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Tara a votat A votat cu încre

dere, într-o atmosferă de entu
ziasm cetățenesc pentru prezentul 
său socialist, pentru viitorul său lu
minos, comunist. Investind, prin 
vot, pe cei mai buni fii ai săi drept 
aleși în organele puterii legislative, 
poporul s-a votat pe sine. Gest de 
majore și infinite semnificații.

Atmosfera de intensă activitate 
politică care a precedat alegerile 
de la 2 martie, zecile de mii de 
adunări cetățenești în care, la 
orașe și la sate, oamenii muncii 
și-au propus candidați! în Marea 
Adunare Națională, în organele lo
cale ale puterii de stat, întîlnirile 
rodnice, cu un pregnant caracter 

lucru ale candidaților cu alegă
torii au prilejuit realizarea unei 
ample confruntări populare în care 
s-au discutat și hotărît — într-un 
climat de înaltă responsabilitate 
— modalități de folosire mai in
tensă a posibilităților, resurselor

umane și materiale pentru continua 
dezvoltare și înflorire a patriei, 
pentru creșterea nivelului de civi
lizație și bunăstare a celor ce mun
cesc.

Prezentîndu-se în fața alegăto
rilor cu un bilanț bogat, impresio
nant prin multitudinea înfăptuiri
lor cuprinse, cu- un însuflețitor 
program de muncă, a cărui forță 
se află în consecvența cu care par
tidul și statul nostru militează 
pentru afirmarea tot mai deplină 
a poporului drept suveranul pro
priului său destin, pentru ca acesta 
să se bucure de marile drepturi și 
libertăți create de orînduirea noas
tră socială — Frontul Unității So
cialiste a obținut în alegerile de la 
2 martie o impresionantă victorie, 
expresie a unității poporului în ju
rul partidului și guvernului, a vo
inței sale de neclintit de a munci cu 
energie și dăruire pentru înfăp
tuirea neabătută a politicii parti
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întreb de cum sosesc 
în Cîrligele — comună 
din Vrancea — de Nicu
lae N. Tomulescu, despre 
a cărui existență am 
aflat dintr-o micromono
grafie publicată în lucra
rea colectivă 60 de sate 
românești (rezultat al cer
cetărilor întreprinse 
sociologi din școala 
Dimitrie Guști, acum 
decenii și mai bine).

— A, nea Nicu ! tălmă
cește cineva în „limba
jul" localnicilor cartea de 
vizită a celui despre care 
întrebasem.

— Trăiește 7
— Cum să nu, e 

to« șl trebăluiește 
cum.

însoțit de Voica
lae, inginer la C.A.P.. de 
fel de prin părțile locu
lui, și de Alexandru Dia- 
conu, secretarul comite
tului comunal de partid, 
ajungem în ograda lui 
„nea Nicu". Casa veche 
bătrînească, bine întreți
nută. arătoasă, lasă să se 
vadă, de cum pășești pe 
poartă, mîna harnică a 
gospodarului. După pre
zentările scurte, neproto
colare. suprim introduce
rea și-l rog să asculte a- 
ceste cuvinte : „lumea
merge tot înainte, nu stă 
nici o secundă în loc".

— Da ! Eu le-am spus 
— unor studenți, acum 
vreo 30—32 de ani. Veni
seră în sat să numere ca
sele, caii, căruțele, plugu
rile. Erau mai multe 
echioe. Umblau prin 
toată tara șl făceau cer
cetări.

Gazda are 69 de ani șl 
cinci copii, toți căsăto
riți, toți cu rostul șl fa
miliile lor. Trăiește în 
casa moștenită de la ta
tăl său, care a trăit 95 de 
ani, ca șl bunicul său.

de 
Iul 

trei

sănă- 
șl a-
Nico-

(Prilej să-i urăm. să 
ajungă șl el, ba să șl în
treacă această vîrstă). A 
intrat în cooperativă în 
al doilea an de la înfiin
țarea ei. După el a in
trat jumătate din comună. 
A făcut zile-muncă pînă 
anul trecut. Anul ăsta l-a 
supărat o afurisită de 
sciatică și n-a putut lu
cra.

tr-un an". Am notat cu 
fidelitate cuvintele aces
tea simple și adînci, care 
sintetizează, într-o sin
gură frază, un întreg șir 
de transformări econo
mice și sociale. Aici, la 
Cîrligele; principala a- 
vere a comunei, viile, au 
crescut de la 59 ha (cîte 
erau în 1938) la 733 ha, 
anul trecut, urmînd să a-

Reportaj de Mihai FLOREA

Iade. își terminase de fă
cut cumpărăturile și mer
gea acasă, în Bonțești. îi 
cer îngăduința să-i calc 
pragul casei. Patru ca
mere mari, zugrăvite fie
care altfel, în culori ar
monizate cu vopseaua 
dușumelil. Am vizitat cas
tele, muzee, în care ghi
dul îți atrage atenția : 
„vom trece în camera 
roz“, sau : „pășim în sa
lonul galben". Păstrînd 
toate proporțiile, un sen
timent asemănător l-am 
trăit și acolo, în acea 
casă țărănească vrîncea- 
nă aparținînd soților 
Aneta și Ion Palade — ea, 
socotitoare la C.A.P.. el, 
casier la consiliul popu
lar.

Treclnd dintr-o cameră 
albastră într-una smeu- 
rie, apoi în cea verde și 
în alta de culoarea stînje- 
nelului. aflu că cei doi ' 
proprietari se trag din 
părinți care odinioară se , 
numărau printre săracii , 
satului. Zestre n-au avut. , 
La nuntă au strîns zece 
mii de lei : „ăștia au fost 1 
începutul", spun gazdele. 1 
în 1961 au bătut țărușii < 
pentru casă. Cu mîinile < 
lor și cu sprijinul altor i 
cooperatori din sat au ( 
ridicat temelia, au așezat ( 
sobe de teracotă, au di
chisit casa și ograda și 
după trei ani s-au mutat ’ 
în noua locuință. Apoi au < 
tras lumină. asemenea < 
altor sute de gospodari * 
din comună, au cumpărat < 
televizor. Rezultatul mun- . 
cii într-o cooperativă a- , 
gricolă 
melia 
plusuri 
lor.

jungă la peste 900 — pa 
rod — în 1974. Transfor
mările acestea au făcut 
posibilă construirea (sau 
cel puțin renovarea), în 
ultimii ani, a peste 600 de 
case din cele 944 exis
tente azi în comună. Pre
facerile socialiste din 
viața satului au Mus la 
lichidarea, aici, la Cîr- 
ligele, a două situații con
semnate în monografia 
din 1938 : 123 de locuitori, 
adică aproape o zecime 
din populația de atunci a 
satului, dispuneau de 
mijloace sub minimul ne
cesar traiului, iar un sfert 
din țărani erau înregis
trați la rubrica analfa- 
beți. Procentele acestea 
erau considerate, fără 
nici un fel de ironie, de 
către sociologii timpului, 
ca „satisfăcătoare și îm
bucurătoare față de 
multe alte județe".

în raza actuală a comu
nei Cîrligele intră și sa
tele Dălhăuți, Blidare, 
Bonțești. Pentru a-ml 
face o Imagine mai com
pletă, pornesc și către a- 
cesta din urmă. în drum 
o întîlnim, la magazinul 
universal, pe Aneta Pa-

Patru-cinci decenii cît 
a muncit pe pămîntul 
său a plantat cîteva mii 
de butuci de viță. în ulti
mii zece ani, de cînd lu
crează la C.A.P., a împă
nat pămîntul cu vreo ju
mătate de milion de fire 
de viță. Lucrul acesta îl 
aflu de la ing. Voica Ni
colae, care-mi spune că 
Niculae N. Tomulescu, 
unul dintre cei mai har
nici și mai pricepuți viti
cultori, alături de alțl co
operatori, a pichetat 150 
hectare de vie nouă. 
Dacă cititorul va în
mulți 150 cu 3 500 (cîte 
fire se plantează pe 
un hectar) va afla că 
prin mîinile meștere ale 
acestor oameni au trecut 
mai mult de jumătate de 
milion de fire de viță. 
Adică, milioane de cupe 
de vin — Ottonel parfu
mat, Fetească albă, Ries
ling auriu, Cabernet a- 
prins cum e focul și cum 
sînt obrajii gazdei noas
tre.

„Să nu fi fost tractoa
rele să ne desfunde 
mîntul, nici în 10—15 
n-am fi plantat atîta 
cîtă plantăm acum

în uzinele noastre siderurgi
ce capătă o tot mal mare extin
dere automatizarea proceselor 
tehnologice. Aproape 90 la sută 
din producția de fontă a țării 
se obține în agregate cu prin
cipalele operații — încărcare, 
reglarea temperaturii, a presiu
nii și umidității — automatizate. 

Extinderea automatizării la 
principalele procese tehnologi
ce din siderurgie contribuie la 
sporirea indicilor de utilizare a 
principalelor agregate. La com
binatele siderurgice de la Hu
nedoara și Reșița, indicele in
tensiv de utilizare a cuptoarelor 
Martin a crescut în 1968 cu 5,7 
la sută față de 1967, iar Ia 
furnale cu 4,2 la Hunedoara și 
2,3 la Reșița. Succese importan
te a obținut în acest domeniu șl 
Uzina „Oțelul Roșu" care la 
cuptoarele Martin a înregistrat 
un spor al acestui indicator de 
3,7 la sută.

dului. La 2 martie, oamenii muncii 
au votat pentru socialism, pentru 
realizarea vastului program elabo
rat de Congresul al IX-lea, pentru 
ca în România să se dezvolte o 
economie modernă, o știință și 
cultură înfloritoare, să fie satisfă
cute cît mai larg cerințele mate
riale și spirituale ale tuturor oa
menilor muncii — țeluri mobiliza
toare, expuse cu claritate în cu- 
vîntarea rostită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la marea -'adu
nare electorală din Capitală.

In presa de ieri a fost publicat 
comunicatul Consiliului <je Stat al 
Republicii Socialiste România cu 
privire la rezultatul alegerilor de 
deputați în consiliile populare ju
dețene, municipale și orășenești, 
precum și în consiliile populare 
comunale. Oamenii muncii de la 
orașe și sate și-au desemnat cu 
înaltă răspundere pe reprezentan
ții lor în noile organe ale puterii 
locale cărora le revine un rol de 
mare însemnătate în materializa
rea măsurilor inițiate de partid 
pentru continua perfecționare a or
ganizării sociale și de stat, pentru 
valorificarea plenară a uriașelor 
rezerve de energie și inițiativă 
creatoare a maselor existente în 
județele, orașele și comunele țării.

Legea de organizare și func
ționare a consiliilor populare creea
ză un cadru optim de acțiune or
ganelor locale ale puterii de stat. 
Avînd la temelia sa principiul po
trivit căruia organizarea și func-
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(Agerpres)

f
ant 
vie 
în-

'' '

înfloritoare — te- 
tuturor acestor 
din viata oameni-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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© „REZERVE INTERNE" 
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Ing. Ion CRĂCIUN
indțunct al ministrului industriei ușoara

(Continuare in pag. a II-a)

INVESTIȚIILOR

CU-

©ongresul al IX-lea al partidului 
Bl plenarele ulterioare ale C.C. al 
P.C.R. au stabilit un amplu program 
de măsuri șl acțiuni menite să acce
lereze ritmul de creștere a producției 
în industria bunurilor de consum, în 
vederea satisfacerii în condiții tot 
mai bune a cerințelor crescînde ale 
populației. în cadrul acestui program, 
o dezvoltare susținută a cunoscut in
dustria ușoară — principala ramură 
producătoare de bunuri de consum 
— căreia, pe ansamblul actualului 
cincinal, l-au fost alocate fonduri de 
Investiții de aproape 3 'ori mai mari 
decît în perioada anterioară de cinci 
ani (1961—1965).

Ca și în primit trei ani ai cincina
lului se prevede ca activitatea de in
vestiții în industria ușoară să conti
nue la un nivel superior și în 1969. 
Volumul fondurilor de investiții re
partizate acestei ramuri se ridică Ia
2.7 miliarde lei, cu 445 milioane Iei 
mal mult decît se preconizase în cin
cinal pentru acest an. Se prevede că 
în 1969 vor începe să producă 10 în
treprinderi noi, printre care Fabrica 
Integrată de lînă „Argeșana“-Pitești, 
cu o capacitate de 10 milioane m p 
țesături tip tergal pe an. Fabrica 
de tricotaje de bumbac Suceava, cu 
o capacitate anuală de producție de
16.7 milioane bucăți, Combinatul de 
articole tehnice din cauciuc Pitești, 
Tăbăcăria minerală Corabia, Fabrica 
de articole de sticlărie București și 
altele. De asemenea, va începe con
strucția unei noi filaturi de bumbac 
la Slobozia, cu o capacitate de pro
ducție de 4 500 tone fire anual, a 
unei noi țesătorii de bumbac cu o 
capacitate anuală de producție de 
50 milioane mp la Giurgiu. Con
comitent. la multe dintre fabri
cile existente vor fi date în funcți
une noi capacități de producție. în 
total, în anul 1969 urmează să fie 
date în exploatare în industria ușoară 
102 capacități noi de producție.

La recenta adunare electora
lă din Capitală, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a subliniat, încă o dată, 
însemnătatea deosebită a realizării la 
timp și în bune condiții a investi
țiilor, arătînd că aceasta trebuie să 
devină o preocupare majoră, con
stantă pentru toate departamentele, 
pentru toate întreprinderile. în lu
mina acestei indicații, ministerul 
nostru va lua în continuare măsurile 
ce se impun pentru a asigura 
îndeplinirea exemplară a volumului 
sporit de investiții din acest an. res
pectarea cu strictete a termenelor de 
dare în exploatare a noilor capaci
tăți. în condițiile unei eficiente eco
nomice sporite.

Cu stăruință ne-am ocupat de 
crearea unor condiții favorabile 
pentru ca activitatea pe șantiere să 
se desfășoare ritmic, prin conjuga
rea tot mai riguroasă a eforturilor 
tuturor factorilor care concură la 
realizarea investițiilor. Colegiul Mi
nisterului Industriei Ușoare a anali
zat în cursul anului trecut de cîteva 
ori problema pregătirii din timp a 
lucrărilor de investiții prevăzute

pentru anul 1969. Concludent în a- 
cest sens este faptul că s-a îmbună
tățit. față de anii trecut!, planifica
rea dării în funcțiune pe trimestre, 
prevăzîndu-se o eșalonare mai echili
brată. Desigur, situația nu 
încă întru totul satisfăcătoare, 
ea marchează un evident 
greș fată de alti ani. cînd peste 80 
la sută din noile capacități erau pla
nificate să fie date în funcțiune în 
ultimul trimestru. Rămîne însă ca o 
sarcină importantă a noastră să ur
mărim respectarea termenelor de 
dare în funcțiune și, împreună cu 
constructorii, să găsim noi posibili
tăți pentru a asigura. acolo unde 
este cazul, intrarea mai devreme în 
circuitul economic * unor capacități 
de producție.

(Continuare în pag. a III-a)

în serele cooperativei agricole de produefie din Otopeni

FESTIVALUL „CERBUL DE AUR"

liua intîi

ziuamarilorenssții

PERFECȚIONAREA 

STILULUI DE CONDU-

CERE © Aprovizionarea 

cooperativelor agricole: 
PRODUSELE CE PRISO-
SESC NU POT ÎNLOCUI

PE CELE CARE LIPSESC

•V-

LA CAPĂTUL
UNUI TURNEU

BRAȘOV (prin telefon).
Intr-o atmosferă de 

vie animație a început 
ieri la Brasov cea de-a 
doua ediție a .Cerbului 
de aur". Organizatorii au 
asigurat un program bo- 
gat. oferind oaspeților 
posibilitatea de a 
noaste îneîntătoarea lo
calitate turistică în care 
se desfășoară festivalul, 
împrejurimile ei. frumu
sețea folclorului româ
nesc. înconjurați de ospi
talitatea cunoscută

brașovenilor. eîntăretii 
străini ne-au tmpărtășit 
bunele impresii cu pri
vire la condițiile de des
fășurare a festivalului. 
Cliff Richard nu a mai 
participat la nici un 
festival international, dar 
își dă seama de calitățile 
certe ale manifestărilor 
române. Ghiuli Cioheli, 
vedeta sovietică. apre
ciază ospitalitatea si a- 
duce elogii orchestrei 
conduse de Sile Dinicu și 
Gelu Solomonescu.

ipecial muzicalității in
strumentiștilor. Intr-o 
discuție cu Giovanni 
d’Anzi compozitor ita
lian. care participă in ca
litate de observator la 
festivalul acesta, afir
mă că datorită meseriei 
sale a fost an de an mar
tor al celor mai celebre 
festivaluri internaționale. 
Intr-un fel. a văzut năs- 
cîndu-se si dezvoltîridu-se 
acest fenomen. Dar. după 
spusele domniei sale, in

a 
atît de 
a celor 
de or- 

similare 
En

nici o altă parte nu 
putut constata o 
bună chibzuire 
mai mici detalii 
ganizare. Opinii
și-au exprimat dl. 
gene Tiel, membru în ju
riu din partea Elveției, 
Aarno Kaninen. concu
rent finlandez, concurenta

Smaranda OȚEANU

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Chipuri deformate
in oglinda unor inventare

Puține profesii beneficiază de o 
anecdotă mai expresivă, care 
definească rosturile și vocația soli
citată slujitorilor lor cum sînt cele 
din nomenclatorul de funcții 
compartimentului financlar-conta- 
bil. Se spune că o dată, la un con
curs de ocupare a unor astfel de 
funcții, amatorii prezenți aici au fost 
supuși unui test din cale afară de 
banal : „Cît face unul și cu unul 7“ — 
i-a întrebat examinatorul. Paradoxal 
dar întrebarea, deși a aflat, evident, 
răspunsul exact, a triat din capul 
locului o mulțime de nechemați. 
Cînd concursul părea să se ispră
vească, din lipsă de alți candidați, 
fără a se ajunge la limanul dorit, a 
apărut dînsul, omul cu certă voca
ție contabilă : „O clipă vă rog" — a 
cerut noul venit răgaz comisiei. Fără 
grabă și-a scos o hîrtie pe masă, a 
luat tocul și după o clipă a comuni
cat rezultatul pe care-1 știe chiar și 
un copil de vîrstă preșcolară : unu și 
cu unu fac doi. Omul a fost admis. 
Cu laude. Anecdota poartă în sîmbu- 
rele său însăși vocația acestor pro
fesii : corectitudinea, scrupulozitatea, 
seriozitatea, calități omenești care 
definesc desăvîrșitul spirit de ordine.

într-adevăr. o privire atentă, di
năuntrul activității financiar-conta- 
bile, a acestui compartiment de mare 
importanță socială observă cu u- 
șurință eforturile, matematic dea-

să-i

ale

fășurate, de a afla în gama 
largă de evidențe scriptice, co
respondentul real de pe teren.

— într-o activitate contabilă se 
ajunge în timp la diferențe între da
tele înregistrate în conturile ei și si
tuația faptică de pe teren — ne spune 
conf. univ. dr. Gheorghe Enache, 
șeful catedrei de contabilitate gene
rală din cadrul Academiei de Științe 
Economice. De ce 7 Cele mai frec
vente cauze se datoresc influenței a- 
genților naturali care pot produce 
alterări, deteriorări în mijloacele 
circulante ale întreprinderii, sau țin 

■ de erorile de numărătoare, cîntărire, 
calculare sau înregistrare a bunuri
lor patrimoniale ale întreprinderii. 
O altă cauză care motivează dife
rențele amintite este datorată sus
tragerilor, furturilor, delapidări
lor comise de elemente necinstite, 
certate cu morala, care atentează 
astfel la Integritatea avutului ob
ștesc al întreprinderii sau al institu
ției respective. Pe scurt, acestea sînt 
motivele care au condus la necesi
tatea acută de folosire în practica 
contabilă a inventarului, instrument 
deosebit de eficient atît pentru pu
nerea de acord a situației scriptice 
cu situația faptică, cu situația de pe 
teren, cît și ca instrument contabil 
constrîngător pentru acei cărora li se 
încredințează gestiuni, pentru păstra
rea nepătată a corectitudinii profe-

glonale. Este o chestiune de psiho
logie elementară că un control fap
tic periodic creează cadrul organizat 
absolut necesar în care gestionarul să 
fie mai atent în exercitarea corectă a 
sarcinilor sale profesionale.

Să întrerupem discuția aici șl să 
vedem, cu ajutorul procurorului 
Petru Stanlo de la Procuratura lo
cală Oravița, județul Caraș-Severin, 
unde duce nefolosirea judicioasă a 
acestui Instrument economic și mai 
ales cînd el este folosit incorect de 
șalariați certați cu cinstea.

— în general, conducerile unități
lor sînt preocupate de apărarea avu
tului obștesc, de prevenirea pagube
lor, dar sînt încă situații în care a- 
ceste datorii elementare nu sînt res
pectate. Astfel, Drăghița Iancovicl a 
fost trimisă în judecată pentru comi
terea unor infracțiuni care au pre
judiciat avutul obștesc al O.C.L. 
Moldova Nouă cu Importanta sumă 
de 138 106,31 lei. Cercetările au do
vedit, pe lîngă necinstea învinuitei, 
și grave nerespectări ale unor dispo
ziții legale, referitoare la preveni
rea și constatarea pagubelor, nereguli 
de care s-a făcut vinovată însăși con
ducerea acestei unități. Pare de ne-

Vartan ARACHELIAN

(Continuare in pag. * II-a)
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Florile veșnic vii

din buchetul artei

plastice romanești

Atît înainte de a traversa oceanul 
la bordul 
cît și în 
turneului 
ședințele _  _ ___ _ ____ ...
urmărit în primul rînd este de t 
redeschide „liniile de comunicație' 
cu aliații vest-europeni, de a asculta 
părerile acestora, ca un pas premer
gător jalonării principalelor direcții 
ale politicii pe care intenționează să 
o aplice. în declarațiile făcute ziariș
tilor în ajunul plecării, reamintind 
că a efectuat cu 22 de ani în urmă o 
călătorie similară ca membru al unui 
comitet congresional, în condiții în 
care S.U.A. aveau o poziție predomi
nantă în lumea occidentală, atît din 
punct de vedere economic cît șl din 
punct de vedere militar, președintele 
a ținut să precizeze că „nu s-ar pu
tea face o greșeală mai mare decît să 
se trateze de pe pozițiile de atunci 
situația pe care o vom găsi acolo". 
De fapt, pentru ca să ne referim la 
cele scrise de săptămînalul „Time", a- 
ceastă situație se deosebește foarte 
mult, chiar și în comparație cu o 
dată mult mai apropiată, respectiv 
cu anul 1963, care în calendarul di
plomatic reprezintă ultima oară 
cînd un președinte american (John 
Kennedy) 
cidentală : 
dial era încă 
războiului rece, Franța 
parte din organismele militare 
N.A.T.O., intervenția S.U.A. în Viet
nam nu căpătase încă proporțiile 
care aveau să creeze o accentuată 
stare de spirit antiamericană.

într-adevăr „Time" are dreptate, 
chiar dacă enumerarea pe care o 
face nu epuizează datele problemei, 
în ultimii ani în organismele occi
dentale si în special în alianța atlan
tică s-au făcut simțite efectele unui 
proces de dezintegrare. După hotărî- 
rea Franței de a-și retrage trupele

avionului „Air Force One" 
toate cele șase etape ale 
său vest-european, pre- 

Nixon a arătat că scopul 
a

a vizitat Europa oc- 
orizontul politic mon- 

întunecat de norii 
făcea încă 

ale

T e I e g r a m ă

Excelenței Sale
General-locotenent JOSEPH ARTHUR ANKRAH

Președintele Consiliului de Eliberare Națională

ACCRA—GHANA

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre, mem
brilor Consiliului de Eliberare Națională și poporului ghanez cordiale 
felicitări și urări de fericire și prosperitate cu ocazia celei de-a 12-a 
aniversări a proclamării independenței de stat a Ghanei.

îmi exprim convingerea că relațiile dintre România și Ghana se 
vor dezvolta și în viitor în interesul ambelor noastre țări.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

de sub autoritatea comandamentului 
integrat, de a cere evacuarea bazelor 
americane și a cartierului general 
nord-atlantic de pe teritoriul său, 
concepțiile politice de bloc ale 
N.A.T.O. au suferit și alte lovituri ; 
pe măsura apropierii scadenței aces
tui pact militar, într-un număr cres- 
cînd de țări cum ar fi Canada, Da
nemarca, Olanda, Turcia și altele 
s-au ridicat voci care au obiectat 
împotriva cheltuielilor militare spo
rite. a prezentei bazelor si trupelor 
străine și, în ultimă instanță, au 
contestat chiar necesitatea prelungi
rii pactului, cel puțin în forma sa 
actuală. Metodele folosite de adminis
trația Johnson de a lua hotărîri uni
laterale fără a-și consulta aliații din 
N.A.T.O., încercările sale de a-i de
termina să sprijine operațiunile de 
război din Vietnam și în general de 
a transforma tratatul nord-atlantic 
într-un instrument slujind exclusiv 
intereselor americane, ignorarea 
realităților politice si economice ale 
Europei occidentale „au generat re
sentimente" după cum scrie un alt 
săptămînal american, „U.S. News and 
World Report". Pe de altă parte, în 
interiorul grupărilor politice și 
economice ale Europei occidentale
— cum ar fi Piața comună sau U.E.O.
— s-au manifestat, cu intensitate 
crescîndă, contradicții șl rivalități 
care au cunoscut răbufniri specta
culoase chiar în preziua începerii 
turneului lui Nixon.

Tocmai acesta este contextul in 
care șeful noii administrații ameri
cane a luat hotărîrea să-și inaugu
reze activitatea diplomatică printr-o 
succesiune de vizite în capitalele 
vest-europene. Desigur, intenția sa 
nu a fost de a mijloci o îmbunătă
țire a raporturilor dintre țările Eu
ropei occidentale, ci de a căuta să 
înlăture efectele negative ale politi
cii duse pînă acum de S.U.A. față 
de această Europă. Din tot ce a 
spus președintele Nixon anterior tur
neului și pe parcursul acestuia, re
iese clar intenția sa de a crea o 
altă Imagine a Americii în ochii alia- 
ților săi și, pe această bază, de a ob
ține o regrupare a Europei apusene 
în jurul S.U.A. Observatorii diplo
matici, comentatorii care au urmă
rit îndeaproape acțiunile sale de 
pînă acum, inclusiv turneul, sînt de 
acord în a aprecia că în misiunea 
pe care și-a asumat-o președintele 
a dat dovadă de multă abilitate po
litică, spre deosebire de atitudinea 
dogmatică, rigidă, de dinaintea ad
ministrației sale. In toate cuvîntările 
rostite el a ținut să sublinieze că nu 
a venit să impună poziția americană, 
nu a venit „să dea lecții" ci să ascul
te, să se informeze, să țină seama da 
părerile aliaților, „Știu, a declarat el, 
că există manifestări de nemulțumire 
în Europa (occidentală — n.r.), sen
timentul că prea adesea Statele Unita 
s-au adresat partenerilor lor, în loc 
de a discuta cu ei, sau i-au informat 
despre hotărîri după ce acestea au 
fost luate"... Accentuînd că „a con
duce" lumea occidentală „nu în-

Romulus CĂPLESCU

(Continuare in pag. a VI-*)
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Un om
STILULUI DE CGNDUGER

consecvent
Cu șase ani în urmă, Ștefan 

Surdaru, din Brașov, a primit 
o locuință din fondul locativ al 
statului. Avea familie. Dar în 
loc să-și vadă de treabă, el a 
început să lipsească de la ser
viciu, ținîndu-se de chefuri. în
treprinderile unde s-a angajat 
i-au desfăcut contractul de 
muncă pentru același motiv : 
lipsă nemotivată. într-o bună 
zi, Surdaru și-a alungat soția si 
copilul, vînzînd tot ce era prin 
casă : mobilă, îmbrăcăminte — 
totul. Să aibă bani pentru che
furi. în cele din urmă, în lo
cuință nu mai rămăsese nimic 
în afară de... soba de teracotă. 
S-a hotărît să o vîndă și pe 
asta. Demontînd-o noaptea, a 
„valorificat-o", apoi a „nego
ciat" și locuința (praful și pulbe
rea !) 
adresă, 
dat de 
miliției 
stanța, 
ales cu 
tru înstrăinare 
dauna avutului 
oprit la vreme, 
jungea... în pînzele albe.

plecînd în lume, fără 
Multă vreme nu i s-a 
urmă. Recent, organele 
l-au descoperit la Con- 
Epilogul: Surdaru s-a 
opt luni închisoare pen- 

de bunuri în 
obștesc. L-au 
Altminteri a-

Iarnă grea
Ies lupii

De curînd, aproape de miezul 
nopții, paznicul complexului ali
mentar nr. 31 din Baia Mare a 
observat ceva în neregulă. Lu
mina din magazie, deobicei 
aprinsă, era acum stinsă. Cerce- 
tînd mai atent, paznicul și-a dat 
seama că geamul unei uși fu
sese spart. Fără să stea pe gîn- 
dtirî, el a anunțat organele de 
miliție. Tocmai la timp. înăun
tru „opera" un... lup. Nu era al
tul decît... Lup Mircea din car
tierul Ferneziu. 
să-mi-te, după 
însă „adulmecat1’ 
prins în capcană, 
gazie. Hîrrr !...

Plecase, pa- 
pradă. A fost 
la vreme si

Adică în ma-

Cutii cu
surprize

re-Ciudate surprize ne mai 
zervă. cîteodată. unele fabrici 
de conserve ! Iată două exemple 
mai recente, ambele petrecute 
la Bals ’ (județul Olt). Cumpă- 
rînd o cutie, cu compot de ci
reșe, produs de Fabrica de con
serve de legume si fructe Băicu- 
lești, un cetățean a găsit. în 
loc de compot... fasole verde. 
Un altul a găsit în loc de fa
sole 
dată 
brici 
cînd 
compot de pește ? Și asa însă e 
prea de tot! Ce fabrică dum
nealor pare curat „ghiveci".

verde... ghiveci. De astă- 
produsul aparține unei fa- 
similare din Caracal. Pe 
o cutie de ghiveci cu...

Dezagregare
Faptele (cu atît mai regreta

bile, cu cit aparțin unui peda
gog), s-au petrecut alaltăieri, la 
liceul „C.A. Rosetti" din Capi
tală. Intrînd în clasa a Vil-a A, 
profesorul de fizică Ion Mid- 
vichi găsește trei elevi. Nici 
una, nici alta, începe să le facă 
„morală", ajutîndu-se copios de 1 
o riglă cu care îi lovea unde 
apuca. Ba mai mult, conside- I 
rînd „educația" insuficientă, o 
continuă cu aceleași argumente , 
și-n secretariatul școlii, unde 
unul dintre interogati reușise să 
se refugieze. După cum ne in- I 
formează conducerea 
e prima dată cînd 
profesor de fizică se 
violent. Cum se știe, 
zicii sînt obiective. Lui ce lege 
i s-o potrivi ? Să hotărască 
inspectoratul școlar.

școlii, nu 
pomenitul 
manifestă 
legile fi-

Fotbal,
cu sila

Ați auzit, cumva, de echipa 
de fotbal U.Z.U.C.-Ploiești ? 
Nici noi n-am fi auzit dacă un 
„talon" trimis de un cititor nu 
ne-ar invita (contra 18 lei) să 
asistăm la formidabila partidă 
pe care sus-numita formație o 
va susține duminică, la Cîmpina. 
cu redutabila „Energia" din lo
calitate. Talonul, împreună cu 
multe altele, a fost distribuit 
obligatoriu tuturor salarlaților 
uzinei de către conducerea aso
ciației sportive Procedeul, com
plet ilegal, constituie un.., fonii 
grosolan la buzunarul muncito
rilor. Așteptăm, deci, „fluierul" 
arbitrului.

Rubrică redactată de
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondentiloteu
„Scînteii1

Am reținut, în cadrul anchetei 
noastre, un fapt ce ni s-a părut sem
nificativ, privind voința comuniștilor 
și întregii populații sătmărene de a 
intensifica ritmul de dezvoltare a 
economiei județului. Față de cifrele 
orientative ale planului pe 1969, 
transmise de unele foruri economice 
centrale care prevedeau creșteri 
lente ale unor indici, organele loca
le de partid au determinat, pe baza 
evaluării realiste a posibilităților și 
necesităților • existente, stabilirea 
unor sarcini mobilizatoare pentru 
anul în curs : spre exemplu, ritmul 
de creștere a producției industriale, 
prevăzut inițial Ia 3,4 la sută, a fost 
mărit la 12 la sută, ulterior fiind din 
nou majorat.

întemeindu-se pe studii aprofun
date, numeroase hotărîri adoptate de 
Comitetul municipal de partid Satu 
Mare atestă faptul că aici munca de 
partid este orientată spre problemele 
nodale ale activității economice, spre 
aspectele calitative care se cer so
luționate cu precădere. Acțiunile de 
amploare întreprinse, în cursul anu
lui trecut, și ale căror direcții le no
tăm lapidar prin : „rentabilizare", 
„export", „organizare științifică a 
producției și a muncii", „investiții" 
ș.a. își păstrează actualitatea pe 
agenda de lucru a comitetului.

Cum este însă bine cunoscut, ni
velul conducerii economiei, eficiența 
ei, depind în aceeași măsură de ori
entarea spre direcțiile principale ale 
activității, cit și de perseverența cu 
care sînt îndeplinite obiectivele 
stabilite. Veritabil examen al matu
rității organizațiilor de partid, mun
ca organizatorică implică un înalt 
dinamism. Asupra acestui ultim as
pect, al metodologiei muncii organi
zatorice pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor am insistat în cadrul anchetei, 
în ce măsură — ne-am întrebat — 
se asigură în municipiul Satu Mare 
pe scara comitete de partid — bi
rouri ale organizațiilor de bază, 
exercitarea în bune condiții a rolu
lui conducător al organizațiilor de 
partid în îndeplinirea sarcinilor eco
nomice, în ce măsură se manifestă 
competență, spirit de răspundere, 
inițiativă în îndeplinirea atribuțiilor 
sporite ce le revin ?

Am remarcat aci fapte atestînd e- 
fecte pozitive ale intervenției comi
tetului municipal pentru învingerea 
unor greutăți inerente procesului de 
dezvoltare și modernizare a produc
ției la întreprinderile „Mondiala", 
„Texar", „Solidaritatea", „Tricotex".

O condiție hotărîtoare a asigurării 
rolului conducător al organizațiilor 
de partid în conducerea activității 
economice o constituie fermitatea cu 
care acționează spre a determina fi
nalizarea acțiunilor întreprinse. 
Pornind tocmai de la această 
premisă, ne-am propus să ve
dem ce urmează unei ședințe a 
biroului comitetului municipal de 
partid, care trăgînd învățăminte din 
experiența anului trecut, a analizat 
la 23 ianuarie a.c. condițiile necesa
re realizării investițiilor pe anul în 
curs. A fost o analiză exigentă, care 
nu s-a limitat la constatări, aprecieri, 
îndemnuri generale, ci a stabilit un 
program amplu de sarcini precise, 
defalcate pe obiectivele de investiții, 
cu termene ferme și responsabilități 
nominale.

Așadar, un început bun. un start 
promițător. Ce a urmat ? Cu
surprindere am aflat că mulți
dintre cei ce aveau datoria să
aplice aceste măsuri, nici nu
aflaseră încă de ele pentru sim
plul motiv că lista de sarcini era 
încă în curs de... definitivare. Iar 
faptul că în aceste condiții, unele 
sarcini în domeniul investițiilor au 
fost îndeplinite în termenele stabi
lite, adică la cîteva zile de la lua
rea hotărîrii, nu înseamnă oare că 
includerea lor într-o listă de obiec
tive avea un caracter formal ?

Fără a pretinde că asemenea me
tode sînt caracteristice comitetului 
municipal de partid și consemnînd 
faptul că perioada actuală a 1'ost 
încărcată cu numeroase acțiuni, tre
buie totuși să relevăm că rostul ori

b s m
(Urmare din pag. I)

crezut, dar de-a lungul unui an în
treg la magazinul de desfacere nr. 
82. gestionat de către Iancovici, nu 
s-a efectuat absolut nici o inventa
riere. Este evident că dacă inventa
rierea era efectuată în termenele 
prevăzute legal se putea preîntîm- 
pina prejudicierea avutului unității 
sau, în cel mai rău caz, prejudiciu) 
era descoperit mult mai repede, nea- 
jungîndu-se astfel la o sumă atît de 
mare. Culpa conducerii acestei uni
tăți comerciale e cu atît mai mare 
cu cît se știe că gestionara lucra 
neglijent.

Dar lanțul încălcărilor grave a 
acestor dispoziții legale a continuat. 
Inventarul efectuat de revizorul Emil 
Prozner, de-a lungul a zece zile, nu 
a fost valorificat imediat ; procesul- 
verbal nu s-a întocmit imediat ci 
de-abia după două săptămîni. Ba 
mai mult, hotărîrea conducerii Or
ganizației Comerciale Locale de a 
deschide magazinul, bazîndu-se doar 
pe comunicarea revizorului cum câ 
gestiunea s-a soldat doar cu un mi
nus de 1 500 lei, este cu atît mai 
gravă cu cît această comunicare n-a 
fost făcută decît. verbal. La întocmi
rea situației a rezultat un deficit de 
78 000 lei. De menționat, că în a- 
ceastă perioadă, contrar oricăror 
instrucțiuni în acest sens gestionara 
a fost menținută in continuare în 
funcție pînă ce s-a procedat la o 
reinventarîere care a constatat un 
prejudiciu aproape dublu : 138 106.31 
lei.

Instrument care depășește simpla 
figurare în atribuțiile contabile, in
ventarul se dovedește a fi și un mij
loc de control cu implicații practice 
ce depășesc sfera gestiunii cercetate 
înscriindu-se ca un mijloc de a sta
bili atît gradul de moralitate a omu
lui delegat să administreze bunurile 
date în folosință cît și raporturile ce 
se stabilesc, prin acest intermediar, 
intre organizația comercială respec
tivă și publicul cumpărător într-o 
asemenea viziune, nepregătirea pro
fesională a revizorului contabil, imo
ralitatea lui, atitudinea șefului con-

„REZERVE INTERNE" Orașele

cărei hotărîri este de... a fi apli
cată.

Evident, hotărîrile comitetului mu
nicipal de partid capătă valoare 
reală abia atunci cînd se materiali
zează în întreprinderi, în organiza
țiile de partid, în colectivele de 
muncă. Am ales anume uzina „Unio“ 
— „atletul industrial" nu numai al 
municipiului, dar și al județului — 
unde, ne așteptam să găsim o inten
să viață de partid, îndeaproape con
trolată și îndrumată după importan
ța care se cuvine a i se acorda. Con
trolul, într-un fel, nu lipsește. In
tr-adevăr, la începutul lunii octom
brie anul trecut, în cadrul unei ac

viața de partid

țiuni de amploare, în unitățile eco
nomice ale județului, un colectiv al 
comitetului județean de partid a 
fost trimis la „Unio" spre a impulsio
na organizarea superioară a produc
ției și a muncii. Secretarul comitetu
lui municipal de partid cu probleme 
economice, ing. Alexandru Szekely, 
care a făcut parte din acest colectiv 
(pe atunci activist al comisiei eco
nomice a comitetului județean de 
partid),' ne citește constatările con
semnate în carnetele sale de note : 
„studii fără eficientă, de mîntuială ; 
pentru tărăgănarea aplicării unor 
studii nimeni nu este tras la răs
pundere ; grupele de organizare a 
producției și-au încetat activitatea ; 
persistă concepția la unii șefi de 
servicii și secții, că , toate probleme
le de organizare superioară a pro
ducției cad exclusiv în sarcina ser
viciului creat în acest scop ; au fost 
recomandate uhele măsuri care au 
devenit apoi hotărîri ale comitetului 
de direcție al uzinei".

După mai bine de o lună, un co
lectiv din cadrul unei brigăzi a C.C. 
al P.C.R. controlează și dă din nou 
îndrumări pentru îmbunătățirea 
muncii. Vechilor deficiențe nereme- 
diate li se adaugă altele din activi
tatea comitetului de direcție.

Care a fost eficiența acestor con
troale, a îndrumărilor date ? Con
fruntăm observațiile noastre, culei r 
la mijlocul lunii februarie, cu celp 
ale tovarășului A. Szekely, care anul 
trecut a făcut parte din amîndouă 
colectivele citate. Parcă totul a ră
mas încremenit, deficientele sînt ace
leași, cu singura deosebire că Ii se 
adaugă nerespectarea unor hotărîri 
ale comitetului de direcție luate cu 
aproape patru luni în urmă.

Și mai apare un element nou : 
de abia acum s-a decis biroul comite
tului de partid din uzină să analize
ze activitatea de organizare superioa
ră a producției. Cu o zi înaintea 
ședinței, am solicitat să consult ma
terialul ce va fi prezentat spre dez
batere. Și nu fără surprindere am 
aflat că „în mare" el a fost redactat 
de șeful serviciului de organizare a 
producției, a cărui activitate urma 
să fie analizată (de altfel nemembru 
de partid), urmînd ca apoi colectivul 
alcătuit în acest scop „să politizeze 
referatul la partea de introducere 
ca și la încheiere". Dar aici nu poate 
fi vorba de a se „lipi" niște „politi
zări", ci de optica prin care este 
analizată problema, de poziția exi
gentă, critică a comitetului de partid 
asupra activității serviciului respec
tiv.

Una din condițiile creșterii rolului 
conducător al organizațiilor de 
partid este și încetățenirea. unui 
climat caracterizat prin spirit com
bativ față de situațiile negative, res
pingerea tendințelor de prezentare 
înfrumusețată a realităților. Poate fi 
vorba însă de acest lucru la organi
zația de bază 17 — sculărie în fața 
căreia, la adunarea generală din ia
nuarie a.c., a fost prezentat un re
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tabil sau a conducerii instituției res
pective care nu se preocupă perma
nent de respectarea tuturor dispozi
țiilor legale în direcția verificării și 
controlului, depășesc cadrul strict al 
relațiilor de serviciu. înscriindu-se 
în sfera problemelor de larg interes 
social.

Din păcate, fapt deosebit de con
damnabil, acest lucru scapă din Ve
derile multor conducători de uni
tăți, atît în angajarea salarlațiloi’ cît 
și în supravegherea și controlarea 
lor permanentă. Astfel, la atelierul 
de tapițerie din Anina, pendinte de 
cooperativa meșteșugărească Bîrza- 
va-Reșița, a ajuns ca gestionar de 
fapt Eugen Serbanat, cunoscut ca in
fractor notoriu, condamnat de mai 
multe ori pentru infracțiuni comise

Chipuri
îtl oglinda Whpt
in dauna avutului obștesc. Conduce
rea cooperativei, deși știa că lupul 
își schimbă mai repede blana decît 
năravul, a eludat dispozițiile clare 
emise pentru astfel de cazuri și a 
admis ca gestionar mandatar legal pe 
eoncubina sa. Catinca Ochișor, deși 
se știa foarte bine că ea n-are nici 
im fel de calificare. Cum era de aș
teptat. infractorul notoriu, ajuns ges
tionar de fapt, a început să con
funde, cu bună știință. bunurile 
unității cu cele personale, iar la in
ventarul din 28 august 1968 a avut 
un minus de 28 385.90 lei numai la 
materialele ridicate Optica ciudată 
asupra unor astfel de angajări s-a 

ferat de cinci pagini privind pro
blemele vieții interne de partid și 
care cuprindea (despre disciplina de 
partid și de stat, exemplul înaintat 
al comunistului, responsabilitate), 
paragrafe culese din broșuri și arti
cole, așezate cap la cap, fără a se 
face măcar o referii e la situația din 
organizația respectivă ?

Exemplul la care ne-am referit nu 
este un caz singular — cum am cre
zut la un moment dat. într-o adu
nare generală precedentă, în care s-a 
analizat calitatea S.D.V.-urilor, toate 
neajunsurile au fost trecute pe sea
ma altor servicii și secții din uzină, 
ca și cînd calitatea S.D.V.-urilor 

n-ar depinde, în primul rînd, de 
munca colectivului de aici.

Stările de lucruri constatate la 
„Unio" nu pot da motive de liniș
te comitetului municipal de partid 
care, în urma unor controale, s-a 
considerat, probabil, degrevat de 
obligația urmăririi riguroase și exi
gente a felului cum se îndeplinesc 
efectiv măsurile preconizate. Fap
tele arată că unele cadre de condu
cere din uzină, ori nu știu, ori nu 
sînt ajutate îndeajuns, sau nu sînt 
în stare să aplice hotărîrile luate.

în acest context, concluzia des
prinsă de tov. A. Szekely din cele 
relatate nu este decît în parte sa
tisfăcătoare: — Ne sfiim uneori să 
folosim aprecieri clare și cu adresă 
precisă. Tolerarea neajunsurilor 
— incompatibilă spiritului muncii de 
partid — nu poate duce decît la pre
lungirea și chiar la agravarea unoi' 
stări de lucruri anacronice.

A conduce nu înseamnă a te li
mita Ia a elabora hotărîri, prevederi, 
măsuri temeinic fundamentate ; esen
țialul este să se asigure aplicarea

Instantaneu de iarnă
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prelungit — printr-o logică proprie 
neglijențelor care atrag după sine 
alte neglijențe și abuzuri — și asu
pra contabilității de materiale. Ast
fel, i s-au dat pe mină, infracto.ru- 
Iui-gestionar materiale fără a-i pre
tinde achitarea lor și fără să se ur
mărească, măcar, decontarea lor, în- 
călcîndu-se evident instrucțiuni și 
decizii emiise de UCECOM. Cum 
ne-am fi așteptat,' rezultatele inven
tarului ar fi trebuit să alerteze con
ducerea cooperativei, dar, prin a- 
ceeași logică stranie amintită aici, 
cei doi continuau să rămînă angajați 
și după alte cîteva luni, deși desfa
cerea contractului trebuia aplicată 
imediat după constatarea sustrageri
lor.

Iată un alt caz care ilustrează, ori 

că aceste angajări, în funcții de în
semnată răspundere socială, se fac 
la voia întîmplării, ori că cei care 
răspund de angajări duc. Ia adăpos
tul unox- petice de hîrtie, prea ruși
noasa și — după cum se vede — 
prea păgubitoarea politică (aici de 
cadre 1) a struțului. Un 1'az elocvent 
este cel care-1 privește pe Ion Bo
drilă, cercetat pentru comiterea in
fracțiunii de delapidare și neglijen
tă în serviciu ; culpe cu care a 
adus. în calitate de gestionar la ma
gazinul Poneasca, apartinînd coope
rativei de consum Bozovici, un pre
judiciu de 19 318,19 lei La mintea 
oricui, dar nu și a celor care tre- 

lor in viață, determinînd în felul 
acesta obținerea unor rezultate su
perioare, înlăturarea frînelor din ca
lea progresului, asigurînd întregii ac
tivități un curs ascendent. Am in
sistat cu deosebire asupra acestor 
aspecte, întrucît ele reprezintă „re
zerve interne" care se cer valorifi
cate în vederea perfecționării condu
cerii economiei locale de către co
mitetul municipal de partid.

P. S. La comitetul județean de 
partid se pregătesc materialele pen
tru o apropiată plenară consacrată 
analizării stadiului realizării inves
tițiilor. Unii dintre tovarășii care au 
lucrat la materialul pe aceeași temă 
prezentat în fața biroului comitetu
lui municipal de partid la sfîrsitul 
lunii ianuarie 29G& fac parte din 
diferite colective care pregătesc 
plenara comitetului județean. Tntru- 
cît. după cum am aflat de la to
varășul ing. Ferdinand Naghy. se
cretar al comitetului județean de 
partid, ponderea municipiului Satu 
Mare în volumul investițiilor jude
țului este de 84.5 la sută, se pune 
întrebarea : nu apare oare riscul 
ca. referindu-se — în proporție co- 
vîrsitoare — la aceleași obiective de 
investiții, planul de măsuri ce va fi 
stabilit de plenara comitetului ju
dețean de partid să se suprapună 
celui stabilit doar cu cîteva săp
tămîni în urmă de biroul comite
tului municipal ?

Desigur, dat fiind că municipiul 
este reședința județului si deține 
ponderea principală în economia a- 
cestuia poate apare uneori necesi
tatea ca anumite probleme să fie 
analizate deopotrivă la nivelul ju
dețului si al municipiului. In ase
menea cazuri însă, necesitatea evită
rii fenomenelor de paralelism sau 
substituire impune o judicioasă coor
donare a activității spre a preveni 
atît irosirea eforturilor în direcții pa
ralele cit și abundența de. hotărîri 
care, constatînd aceleași stări de lu
cruri. abat atenția de la munca e- 
fectivă pentru realizarea sarcinilor 
stabilite.

Constantin MORARU
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buiau să ia această hotărîre, era sus
pendarea din serviciu a celui vino
vat și trimiterea lui în fata instan
ței de judecată. Lucrurile, printr-o 
optică interesată, au luat un alt 
curs : minusurile constatate de in- 

. vent.ariere n-au fost înregistrate nici 
măcar in evidențele contabile. fă- 
cînd astfel inutilă, cel puțin, exis
tența acestora. După trei săptămîni 
un alt inventar dovedește — fantas
tică metamorfoză datorată incompe
tentei capabile de minuni pe hîrtie 
— că minusul de aproape 20 000 de 
lei este în fapt un pius de 17 213,47 
Iei. Nu știm dacă nu s-au dat și 
prime celor ce au contribuit la o 
astfel de minune, cert este însă că 
minunea a fost consemnată în evi
dentele contabile și printr-o forma

lă operație de scădere, acordînd și 
un gras rabat de perisabilități, s-a 
ajuns în final la o lipsă de 1 163,69 
lei. imputabilă gestionarului. Dar lu
crurile nu s-au oprit aici. După opt 
luni, în contul de gestiuni de la con
tabilitatea cooperativei se adiționea
ză la justificări, fără acte și rațiuni... 
justificative, fără aprobări, deci 
într-un mod cu totul fictiv, prin ge
nerozitatea cu punga statului, a ce
lor învestiți să controleze gestiunile, 
suma de 18 000 lei. Astfel se face că 
gestiunea lui Ion Bodrilă. conform 
inventarului făcut după încă o lună, 
să aibă un plus în casă de 542 tei. 
Patentul acestei minuni aparține șe-

și comunele 
tarii și-au 

desemnat aleșii
(Urmare din pag. I) 

ționarea statului nostru socialist se 
bazează pe aplicarea consecventă a 
centralismului democratic — prin
cipiu care îmbină conducerea cen
trală, unitară a economiei și vieții 
sociale cu atribuirea de drepturi și 
răspunderi largi organelor locale, 
— legea cuprinde prevederi 
precise care sporesc rolul organelor 
locale, atît sub raportul atribuții
lor lor în rezolvarea problemelor 
locale, cît și sub acel al participării 
la elaborarea hotărîrilor organelor 
centrale. Exercitîndu-și larg ase
menea atribuții — expresie a adîn- 
cirii continue a democratismului 
vieții noastre sociale — organele 
locale sînt chemate să acționeze 
cu competență și eficiență pentru 
soluționarea multiplelor probleme 
ale vieții economice și sociale, să 
răspundă cerințelor mereu mai di
verse ale vieții, ale practicii.

Desfășurîndu-și întreaga activi
tate sub conducerea politică a par
tidului, consiliile populare sînt 
chemate să asigure prin activita
tea lor întărirea continuă a orîn- 
duirii socialiste, să contribuie la 
buna gospodărire a resurselor ma
teriale și de muncă, la dezvoltarea 
forțelor de producție și diversifi
carea economiei locale, la creșterea 
continuă a bunăstării materiale și 
culturale a populației.

Practica vieții noastre sociale 
arată că aproape nu există dome
nii de activitate în care consiliile 
populare să nu fie chemate să-și 
aducă contribuția la soluționarea 
cît mai corespunzătoare a sarcini
lor multiple ale dezvoltării fiecă
rui județ, fiecărui oraș sau co
mune a țării. Fără îndoială, 
exercitarea competentă a acestor 
atribuții nu poate fi concepută de
cît prin aplicarea cu consecventă 
a principiului muncii și conducerii 
colective în toate domeniile. Așa 
cum s-a apreciat în zecile de mii 
de întruniri ale alegătorilor cu vii
torii lor aleși, oamenii muncii au 
desemnat drept candidați, confir- 
mîndu-i prin vot secret, ca depu- 
tați în organele puterii de stat -- 
cadre de nădejde, specialiști în di
ferite sectoare de activitate, tova
răși cu bogată experiență, cu matu
ritate, care au făcut dovada recepti
vității la propunerile maselor de ce
tățeni, a priceperii de a se situa în 
fruntea maselor, de a le mobiliza în 
acțiunile destinate progresului mul
tilateral al orașelor și satelor pa
triei. însuși acest fapt probează că 
există toate premisele ca spiritul 
muncii colective să-și pună pe
cetea sa rodnică pe toate acțiunile, 
pe inițiativele consiliilor populare, 
ale comitetelor lor executive, ca 
în permanență consultarea largă 
cu oamenii muncii să fie o practică, 
o dominantă, a stilului de muncă al 
organelor locale ale puterii de stat, 
al deputaților.

îndeplinirea cu autoritate și răs
pundere a mandatului de deputat 
este o înaltă îndatorire cetățeneas
că și obștească a celor aleși în 
consiliile populare ; numai o acti
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fului contabil Aurel Curița, care nu 
numai că a căutat să împiedice des
coperirea infracțiunilor comise de 
Ion Bodrilă, dar i-a dat și... consul
tații tehnice, cum să procedeze pen
tru a ieși basma curată. Știind de 
existența minusului, în loc să' anun
țe organele competente, in scopul de 
a proceda la efectuarea cercetărilor 
penale, a căutat, în continuare, să-l 
apere de xțăspundere pe gestionar, 
îndrumîndu-1 să plece la Timișoara, 
de unde să expedieze pe adresa 
cooperativei, suma de 10 950 Iei, ca 
fiind, chipurile, expediată de fosta 
Direcție regională Banat a taberelor 
de vară pentru pionieri, reprezen- 
tînd contravaloarea unor alimente 
ridicate cu un an în urmă. în acest 
sens i-a scris și un bilet, ce se află 
acum la dosarul penal, indicînd con
tul de bancă al cooperativei. Iată 
deci un caz în care incompetența 
merge mină în mînă cu necinstea, 
iar cele două grave carențe profe
sionale și morale găsesc un aliat în 
jjerspana unui șef contabil, om retri
buit, prin schema de salarii, pentru 
a controla corectitudinea profesiona
lă și morală a subalternilox- săi.

Am relatat , aceste grave nereguli 
conf. univ. Teodor Mxinteanu, de la 
catedra de drept din cadrul Acade
miei de Științe Economice.

— Din punct de vedere juridic, 
care sînt culpele pe care le rețineți 
din aceste situații ?

— In primul rînd. vinovâti se 
fac cei care și-au însușit bunurile, 
pe nemuncite, din patrimoniul insti
tuțiilor respective, dar nici culpa ce
lorlalți, a revizorilor contabili, a 
conducerii acestor instituții nu este 
mai mică. în termeni juridici, vina 
de care se fac vinovate conducerile 
respective s-ar putea defini prin 
culpa IN ELIGENDO, adică (răspun
derea conducerii pentru angajările 
făcute fără să tină scanxa de calita
tea profesională și calitatea morală 
a aceluia pe mina căruia i se dau 
valuri in gestiune și o a doua culpa 
IN V1GILANDO. adică vina de a nu 
efectua sistematic (și cil măsuri de 
remediere imediate) supravegherea 
și controlul salariatilor din subor
dine.

vitate, strîns legată de viața, 
de problemele colectivității va face 
ca deputatul să-și confirme prin 
fapte rolul de exponent al voinței 
și intereselor alegătorilor. în a- 
ceastă direcție, va trebui valorifi
cată cu consecvență experiența și 
capacitatea comiteteloi’ de cetățeni, 
a căror activitate va fi coordonată 
nemijlocit de deputați, realizîn- 
du-se prin intermediul acestora un 
dialog continuu, viu, un circuit per
manent al ideilor, sugestiilor pre
țioase, un mijloc concret de asigu
rare a participării cetățenilor la 
activitatea practică de rezolvare 
a treburilor de stat și obștești, de 
afirmare concretă în viață a demo
cratismului orînduirii noastre.

. Alegerile de la 2 martie au rele
vat încă o dată unitatea indestruc
tibilă a poporului în jurul partidu
lui, a conducerii sale, adeziunea 
deplină față de politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru. încrederea nestrămutată a 
oamenilor muncii de pe întreg cu
prinsul țării în viitorul țării, hotă- 
rîrea lor de a îndeplini programul 
vast, laborios, de muncă trasat de 
partid. Este o datorie de mare 
cinste, de răspundere patriotică a. 
deputaților aleși la 2 martie & 
consiliile populare județene, muni
cipale, orășenești și comunale, să 
muncească în așa fel, îneît să se 
dovedească la înălțimea încrederii 
ce li s-a acordat, să asigure toate 
condițiile pentru a se împlini 
rodnic voința oamenilor muncii de 
a înfăptui obiectivele trasate de 
Congresul al IX-lea al partidului, 
de a da viață politicii partidului 
de ridicare continuă economico- 
socială a tuturor localităților, de 
înflorire continuă a patriei noastre 
— România socialistă.
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—- N-ați vrea să numiți, în situa

țiile concrete relatate de noi, prin 
ce s-au făcut vinovate persoanele 
amintite ?

— Desigur. în situația gestiunii 
inventariate la Moldova Nouă, după 
o perioadă de un an de zile, vino
vat este, evident, în afara gestiona
rului, șeful contabil, iar dacă acesta 
a informat conducerea organizației 
comerciale și nu s-au luat măsuri, 
răspunderea pentru pagubele aduse 
trebuie să fie împărțită solidar de 
toți acești oameni retribuiți să ve
gheze la apărarea avutului obștesc. 
Faptul mi se pare și mai evident, 
cînd aflu că această conducere a 
luat. hotărîrea de a redeschide uni
tatea pe baza unei simple vorbe a 
revizorului. în meseria de contabil 
vorbele n-au nici o valoare practică, 
pe baza lor nu se pot lua hotărîri. 
De asemenea, vina revizorului este 
multiplă : a), nu a încheiat imediat, 
pe loc, situația inventariată. lăsînd 
astfel să funcționeze, în continuare, 
un gestionar dovedit incompetent și 
necinstit ; b) culpa morală — prin 
inducerea în eroare premeditată a 
conducerii (altfel suficient de gură- 
cască pentru a purta răspunderea 
materială pentru daunele aduse avu
tului obștesc), micșorind initial mi
nusul descoperit prin inventariere ; 
c) reaua intenție a acestuia, care 
fiind în exercitarea obligațiilor de 
serviciu, a împrumutat (discutabil 
dacă așa stau lucrurile) o importan
tă sumă de bani și, în plus, a luat 
obiecte pe care nici măcar nu le-a 
achitat pe Ioc. Căci este știut și 
acest principiu de drept comercial : 
niciodată cel care xnînuiește sau mai 
ales controlează o gestiune n-are 
dreptul să cumpere si cu atît mai 
mult să-și însușească bunuri aparti
nînd acestei gestiuni.

Din cazurile relatate se desprinde 
cu limpezime o concluzie : rigorile 
inventarului — unul din instrumen
tele eficiente de supraveghere și 
control a gestiunilor — trebuie res
pectate cu strictețe de cei învestiți 
cu o asemenea răspundere. Iar aba
terile de la „codul" acestei profesii 
se cer drastic sancționate.I
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b producției si a muncii, inițiată de 
partid în urmă cu doi ani. se află 
în present într-o etapă de maturi
zare. de aprofundare si generalizare 
a soluțiilor si ideilor novatoare a- 
părute în unitățile industriale. Dacă 
analizăm studiile de organizare ști
ințifică a producției si a muncii 
elaborate în întreprinderile din iu- 
detul nostru pînă acum rezultă că 
la început s-au abordat teme de mai 
mică anvergură, fără să se eviden
țieze concluzii și măsuri generaliza
toare. Pe parcurs, compartimentele 
de organizare a producției și a mun
cii din întreprinderi au trecut la stu
dierea unor probleme de fond, cu im
plicații deosebite asupra creșterii 
producției și productivității muncii, 
asupra eficienței întregii activități e- 
conomice. Acest lucru a fost posibil 
si ca urmare a sprijinului acordat 
de comitetul județean de partid 
și organizațiile de partid din 
întreprinderi comitetelor de direc
ție în alegerea problemelor esenția
le ale producției ce urmau a fi exa
minate și soluționate.

Eficienta ridicată a studiilor, a- 
tuncl cînd ele sînt aprofundate, cînd 
se tine seama de condițiile actuale 
și de perspectivă ale producției, este 
demonstrată convingător de exem
plul Uzinei mecanice Timișoara. 
Printre temele abordate aici se 
află și studiul privind tipiza
rea elementelor podurilor rulan
te și execuția acestor elemen
te în regim de serie. S-a asi
gurat astfel creșterea numărului de 
poduri rulante de diverse tipuri de 
la aproape 100 bucăți în 1964 la 800 
bucăți în acest an. Un alt studiu se 
referă la folosirea capacităților de 
producție în sectorul boghiuri pentru 
vagoanele de marfă. Pe baza solu
țiilor desprinse, fluxul tehnologic a 
fost reorganizat „pe tacte", obținîn- 
du-se o creștere de peste două ori a 
volumului producției. La această uzi
nă merită a fi subliniat interesul 
permanent al comitetului de direc
ție pentru aplicarea măsurilor ce 
decurg din studii, astfel că vasta 
muncă de concepție depusă se ma
terializează într-un timp scurt. Ca 
rezultat. în 1969 se vor depăși pre
vederile cincinalului la producția 
mașinilor de ridicat și transportat, 
care constituie profilul de bază al 
acestei uzine.

Intr-o serie de fabrici si uzine au 
fost întreprinse cercetări laborioase 
privind transportul intern. La Uzi
nele textile Timișoara, de pildă, s-a 
analizat circuitul semifabricatelor în 
secția țesătorie, folosindu-se metoda 
interogativă și graficul de analiză 
detaliat al produsului respectiv. Prin 
măsurile aplicate ulterior, s-a redus 
cu aproximativ 30 la sută volumul 
transportului intern al secției. Com
partimentul de organizare a pro
ducției și a muncii de la întreprin
derea „6 Martie* din Timișoara a 
ajuna la concluzia că transportul si 
depozitarea semifabricatelor în con- 
teinere sînt mult mai economice 
dacă se trece la tipizarea acestora 
și se folosesc dispozitive adaptate la 
condițiile întreprinderii. De aseme
nea, la fabrica „Ceramica" din Jim- 
bolla. prin elaborarea studiului pri
vind mecanizarea încărcării pro
duselor finite si aplicarea măsuri
lor stabilite, rebuturile au scăzut de ■ 
la 2,5 la sută la 1.8 la sută, iar 
o parte din forța de muncă necesară 
Ia expedierea produselor finite a 
căpătat o utilizare mai rațională.

Merită evidențiată inițiativa unor 
organizații de partid si conduceri 
de (întreprinderi care au căutat să 
« .enteze efortul creator al cadre
lor tehnice si economice șl spre stu
dierea fenomenelor muncii. La Uzina 
de reparații din Timișoara, spre e- 
xemplu, s-a analizat mecanizarea 
muncii la montarea discurilor am- 
breiaj pentru tractoare. în acest scop 
s-au efectuat observări instantanee 
și fotografieri ale timpului de lucru, 
s-a determinat productivitatea orară. 
S-a putut stabili astfel o amplasare 
rațională a utilajelor, o poziție co

modă a muncitorului; s-a redus e- 
fortul fizic și s-a preconizat un sis
tem simplu de alimentare și dega
jare a locului de muncă. Efectul 
acestor măsuri se concretizează în 
obținerea unei producții suplimen
tare de 323 000 lei anual șl creșterea

să-si impună întotdeauna punctul 
lor de vedere în luarea diferitelor 
decizii. Este ceea ce se întîmplă în 
activitatea de peste o lumătate de 
an a serviciului organizarea pro
ducției de la uzina „Electromotor"- 
Timișoara. Alături de cîteva studii

W ACȚIUNEA DE ORGANIZARE ȘTIINȚIFICĂ

A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII

Fundamentare 
riguroasă a studiilor, 

operativitate 
in aplicarea lor

Ing. Trandafir COCÎRLĂ
secretar al Comitetului județean Timiș al P.C.R.

productivității muncii la aceste ope
rații cu peste 90 la sută.

Nu putem trece cu, vederea totuși 
că există întreprinderi în care se 
vorbește mult de perfecționarea con
ducerii și organizării producției, dar 
practic nu se face mare lucru în 
aceste domenii. Fabrica de încălță
minte „Modern“-Timișoara constituie 
un exemplu tipic de lipsă de fina
litate și eficiență, de formalism în 
punerea în valoare a rezervelor in
terne. Decadă cu decadă se înregis
trează aici rămîneri în urmă, iar la 
sfîrșit de lună se dă „asaltul" — cu 
consecințele respective.

Se desprinde si un alt aspect ne
gativ : au fost elaborate în anumite 
unități studii cuprinzînd sfere largi 
de activitate, prevăzute a se aplica 
in 4—5 ani. Problemele nu au fost 
însă aprofundate, nu se aduc per
fecționări producției, astfel că de
ficientele persistă. Uzina „Tehno- 
metal“-Tlmișoara. bunăoară, este de
ficitară la spatiile de producție. O 
serie de lucrări se execută în curte, 
în condiții grele, mal ales iarna. 
Analizîndu-se această problemă, s-a 
desprins concluzia că aproape o trei
me din spatiile existente sînt imo
bilizate cu semifabricate și mate
riale. Deși conducerea tehnlco-admi- 
nistrativă a fost sesizată că în hale 
se depozitează semifabricate, iar lu
crul se execută în exterior, nu a luat 
nici o măsură pentru înlăturarea a- 
cestel anomalii.

Anumite observații se Impun în le
gătură cu însăsi munca grupelor sau 
serviciilor de organizare a produc
ției din fabrici și uzine. în majo
ritatea întreprinderilor, acestea au 
căutat să-si formeze un stil pro
priu. eficient de activitate, să gă
sească cele mai potrivite forme si 
mijloace prin care să aducă o con
tribuție substanțială la perfectiona
rea producției. Sînt indicii care de
monstrează că aceste servicii nu 
s-au integrat încă organic, peste tot, 
în structura organizatorică a con
ducerii întreprinderilor, nu reusesc

aplicate, în „bilanțul" muncii Iul 
apar multe încercări nereușite. Stu
diul privind structura organizatori
că a întreprinderii nu s-a aplicat 
deoarece... s-a oprit la minister, de 
unde nu sosește, nici un răspuns. Cel 
privind calculul capacităților de pro
ducție a fost respins, deoarece nu 
este la nivelul cerințelor si s-a in
trodus din nou ca temă de ana
liză Aplicarea soluțiilor de organi
zare a liniei moderne de prelu
crare a carcaselor din hala nouă a 
fost amînată. Evident, temele abor
date aici sînt importante. Ce folos 
dacă studiile nu au fost finalizate !

In unele întreprinderi ale Industrie! 
ușoare, constructoare de mașini, de 
construcții, comitetele de direcție nu 
au repartizat serviciilor de organiza
re a producției și a muncii sarcini 
concrete, nu le acordă tot sprijinul 
de care au nevoie. Mai mult 
chiar. în unele cazuri ele frî- 
nează Inițiativele unor specialiști, 
ccupîndu-i cu diferite probleme cu
rente. operative dar fără Importan
ță. Este cazul Fabricii de calapoade 
din Lugoj. Nu este de mirare că 
aici măsurile organizatorice elabo
rate nu se aplică la timp, că nu 
există o orientare de perspectivă în 
acest domeniu. Conducerea fabricii 
se întreabă mirată : „Cum. si în a- 
cest an ne ocupăm de organizare 
științifică?". Pare de necrezut, dar 
aceasta este realitatea. Așa stînd lu
crurile. cum va putea colectivul a- 
cestei întreprinderi să progreseze, să 
tină,pasul cu evoluția tehnicii?

Rezultatele în general bune ob
ținute în acțiunea de organizare ști
ințifică a producției și a muncii se 
cer consolidate și dezvoltate. Nu 
ne putem mulțumi cîtusi de puțin 
cu un număr mare de studii, care 
apoi sînt în parte abandonate, ră- 
mînînd simple piese de dosar. Tot 
ceea ce se întreprinde trebuie bine 
gîndit. temeinic aprofundat. încît 
munca de concepție consumată să

fie din plin răsplătită prin efecte 
economice cît mai mari si imediate 
în producție. în același timp, este 
necesar să fie combătută tendința 
de discontinuitate în această im
portantă acțiune, vizibilă în ultimele 
luni la Uzinele textile Timișoara, 
la întreprinderile „Tehnolemn". 
„Ambalajul metalic" si altele din a- 
ceeași localitate. Vom căuta să con
vingem conducerile administrative, 
comitetele de direcție, organizațiile 
de partid din' întreprinderi să Per
severeze în desfășurarea acestei ac
țiuni în finalizarea practică a stu
diilor. să înțeleagă pe deplin în
semnătatea ei majoră pentru înfăp
tuirea sarcinilor Congresului al IX- 
lea și Conferinței Naționale a parti
dului.

Biroul Comitetului județean de 
partid a analizat în cîteva rînduri 
stadiul acțiunii de organizare știin
țifică a producției și a muncii. Pe 
baza concluziilor desprinse s-au e- 

• laborat hotărîri. Trebuie spus că era 
necesar să urmărim cu mai multă 
perseverentă îndeplinirea prevederi
lor hotărîrilor luate, pentru a de
termina un ritm viu al acestei ac
țiuni în toate unitățile economice. 
Este adevărat că înființarea cabi
netului județean de organizare ști
ințifică a producției si a muncii a 
dat un impuls acestei acțiuni. Dar, în 
mod cu totul greșit, comisia noas
tră economică a considerat că sar
cinile ce-i reveneau în acest do
meniu au fost preluate de cabinetul 
nou înființat, că este absolvită de 
răspundere pentru controlul si în
drumarea organizațiilor de partid 
privind organizarea științifică a pro
ducției si a muncii. Această lacună 
a fost remediată si vom căuta să 
imprimăm o înaltă răspundere 
exigentă fiecărei 
tid pentru modul 
în întreprinderi 
de manifestarea 
vei si spiritului 
nea de organizare științifică a pro
ducției si a muncii.

Ceea ce am realizat pînă acum 
In acest 
meniu trebuie continuat și apro
fundat. în t 
dovedindu-se 
cretizat în 
eficiente care 
carea de noi 
fructificarea superioară 
lului tehnic si uman de care ele 
dispun — și toate acestea, — pe baza 
organizării superioare a producției și 
a muncii.

si 
organizații de par- 
în care se asigură 
condițiile impuse 

deplină a initiati- 
novator în actiu-

vast și complex
toate 1 
spirit 
soluții 
să ducă 

l rezerve

do-
întreprinderile, 
practic con- 

și măsuri 
la valorifi- 
interne. la 
a notentla-

Aprovizionarea cooperativelor agricole

Intensificarea producției în coope
rativele agricole prin extinderea 
mecanizării, chimizării șl irigațiilor 
necesită aprovizionarea cu diferite 
utilaje, materiale, îngrășăminte chi
mice și piese de schimb. Procurarea 
și distribuirea lor a fost încredințată 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție. Anul trecut, 
prin întreprinderile județene de 
aprovizionare s-au vîndut coopera
tivelor agricole mărfuri în valoare 
de 3 miliarde de lei. adică cu 150 la 
sută mai mult decît în 1965. Totuși, 
în activitatea de aprovizionare a 
cooperativelor agricole se semna
lează o serie de anomalii.

Prin crearea întreprinderilor jude
țene de aprovizionare s-a urmărit ca 
aci cooperativele agricole să găseas
că, pe baza comenzilor ce le fac, 
toate materialele și utilajele de care 
au nevoie. Numai că în timp ce unele 
sortimente prisosesc, altele nu se gă
sesc. La întreprinderea județea
nă de aprovizionare din Chitila 
din discuțiile purtate cu delegați ai 
cooperativelor agricole din județul 
Ilfov a rezultat că nu de puține ori 
sînt nevoiți să facă zeci de drumuri 
în bază, pentru a obține unele pro
duse.

„Deși sîntem în plină campanie 
de reparații, de pregătire a mașini
lor si utilajelor pentru lucrările a- 
gricole de primăvară — ne relatează 
Dumitru Mihăilă de la cooperativa 
agricolă din Grădiștea — nu 
găsim unele ansamble șl piese de

schimb pentru instalațiile de asper- 
siune — motopompe și aspersoare, 
pentru autocamioane, tractoare, elec
tromotoare și diverse motoare".

Aruncînd o privire în curtea în
treprinderii de aprovizionare Chi- 
tila te frapează faptul că, pretutin
deni. se află depozitate. într-o mare 
dezordine, tot felul de mașini, mo
toare și materiale de construcție.

— Avem materiale berechet — ne 
spune tov. Mihai Penescu, șeful ser
viciului de aprovizionare, dar dintre 
acelea care nu prea au căutare. în 
schimb, la sortimentele mult solici
tate sîntem deficitari.

Care sînt cauzele ? In primul rînd 
nu există o corelație în ce privește 
materialele absolut necesare coope
rativelor agricole și cele care se asi
gură de către întreprinderea de apro
vizionare. La Chitila ne-a fost pre
zentată o listă întreagă de materiale 
care nu au fost livrate de industrie. 
Specificăm cîteva din cele mai im
portante : discuri de ambreiaj. car
buratoare, pompe de benzină, ele- 
menți filtre ulei, demaroare. bolțuri, 
cilindri piston, elemenți pompe in
jecții, ventile. In ce privește sorti
mentele deficitare, tov. Augustin 
Eremia, director general adjunct 
în cadrul UNCAP, ne spunea că re
partițiile la unele sortimente nu sa
tisfac încă necesarul stabilit. De 
exemplu, din necesarul global sta
bilit pentru acest an. la discurile de 
ambreaj. din 24 000 bucăți s-au re
partizat doar 18 000 : la electromo-

La Uzina de anvelope „Danubiana" (Foto : Gh. Vințilă)

(Urmare din pag. I)

Există unele lucrări care în acest 
an vor trebui să stea în mod deose
bit în centrul atenției noastre. Este 
adevărat că în industria ușoară s-au 
obținut succese importante în rea
lizarea planului de investiții pe anul 
trecut. Totuși, activitatea în acest 
domeniu nu s-a desfășurat lin, fără 
greutăți si neajunsuri. Pe unele șan
tiere, ca, de pildă, cel al noii 
țesătorii de la Orșova, al uni
tății integrate de lînă „Arge- 
șana" sau al tăbăcăriei mine
rale Corabia, s-au înregistrat rămî
neri în urmă în realizarea planului 
sub aspect valoric său al stadiilor 
fizice. Recuperarea neîntîrziată a 
restantelor pe șantierele acestor o- 
biective și accelerarea ritmului lu
crărilor pentru darea lor în funcțiune 
la termenele prevăzute au preocupat 
și preocupă îndeaproape pe toți fac
torii care au răspunderi în realizarea 
investițiilor. Cu aceeași stăruință va 
trebui să acționăm împreună pentru 
readucerea în scurt timp la un ritm 
normal de lucru a acelor șantiere 
unde s-au înregistrat rămîneri în 
urmă în primele luni din acest an. 
înainte de toate, este necesar ca con
structorii, împreună cu benefi
ciarii de investiții, să acorde im

portanța '^cuvenită organizării judi
cioase a ’lucrărilor si desfășurării 
ritmice a activității ne aceste șan
tiere. ca și pe toate șantierele în ge
nerai, să întocmească grafice de 
execuție realiste și mobilizatoa
re, care să fie respectate în 
mod riguros. Totodată, cu cea 
mai mare răspundere trebuie pri
vită problema asigurării șantie
relor cu forță de muncă, uti
laje de construcții și materiale, în 
așa fel ca în acest an să se imprime 
un ritm cît mai dinamic dării 
în funcțiune a noilor capacități 
planificate. Trăgînd învățăminte 
din anii precedenți noi vom co
labora și mai strîns cu con
structorii, îi vom sprijini în e- 
forturile lor pentru darea în func
țiune la termen sau chiar mai de
vreme a noilor investiții, întrucît 
aceasta este o sarcină esențială tra
sată de partid, care revine, deopo
trivă, atît lor cît și nouă, ca titulari 
de investiții.

Desfășurarea în ritm susținut a 
activității de investiții este determi
nată în mare măsură de asigurarea 
din timp și în întregime a proiecte
lor. Se poate aprecia că direcțiile 
generale industriale, Direcția de 
investiții și Institutul de pro
iectări al Industriei ușoare au

depus o muncă susținută în această 
privință, asigurînd cea mai mare 
parte din documentația necesară 
pentru lucrările de investiții pe a- 
nul 1969. Totuși, pentru unele lucrări 
noi. care urmează să înceapă în se-

toare pornire din 1000 — doar 510, 
la elemenți filtru ulei din 40 000 — 
doar 16 800, la grupuri conice din 
400 — doar 6, iar la pompe de ben
zină și carburatoare din cite 200 ne
cesar s-au repartizat doar 95 și res
pectiv 96 bucăți. Nu lipsit de impor
tanță este și faptul că, în unele 
cazuri, întreprinderile subordonate 
Ministerului Transporturilor Aeriene 
Navale și Auto nu respectă întot
deauna clauzele contractuale cu în
treprinderile județene de aprovizio
nare. Anul trecut de exemplu din 
repartiția de 5 700 bucăți discuri de 
ambreaj. M.T.A.N.A. a livrat, pînă la 
31 decembrie, doar 50 la sută din 
prevederi, și acestea majoritatea în 
semestrul doi.

Lipsa pieselor de schimb este de
terminată, pe de altă parte, de con
sumul exagerat si risipa ce se face 
în unele cooperative agricole. 
„Noi dispunem de piese de schimb 
auxiliare în cantități suficiente, 
spunea tov. Mihai Penescu de 
la Chitila, 'dar nu putem satis
face totalul de cereri ce se referă la 
mecanisme și ansambluri întregi. 
Aceasta impune ca stabilirea nece
sarului de comenzi să se întocmeas
că cu mai mult simț de răspundere.

în timp ce unele piese de schimb, 
utilaje și materiale lipsesc, altele se 
găsesc în cantități mari, gre- 
vînd asupra situației financiare a 
întreprinderilor de aprovizionare. 
La Chitila, de 
peste 24 vagoane de sîrmă pen
tru legumicultura, 
de folie de polietilenă șl un număr 
însemnat de motopompe, electro- 
pompe, conducte, aspersoare etc. La 
31 decembrie 1968, valoarea totală a 
acestor stocuri era de peste 45 de 
milioane lei. In curtea și magaziile 
bazei stau de mult timp 319 vermo- 
rele, 51 separatoare de lapte, 430 
hrănitori pentru păsări, 1414 adăpă
tori pentru păsări. 111 instalații pen
tru încălzit purceii, 286 umidometre, 
20 rezervoare cilindrice etc.

O situație asemănătoare este și în 
județul Iași. întreprinderea de apro
vizionare de aci are, încă din anii 
trecuți, utilaje comandate și neridi
cate de către cooperativele agricole 
în valoare de peste 3 milioane iei. 
Se pare că .lucrurile se -vor Fepeta 
și în acest an. întreprinderea ieșeană 
a comandat Uzinei de utilaj petro
lier Tîrgoviște, de pildă, la cererea 
cooperativelor agricole, făcută în 
toamna trecută, 25 de agregate de 
aspersiune pentru a fi confecționate 
și livrate în primul trimestru al a- 
cestui an și 20 de agregate de asper
siune pentru trimestrul II. Uzina 
cere să i se comunice unitățile bene
ficiare pentru a le livra utilajele res
pective. Dar întreprinderea nu poate 
da răspuns, deoarece unele coopera
tive cum sînt cele din Bivolari, 
Verșeni, Deleni. Sipote și altele care 
le-au comandat nu au cu ce să le 
achite în această perioadă. Situația 
este critică și în ce privește achita
rea materialelor de susținere pen
tru vie. Acordarea unor credite pe 
termen scurt ar rezolva problema.

O situație asemănătoare se sem
nalează și în ce privește aprovizio
narea cu îngrășăminte chimice. în 
baza comenzilor făcute de întreprin
derea de aprovizionare Iași, la ce
rerea cooperativelor agricole, direcția 
generală de aprovizionare tehnico- 
materială din Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Producție 
a dat repartițiile necesare. Fabri
cile au început să livreze în- 
grășămintele chimice încă din 
primele zile ale lunii 
dar întreprinderea, după 
primit și achitat din fondul 
rulment 700 tone superfosfat 
tone azotat, a oprit livrarea 
șămintelor chimice deoarece 
rativele agricole nu le plătesc.

Defecțiunile în aprovizionarea co
operativelor agricole cu utilaje, ma
teriale și piese de schimb au șl 
numeroase alte cauze. Adesea, o co
mandă stabilită inițial suferă ulte
rior, după ce au fost înaintate co
menzi către industrie, schimbări e- 
sențiale, renunțări sau cereri de noi 
repere, fapt ce duce implicit fie la 
apariția stocurilor, fie la imposibili
tatea de a acoperi unele cerințe. 
Perpetuarea unei astfel de situații 
este de natură să dea peste cap cea 
mai strașnică planificare. De aceea, 
apare necesitatea reglementării re
lațiilor economice dintre coopera
tivele agricole și întreprinderile ju
dețene de aprovizionare pe baze 
strict contractuale, care să asigure 
obligativitatea reciprocă a respectă
rii clauzelor contractuale.
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Cei ce lucrează în agri
cultură știu că și în acest 
domeniu sînt sectoare în 
care se operează cu un 
enorm material informa
țional, a cărui furnizare 
începe cu înseși tehnolo
giile specifice de lucru. 
Este vorba de adiționa
rea informațiilor privitoa
re la prelucrarea, stoca
rea, condiționarea ma
nipularea, circulația și 
distribuția produselor și 
materialelor, culminînd 
cu producerea de informa
ții privitoare la dinamica 
situației globale a siste
mului considerat, în 
derea dirijării 
pe diferitele 
de integrare.

Ridicarea 
producției și

' tații muncii 
de altă parte, 
rea radicală 
concepții și 
lucru, răsturnînd princi
piile clasice de organiza
re și evidență, conserva
toare în conținut și sta
tice în formă. Așa cum 
se conturează astăzi, se 
impun cel puțin trei ten
dințe principale : intro
ducerea rapidă în practi
că a noilor cuceriri ale 
științei, organizarea co
respunzătoare a procese
lor de producție pe baza 
criteriului de eficiență e- 
conomică maximă, luarea 
în timp util, pe baza se
lecției corespunzătoare a 
elementelor de informație 
furnizate, a deciziilor o- 
peraționale optime.

Această stare de fapt a 
creat noi elemente de a- 
preciere a nivelului de 
dezvoltare a agriculturii 
pe baza gradului de dota
re cu calculatoare electro
nice ce lucrează efectiv

eontlnuă a 
productivi- 

impune pe 
transforma- 
a vechilor 
metode de

în sectorul de producție 
respectiv. în această or
dine de idei, Direcția 
generală a creșterii ani
malelor din Consiliul Su
perior al Agriculturii a 
initiat, în cadrul Centru
lui republican de selecția 
animalelor, o stațiune de 
mașini statistice electro
mecanice destinată ex
clusiv nevoilor zootehniei, 
în sfera de preocupări 
imediate a acesteia intră 
centralizarea și prelucra
rea mecanizată, pe în
treaga țară, a lucrărilor

dice. Pregătirea specialiș
tilor de profil agricol în 
domeniul informaticii — 
teoria informației, teoria 
deciziilor, programare li
niară, limbaje informațio
nale și programarea cal
culatoarelor — nu se face 
la nivel universitar. Ma
rea masă a specialiștilor 
din producție nu se in
formează decît din mate
rialele de popularizare. 
Materialele amalgamate ce 
se difuzează, de cele mai 
multe ori fără incursiuni 
în substanța profilului

privind controlul produc
ției de lapte la vaci și — 
legat direct de aceasta 
— a testării reproducă
torilor ce activează în 
rețeaua de însămînțări 
artificiale. în același 
timp, în cadrul ramurii 
agriculturii, funcționează 
la I.C.C.A. un calculator 
electronic specializat pen
tru optimizări de rații fu
rajere. Un altul, de pro
fil similar, se va instala la 
laboratorul central al De
partamentului I.A.S. La 
Institutul de economie a- 
grară din cadrul I.C.C.A., 
pe lîngă stația de mașini 
electromecanice de calcul 
instalată, urmează să se 
monteze un calculator e- 
lectronic.

Cu toate acestea, la noi, 
în general, preocupările 
concrete pentru îmbună
tățirea sistemului infor
mațional sînt încă spora-

specific al informaticii - 
agrozootehnice, creează o 
imagine neconcludentă. 
Aceștia, practic, nu știu 
cum și ce se poate cere 
de la un calculator, ce 
poate și ce nu poate da el.

O problemă ca aceea 
privind 
mărului 
valoroși 
zolvată, 
lizarea însămîntărilor ar
tificiale cu material bio
logic congelat, prin sim
pla optimizare în varian
ta minimizată a stocurilor 
de aprovizionare cu acest 
material a punctelor de 
însămîntări artificiale, 
concomitent cu posibilita
tea măririi gradului de 
diluție a ejaculatelor tau
rilor. pe baza calculului 
puterii fecundante actua
le si estimate în diverse 
ipoteze și variante. A- 
ceasta presupune însă re
zolvarea unor probleme

cu zeci de necunoscute și 
variabile și impune „ex 
oficio" procedeele moder
ne de calcul. De aseme
nea, marea problemă a 
furajării animalelor își 
poate recupera din lipsu
rile manifestate și crește 
eficiența prin optimatiza- 
rea rațiilor.

Realizarea unui regim 
optim al irigațiilor, cu 
cheltuieli minime și con- 
siderînd totalitatea facto
rilor ce îl determină, este 
greu de conceput fără in
tervenția calculatorului 
electronic.

Această schiță sumară, 
fără a mai pomeni dome
niul planificării agricul
turii, al rapidității deter
minării opțiunilor la lua
rea hotărîrilor în progra
marea operativă a pro
ducției etc., ridică de la 
sine luarea în discuție a 
necesității creării. în cel 
mai scurt timp posibil, a 

integrat de 
datelor in- 
în întreaga 
tării.

insuficienta nu
de reproducători 

ar putea fi re- 
pînă la genqra-

ale economiei noastre naționale. Ne 
referim în acest sens la dezvoltarea 
întreprinderii „Dermatina“-Timi- 
șoara, a fabricii de cuțite Ocna-Sibiu, 
la construcția unor noi unități 
cum sînt Fabrica de porțelan Alba

INVESTIȚIILE
ÎN INDUSTRIA UȘOARĂ

mestrul II din acest an, documen
tația se află încă în curs de 
avizare șl aprobare. Nu este vor
ba de perpetuarea unei situații 
anormale, ci de faptul că o serie de 
lucrări au fost devansate iar altele 
au fost incluse în plan la sfîrsitul 
anului 1968. în urma examinării mai 
aprofundate a necesităților pieței.

Iulia. Fabrica de sobe pentru com
bustibil solid si lichjd și altele. Mi
nisterul nostru a luat măsurile cu
venite pentru a urgenta elaborarea 
avizarea și aprobarea acestor docu
mentații. în așa fel ca aceasta să nu 
împiedice începerea. într-un termen 
cît mai scurt, a lucrărilor prevăzute

Intre preocupările de seamă ale

ministerului nostru s-a aflat — și 
rămîne în continuare — solutiona
rea problemelor legate de asigurarea 
utilajelor tehnologice necesare noi
lor obiective și capacități de produc
ție. O bună parte a acestor uti
laje se va produce în țară, de- 
grevînd astfel balanța de plăti ex
terne. In această privință, am întărit 
mult colaborarea cu Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
dar. în același timp, am pus accen
tul pe dezvoltarea producției pro
prii de utilaje tehnologice în între
prinderile subordonate ministerului 
nostru Precizez că numai în anii 
1967—1968 au fost realizate în între
prinderile constructoare de mașini 
ale industriei ușoare aproape 90 de 
tipuri de mașini și utilaje tehnolo
gice noi. In anul 1969. aceste între
prinderi urmează să realizeze 9 000 
tone de utilaje tehnologice, de 2,7 
ori mai mult decît prevederile pla
nului cincinal. Multe dintre capaci
tățile noi de producție vor fi înzes
trate cu utilaje fabricate în între
prinderile noastre. De pildă unita
tea integrată de lînă „Argeșana" 
din Pitești va fi dotată cu răz
boaie de țesut livrate de întreprin
derea de utilaje pentru industria u- 
soară de la Tg Mureș. Aceeași între
prindere constructoare de mașini va

unui sistem 
prelucrare a 
formationale 
agricultură a

Sistemul integrat de 
prelucrare a datelor in
formaționale presupune 
pregătirea de urgentă în 
această direcție a unui 
grup de specialiști. Con
comitent ar trebui să se 
ducă o largă campanie de 
instruire în grade dife
rențiate a întregului corp 
de specialiști din produc
ție în ce privește proble
mele prelucrării informa
ționale, folosind în acest 
sens diverse modalități de 
lucru.

livreze 
încă 

ianuarie, 
ce a 

de 
și 950 
îngră- 
coope-

veterinar
CELAN
republican

Medic
Eugen
Centrul
de selecție a animalelor
— București

livra filaturilor de bumbac mașini 
de bobinat, de dublat și altele. Exis
tă reale posibilități ca prin folosirea 
deplină a capacităților de producție 
din unitățile constructoare de ma
șini ale ministerului nostru să satis
facem în proporție tot mai mare ne
voile de utilaje ale industriei ușoare.

Cu acuitate se ridică problema 
asigurării unei judicioase corelări a 
termenelor de livrare a utilajelor cu 
cele de dare în funcțiune a noilor 
obiective și capacități de producție.

Ministerul nostru este angajat cu 
toate forțele în îndeplinirea sarcini
lor trasate de partid privind accele
rarea dezvoltării producției în in
dustria bunurilor de consum. înfăp
tuirea exemplară a volumului sporit 
de investiții prevăzut pentru indus
tria ușoară de planul de stat pe 1969 
constituie o nouă verigă importantă 
în realizarea acestei sarcini și de 
aceea vom acționa cu perseverentă 
în acest sens, pentru ca noile uni
tăți si capacități de producție să 
intre în funcțiune la termen sau. pe 
cît posibil, mai devreme, fructificînd 
din plin eforturile materiale si fi
nanciare pe care statul nostru le face 
pentru satisfacerea cerințelor de 
bunuri de consum ale populației.

Extinzînd sfera investigațiilor noas
tre, la Direcția generală de aprovi
zionare tehnico-materială din cadrul 
Uniunii Naționale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, tov. Constantin 
Șerban, membru în biroul perma
nent, ne spune că una din lipsurile 
direcției privind organizarea judi
cioasă a procesului de aprovizionare 
a cooperativelor agricole este le
gată de mișcarea greoaie a stocurilor 
de materiale ce apar disponibile în 
unele întreprinderi de aprovizionare, 
către cele ce duc lipsă de ele. Acea
sta se datorește sistemului defectuos 
de informare. Așa se face că, la 
sfîrșitul anului trecut, existau în în
treprinderile de aprovizionare stocuri 
de mașini, utilaje, piese de schimb, 
îngi ășăminte și materiale de cons
trucție. în valoare de 563 milioane 
lei.

După cum s-a văzut, buna desfă
șurare a procesului de aprovizio
nare a cooperativelor agricole im
pune stabilirea cu discernămînt a 
materialelor necesare, obligativita
tea întreprinderilor de aprovizionare 
de a le asigura, iar a celor care 
le-au comandat să Ie preia la ter
menul prevăzut, achitînd contrava
loarea.

Ing. Aurel PAPADIUC 
Manolo CORCACI
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Nu pot privi viața 
artistică din țara noas
tră decît prin prisma 
unui om care a trăit 
și a muncit toată viața 
în orașe de provincie. 
Cititorul care va cre
de că ceea ce am spus 
e un semn de modes
tie ostentativă sau o 
formă ascunsă de mîn- 
drie se înșală. E la 
mijloc un adevăr mai 
simplu. Faptul că am 
locuit și am creat în 
provincie nu m-a dis
pensat niciodată de 
toate obligațiile și exi
gentele implicate de 
artă. Dar în mine s-au 
sedimentat anumite în
țelegeri și rosturi ale 
artei, si ochiul meu și 
lucrările mele — și 
sînt convins că și ale 
altora care au fost și 
sînt în situația mea — 
le reflectă destul de 
clar. Am trăit toată 
viața în Transilvania. 
Aici am trecut prin ma
rile schimbări ale is
toriei noastre, aici am 
simțit fiecare bucurie 
sau tristete, aici m-au 
prins înseninările și 
negurile naturii, aici 
am fost martorul ma
rilor prefaceri socia
liste prin care trece 
tara, al strălucitelor 
înfăptuiri ale poporu
lui român. M-am în
trebat întotdeauna, și 
deși acum as putea 
spune că mi-am răs
puns — sînt Ia o vîrstă 
cînd trebuie să ai răs
punsuri — încă mă mai 
întreb în ce măsură lu
crările mele, ale tutu
ror artiștilor care au 
locuit sau locuiesc în 
această minunată par
te a tării, au prins în 
ele aromele ținutului, 
fetele peisajului, ale 
oamenilor, ale vieții 
noi. îmi privesc lucră
rile. le privesc și pe 
ale altora și îmi spun 
cu o secretă mîndrie : 
da. ele au ceva, poate 
mult, din atmosfera, 
din priveliștea oameni
lor de la noi. Dacă 
în pînzele unui artist 
care a trăit în cîmpie 
sînt prinse exploziile 
soarelui, natura arsă 
de căldură, cerul al
bastru. intens, senin, 
totul traducîndu-se în 
tonuri calde de rosuri, 
galbenuri, în lucrările 
unui artist care lucrea
ză pe platourile înalte 
ale Transilvaniei natu
ra e prinsă în solemni
tatea ei calmă, dar nu 
mai puțin învăluitoare, 
oamenii sînt zugrăviți 
într-o ținută mai se
veră. Si atunci culori-

în a- 
do- 

cum 
pa- 
fru-

le sînt mai potolite, 
mai reci — albastru, 
verde...

Se ascunde,
ceastă observație, 
rinta de a arăta 
fiecare meleag al 
trlei noastre, cu 
musetile lui. cu obice
iurile Iui. cu viata șl 
oamenii lui. cu tot 
ceea ce anii «ocialis-

calde, prețioase și ele
gante ca frestile mî- 
năstirilor. Si în acest 
buchet unic, dar di
vers în alcătuirea lui. 
pînzele artiștilor tran
silvăneni îsi au si ele 
locul lor. cu caracte
risticile De care le a- 
rătam. Pentru orice 
artist este îmbucură
tor să vadă că din

Mișu Poop. Cornel 
Medrea. Elena Popeea, 
Sabin Pop. Ion Teo- 
dorescu-Sion. Fiecare 
artist, indiferent de 
locul lui de baștină, si 
cu talentul si viziunea 
lui proprii, au pus 
cite o piatră de teme
lie la fundamentul ar
tei noastre. Ei formea
ză o tradiție impresio-

Florile vestifc vii
A butheîul

artei plastice
românești

mului i-au adus, poate 
deveni subiect de artă 
autentică. Și nu nu
mai atît. Că pot fi si 
într-un mod specific, 
într-un mod deosebit 
înfățișate. Cu alte cu
vinte. că au drept fi
resc de întruchipare 
artistică. Dar, desigur, 
aceasta decurge din 
modul fiecărui artist 
de a vedea lucrurile, 
de a se integra mai a- 
dînc, mai organic, mai 
subtil în viata tării. 
Dar altfel cum 
tiflcă existenta 
tră ? Istoria 
noastre, dacă 
vim cu luare aminte, 
este ca un buchet de 
minunate flori, care 
de care mai plină de 
miresme. Pînzele de 
aur ale picturii româ
nești formează acest 
minunat buchet: în- 
tr-una vedem soarele 
incandescent al nămîn- 
turilor dobrogene, cu 
întinderile de albastru 
ale mării, cu viața 
clocotitoare a porturi
lor, 
molcome

culori

se ius- 
noas- 
artei 

o prî-

în alta plaiurile 
moldovene, 

dulci

I

Aurel CIUPE
maestru emerit 

al artei

fiecare colt de țară au 
pornit si pornesc ar
tiști în sufletul cărora 
cîntă locurile natale 
și amintirile lor. oa
menii De lîngă care a

opinii

trăit si cu care trăieș
te si dialoghează zil
nic. Căci din Moldova 
au plecat un Petrașcu 
și Pallady. din Mun
tenia un Grigorescu și 
Andreescu. din 
nia un Tuculescu 
Brâncuși ; lîngă 
ceștia 
trebuie 
firesc 
transilvăneni 
Constantin

nantă, fată de care 
păstrăm cu toții un 
înalt sentiment de ve
nerație.

Cultul tradiției ca
racterizează arta ma
rilor popoare din lu
me. Nu pot concepe o 
națiune fără cultul ei. 
fără respectul. datorat 
strămoșilor Noi ținem 
la arta noastră, la tra
dițiile noastre artis
tice

Influențe au fost și 
vor fi întotdeauna. Nu 
pot fi nesocotite, pen
tru că ele pot contri
bui la mersul înainte 
a) artei noastre. Dar 
numai dacă sînt asimi
late și altoite pe trun
chiul sănătos a) artei 
noastre naționale, nu
mai dacă acesta 
niește. în felul 
se dovedește a 
ternic și creator
mlădite. cînd le hră
nește cu propria lui 
sevă Și dacă mi se 
permite. în continuare, 
această comparație, eu 
cred că acest trunchi 
al artei are rădăcini 
peste tot în pămîniul 
tării. Poate, așadar fi

Ie pri- 
acesta 
fi nu
de noi

Olte- 
si 
a- 

si multi alții 
să-i alăturăm 

si De artiștii 
un 

Lecca.

vorba de „provincia
lism" în artă ? Poate, 
desigur, atunci cînd nu 
există har și tragere 
de inimă, cînd 
toată vremea 
„potrivești" 
cu cele aflate în Capi
tală sau în alte capi
tale. Poate, atunci cînd 
ești surd și orb la 
freamătul vieții care 
te înconjoară, cînd nu 
auzi pulsul oamenilor 
de lîngă tine. Dar nu 
există provincialism 
atunci cînd lucrezi în 
acord cu simțirea vi
tală a locurilor . unde 
te afli, atunci cînd te 
contopești cu Idealu
rile fiecăruia dintre 
vecinii și tovarășii tăi 
de viată. Nu există 
provincialism cînd ar
ta pe care o faci tîș- 
ne.ste din tine cu sin- 

izvor 
cine 

întor- 
năzu- 

ex- 
să fie bine și

stai 
și-ți 

lucrările

ceritate. ca un 
și nu dusă prin 
știe ce canale 
tocheate. cînd 
iești ca ceea ce 
primi
nou exprimat.

Dar tot așa de bine, 
faptul că stai la Cluj 
sau Ia Timișoara. Ia 
Iași sau la Constanta 
nu-ti dă imediat ga
ranția că vei înfățișa, 
în lucrările tale, par
fumul șl specificul lo
cului în care trăiești, 
nu te va face original 
în totul artei româ
nești. $i pentru aceas
ta îți trebuie calități 
la fel de mari și In fel 
de destinate, 
năzuiesti să-ti 
aportul 
maiestuoasă a 
buchet de care 
beam. Iată de ce îmi 
face plăcere să-mi în
chipui că nu pește 
mult timp se va putea 
vorbi de o scoală de 
pictură a Clujului, 
după cum cred că se 
va putea vorbi de una 
a Tasului sau a Timi
șoarei 
nu 
florentină, 
venetiană. 
felul ei de 
vorbește 
școala lingvistică 
la Iași, de cea istorică 
de Ia Cluj de cea de 
medicină de la Bucu
rești ? E oare o uto
pie să cred că acest 
lucru se poate împlini 
și în pictură ’ Nu. nu 
cred că e o utODie Eu 
le si văd strălucind 
Poate că se va vedea 
atunci mai clar că nu 
există provincialism 
atîta vreme cît există 
pasiunea cercetării 
locurilor și oamenilor. 
Pentru că acestea sînf

Dacă 
aduci 

la înflorirea 
acelui 

vor-

Tn Renaștere, 
existau o scoală 

romană sau 
fiecare 
a fi ’ Nu 
astăzi

cu 
se 
de 
de

atinge 
înde- 
de a 
mesaj

interesante și motive 
adevărate de pictat, 
indiferent unde ar trăi 
șl ar lucra artistul, și 
cred în acei artiști 
care-și vor pune su
fletul în lucrările lor. 
Pentru că o artă fără 
suflet nu-și 
scopul și nu-si 
plinește sarcina 
transmite un 
nobil, umanist.

Am fost aproape 43 
de ani profesor de pic
tură și desen. Am avut 
ca elevi peste o jumă
tate din numărul ar
tiștilor care lucrează 
în Transilvania, ti ur
măresc întotdeauna . 
ei, și pe alții mai în 
vîrstă 
fac. i 
mă conving 
care 
va aduce partea 
de contribuție, 
terea sa de talent și 
sinceritate. De ce spun 
lucrul acesta ? Pentru 
că mi se pare ne
drept să aud din gura 
unora că tinerețea si 
bătrînetea sînt ireduc
tibile. Da, sînt ireduc
tibile. dar nu ca dis
poziție spirituală Ar
tiștii nu sînt spor
tivi, boxeri, luptători 
ș.a.m.d., sau de alte 
meserii. unde vîrstă 
biologică este o con
diție „sine qua non". 
Dacă genialul Rafael 
a murit la 37 de ani. 
Tizian a murit la 99 de 
ani. Gova la 82 de ani. 
creînd capodopere încă 
la adînci bătrînete.

Van Gogh, Seurat, 
Andreescu au murit 
tineri. Arta lor con
ține sîmburii geniu
lui. Renoir, Câzanne. 
Bounard. Matisse. Pal- 
lady. Brâncuși au trăit 
70—80 de ani, creînd 
oînă în ultimul mo
ment al vieții lor o- 
pere de mare valoare

A fi tînăr biologic 
nu înseamnă a deține 
în mod implicit si 
cheile modernității, 
după cum și a fi mn- 
ttisalemic nu înseam
nă că aț imediat pe 
cele ale înțelepciunii 
și ale valorii Cred 
intr-o vîrstă spirituală 
tînără, indiferent de 
ani. Si iată de ce îmi 
face plăcere să mă uit 
peste lucrările acelor 
tineri de 20. de 40 sau 
de 80 de ani Pentru 
că știu că aceștia vor 
aduce artei noastre 
bogăția continuă de 
care are nevoie, su
flul vieții noi pe care 
socialismul a dăruit-o 
tării.

i decît ei, 
ce lucrează.

că 
generație
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In cinstea celei de-a 25-a ani
versări a eliberării patriei. Co
mitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă organizează cea de-a 
X-a ediție a Concursului ..Va
sile Alecsandri".

Concursul are menirea de a 
contribui la stimularea creației 
de 'piese de teatru într-un act, 
care să exprime — în modali
tăți stilistice cit mal diverse — 
situații, conflicte și caractere 
semnificative epocii noastre so
cialiste, 
ționare 
porului 
aate de 
ințifice 
pentru 
care să contribuie la cultiva
rea dragostei fată de patrie si 
partid, la dezvoltarea conștiin
ței. socialiste a maselor, la. for
marea multilaterală a persona
lității

Se recomandă, trimiterea mai 
cu seamă de piese inspirate din 
viața contemporană a oamenilor 
muncii de la orașe și sate, a in
telectualității. tineretului, stu
denților. d.in viața de familie 
etc. : de asemenea, vot fi tri
mise piese inspirate din trecu
tul de luptă al poporului nostru 
pentru dreptate 
națională. La 
admit una sau 
te piese într-un __
limba română sau în limbile 
naționalităților conlocuitoare — 
comedii, vodeviluri, drame, tra
gedii. în proză sau versuri. Se 
primesc și piese pentru teatrul 
școlar și de păpuși. Pot fi tri
mise numai lucrări care nu au 
fost tipărite, reprezentate sau 
premiate la alte concursuri Nu 
se iau în considerare versiuni 
prescurtate ale unor piese in 
mai multe acte și nici dramati
zări.

Lucrările vor fi expediate sub 
un motto (pseudonim), pînă la 
15 iulie 1969 pe adresa, : Casa 
Centrală a Creației Populare — 
strada Popa Soare nr. 39, sec
torul 3. București, cu mențiunea 
•pentru Concursul „Vasile A- 
lecsandri"».

Juriul central al concursului 
acordă pieselor selecționate pre
mii și mențiuni în bani între 
1 500 și 10 000 lei Uniunea Scri
itorilor, Consiliul Central al V- 
niunii Generale a Sindicatelor, 
Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului. Comunist, Uniunea 
Asociațiilor Studenților și Con
siliul National al Organizației 
Pionierilor vor acorda premii 
speciale. (Agerpres)

transformările revolu- 
intervenite în viata vo- 
român preocupările le- 
formarea concepției sti- 
desnre lume si viată 
o etică înaintată piese

socială 
concurs 

mai. 
act, —

si 
se 

mul- 
în

c

mișcarea artistică
de amatori

dezvoltare din ultimul an 
artistice de amatori im-

trița Năsăud), Sărbătoarea junilor 
din Scheii Brașovului, Sărbătoarea 
Drăgaicii (județul Buzău), Tînjaua de 
pe Valea Izei (județul Maramureș), 
Măsurișul oilor (județul Sălaj) si 
altele.

Noile inițiative în organizarea u- 
nor manifestări de amploare consti
tuie una din trăsăturile distinctive 
fundamentale ale activității anului 
1968 Așa sînt, bunăoară. Rapsodia 
trișcașilor (jud. Bistrița-Năsăud) cu 
participarea activă a 16 județe ; Fes
tivalul orașelor de pe Dunăre initiat 
de județul Brăila, unde pentru prima 
oară s-au întîlnit amatori din orașe
le înșirate de-a lungul bătrînului flu
viu ; Expoziția de ceramică populară 
realizată de județul Argeș cu par
ticiparea județelor Vîlcea, Olt și 
Gorj, Festivalul soliștilor de muzică 
ușoară ținut la Mestecănișul din Reci 
(județul Covasna) ; 13 județe și-au 
trimis solii la „Crizantema de aur“ 
injtiată de județul Dîmbovița ; 
Festivalul Horă la Prislop s-a 
transformat într-o sărbătoare co

mună a trei ju
dețe — Maramu
reș, Bistrița-Nă- 
săud și Suceava ; 
Vrancea a orga
nizat Festivalul și 
concursul de tea
tru 

expoziția de costume 
carnaval popular.

întreaga 
a mișcării __ _

' pune, după părerea noastră, exami
narea problemei dacă competiția — 

i care de multă vreme a îmbrăcat în- 
, tr-o anume măsură haina concursu

lui — constituie în continuare un 
mijloc stimulativ eficient, dacă î s-a 

' diminuat sau i s-a pierdut însemnă- 
' tatea. ori ne aflăm într-o etapă cînd 
i sînt întrunite condițiile pentru ac- 
i centuarea rolului pozitiv al compe- 
i titiei în acest domeniu.
. Activitatea cultural-artistică și e- 
, ducativă depusă de așezămintele de 

cultură din tara noastră a înregis-
' trat în decursul unui sfert de veac 

realizări remarcabile în toate dome
niile creației populare. Ca unul din 
cele mai însemnate rezultate ale ac
tivității cu amatorii trebuie apre
ciat. cred, saltul calitativ de la acți
uni spontane (uneori cu caracter 
strict local, alteori regional. înfăptui
te de asociații culturale sau de inte
lectuali cu dragoste pentru popor) la 
o reală mișcare artistică de amatori, 
cu caracter or
ganizat. Con
cursurile care au 
îmbrățișat sfere 
variate ale crea
ției populare, ca 
și festivalurile 
republicane or
ganizate periodic, 
stanțial la crearea unei 
emulații artistice. la 
competitivă a unor mase largi 
oameni ai muncii români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționalități.

Cu vremea însă, lucrurile au evo
luat de o asemenea manieră îneît 
concursurile au început a fi privite 
ca un scop în sine. Ca urmare, au 
fost cazuri cînd. chiar de la lansare, 
organele locale desemnau formațiile 
care să participe la faza finală. în 
acest fel, s-au diminuat spiritul com
petitiv și însuși caracterul de masă 
ai concursului. Or. acesta ar trebui 
să reprezinte încununarea unei ac
tivități de zi cu zi a echipelor artis
tice de amatori, în care fiecare din
tre ele să se străduiască să răspîn- 
dească cele mai nobile valori ale ar
tei în rîndul maselor largi. După pă
rerea noastră, una din rezultantele 
maiore ale activității depuse în anul 
precedent constă în faptul că. fără 
a fi avut multe concursuri pe plan 
republican, 
manifestări 
județean sau interjudețean 
ror semnificație si însemnătate not 
și trebuie privite ca naționale. Ca
racteristica activității amatorilor. în 
anul precedent, constă, după opinia 
noastră, în străduința tenace de 
ieșite din șablon. în căutarea per
manentă de afirmare — în forme de 
desfășurare inedite — a 
noi, de punere în valoare 
tătii creatoare a maselor.

Adresîndu-ne faptelor, 
că în 1968 s-au definit cîteva 
categorii de acțiuni și manifestări pe 
tărîmul cultural-artistic al amatori
lor : manifestări de străveche tradi
ție intrate în viața cultural-artistică 
contemporană, readucerea în actua
litate a unor valori din bogăția da
tinilor locale, acțiuni 
caracter de 
tierea unor 
re în ideea 
reluarea în 
de tradiție.

Chiar și numai enumerarea selec
tivă a cîtorva asemenea acțiuni este 
extrem de elocventă. De pildă, 
de o binemeritată faimă se bucură 
Tîrgul de fete de ne muntele Găina. 
Sărbătoarea narciselor (județul 
Brașov), Tîrgul de la Polovraci (ju
dețul Gorj). Sărbătoarea liliacului la 
Ponoare (județul Mehedinți). Sîm- 
bra oilor (județul Satu Mare) ; apoi 
Festivalul de datini și obiceiuri de 
iarnă (județul Botoșani). Culesul 
cireșelor la Braniștea (județul Bis-

puncte de vedere

au contribuit sub- 
puternice 

antrenarea 
de

teatre

PROGRAMUL 11

..Ion

0 
«

unor idei 
a capaci-

..Țăndărică' 
păpușă —

constatăm
mari

cu pronunțat 
sărbători cîmpenești. ini- 
manifestări de amploa- 

de a le imprima — prin 
fiecare an — un caracter

anul 1968 a cristalizat 
— organizate la nivel 

a cfi-

(sala din Calea Victoriei) :
15 : 17 ; Nocturn II (spectacol

15.30 : 18. COTROCENI

I.A.T.C. ..I.

Creangfl" : Adresauțil necunoscut!

Sturdza Bulandra- (sala din bd. 
n-ale carnavalului — 20 ; (sala

Photo Finish — 20.
Nottara"

L. Caragiale* 1 Visul : Guer-

9 ;

de aur 2776) : 20,15 (seria de

(Urmare din pag. I)

13.45 :
în juriu din var-

20.45 :
14.30 :

India-

18.13 ;
18.13 :

r>nr «uui^ — y , u , io , IO t l* » 13 , alș
9 ; 11 . 13 : 16 . 17 ; 19 , 21 SALA PALATU- 
(seria de bilete

La ora 5 rtupă-amiazâ : VIITORUL — 20,30.
Becket : AURORA - 10 . 13.30 . 16.30 ; 19.30 
Urletul lupilor : POPULAR 15,30 13.
A trecut o femeie : POPULAR - 20,30. 
înțeleptul de pe muntele blestemat : MUNCA — t6 ; 18. 
Colina : MUNCA - 30.30.

sea-,ă. după 
rostit de 

vicepreședinte 
de radio

sau
a-

cuvîntul inau- 
Ioan Grigores- 

al Comite- 
si televiziune.

15.13 ; 18 ;

10 : 12.45 : 15.15 :

VICTOR1A - 9 ; 11.15 ;
9 •. 11.15 ; 13.45 ;

Festiva u
PROGRAMUL I

olandeză Conny Vink. dl. Dick van 
Bommel. membru 
tea Olandei.

Ieri
gural
cu. 
tulul
președinte al juriului international, 
concurentii și membrii juriului au 
-fost prezentați publicului. Apoi pri
mii interpret! 
blicului. Prin 
cursul a fost 
suedez Kaare 
tat melodia compozitorului Vasile 
V asilache-junior intitulată „Ploaia 
și noi" și piesa „Juliette" în aran
jamentul muzical al lui Sandford 
Alexander. A urmat apoi Cherryl 
Clair (Anglia), care a cîn*at com
poziția lui Gelu Solomonescu ,.Nu-ți 
șade bine cînd plîngi" și „Omul 
meu", aranjament muzical de Cu 
Paine. ..Noapte fermecată", o piesă 
a compozitorului Laurentiu Profe- 
ta, a fost redată de Margarita Di
mitrova (Bulgaria). Ea a cîntat. de 
asemenea melodia „Adio, adio 1" de 
Svetozer Rusinov. Tot „Noapte fer
mecată" și-a oăsit un nou interpret 
în persoana belgianului Serge Da- 
uipnac care 
tru că te 
ment muzical 
Reprezentanta
Midinette. a interpretat melodia lui 
Florentin Delmar „Cînd dansez cu 
el" și compoziția proprie „Clovnul 
meu". Concurentul Stavro Shiailis. 
din Cipru, a cîntat compoziția lui 
Vasile Veselovschi intitulată „Fire-ai 
inimă să fii" și melodia „Rar a vi", 
de George Karsonis. Grupul concu- 
renților serii l-a încheiat prima re
prezentantă a muzicii ușoare româ-

■ nești în această competiție. solista 
Mihaela Mihai. Ea a interpretat, me
lodiile „Trurly. trurly" de Vasile 
Vasilache și „Glasul tău" de Al. 
Mandy.

Gala vedetelor a fost deschisă de 
Ghiuli Cioheli. Plină de 
ment posesoarea unui glas 
penetrant. în același timp 
Ghiuli Cioheli impune o 
ținută decentă în interpretare. To
nurile melodiei „Stai fericirea mea" 
amestec de stiluri și ritmuri dife
rite care se unifică în final rit
mul „Cîntecului de dragoste", cîn- 
tec gruzin, sau rezonanta. „Troicii" 
dezvăluie culorile, 
sale. Am 
lemente

. său.
Prima

Cliff Richard, cu 
lescentin cu care 
filmul „Tinerii" 
din „Tinerii" i 
tînd ce anume înseamnă șlagăr 
înseamnă cîntec bun. durabil, 
după hazliul „Cînd voi avea 64 de 
ani". într-un tempo vioi. „Con ora- 
tulations" a găsit ecou în rîndvl 
blicului. Mai nutin profund si 
jinat în cântecele lirice. Cliff 
chard rămîne vedeta cîntecel.or 
venile. ritmate, optimiste.

Astfel, actuala ediție a Festivalu
lui de la Brașov a fost inaugurată 
sub semnul tinereții si al voioșiei 
al unei muzici generoase, bogate 
tn sentimente, de o largă popu
laritate.

Limba germană. Lecția 
S3 (reluare). 11,30 — Pentru elevi. 
Consultații la limba română. I6.UO
— Campionatul mondial de ho
chei pe gheața (grupa B) : Româ- 
rila-Norvegia. 17.30 — Telex TV. 
17,35 — Pentru elevt. Consultații 
la fizică (clasa a Xll-a). 18,05 — 
Limba rusă Lecția 44. ts,30 - 
Studioul pionierilor. 19.08 — Tele
jurnalul de seară 19,30 -
zi" : Timp, ritm, dezvoltare.
— „Bucureștiul în alb“ — repor
taj filmat. 20.00 — Festivalul In
ternațional de muzică ușoară 
„Cerbul de aur" Brașov-1969. • 
Concurs de Interpretare (II). Par
ticipă : Renate Kern — R.F. a 
Germaniei, Grant Frazer — An
glia, Renata Paccinl — Italia, Ju
lio Iglesias — Spania. Luminița 
Dobrescu — România. Janos 
Koos — Ungaria, Charlotte Lesly 
Aiello — Luxemburg. • Recital 
în afară de concurs susținut de 
Tereza Kasovtja și Udo Jtlrgens. 
23.00 — Telejurnalul de noapte.

au apărut în fata nti- 
tragere la sorți, con- 
deschis de cîntăretul 
Surdelin. care a cîn- 

compozitorului 
intitulată 

„Juliette"

a cîntat si „Pen- 
iubesc". în aranja- 
de Roland Thyssen.
Elveției. Jacqueline

tempera- 
nuternic. 
maleabil, 
anumită

apreciat 
de iaz

seară a

..Troicii' 
capacitatea vocii 

si acele cîteva e- 
ale repertoriului

fost încheiată de 
; același aer ado- 

l-am cunoscut în 
De font, potpuriu! 

a fost avreciat. ara
re 
Si

mi
ra- 
Ri- 
iu-

20.00 - Telex TV. 20.05 
cert simfonic. In program : 
Concert pentru orchestră 
coarde de Paul Constantlnescu. 
• Concert pentru harpă și orches
tră în si bemol major de 
Hăndel. Interpretează orchestra 
simfonică a Radiotelevlzlunii Di
rijor : Henry Selblng Solistă : 
Martine Geliot - Franța. 20.50 — 
Film documentar : „Orizonturi". 
21,05 — Film artistic : ,.O femele 
excentrică*4 — cu Judy Halliday 
și Jack Lemmon 22.30 — Seară de 
balet.

de
ex- 
în- 
ge- 
că-

Ceea ce scriu. rău 
bun, izvorăște dintr-o 
dîncă convingere. Precizez 
aceasta pentru că rîndurile 
de fată sînt rodul unui mo
nolog cu/mine însumi, asu
pra unor probleme care, 
cred eu. ne preocupă ne 
toți cei care încercăm prin 
lucrările noastre să . reți
nem atenția cititorilor că
rora ne adresăm, să le îm
bogățim. Pe măsura puteri
lor fiecăruia dintre noi, 
universul spiritual si 
cunoaștere.

îmi amintesc o idee 
primată cu claritate si 
teiepciune la Adunarea 
nerală a scriitorilor de
tre tovarășul Nicolae 
Ceausescu : „Desigur — 
spunea atunci secretarul 
general al partidului — 
marxism-leninismul nu este 
o culegere de rețete infai
libile. elaborată o dată pen
tru totdeauna, nu este un 
„ghid practic", pe baza că
ruia se ooate acționa au
tomat. sau un talisman 
care poate feri de orice 
fel de greșeală. El este o 
filozofie vie. care te obligă 
să gîndești intens cu pro
priul cap. în orice împreju
rare. să interpretezi în mod 
creator realitatea aflată în 
continuă schimbare. să-ti 
lărgești neîncetat orizontul 
cunoașterii" Este o nobilă 
invitație, un deziderat care 
trebuie să funcționeze în 
permanentă în toate dome
niile vieții noastre socia'e. 
dacă dorim să progresăm 
cu adevărat Cu atît mai 
mult si în mod special a- 
cest deziderat se impune în 
sfera artei si literaturii. A- 
ceasta presupune nu numai 
însușirea critică a ceea ce 
ne-au lăsat moștenire îna
intașii a valorilor reale ale 
literaturii universale, dar

oils Royce-u) galben : PATRIA
18 . 20.30.
• Pentru mcâ puțini dolari : REPUBLICA — 8 ; 10 ;
12,15; 14.30, 16 45 19 21.35 BUCUREȘTI - 8: 10; 12.15:
14.30 ; 16.45 ; 19 , 21,15.
• Pașa : LUCEAFĂRUL
FESTIVAL ~
LUI - 17.15, 
bilete - 2780).
(® ...Apoi s-a născut legenda ;
13.30 . 16 ; 18.30 ; 20.45. FLOREASCA -
16 ; 18,15 ; 20,30
e Cuțitul in apă : CENTRAL - 9 ; 13 ; 15 ; 19.
• Viața lui Mateus : CENTRAL - 11 ; 17 ; 21.
0 Pensiune pentru holtei : LUMINA — 9 — 15,45 în con
tinuare ; 18.15 , 20.45 DRUMUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
• Acest pămînt este a) meu : DOINA — 11.30 :
16 ; 18,45 . 20.30 LIRA - 15.30 . 18 : 20.15. 

Program pentru copil î DOINA - 9 ; 10.
O Un om pentru eternitate.: UNTON 
MIORIȚA - 9.30 ; 12.15 ; 15 : 17,45 ; 20,30.
0 Medicul șl vraciul : CINEMATECA — 10 : 12.30 ;
16.30.

Program de fîlme documentare în premieră î TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
9 Planele mecanice : FEROVIAR - 9 ; 11 ; 13,15 ; 15.30 ; 
18.15 . 20.30 EXCELSIOR - 9 . J1.15 ; 13,30 . 16 ! 18.15 :
20.30. MODERN - 9.30 , 11.45 ; 14 ; 16.15 ; 18,30 ; 20,45.
o Rio Bravo : GRTVITA - 9.30 : 12.45 ; 16.15 : 19.30 GLORIA 
- 9.30 ; 12.45 : 16.15 ; 19.30.

Primăvara pe Oder : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
15,15 . 17,45 ; 20.
Un delict aproape perfect î BUZEȘTI — 15.30 : 18 
Darcl^e : BUZEȘTI - 20.30.
Expresul colonelului von Ryan : DACIA - 8.30—15.30 
continuare . 18 20.30. GTULEȘTI - 15.30 : 18 : 20,30.
Marele șarpe : BUCEGI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;

.30. ARTA - 9.15—14.30 în continuare : 16.15 :
15.

• Falsa liră de-aur : UNIREA - 15,30 ; 18.
A Magazinul de pe Strada Mare : UNIREA — 20,30.
• Aventurile Iui Tom Sawyer ; Moartea lui Joe 
nul : FERENTARI - 15.30—19.

• Made tn Italy : MOȘILOR
- 15,30.
« Falstaff : MOȘILOR - 20,30.
• Strigătul : COTROCENI - 13 , 20.30.
• Bună ziua, contesă : MELODIA ~ 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
13,15 . 20.30. TOMIS - 9 , 11,15 , 13,30 ; 16,45 ; 18.15 : 20.30. 
FLAMURA - 8.30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20.45.
> Feldinareșala : VOI,GA - 9—13 30 în continuare; 15,45: 
18 . 20.30
• Planeta maimuțelor ; VIITORUL - 15.30 : 18.
•

• Opera Română : Giselle — 19,30.
• Teatrul de Operetă My fair lady — 19,30.
• Teatru) Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) i 
Idiotul — 19.30 , (sala Studio) Travesti — 19,30.
• Teatru) de Comedie Ucigaș fără simbrie — 20.
• Teatrul „Lucia ‘ - -
Schitu Măgurennu)
din str. Alex Sahia) ...... ........... .....
0 Teatrul C. I. Nottara" (sala Magheru) : Echilibru 
fragil — 19.30 ; (sala Studio) Cînd luna e albastră — 20. 
4r Teatru) Mic Ofițerul recrutor — 20.
• Teatrul Giuleștl : Meșterul Manole — 19,30.
s Teatru) .Barbu Delavrancea" i „Doamna de la 
Maxim — 20.
• Teatrul
- 15.30..
• Teatrul evreiesc de stat : Dibuk — 20.
0 Studioul * ‘ ~
nlca - 19,30.
• Teatrul
Șoricelul șl
pentru adulțl) - 21.30.
• Teatru) satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Cafeaua cu lapte de adio — 19,30.
«> Ansamblul artistic al Uniunii Generale « Sindica
telor ; Selecțiuni '68 — 20.
• Circul de stat Circul are cuvîntul — 19 30.

propriile 
o nouta- 
caută nu

seamă 
căutări Nu spun 
te că cei care nu 
vor descoperi niciodată ni
mic. Căutarea presupune 
îndrăzneala de a sonda, de 
a nu te 
ceea ce 
statat 
ea nu 
sumată" 
chiși. refuzînd 
ce a fost Pînă

mulțumi doar cu 
este de mult con- 
în nici

poate
cu l

un caz 
fi „con- 

ochii în
globai ceea 
la tine, ne-

ținînd seama de complexi
tatea realității al cărei 
produs, în ultimă instanță, 
ești Dacă nu mă aștept la 
nu știu ce descoperiri de 
la un curent care se afir
mă zgomotos nu mă pot 
aștepta la nimic care să a- 
ducă un Plus strălucirii ge
niului românesc din partea 
celor 
autodepășească. 
nă ceva nou 
aceste două 
cei care își propun 
lanseze ..noul" cu 
preț si cei care ' 
orice carte. în orice 
în orice lucrare 
numai goana duoă 
refuză în egală' 
inovația care să 
jine 
nice,

ce nu vor să se 
sa spu- 
De fapt 

extreme -- 
sâ 

orice 
văd în 

» film, 
de artă 

modă - 
măsură 

se spri- 
pe baze solide trai- 
care pleacă de la

adevărurile vieții, de la 
ceea ce este nou si înaintat 
în societate.

Nu pot concepe un scri
itor artist adevărat, care 
să aspire Ia creații monu
mentale. durabile si să le 
realizeze, să le integreze 
în conștiința poporului 
său. fără a da întîietate la 
ceea ce tine de esența a- 
cestui popor, fără a ex
prima „sunetul" lui pro-

iwntne

priu. Nu de puține ori, lo
cul gratuit 
autentice, 
a artei și 
tre este o 
legăturii mariloi 
cu aspirațiile cele mai sin
cere ale ponorului. Tocmai 
această indisolubilă legă
tură a dat consistentă ar
tei lor. conferindu-i o va
loare imperisabilă în fata 
timpului Sigur fiecare la 
rîndul său a încercat să 
realizeze mai mult decît' au 
realizat înaintașii aducînd 
•propria contribuție la ceea 
ce s-a obtinut pînă atunci, 
de a aduce ceva într-adevăr 
nou

Literatura nu este pentru 
om numai un miiloc de 
cunoaștere, numai bucurie 
estetică, ci. as îndrăzni să

a irosit talente 
întreaga istorie 
literaturii noas- 
vie ilustrare a 

creatori

un spri- 
diverse 
înțeleși.

spun, și un ajutor, 
jin, în cele mai 
momente. Să fim 
nu pledez pentru scriitorul 
atotștiutor care ooate da 
scțlutii pentru toate mo
mentele existentei omului, 
fiindcă de fapt aceasta mi 
se Dare că iese de cele mai 
multe ori din sfera auten
ticei arte. Dacă refuz o ase
menea literatură, nu pot 
accepta nici inovația ca scop

numărate teorii similare. 
Ele au venit si s-au dus ca 
o ploaie de vară. N-au ră
mas decît acele cărți care 
au fost rezultatul adevăra
telor căutări, istoria litera
ră n-a
scriitorii ce au adus în o- 
pera lor timbrul adine al 
epocii în care au trăit. Cei 
care au crezut că lumea a 
început cu ei n-au rămas 
decît Ia subsolurile oagini-

selectat decît De

în sine, care încearcă să 
desprindă literatura de om, 
de ceea ce are el mai firesc, 
mai nobil, ca existență co
tidiană si ca aspirație con
tinuă sore mai bun si mai 
frumos.

Unii își pot închipui că 
au descoperit .cheia" marii 
literaturi a secolului XX 
teoretizând reluarea nu 
știu căroi curente din tre
cut. desprinderea completă 
de realitate abandonarea 
absolută în fata dicteului 
automat sau în fata exnre- 
siilor absconse ale halucina
ției. în sfîrșit. a creării unei 
„supralumi" în tata căreia 
cea reală nu ar fi decît o 

■ metaforă... Dacă am răsfoi 
presa dintre cele două răz
boaie mondiale sau Pe cea 
de mai înainte, am găsi ne-

lor. ca niște curiozități. La 
fel n-au fost reținuți cei 
ce în loc de talent au ..lu
crat" cu aparatul de foto
grafiat. înregistrînd nu fap
tele semnificative, ci ceea 
ce era întîmplâtoi sau ano
din Dar mal presus de a- 
cestea. conștiința poporu
lui a refuzat tot ce a fost 
străin aspirațiilor si năzu
ințelor sale, omului în ge
neral Fiindcă, oricît am 
susține că există probleme 
general valabile omenirii 
întregi, în primul rînd exis
tă problemele noastre spe
cifice ale acestei țări, ale 
acestui timp și ale acestui 
ponor, faDt care dă rezis
tentă si strălucire oricărei 
creații artistice Si altceva : 
aspirația celui care se a- 
șază la masa de scris, re-

zultatul migăloasei lui 
munci nu poate fi altul de
cît acela de a pătrunde în 
conștiința cititorului, a 
poporului său. Si după a- 
ceea bineînțeles peste ho
tarele tării sale. Mă întreb 
însă cu ce s-ar deosebi a- 
cele pagini rezultate ale o- 
nirismului si absurdului de 
producțiile de mult exis
tente în acele țări în care, 
eventual, ar fi traduse ? 
Vor aduce ceva nou, un 
plus fată de supraproduc
ția de literatură onirică 
sau absurdă din țările res
pective ? Cred că nu, 
fiindcă pretenția, ilustrată 
uneori prin pagini de pro
ză sau poezie, nu are ni
mic din epoca si realitatea 
noastră, din sunetul nostru 
propriu, 
pastișă 
nor curente literare de
modate. Unul dintre înain
tași vorbea de „poarta pro
prie". Numai prin ea poți 
pătrunde cu adevărat în li
teratura universală. - numai 
astfel 
tare
Dacă 
poate 
bile în timp atît în conști
ința poporului nostru, cît 
si peste hotare, cred că tot 
.astfel pseudoinovatia este 
sortită de Ia bun înceDut 
eșecului.

Avem un climat favorabil 
creării unor opere într-a
devăr reprezentative pen
tru oamenii si realizările 
epocii noastre socialiste, o- 
perele epocii noastre pă
trunse de gîndirea înainta
tă. a marxismului, de tu
multul vremurilor noi

ci e numai o 
tardivă a 

litera re
u-

poti duce peste ho- 
faima patriei tale, 

spiritul comod nu 
produce opere dura-

Corneiiu STEFANACHE

folcloric și 
și măști de 

tvA 
Semnificațiile ce se desprind dittj"'t 

examinarea conținutului acestor ma
nifestări sînt multiple: inițiativele 
au îmbrățișat cele mai variate 
laturi ale activității amatorilor. în
scriind specificul zonal al genurilor 
artistice preferate de populația din 
respectiva parte a tării într-o Iar- < 
gă gamă de manifestări de amploa
re inedite, tendința de echilibrare 
judicioasă, de armonizare, am putea 
spune, a acțiunilor și manifestărilor 
cultural-artistice de amploare orga
nizate Pe plan republican cu cele ini
țiate pe plan local.

Actul competitiv a fost pretutin
deni prezent ; s-au produs însă trans
formări adînci ale sensului în care 
este privită de amatori competiția 
ca atare. Asistînd la 
primăverii în județul 
văzut cum pe lîngă 
programate pe scena

Sărbătoarea
Argeș am 

formațiile 
oiteșteană 

au venit din inițiativă proprie mai 
multe colective de amatori 
verse comune ale județului. .. . 
dorința de a evolua în fata partici- 
pantilor la sărbătoare. Or. în ase
menea cazuri: competiția — câre ca 
întrecere se menține — capătă pen
tru amator 
concursuri, 
locale.

Cinstirea 
artistice, a ... 
matorilor de către masele largi de oa-; 
meni ai muncii ar trebui deci să 
devină principalul factor care să a- 
tragă pe amator în competiție : con
curs nu pentru premiu, ci participa
rea pentru actul de cultură însuși. 
De altfel, cred că ar trebui găsite 
și alte forme de stimulare a câștigă
torilor, punîndu-se accentul pe aspec
tul cultural (excursii, călătorii etc.).

Această tendință, care — privită 
prin prisma categoriilor de manifes
tări cultural-artistice de amploare 
prevăzute a se desfășura de către co
mitetele județene pentru cultură si 
artă în anul I960 — prinde în acest 
an si mai multă vigoare, ar trebui 
să se materializeze în cîteva măsuri 
menite să dezvolte. în continuare, 
întreaga activitate a mișcării artis
tice de amatori. Astfel, în cadrul ac
țiunii cultural-artistice de amploare 
să fie promovate anume genuri ale 
creației populare în zonele de veche 
tradiție ale acestora polarizîndu-se 
la manifestarea organizată cele mai 

■talentate forte ale genului respectiv 
din întreaga țară. Prin urmare, o 
narte din festivalurile sau concursu
rile republicane să fie organizate și 
să se desfășoare chiar în zonele în 
care autenticul îsi exprimă si în zi
lele noastre vigoarea si originalita
tea tocmai prin intermediul activi
tății în domeniul mișcării artistice 
de amatori : mă gîndesc că întrece
rea celor mai buni fluierași din tară 
ar Dutea avea loc în wdetele B'stri- 
ța-Năsăud. Mureș. Olt sau Sibiu, 
unde se menține încă viguroasă arta 
cîntatului la fluier î județele Iași. 
Botoșani. Vaslui ori Maramureș ar 
fi indicate pentru aducerea în scenă 
a teatrului folcloric : județele Olt. Su
ceava sau Ilfov — cu străveche tra
diție în arta olăritului — ar oferi 
noî modalități de valorificare a 
produselor acestui meșteșug etc. 
Găzduirea de către un județ Sau al
tul a unor manifestări cultural-ar
tistice de amploare republicană ar 
constitui un puternic stimulent pen
tru activitatea amatorilor în toate 
domeniile creației populare.

In sensul celor expuse se definește 
și necesitatea de a se reexamina 
sistemul actual de concursuri în 
scopul de a se accentua conținutul 
pozitiv pe care-1 poate avea com
petiția. acela de menținere într-o 
zonă a permanentului interes pentru 
autoperfecționare artistică a 
noastre : 
competiția 
continuare 
tică 
în 
tiv 
nea 
tură însuși. In acest context, orga
nizarea de concursuri pe plan jude
țean sau interjudețean ar putea să 
fie examinată cu mult discernămînt. 
Competițiile pe țară, 
urma să constituie 
cu totul deosebite în viata 
turală, unele din ele 
te cu orileiul unor momente de 
seamă din istoria culturii românești, 
ar trebui să aibă loc ta intervalurî 
mai 
cele 
prin 
na te 
republicană

Dr. Ion VLADUTIU
directorul
Direcției așezămintelor cultural® 
din C.S.C.Ă.

din di- 
doar cu

un sens nuanțat fată de 
fie ele republicane sau
talentului. a măiestriei 
abnegației și pasiunii a-

amatoare. Considerăm 
i trebuie promovată 

în mișcarea 
de amatori, dar nu ca 
sine, ci ca mijloc 

de participare la 
activități pentru actul

artei 
că 

i în 
artis- 

un scop 
stimula- 

aseme- 
de cui-

care ar 
evenimente 

cul- 
organiza-

mari de timp, promovîndu-se 
mai bune echipe de amatori șl 
alte forme decît cele ocazio- 
de concursurile cu finalitate
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TOVARĂȘII MANEA MĂNESCU 
Șl EMIL DRĂGĂNESCU

AU PLECAT LA MOSCOVA
T_.a invitația Comitetului Central 

al P.C.U.S. și a Consiliului de Mi
niștri al U.RS.S., miercuri dimi
neața au plecat la Moscova to
varășii Manea Mănescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, însoțiți de consi
lieri și experți.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost de față tovarășii 
Janos Fazekas, Mihai Gere, și alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la

București, și membri ai ambasa
dei.

★
La sosire, pe aeroportul Sere- 

metievo au venit în întîmpinarea 
oaspeților K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., N. A. Ti
honov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., și 
alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în U.R.S.S., și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

PAGINA 5'

întoarcerea din R. D. Germană
a delegației guvernamentale

conduse de tovarășul
Iosif Banc

Cronica zilei

Miercuri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală delegația guvernamen
tală, condusă de tovarășul Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, care, la invitația 
guvernului Republicii Democrate 
Germane, a luat parte la deschide
rea ediției de primăvară a Tîrgu- 
lui internațional de la Leipzig. La 
sosire, pe aeroportul Băneasa, de
legația a fost întîmpinată de tova
rășul Gheorghe Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, de membri ai guvernului și 
alte persoane oficiale. Au fost de

față 'Ewald Moldt, ambasadorul 
R. D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

*

Berlin, delega- 
de Max Sefrin, 
Consiliului de

SPORT
„Șaisprezeciniile“ Cupei României, la fotbal

Sezonul oficial de fotbal 1969 a 
debutat furtunos, „șaisprezecimile" 
Cupei României fiind marcate de 
numeroase surprize. Cinci divizionare 
A n-au rezistat la „rafinare" și au 
spus adio competiției, iar o a șasea 
— Rapid — a supraviețuit cu prețul 
unei jenante egalități realizate în 
fața 'unei echipe de C — Dunărea 
Giulgiu. Formația feroviarilor bucu- 
reșteni s-a prevalat de o prevedere a 
regulamentului care oferă califica
rea echipei aflate în deplasare.

Desigur, cea mai frumoasă perfor
mantă a realizat-o echipa minerilor 
din Anina care a reușit să e’imine, 
cu un scor ce anulează orice comen
tariu (3—1), pe Politehnica Iași. 
Isprava fotbaliștilor de la MINERUL 
ANINA este cu atît mai notabilă cu 
cit ieșenii, ori de cite ori au fost în 
divizia A, au trecut de șaisprezecimi 
in „cupă". Celelalte patru echipe de 
divizia A care au fost eliminate sînt 
PETROLUL PLOIEȘTI, VAGONUL

„Cupa Campionilor Europeni"

Ajax a eliminat
Benfica cu 3-0,
după prelungiri!

DizZătșt la Paris, pe stadionul Co- 
lombes, al treilea meci dintre echi
pele Ajax Amsterdam și Benfica Li
sabona, contînd pentru calificarea în 
semifinalele „Cupei campionilor eu
ropeni” la fotbal, s-a terminat (după 
prelungiri) cu scorul de 3—0 (0—0. 
0—0) în favoarea jucătorilor olandezi.

Peste 60 000 de spectatori, dintre 
care aproape 35 000 de olandezi, au 
asistat la această întîlnire, în care 
fotbaliștii din Amsterdam au jucat 
extraordinar în cele 30 de minute 
ale prelungirilor, marcînd de trei ori 
prin DANIELSSON (2) și CRUYFF.

CRA-ARAD. UNIVERSITATEA 
IOVA și DINAMO BACĂU.

Dacă luăm în considerare echili
brul de forte care a caracterizat 
majoritatea meciurilor ca șl numă
rul mare de divizionare eliminate, 
putem spune că și de data aceasta, 
în tradiționala confruntare între A și 
celelalte divizii, „primul eșalon" al 
fotbalului nostru a ieșit cam șifonat...

Iată rezultatele tehnice :
Brașov : STEAGUL ROȘU-Petrolul 

Ploiești 2—1 (după prelungiri) ; Re
șița : C.S.M. Reșita-F.C. ARGEȘ 
0—2 (0—2) (Galați : POLITEHNICA- 
Vagonul Arad 2—1 (după prelungiri) ; 
Tîrnăveni : Chimica-A.S.A. TG. MU
RES 2—3 (după prelungiri) : 
ceava : CHIMTA-Universitatea 
iova 4—3 (după prelungiri) ; 
Mureș : Soda-U.T. ’ ” ‘ 
(0—0) ; Baia Mare : 
VERSITATEA CLUJ 1—2 (după pre
lungiri) ; Rm. Vîlcea : Chimia-FARUL 
CONSTANTA 1—3 (0—1) ; Hune
doara : Metalul-CRISUL ORADEA 
1—2 (după prelungiri) ; Giurgiu : 
Dunărea-RAPID BUCUREȘTI 2—2 
(după prelungiri) ; București : ME- 
TALUL-Dinamo Bacău 2—1 (1—0) ( 
Schela Mare : Muncitorul-JIUL PE- 
TR.OȘENI 0—1 (0—1) ; Anina : MINE- 
RUL-Politehnica Iași 3-1 (1—0) ;
Turda : Ariesul-STEAUA 2—4 (0—3) ; 
Piatra Neamț : 
BUCUREȘTI 0—4 
Oțelul-PROGRESUL 
(disputat marți) 0—1

Su- 
Cra- 
Ocna 

0—2ARAD 
Minerul-UNI-

Ceahlăul-DINAMO 
(0—3) ; Galați : 

BUCUREȘTI 
(0—1).

La plecarea din 
ția a fost condusă 
vicepreședinte al 
Miniștri al R. D. Germane, șl alte
persoane oficiale. A fost prezent 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Berlin, dr. ing. Nicojae 
Ghenea.

(Agerpres)

La invitația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, miercuri la amiază a sosit 
în Capitală o delegație a Federației 
sindicatelor libere germane, condusă 
de Wolfgang Beyreuther. secretar al 
Federației. La sosire, pe aero
portul Băneasa. membrii delega
ției au fost salutați de Dumitru 
Gheorghiu, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., de activiști ai 
sindicatelor. Au fost de față Ewald 
Moldt, ambasadorul R. ‘D. Germane 
1a București, și membri ai ambasadei.

*
In cadrul Convenției de colaborare 

dintre Academia Republicii Socialiste 
România și Royal Society, prof. Vic
tor Sahini. membru corespondent al 
Academiei, a plecat în Marea Brita- 
nie, unde va vizita in'stitutii de cer
cetare și va tine o serie de confe
rințe în domeniul chimiei fizice-

★
tn viata muzicală a Capitalei s-a 

înscris miercuri seara prezenta u- 
nei formații artistice de peste ho
tare — „Cvartetul din Zagreb" — 
care a oferit publicului meloman un 
concert în sala mică a Palatului 
Republicii Socialiste România. Al
cătuit din Iosip Klima — vioara I. 
Ivan Kuzmic — vioara a II-a. Da
niel Thune — violă si Iosip Sto- 
janovic — violoncel. Cvartetul și-a 
pus în valoare calitățile artistice 
interpretînd un program care a cu
prins pagini din literatura clasică 
a genului 
Beethoven

— cvartete de Haydn, 
si Brahms.

CAMPIONATELE MONDIALE DE LUPTE

Sportivii români
se comportă remarcabil

Sportivii români continuă să obțină 
victorii în campionatele mondiale de 
lupte greco-romane care au loc la 
Mar del Plata. Un frumos succes a 
repurtat în tururile doi și trei Cor
nel Turturea (52 kg), care l-a învins 
la puncte pe americanul Chevez și 
a dispus prin tuș de suedezul Kjell. 
Fernstrom. Turturea. Berceanu, Ne- 
gut și Martinescu sînt cei 4 luptători 
români care candidează la o meda
lie. Remarcabilă poate fi considerată 
comportarea Iui Gh. Berceanu (48 
kg). Acesta, în turul doi l-a învins 
la puncte pe bulgarul Gheorghiev, 
iar în turul următor a cîștigat la 
puncte în fața campionului sovietic

Kustov. La cat. 90 kg N. Neguț 
pus tuș pe elvețianul Martinettl. 
în turul 3 a dispus la puncte de nor
vegianul Haakon. La cat. peste 100 
kg N. Martinescu a terminat la ega
litate cu suedezul Erikkson. In tu
rul următor Martinescu a făcut meci 
nul cu norvegianul Hem.

Iată alte rezultate înregistrate de 
luptătorii români : cat. 57 kg : I. Ba
ciu b. ți. Traikov (Bulgaria) și face 
meci nul cu Kazakov (U.R.S.S.) ; cat. 
62 kg : P. Coman b. p. Matti (Finlan
da) și pierde prin tuș la Rurua 
(U.R.S.S.) ; cat. 68 kg : S. Popescu b. 
descalificare pe Takahashi (Japonia).

In cîteva rinduri
ASEAKA LA CAEN, echipele mas

culine de handbal ale României și 
Spaniei și-au disputat primul meci 
al turneului internațional ce se des
fășoară în Franța. Victoria a reve
nii handbaliștilor români cu scorul de 
18—14 (11—7).

LA LJUBLJANA. în meci pentru 
grupa B a campionatului mondial 
de hochei pe gheată, selecționata 
Austriei a învins cu scorul de 3—1 
(0—0, 2—0. 1—1) echipa Italiei. For
mația României a avut ieri zi liberă.

PROBA MASCULINA DE SLA
LOM URIAȘ din cadrul concursului 
internațional de schi DE LA ZAKO-

SÎMBÂTĂ SI DUMINICĂ, LA BELGRAD

Sîmbătă și duminică, la Belgrad 
vor avea loc întrecerile celei de-a 
4-a ediții a Jocurilor Europene de. 
sală. La această competiție și-au a- 
nuntat participarea peste 300 de atleți 
și atlete reprezentînd 23 de țări. Cei 
mai mulți atleti — 49 îi prezintă echi
pa U.S.S.S., iar cei mai putini — 4 
echipa Belgiei. Printre favoritii com
petiției se numără Gavrilov (înăl
țime). Saneev (triplu salt) din echipa 
U.R.S.S., Davies (Anglia) la săritura 
în lungime, Irena Kirszenstein (Polo
nia) la 50 m plat. Schiprowski (R. F

TRADIȚIONALA TRAGERE

Milne are loc In Capitală 
tradiționala tragere a „Mărți
șorului", pentru cei ce joacă 
la Loto. Această tragere spe
cială constituie un bun prilej 
de a obține noi si valoroase 
premii.

Un buletin Loto vă permite 
să cîștigați unul dintre auto
turismele Volga, Dacia 1 100, 
Moskvici 408 — cu 4 faruri și 
radio — ce se vor acorda în 
număr nelimitat. Sau, poate că 
veți primi, prin tragere la sorți, 
unul din cele 10 autoturisme 
Dacia I 100, MoskVici 408, 
Skoda 1 000 M B și Trabant 601 
ce figurează, de asemenea, în 
lista de premii.

Există și perspectiva de a 
cîștiga 
excursii cu 
— la. Paris

Vor mai 
mii fixe în 
10 000 lei, 6 250 lei etc

Se vor efectua 4 extrageri 
(cu una în plus față de for-

mula tehnică anterioară), In

l-a 
iar

PANE a fost cîștigată de sportivul 
italian Renzo Zandegia, cronometrat 
cu timpul de 2’43”27.'100. L-au urmat 
în clasament compatriotul său Giu
seppe Compagnoni — 2’43’’97/100. 
francezul Henri Brechu — 2’47”01/100, 
italianul Bruno Piazzalunga — 
2’49”01/100, etc. în proba similară fe
minină. victoria a revenit schioarei 
franceze Monique Berthet în 1'24” 
64(100. urmată de austriecele Evelin 
Heissler — I’24”64/100, Grefe Karl- 
bauer — l’25”87/100 si Gudrun Resch 
- 1,25’7100.

a 
si

Germaniei) la săritura cu prăjina 
alții.

*
La Jocurile Europene de sala. Ro

mânia va fi reprezentată de 9 atleți 
dintre care se remarcă Ioan Șerban 
cu 2,16 m la săritura in înălțime. 
Carol Corbu (triplu salt) șl Dinu 
Piștalu (prăjină). Din echipă mai fac 
parte : N. Perțea (50 m garduri), Ta
mas Szabo (50 m plat). Vasile Săru- 
can (lungime). Aura Petrescu (50 m), 
Elena Mîrza (50 m garduri) si Alina 
Popescu (lungime).

10 NAVIGATORI, REPREZEN- 
TIND 5 ȚARI, în frunte cu france
zul Eric Tâbarly, învingătorul 
cursei transatlantice din 1964. vor 
participa la cursa transoceanică so
litară San Francisco—Tokio. Startul 
in această competiție se va da la 
15 martie de la San Francisco. Com
petiția măsoară aproximativ 9 000 km. 
Plecarea concurenților va avea loc 
din punctul „Golden Gate" la intra
rea bazinului San Francisco, urmînd 
ca sosirea să fie înregistrată în 
punctul insular Zyo-ga Shima, în 
apropiere de Tokio. Pe lista partici- 
pantilor figurează numele navigato
rilor Tabarly (Franța), Jean Yves 
Terlain (Franța), Jerry Cartwright 
(S.U.A.), Richard Stevenson (S.U.A.), 
Klaus Hehner (R, F. a Germaniei). 
Rend Hauwaert (Belgia), Kajima 
(Japonia), Kajouri (Japonia). Marc 
Cuiklinski (Franța) și Edith Bauman 
(R. F. a Germaniei).

*
Teodora Lucaciu, prim-Soprana 

solistă a Operei din București, a ple
cat miercuri în Uniunea Sovietică, 
unde va apare într-o serie de spec
tacole Artista iși va da concursul 
la Minsk în operele ..Evgheni One- 
ghin" și „Boema", la Harkov în 
„Faust" șl „Madame Butterfly" și la 
Tallin în „Othello" și „Evgheni One- 
ghin".

(Agerpres)

XXV-a 
patriei

una din cele 50 de 
avionul prin O.N.T. 
și pe Valea Loirei. 
fi acordate și pre- 
bani de 25 000 lei,

3 
faze. Se voi atribui 20 de ca
tegorii do premii (cu 4 în plus 
față de 
rioară) 
cipă la 
care se 
Fiecare 
4 șanse 
ține premii diferite : obișnuite 
suplimentare si speciale

Puteți, de asemenea, să par
ticipați numai la extragerea I 
obișnuită și la extragerea su
plimentară cu bilete întregi 
seria A — 2 lei ; seria C — 10 
lei ; seria T — 8 lei; seria 
F — 20 lei ; seria K — 40 lei. 
Puteți juca numai la cele 2 ex
trageri obișnuite și la extra
gerea suplimentară cu 
întregi seria L 
N — - 
seria 
25 lei

Azi 
pot completa buletinele pen
tru aceasta tragere.

formula tehnică ante- 
Biletul de 15 lei parti- 
toate cele 3 faze la 
extrag 34 de numere 
variantă de 15 lei are 
de cîștig și poate ob-

5 lei ;
25 lei ; cu bilete 
P de 10 lei, seria 
si seria S — 70 lei 
este ultima zi cinci

bilete 
seria 
sfert 
R —

se

DARCLEE"
îngrijirea tenului și a alini

lor trebuie să constituie pen
tru femei o datorie elementară. 
Pielea expusă mai mult la 
praf, soare și intemperii, poate 
fl ocrotită cu ajutorul unor Io' 
fiuni, creme si pudre speciale.

Din seria acestora, amintim 
loțiunea „Darclee", o emulsie 
fluidă bine echilibrată, cu 
mare putere de pătrundere în

epidermă, conlenndu-i -aces
teia un aspect catifelat

Cu aceeași denumire se 
prezintă și o pudră extrafină, 
care atenuează ridurile, ca și 
unele imperfecțiuni ale pielii 
apărînd-o totodată de impuri
tăți Pudra „Darclee" se fabri
că în diferite nuanțe

în cazul tenurilor uscate, se 
recomandă aplicarea preala
bilă a unei creme emoliente

In cinstea 
aniversări a 
noastre și a 
aniversări a. 
zației pionierilor din România, 
In zilele de 23—24 mai, Consi
liul Național al Organizației 
Pionierilor și Institutul de Ști
ințe Pedagogice vor organiza, la 
București, simpozionul național 
cu tema: „Bazele psiho-peda- 
gogice ale activității pionierești". 
Lucrările acestei manifestări 
științifice se vor desfășura în 
cadrul a trei secții și anume: 
Teoria pedagogică a activită
ții pionierești; Psihologia vîrstei 
pionierești ; Metodica activității 
pionierești.

La. simpozion pot participa cu 
comunicări activiști ai Organi
zației pionierilor și cadre di
dactice din Invățămintul su
perior și de 'cultură generală din 
toată țara.

celei de-a 
eliberării 

celei de-a XX-a 
înființării Organi-

vremea

viața internațională

GHANA

pentru

EFORTURI PENTRU
CREAREA UNEI
ECONOMII VIABILE
In vestul Ghanei, 

la Inchiniso, a fost 
descoperit un mare 
zăcămînt de bauxită. 
Darea lui în exploa
tare este prevăzută 
pentru primăvara a- 
cestui an. Astfel, uzi
na de aluminiu de la 
Tema, din apropierea 
capitalei ghaneze, va 
fi aprovizionată cu 
materia primă autoh
tonă. Uzina, care pro
duce peste 100 000 
de tone de aluminiu 
pe an, folosea pînă 
acum bauxită din 
import. Curentul e- 
lectric necesar func
ționării uzinei este 
produs de puternica 
hidrocentrală de la 
Akosombo, dată în 
exploatare parțială cu 
trei ani în urmă.

Proiectul hidrocen
tralei datează din 
1938, dar materiali
zarea sa a fost posi
bilă abia în anii de 
după cucerirea inde
pendenței. în faza fi
nală, hidrocentrala va 
avea o capacitate 
de 7(58 000 kW. în 
prezent funcționează 
șase din cele opt 
turbine, avînd o pu
tere instalată de 
512 000 kW. Curentul

produs aprovizionea
ză, pe lingă uzinele 
de la Tema, orașele 
Accra, 
koradi 
zonă
Barajul, lung de 700 
de metri și înalt de 
125 de metri, închi
de apele fluviului 
Volta, formînd un lac 

• artificial cu o lungi
me de 400 km ce se 
întinde pe o supra
față de 80 000 kmp. 
Acest lac constituie 
o cale ieftină de co
municație între nor
dul și sudul țării, o- 
ferind de asemenea o 
bună bază pentru 
dezvoltarea piscicul
turii. Dar
importantă
a apelor sale o con
stituie irigațiile. Crea
rea unor noi exploa
tări agricole, eu o su
prafață irigată de 
20 000 de ha., va per
mite diversificarea a- 
griculturii ghaneze, 
mai ales cultura ore
zului, pentru asigura
rea necesităților de 
consuni intern. După 
cum se știe, domina
ția colonială a im
pus acestei țări culti-

Kamusa, Ta- 
și întreaga 

sudică a țării.

cea mai 
utilizare

varea exclusivă a ar
borelui de cacao 
(Ghana este, de alt
fel, cea mai mare 
producătoare de ca
cao din lume). De 
aceea, eforturile țării 
în domeniul agricul
turii se îndreaptă în 
prezent spre înlocui
rea sistemului de mo- 
nocultură. Pe linia li
nei mai bune valorifi
cări a potențialului e- 
conomic existent se in
tenționează, așa cum 
a declarat președinte
le Ghanei, generalul 
Ankrah, naționaliza
rea unor întreprin
deri de comerț exte
rior, aflate sub con
trolul străin.

Acestea sînt cîteva 
din preocupările tî- 
nărului stat ghanez 
pentru lichidarea se
chelelor colonialismu
lui, pentru crearea li
nei economii viabile, 
de sine stătătoare. 
Sărbătorind astăzi 12 
ani de la proclama
rea independenței, 
poporul ghanez depu
ne eforturi pentru 
propășirea sa econo
mică și socială.

A. BUMBAC

O. IM. U

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Marți au început la New York, în 
cadrul actualei sesiuni a Comite
tului Special al O.N.U. pentru exa
minarea problemei aplicării De
clarației cu privire îa acordarea 
independenței țărilor și popoarelor 
coloniale, dezbaterile consacrate 
problemei politicii de discriminare 
rasială promovată de regimul mi
noritar de Ia Salisbury. Delegatul 
Tanzaniei, M. Foum, a cerut să se 
întreprindă acțiuni decisive pentru 
a determina regimul rhodesian să 
renunțe Ia politica de discrimi
nare rasială și să asigure dreptu
rile constituționale pentru popu
lația de origină africană care con
stituie majoritatea locuitorilor ță
rii. El a calificat noua constituție 
rhodesiană drept „o declarație de 
intenții deschisă din partea regi
mului de a instituționaliza sistemul 
condamnabil al 
Foum a condamnai 
pentru modul cum 
blema rhodesiană, 
centele convorbiri 
rul britanic, Harold Wilson, și Ian

Smith au pus sub semnul între- 
• bării faptul dacă Marea Britanîe 
dorește într-adevăr să sprijine 
principiul egalității în drepturi a 
populației africane majoritare din 
Rhodesia.

★
Consiliul O.N.U. pentru Namibia 

(Africa de sud-vest) a chemat Con
siliul de Securitate să examineze 
de urgență situația din Namibia și 
să adopte măsurile corespunzătoa
re. într-o scrisoare adresată Consi
liului de Securitate, președintele 
consiliului subliniază că ocuparea 
pe mai departe a Namibiei de că
tre Republica Sud-Africană, în po
fida rezoluțiilor Adunării Gene
rale O.N.U., generează posibilitatea 
unui război rasial și constituie o 
amenințare la adresa păcii și secu
rității internaționale.

în scrisoare sînt reamintite mă
surile ilegale ale guvernului Re
publicii Sud-Africane îndreptate 
spre lichidarea integrității terito
riale a Namibiei și unității po
porului ei.

Ieri în (ară t vremea s-a răcit, mai 
ales în estul țării. Cerul a fost va
riabil în Transilvania, Crișana, Mol
dova și maj mult acoperit in rest. 
S-au semnalat ninsori temporare în 
Oltenia. Moldova și Muntenia. Vîntui 
a suflat potrivit, cu intensificări pînă 
la tare, în Dobrogea. Muntenia. Mol
dova și Oltenia, unde pe alocuri a 
viscolit zăpada. Temperatura aerului 
la orele 14 era cuprinsă între minus 
7 grade la Avrămeni și plus 9 grade 
la orașul Dr. Petru Groza. In Bucu
rești : vremea s-a menținut rece. Ce
rul a fost acoperit. A nins temporar. 
Vîntui a suflat potrivit, cu intensifi
cări spulberînd zăpada Temperatura 
maximă a fost de minus 2 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
7, 8 și 9 martie. In țară : vreme rela
tiv umedă, cu cerul variabil. Vor că
dea precipitații temporare sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit Temperatura ușor variabilă 
minimile vor fi cuprinse între minus 
12 și minus 2 grade, iar maximele 
intre minus 5 și plus 5 grade. Ceată 
locală. In București : vreme relativ 
umedă, cu cerul variabil Vor cădea 
precipitații slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

LOTO
ELVEȚIA

a
a

a
tl-a : 3 variante întregi a 30 713 lei

Premiile întregi și sferturi 
la tragerea din 28 februarie 1969
EXTRAGEREA I : Categoria

PRONOEXPRES

Văz compăru
(Urmare din pag. £)

repre- 
chiar 
chel- 
eum- 
Foc-

de Comisia băncilor, 
obține autorizația, banca în 
trebui să-și asume mai mul

calculeze 
stabilească 

anumiti 
opunînd trecutu- 

vechea

EXTRAGEREA
Fond de premii : 
151 951 lei report

EXTRAGEREA
8 20 43 44. Fond de premii : 371 655 lei.

Numerele extrase la concursul 
din 5 martie 1969

I : 10 16 17 14 
454 942 lei 

la categoria 
A II-A : 21

11 41.
plus 

I.
37 23

și 4 variante sfert i 7 678 lei ; s 
IH-a : 92 a 1 545 lei și 56 a 386 Iei ;

IV- a : 343 a 515 lei și 218 a 128 Iei :
V- a : 1 507 a 146 lei și 690 a 36 iei.
Report cațegoria 1 : 157 016 lei
EXTRAGEREA A H-A : Categoria 
: 2 variante sfert a 51 988 Iei ; Ca-A 

tegorla B : 3 a 21 889 lei și 7 a 5 472 
lei ; Categoria C : 10 a 8 849 lei și 7 
a 2 212 lei : Categoria D : 953 a 100 
lei și 1 602 a 25 lei.

Cîștigătorii premiilor de categoria 
A sfert sînt participantil Stoedin Va- 
silie din București și Răsuceanu Du
mitru din comuna Băneasa lud. Ilfov.

I

Zadarnic ar încerca sta
tisticienii să 
procente, să 
raporturi între 
indiei 
lui (oglindit în 
monografie sociologică) 
prezentul Căci din punct 
de vedere strict matema
tic. unele comparații ar 
fi imposibile — întrucît 
oe una dintre coloane, 
cea a anului 1938. ar apă
rea o înșiruire de zero, 
iar pe cealaltă, din 1968. 
s-ar înscrie cifre de or
dinul sutelor Asemenea 
comparații s-ar putea în
treprinde numai înlătin- 
trul perioadei care mar
chează transformarea so
cialistă a satului. Dacă în 
urmă cu un deceniu nu 
existau în comună decît 
tO—12 aparate de radio si 
vreo 20 de biciclete as
tăzi ..înzestrarea" tehnica 
a gospodăriilor este im
presionantă Tn Cîrltgele 
există peste 300 de apa
rate de radio și 100 de 
televizoare. 500 biciclete, 
zeci de motorete șt moto
ciclete. 90 de aragaze. de 
asemenea frigidere si 
mașini de spălat

tn cîțe-o casă bătrînea- 
scă se mai păstrează si 
acum vestita „ladă de

i

apartheidului". 
Marea Brit.anie 
abordează pro- 
arătînd că re- 
dint.re premie-

PRIVIND CONTROLUL NAȚIONAL
BĂNCILOR STRĂINE

zestre", devenită cu totul 
neîncăpătoare pentru ti
nerii căsătoriți.

— Lui Hîrșu i-am dat 
ta nuntă astă-toamnă. 
două camioane — mi se 
laudă președintele C.A.P.

— Pentru ce ?
— Pentru transportul 

zestrei !
— Glumiți ?
— Nu glumesc deloc. 

Mergeți și vedeți.
Așadar, merg la Radu 

Hîrșu. șofer la C.A.P.. 
căsătorit de vreo patru 
luni, cu Drăguța, absol
ventă a scolii de horti
cultura. tehniciană la 
cooperativă Dau de o 
casă mare nouă, cu trei 
camere încăpătoare. Mi se 
arată, cu mîndrie neas- 
cunsă. două garnituri 
complete de mobilă noua, 
în bucătărie o garnitură 
tot nouă, plus ..celelalte" 
(covoare, carpete preșuri 
albituri) — toate acestea 
fiind făcute cu banii eis- 
tigați în cooperativa a- 
gricolă. Mă conving că 
președintele ■ nu se lău
dase degeaba cu cele două 
camioane...

Pentru că în 
am văzut un 
universal două
sătești două bufete fri
zerie coafură croitorie, 
am întrebat cam ce .vîn- 
zare" fac toate acestea î

comună 
magazin 
prăvălii

Mi se spune : anul tre
cut — 4 402 000 de lei. cu 
aproape un milion mai 
mult decît în 1967 Dar. 
adaugă tovarășii de la 
consiliu] popular, această 
sumă abia dacă 
zintă o treime, sau
un sfert din ceea ce 
tuiesc oamenii oe 
pârâturi făcute Ia 
șani și prin alte orașe 
televizoare, mobilă, stofe 
fine, materiale de cons
trucții etc.

Oamenii povestesc doua 
legende despre numele 
comunei lor : una vor
bește despre un Ion Cir 
lig. care ar fi întemeiat 

' așezarea. Alta susține că 
în vremuri îndepărtate 
eînd năvălitorii voiau 
să-i înspăimînte pe cel ce 
se ridicau la luptă pen
tru a-si apăra 
strămoșească. îi 
pe cei prinși

vatra 
atîrnau 
într-un 

fel de cîrlige din pădurea 
învecinată Astăzi s-ar 
putea adăuga o a treia 
legendă ■ denumirea 
tului ar putea foarte 
să purceadă și de la 
tul că oamenii 
(așa cum l-am 
eu si așa cum 
sînt de veacuri) 
lis" la Inimă si la vorbă 
sînt oameni deschiși si 
primitori

îmi stăruie în minte

sa
bine

de 
cunoscut 
orobahil 
au ..cîr-

oamenii, casele, locurile, 
legendele lor. îmi stăruie 
însă la fel de puternic 
realitățile definitorii, sin
tetice ale zilei de astăzi : 
această comună dă eco
nomiei tării struguri în 
valoare de 90—100 milioa
ne de lei anual ; există 
insă și o altă „recoltă” a- 
nuală ■ cite 40—50 de ao- 
solvenți ai școlilor de 
cultură generală devin șo
feri. muncitori în indus
trie. tehnicieni intelec
tuali. Unii dintre ei ră- 
mîn la oraș, alții revin 
în sat. sporind numărul 
celor 30 de cadre din în- 
vătămînt. asistentă sani
tară, agronomie, existen
te în momentul de fată

La căderea nopții, cînd 
pleci din comună și lași 
în urmă șiragurile de lu
mini care se aprind în 
Cofeșt.i Odobasca. Bon- 
testi Cîrligele. Jariștea si 
în celelalte așezări înși
rate ca medaliile într-o 
salbă licărul luminilor 
lor sugerează galaxii 
smulse cerului — de 
mîna omului Mă gîn- 
desc — cit de dificilă si 
de frumoasă devine 
munca sociologilot de as- 

românesc 
leagăn al 
pasionante

tăzi în satul 
contemporan 
atît.or noi și 
transformări sociale...

.(

BERNA 5 (Agerpres). — Consiliul 
Național al Elveției — Camera Infe
rioară a Parlamentului — a adoptat 
marți legislația privind controlul băn
cilor străine. Deschiderea unei bănci 
străine va trebui, în baza noii legisla
ții (care trebuie să fie aprobată și de 
Consiliul Statelor), să fie autorizată 
în prealabil 
Pentru a 
cauză va

te obligații, între care cea de a se su
pune politicii monetare și de credit 
a guvernului elvețian.

In ultima vreme s-au instalat în El
veția numeroase bănci străine. Un 
număr de bănci au format un front 
comun împotriva legislației propuse 
de guvern. Ele ar dori să forțeze su
punerea legislației unui referendum, 
în speranța de a o anula.

YEMENUL DE SUD

0 DECLARAȚIE A PREȘEDINTELUI AL SHAABI
ADEN 5 (Agerpres). — După cum 

relatează agenția M.E N„ președin
tele .Republicii Populare a Yemenu
lui de sud. Kahtan al Shaabi, a de
clarat că avioane aparținînd forțe
lor militare britanice au violat spa
țiul aerian al Yemenului, lansînd 
mai multe bombe asupra unei regi
uni sițuate la frontiera de sud-est a 
țării. După cum a precizat președin
tele, guvernul Yemenului a adresai 
un protest Marii Britanii în legă
tură cu acest incident.

In continuarea declarației sale,

Kahtan al Shaabi a relevat că Ye
menul este capabil în prezent să 
facă față oricărei agresiuni și va 
lua toate măsurile necesare pen
tru a împiedica reîntoarcerea im
perialismului pe căi directe sau 
indirecte în acest scop vor fi a- 
doptate măsuri necesare întăririi 
apărării frontierelor tării.

După 
nie are 
aeriene 
Persic.

cum se știe. Marea Brita- 
o serie de baze militare 
în șeicatele din Golful



Un grup de artileristi al for
țelor patriotice îndreptîndu-se 
spre rhe San pentru a ocupa 

o nouâ poziție de luptă

ORIENTUL
APROPIAT
0 CONTINUA CONTACTELE DIPLOMATICE • APELUL 
COMISIEI O.N.U. PENTRU DREPTURILE OMULUI
• CONSULTĂRI PRIVIND FORMAREA NOULUI CABI

NET ISRAELIAN

$0®A IA SIDNEY A DELEGAȚIEI 
GMAMENIAIE ROMANE

Numeroase baze și obiective 
militare americano-saigoneze 
atacate de forțele patriotice

CAIRO. — Trimisul special al se
cretarului general al O.N.U. în O- 
rientul Apropiat, Gunnar Jarring, a 
părăsit miercuri Cairo. înapoindu-se 
la cartierul său general de la Ni
cosia. în timpul vizitei în capitala 
R.A.U., Gunnar Jarring a avut con
vorbiri cu ministrul de externe e- 
giptean, Mahmud Riad, privind po
sibilitățile de soluționare — prin 
mijloace politice — a crizei din a- 
ceastă regiune.

Cu prilejul noului turneu, Gunnar 
Jarring va relua convorbirile cu gu
vernele Libanului, Republicii Arabe 
Unite șl Iordaniei în vederea regle-

SAIGON 5 (Agerpres). — în 
Vietnamul de sud, forțele patrioti
ca au supus unor bombardamente 
Intense peste 20 de baze și obiec
tive militare americano-saigoneze. 
Noile acțiuni s-au dovedit la fel 
de viguroase ca cele declanșate la 
începutul săptămînii trecute. în 
zona Saigonului, atacurile patrio- 
țllor au continuat să fie semnalate 
la distanțe tot mai mici de capi
tală. Astfel, a fost supus unul

NGUYEN DUY TRINH: 
încetarea agresiunii 
este baza rezolvării 
complete a problemei 
vietnameze

bombardament cu mortiere un 
avanpost american situat la numai 
4 km est de zonele periferice ale 
orașului. La Saigon, miercuri au 
fost adoptate unele măsuri de 
securitate excepționale, ca urmare 
a atentatului eșuat, a cărui țintă a 
fost premierul sud-vietnamez, Tran 
Van Huong.

Dintre acțiunile întreprinse de 
forțele F.N.E. pe restul teritoriu
lui sud-vietnamez, agențiile de 
presă semnalează în special bom
bardarea unor poziții strategice 
americane dispuse în zona platou- 
rilor înalte, printre care importan
tul post de observație electronic 
„Holloway".

*

WASHINGTON 5 (Agerpres). — 
Ministrul apărării al Statelor Unite, 
Melvin Laird, a părăsit miercuri 
Washingtonul cu destinația Saigon, 
pentru o inspecție de șapte zile în 
Vietnamul de sud. La întoarcere el 
va prezenta un raport președintelui 
Nixon asupra situației generale mi
litare din Vietnamul de sud.

O o H H @

Ședința Consiliului 

de Miniștri al Franței 
• IN DEZBATERE: REZULTATELE CONVORBIRILOR 

NIXON —DE GAULLE
PARIS 5 (Agerpres). — Consiliul 

de Miniștri al Franței a dezbătut 
miercuri, în ședința sa ordinară, re
zultatele convorbirilor dintre gene
ralul de Gaulle și președintele Nixon. 
Cei prezenți la ședință au ascultat o 
informare cu privire la aceste con
vorbiri, prezentată de ministrul ■ de 
externe Michel Debră. Ministrul a 
precizat că convorbirile au fost con
sacrate examinării orientării politice 
a celor două țări, a raporturilor din
tre ele și a atitudinii lor respective 
față de marile probleme ale lumii. El 
a relevat că în cursul întrevederilor 
„a fost reliefată independența Fran
ței, existența alianței atlantice, care 
nu presupune, desigur, nici o inte
grare, precum și atitudinea celor 
două țări în ceea ce privește destin
derea și problemele europene".

Cu privire la Orientul Mijlociu, 
impresia ministrului de externe fran
cez este că teza Franței cu privire la 
o conferință a celor patru mari pu
teri a fost înțeleasă de președintele

Nixon, care s-a declarat favorabil 
unei accelerări a ritmului convorbi
rilor actuale. Referitor la Vietnam, 
Franța, ca gazdă a conferinței cva- 
dripartite în problema vietnameză, 
s-a abținut de a face comentarii. în 
expunerea punctului de vedere al 
guvernului francez în problema con,- 
flictului nigerian, accentul a fost puă 
pe necesitatea găsirii unei soluții 
pașnice, care ar recunoaște Biafrei 
dreptul la autodeterminare. în fine, 
convorbirile franco-americane au 
permis o trecere în revistă a pro
blemelor economice și financiare.

Aducînd la cunoștință reprezentan
ților presei declarațiile ministrului 
de externe, Joel Le Theule, secretar 
de stat pentru informații, a relevat 
că generalul de Gaulle și-a exprimat 
în cursul ședinței satisfacția pentru 
adîncirea relațiilor sale personale cu 
președintele S.U.A. șl a exprimat 
speranța că aceste relații vor putea 
continua multă vreme în aceeași at
mosferă.

mentărll crizei din Orientul Apro
piat.

în acest timp continuă să se des
fășoare în diferite capitale o intensă 
activitate diplomatică în jurul pro
blemelor acestei regiuni.

La Geneva, Comisia O.N.U. pentru 
drepturile omului a adresat un apel 
guvernelor tuturor țărilor șl opiniei 
publice Internationale de a depune 
eforturi pentru a contribui la o so
luționare pașnică a situației din 
Orientul Apropiat.

Ieri, Mahmud Fawzi, consilier spe
cial al președintelui R.A.U., Nasser, 
pentru problemele externe, care se 
află în capitala Franței, a fost pri
mit de generalul de Gaulle. Fawzi 
i-a înmînat președintelui Franței un 
mesaj din partea președintelui Repu
blicii Arabe Unite. După cum rela
tează agenția France Presse, în 
cercurile politice pariziene se apre
ciază că principalul subiect al con
vorbirilor dintre generalul de Gaulle 
și Mahmud Fawzi l-ar fi constituit 
propunerea franceză privind exami
narea situației din Orientul Apro
piat, în cadrul unei reuniuni a celor 
patru puteri.

AMMAN. — Un comunicat oficial 
publicat la Amman anunță că în 
portul Akaba a sosit acum cîteva 
zile un transport de tancuri brita
nice „Centurion" destinate forțelor 
militare iordaniene.

TEL AVIV. — în cercurile politice 
israeliene se desfășoară o vie activi
tate în legătură cu apropiata for
mare a unui nou guvern, ca urmare 
a decesului premierului Levi Eshkol. 
Marti s-a încheiat o primă rundă de 
convorbiri între partidele actualei 
coaliții guvernamentale. Surse infor
mate precizează că aceste partide 
acceptă în principiu desemnarea 
d-nei Golda Meir ca prim-ministru 
șl sînt gata să rămînă în coaliție. 
Doar formațiunea de dreapta Gahal 
condiționează participarea sa la un 
guvern prezidat de Golda Meir de 
precizarea unor puncte ale progra
mului guvernamental.

SIDNEY 5 (Agerpres), — Dele
gația guvernamentală română, 
condusă de Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, care la invitația guvernu
lui australian face o vizită oficială 
în această țară, a sosit miercuri la 
Sidney.

După cum s-a mal anunțat, de
legația va purta convorbiri cu 
membri ai guvernului australian șl 
cu reprezentanți ai vieții econo
mice în vederea analizării și sta
bilirii de măsuri pentru dezvolta

rea schimburilor comerciale și a 
cooperării economice și tehnice ro- 
mâno-australiene.

Vicepremierul guvernului aus
tralian, John McEwen, a declarat: 
„Sînt bucuros că am prilejul de a 
răspunde frumoasei primiri care 
mi s-a făcut în România". El a a- 
rătat că, de la semnarea acordului 
comercial româno-australian în 
1967, volumul total al schimburi
lor comerciale între cele două țări 
s-a dublat în ultimul an.

Wi/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii/iiriii/iifiiiiiii/iiiii/iiiiiii/iiii/iirț

„Apollo-9" in a treia zi de zbor

INAUGURAREA
MODULULUI LUNAR

HANOI 3 (Agerpres). — Nguyen 
Buy Trinh, vicepremier și ministru 
al afacerilor externe al R. D. Viet
nam, a acordat un interviu publica
ției „Bonner Korrespondenz". El a 
subliniat că încetarea agresiunii în 
Vietnam, încetarea definitivă a tutu
ror acțiunilor de încălcare a suve
ranității și securității R. Di Vietnam, 
retragerea totală și necondiționată 
a tuturor trupelor din Vietnamul de 
sud, crearea posibilității poporului 
vietnamez din ambele zone să reuni- 
fice Vietnamul fără nici un amestec 
din afară constituie conținutul esen
țial al poziției guvernului R. D. Viet
nam șl F.N.E. El a arătat, de ase
menea, că aceasta este baza rezol
vării complete a problemei vietna
meze, care garantează drepturile na
ționale fundamentale ale poporului 
vietnamez. Dar, a arătat el, repre
zentantul S.U.A. la Conferința cva- 
dripartită de la Paris evită discutarea 
unei asemenea soluții și cere în pri
mul rînd discutarea problemei „res
taurării zonei demilitarizate".

După ce a menționat că S.U.A. au 
invadat Vietnamul de sud, Nguyen 
Duy Trinh a subliniat că problema 
crucială a încetării războiului este 
retragerea totală și necondiționată a 
trupelor S.U.A. și ale aliaților lor 
din Vietnamul de sud. Aceasta este 
problema care trebuie discutată în 
primul rînd la Conferința de la Pa
ris. Evitînd această problemă. S.U.A. 
dau dovadă că refuză să rezolve în 
mod serios problema vietnameză și 
să-și aducă contribuția pentru ca la 
Conferința de la Paris să se obțină 
rezultate pozitive.

Ministrul afacerilor externe a vor
bit apoi despre victoriile obținute de 
forțele patriotice din Vietnamul de 
sud împotriva invadatorilor, reafir- 
mînd hotărîrea poporului vietnamez 
de a continua lupta pînă la obține
rea victoriei definitive.

agențiile de presă
transmit:
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în baza acordului de cooperare economică dintre 
România și iîlșjsrîa au f°st semnate la Alger trei conțracte privitoare 
la furnizarea de către România de echipament minier și acordarea de asistență 
tehnică în vederea valorificării unor exploatări algeriene.

Ministrul comerțului ex
terior ai U.O.S., Nikolai Pato- 
licev, care întreprinde o vizită la 
Pnom Penh, a avut convorbiri cu 
membrii guvernului cambodgian, în 
cadrul cărora au fost abordate pro
bleme de interes comun pentru Uniu
nea Sovietică și Cambodgia — trans
mite agenția TASS.

Ministrul afacerilor ex
terne al Turciei, Ihsan Sabri 
Caglayangil, care întreprinde o vizită 
oficială în Maroc, a avut o întrevedere 
cu Ahmed Laraki, ministrul afaceri
lor externe al Marocului. Cei doi mi
niștri au examinat pe larg relațiile bi
laterale și au trecut în revistă princi
palele probleme internaționale.

Muncitorii din Neapolo (Italia) au organizat recent o demonstrație tn »pri- 
jinul unor revendicări economice

NEW YORK 5 (A- 
gerpres). — „Bună 
dimineața Houston’’ 
acesta a tost 
punsul transmis 
radio de către 
tronautul David 
Scott, la 
GMT (9,30 
restiului). 
fost trezit 
turnului de control 
de pe Pămînt. 
ceste cuvinte 
constituit 
unei zile 
bogată în 
te pentru 
navei spațiale 
polio—9“. I
13,00 (ora 
restiului). 
prima dată 
Schweickart 
mes McDivitt 
părăsit cabina 
comandă „Apollo—
9“ pentru a trece în 
modulul lunar, vii
torul vehicul de de
barcare pe Lună, 
trecînd prin tunelul 
îngust ce leagă cele 
două nave spațiale. 
Programul de astăzi 
a fost totuși întâr
ziat cu 80 de minu
te. datorită unor de
fecțiuni neprevăzute 
ale sistemului de 
racordare a modu
lului la „cabina- 
mamă".

Pentru foi 
vede ca ____
Schweickart să efec
tueze o ieșire tn 
spațiu de 2 ore și 25 
minute.

Prima misiune a as- 
tronauților Schwei
ckart si McDivitt a 
fost aceea de a ve
rifica aparatura si 
motorul modulului 
lunar. în cursul șe
derii lor în modulul

răs- 
vrin 
as
ii.

7,30ora 
ora Bucu- 
cînd a 

de apelul
A- 
au 

începutul 
de lucru 
evenimen- 

echipajul 
„A- 

La ora 
Bucu- 

pentru 
Russell 
Si Ja- 

au 
de

se pre-
Russell

Pavilionul românesc de la Tîrgul internațional de la
Leipzig a f°st: vizitat miercuri de vicepreședintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., dr. Kurt Fichtner. Oaspetele a fost întîmpinat de către ambasadorul 
Republicii Socialiste România în R.D.G., dr. ing. Nicolae Ghenea, și de alți 
reprezentanți români cu care s-a întreținut cordial.

0 escadră de patru nave 
militare sovietice, sub condu- 
cerea căpitanului de rangul întîl V. V. 
Platonov, a sosit miercuri într-o vi
zită oficială în portul nigerian La
gos — anunță agenția TASS. Vizita 
are loc în conformitate cu. înțelegerea 
dintre guvernele Uniunii Sovietice și

Nigeriei. Escadra va rămîne în portul 
Lagos pînă la 10 martie.

Satelitul artificial al Pă- 
mîntului „Cosmos-268", la 
bordul căruia este instalat aparataj ști
ințific destinat cercetării spațiului cos
mic, a fost lansat miercuri în Uniunea 
Sovietică.

Secretarul Partidului Co
munist din Columbia, Caxlos 
Arturo Romero, a fost arestat luni, în 
orașul Monteria — anunță agenția 
France Presse.

Un protocol comercial în
tre R. P. Chineză și Repu
blica Arabă Unită Pe anul 1969 
a fost semnat la Pekin — transmite 
agenția China Nouă.

Rezultatele definitive ale alegerilor parlamentare din 
Chile arată că Partidul democrat-creștin de guvemămînt a obținut 29,7 la 
șută din totalul voturilor exprimate. Cel de-al doilea partid cu cele mai multe 
voturi înregistrate este Partidul național, format după alegerile din 1965 prin 
fuzionarea partidelor radical și conservator.

(Urmare din pag. I)
seamnă dictatură asupra acestei 
lumi... ci înseamnă consultări" el 
și-a expus părerea asupra a ceea ce 
trebuie să fie aceste consultări : „nu 
un mijloc de a obține un acord pen
tru o acțiune unilaterală", ci „un 
schimb neîntrerupt de idei și de 
analize".

Desigur aceste cuvinte au izvo- 
rît din dorința de a reanima — a- 
cest lucru a fost recunoscut de pre
ședinte — structurile militare și po
litice ale alianței atlantice, ceea ce 
nu reprezintă calea ce poate duce 
la destindere, la întărirea securității 
în lume. încercările de relansare a 
N.A.T.O. nu pot contribui la elimina
rea aluviunilor care s-au depus 
pe relațiile internaționale, nu pot 
contribui la crearea acelui climat 
constructiv, reclamat de toate po
poarele lumii care să le permită an
gajare sigură pe calea dezvoltării 
pașnice ci dimpotrivă sînt de natură 
să adauge componente suplimentare 
ale încordării, ale suspiciunii și ani
mozităților. Dar noul mod de abor
dare a relațiilor cu partenerii, por
nind de la recunoașterea faptului că 
în lumea contemporană și în relațiile 
dintre țări nu preponderența, nu 
puterea militară și politică constituie 
elementul determinant, dovedește că 
pe plan internațional se afirmă tot 
mai mult o realitate evidentă — și 
anume aceea că o alianță nu se 
poate clădi prin impunerea puncte
lor de vedere ale celui mai puternic, 
ci prin cîștigarea adeziunii tuturor 
membrilor săi. Ea nu poate fi con
solidată pe baza unei politici de dic
tat, care a devenit anacronică și este 
respinsă de statele lumii, ci pe baza

La capătul unui turneu
ascultării tuturor punctelor de ve
dere. Acest imperativ al vieții, a că
rui ignorare a provocat „experiența 
dureroasă a trecutului", de care vor
bea „U.S. News and World Report", 
reprezintă unul din factorii ce au 
determinat turneul președintelui 
S.U.A., și care s-au putut discerne ne 
întreaga sa durată.

Programul turneului a cuprins, fi
rește, în afară de problemele alianței 
atlantice, și chestiuni bilaterale, pre
cum și abordarea unor subiecte in
ternaționale de interes arzător, cum 
ar fi problema vietnameză, cea a 
Orientului Mijlociu, relațiile Est-Vest 
etc. Problemele bilaterale cele mai 
acute au fost, date fiind împrejurările 
cunoscute, cele cu Franța. Con
vorbirile de la Paris au consemnat 
menținerea poziției de pînă acum a 
Franței : refuzul față de orice inte
grare militară, postularea faptului că 
un aliat viabil poate fi doar o na
țiune independentă, că „alinierea 
politică nu este obligatorie într-o a- 
lianță", după expresia lapidară a mi
nistrului de externe al Franței, 
Michel Debrâ. De altfel, tn confe
rința sa de presă de marți seara pre
ședintele Nixon a arătat că nu între
vede posibilitatea unei reveniri a 
Franței în cadrul N.A.T.O. — ceea 
ce nu poate constitui decît o dovadă 
de acceptare a realităților așa cum 
se prezintă ele.

Războiul din Vietnam și tratati
vele cvadripartite de la Paris au ocu

pat un loc de frunte printre proble
mele internaționale abordate, fără a 
se degaja însă vreo inițiativă nouă 
în această direcție. Adevărata solu
ție a acestei probleme, care apasă de 
atîta vreme asupra relațiilor inter
naționale, care a acumulat atîtea su
ferințe și distrugeri, nu poate fi a- 
vansată prin referiri, ca cele făcute 
de președintele Nixon în conferința 
de presă amintită, la posibilitatea ca 
S.U.A. să intensifice în continuare 
operațiunile lor militare în Vietna
mul de sud nici prin afirmații că nu 
se are în vedere „în momentul de 
față sau în viitorul apropiat" re
tragerea trupelor americane. Soluția 
depinde exclusiv de încetarea in
tervenției militare, a oricăror acte 
de război împotriva poporului 
vietnamez căruia trebuie să i 
se recunoască dreptul de a-șl 
organiza viata așa cum ii dictează 
interesele sale naționale. Aceasta ră
mîne o cerință fundamentală a lumii.

Situația din Orientul Mijlociu a 
format obiectul unor schimburi largi 
de vederi, și la conferința sa de 
presă, președintele a declarat că unul 
din rezultatele concrete ale turneu
lui a fost .progresul substanțial" 
realizat în legătură cu modalitățile 
de a se ajunge la o reglemen
tare. Arătînd că vor fi continuate 
consultările bilaterale în cadrul 
Consiliului de Securitate și că, în 
cazul cînd aceste consultări vor pro
gresa în continuare în actualul ritm.

se va trece la convorbiri In patru la 
O.N.U., Nixon a precizat că nu se 
poate „dicta o reglementare în aceas
tă regiune", că „cele patru mari pu- 

\ teri pot doar să Indice domeniile în 
'ț care, după părerea lor, părțile direct 
interesate ar putea avea discuții rod
nice". In fine, eventualitatea unui 
dialog la nivel înalt Washington — 
Moscova a stat, de asemenea, în a- 
tenția discuțiilor din cele cinci ca
pitale, pentru a se cîntări perspecti
vele și a se pregăti terenul în vede
rea materializării unei astfel de e- 
ventualități. „Această călătorie, a 
spus președintele, a reprezentat o 
condiție premergătoare pentru o 
conferință Ia nivel înalt Est-Vest, 
care ar putea avea loc la o dată ul
terioară... Cu prilejul fiecărei 
escale pe care am efectuat-o. am 
discutat despre relațiile Est-Vest cu 
liderii respectivi, am discutat nu 
numai despre Planurile noastre si 
despre ce ar putea fi politica noa
stră. dar am obtinut totodată punc
tele lor de vedere si recomandările 
lor în legătură cu problemele pe 
care ..socotesc el că ar trebui să le 
tratăm în orice discuții bilaterale 
cu U.R.S.S.".

încercînd să întocmească un bi
lanț al turneului, multi observatori 
afirmă că nu se pot trage con
cluzii definitive atîta timp cît între
vederile bilaterale nu vor fi reluate 
la Washington, unde au fost invi

tați toți șefii de guvern cu care Ni
xon a discutat. Dar revenind asupra 
motivelor imediate ale turneului, 
desfășurarea sa a permis totuși des
prinderea cu pregnanță a elemente
lor de care vorbeam mai sus și pe 
care „Le Figaro" le formulează ast
fel : „Europa, suportînd din ce în ce 
mai greu faptul de a fi menținută 
într-o dependentă strînsă față 
de partenerul american, tși ma
nifestă din ce în ce mai clar 
voința de a fi tratată mai o- 
norabil. Spre deosebire de pre
decesorul său, președintele Nixon 
dorește să țină cont în cea mai mare 
măsură de această aspirație". Ime
diat după preluarea mandatului, noul 
locatar al Casei Albe declara că se în
cheie o eră, cea a înfruntărilor, și 
se deschide una nouă, a negocierilor, 
declarație care a fost salutată ca un 
pas pozitiv. O asemenea eră presu
pune însă, între altele, nu numai să 
se renunțe la încercările de a impu
ne relații de inechitate, de subordo
nare în cadrul alianțelor, ci de a se 
renunța la însuși principiul politicii 
de bloc cu tot cortegiul său de efecte 
negative. Doar prin așezarea rapor
turilor dintre state pe baze noi ale 
încrederii șl bunăvoinței reciproce, 
doar prin eforturi constructive Ia 
care pot și trebuie să-și aducă con
tribuția toate popoarele, mari și mici, 
pentru instaurarea unei atmosfere 
propice cooperării internaționale, re
zolvării prin tratative, prin discuții 
a problemelor deschise, speranțele 
lumii vor deveni realitate. înfăptui
rea acestor deziderate maiore poate 
oferi perspective noi omenirii, poate 
asigura înfăptuirea năzuințelor sale 
de pace și progres.

Imaginea „păianjenului" — cum au bo
tezat cosmonauții modulul lunar

lunar, ei au efectuat 
prima transmisie de 
televiziune spre Pă
mînt. Imaginile îl pre
zentau pe Schwei
ckart „citind" indica
țiile instrumentelor 
de bord. îmbrăcat în 
costumul de culoare 
albă pe care îl va 
folosi joi în timpul 
„ieșirii" sale tn spa
țiu si 
purta 
ratori 
Lunii.
ditiilor meteorologi
ce neprielnice, legă
tura prin radio s-a 
făcut foarte greu. 
După această emi
siune de televiziune, 
care a durat 7 mi
nute. cei doi cosmo
naut! au pus în 
funcțiune, timp de 
6 minute. motorul 
„modulului lunar" 
pentru a simula o 
aselenizare lină. O 
dată îndeplinite a- 
ceste puncte ale pro
gramului de miercuri, 
Russell Schweickart

ne care-l vor 
primii explo- 
americani ai 
Datorită con-

si James McDivitt au 
revenit în cabina de 
comandă, unde se 
găsea David Scott.

De la centrul spa
țial din Houston s-a 
anunțat că Schwei
ckart a avut miercuri 
o ..ușoară indispozi
ție". In ultima con
vorbire pe care me
dicul set al progra
mului spatial „A- 
pollo—9“ a avut-o cu 
cosmonauta, aceștia 
i-au comunicat că se 
simt bine.

Un reprezentant al 
N.A.S.A. de Ia cen
trul spațial de la 
Houston a declarat 
că se studiază în 
prezent posibilitatea 
instalării pe Lună a 
unei camere de. /^le- 
viziune, cu scopul 
de a arăta locuitori
lor planetei noastre 
„decolarea" rachete
lor de pe satelitul 
natural al Pămîntu- 
lui.

PROBLEME CURENTE 
ÎN DEZBATEREA 

PARLAMENTULUI IRANIAN
CORESPONDENȚA DIN TEHERAN 

DE LA N. POPOVICI

Parlamentul iranian, Madjlisul, a 
aprobat proiectul de buget al gu
vernului pe exercițiul care începe 
la 21 martie 1969. Din dezbateri, 
care au durat o lună de zile, a 
reieșit că în anul care expiră cu- 
rînd, primul an al planului cinci
nal, s-a obținut un ritm de creș
tere al economiei de 12 la sută. 
Dinamica dezvoltării economice se 
situează astfel la un nivel ridicat, 
ceea ce face ca Iranul să depă
șească de două ori indicele stabi
lit de O.N.U. în acest sens pentru 
„Deceniul dezvoltării". în vederea 
menținerii acestui ritm, pentru a- 
nul viitor bugetul prevede alo
cații de aproximativ trei sute mi
liarde de riali, din care o parte 
considerabilă se alocă sectoarelor 
cheie ale economiei.

Dezbaterile din Madjlis în legă
tură cu noul buget au prilejuit a- 
precieri mai generale despre dez
voltarea economică și socială a 
țării, aprecieri formulate de nu
meroși deputați, în special de re
prezentanți ai partidelor de opo
ziție — Mardom și Paniranist. Au 
fost exprimate și unele păreri cri
tice, dar ele nu privesc sectoarele 
cele mai importante ale activității 
de stat — politica de industriali

zare, reforma agrară etc. — față de 
care există consensul unor rezul
tate pozitive, ci unele domenii în 
care realizările sînt mai puțin per
ceptibile, în orice caz nu pe mă
sura posibilităților, și în care se 
mai mențin lacune. Accentul cri
ticilor a căzut asupra reformei ad
ministrative, menită să lichideze 
practicile din trecut, să facă apa
ratul de stat mai mobil, mai recep
tiv și dinamic — dar a cărei în
făptuire, după cum scria ziarul 
„Khandaniha", evoluează destul de 
lent.

Pe de altă parte s-a formulat 
părerea că și în domeniul învăță
mântului nu se aplică consecvent 
principiul școlarizării obligatorii.

Numeroși deputați au ținut să 
remarce însă că nu se poate aș
tepta să se rezolve toate proble
mele țării dintr-o dată, ca la sem
nul unei baghete magice, ci trep
tat, punîndu-se accent în primul 
rînd pe laturile esențiale. în acest 
spirit a vorbit și premierul Ho- 
veida, la încheierea dezbaterilor 
generale, arătînd necesitatea mo
bilizării energiilor naționale pen
tru promovarea unei dezvoltări pe 
planuri multiple.

Gustav Heinemann a fost ales președinte 
al Republicii Federale a Germaniei

BERLINUL OCCIDENTAL 5 (A- 
gerpies). — Gustav Heinemann a fost 
ales miercuri președinte al Republicii 
Federale a Germaniei. El a ieșit în
vingător tn al treilea tur de scrutin, 
cînd pentru desemnarea președintelui 
era suficientă majoritatea relativă a 
voturilor. Noul președinte a obținut

512 voturi ale electorilor, în timp ce 
adversarul său, Gerhard Schroder, 
candidat al Uniunii creștin-democrate, 
a întrunit numai 506 voturi.

Gustav Heinemann este membru 
proeminent al Partidului social-demo
crat și a ocupat pînă în prezent func
ția de ministru al justiției.
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