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nucleul de energie

al cooperativei agricole
Ca Jn întreaga țară, șl în județul 

Mureș agricultura cooperatistă, dove- 
dindu-și din plin superioritatea, a 
progresat continuu, asigurînd spori
rea simțitoare a producției agricole, 
creșterea pe această bază a bună
stării țărănimii. Anul trecut, de 
exemplu, cooperativele agricole din 
județul nostru au realizat, în medie 
la hectar, 1 894 kg grîu, 2 381 kg 
porumb boabe, 26 520 kg sfeclă de 
zahăr ' depășindu-se atît prevederile 
din ;.„an, cît și realizările anilor pre
cedent!. Producțiile bune au contri
buit la depășirea veniturilor bănești 
planificate cu 22 milioane lei. iar 
valoarea zilei-muncă a fost cu 16 
la sută mai mare decît în 1967.

Dezvoltarea, în continuare, a co
operativelor agricole în vederea ob
ținerii unor producții tot mai mari 
este de cea mai mare însemnătate 
pentru creșterea bunăstării țărănimii, 
pentru satisfacerea nevoilor econo
miei, ale întregului popor, pentru rea
lizarea programului de dezvoltare a 
tării elaborat de cel de-al IX-lea 
Congres al partidului. în Județul 
Mureș sînt asigurate condițiile ma
teriale pentru îndeplinirea cu succes 
a acestei sarcini. Cele 8 întreprin
deri de mecanizare a agriculturii pun 
la dispoziția cooperativelor agricole 
2 000 de tractoare, 850 combine pen
tru cereale păioase, 1100 semănători 
mecanice șl alte mașini agricole care 
permit executarea mecanizată a unei 
game variate de lucrări. în acest an, 
cooperativelor agricole le vor fi li
vrate 26 230 tone îngrășăminte chi
mice, revenind 140 kg la fiecare 
hectar de teren arabil, cantități în
semnate de semințe din soiuri pro
ductive. De asemenea, ele benefi
ciază de îndrumare tehnică din par-

Nicolae VEREȘ 
prim-secretar al Comitetului 

județean Mureș al P.C.R.

organelor agrî-tea specialiștilor, a 
cole.

Pentru a pune și 
loare posibilitățile 
care dispune agricultura județului, 
se cere ca organizațiile de partid să 
se ocupe cu competență și 
cu răspundere multiplele 
de care depinde sporirea 
în cooperativele agricole, 
rea economică și organizatorică a 
acestor unități. Măsurile care se în
treprind țin seama de condițiile spe
cifice în care cooperativele agricole 
își desfășoară activitatea. După cum 
este cunoscut, județul Mureș întru
nește, prin natura reliefului, a climei 
și solului, condiții favorabile dezvol
tării unei agriculturi multilaterale 
și cu o eficiență economică ridicată. 
Avem cooperative agricole situate în 
zona cîmpiei transilvane sau în lun
cile rîurilor care dețin, în principal, 
terenuri arabile destul de fertile. 
Cele din zona de deal-munte au su
prafețe mari de pășuni și finețe 
naturale, deci condiții favorabile 
pentru dezvoltarea zootehniei.

Tinînd seama de aceste particula- 
.. rități,. organizațiile., de-partid au .fost 

orientate să pună în centrul preocu
părilor lor îndrumarea și sprijini
rea consiliilor de conducere, să stu
dieze și să cunoască bine condițiile 
concrete ale fiecărei cooperative și, 
în funcție de acestea, să se stabileas-

mai larg in va- 
și rezervele de

să rezolve 
probleme 

producției 
consolida-

experiență
Multe din uzinele ri

dicate în anii din urmă 
au constituit nu numai 
o performanță a con
structorilor, ci și o per
formanță tehnologică a 
muncitorilor, ingineri
lor și maiștrilor care 
au reușit, adeseori îna
intea termenelor 
ficate, să atingă 
metrii proiectați, 
s-a putut — am 
bat de atîtea ori 
astfel de fabrici 
plexe, pretențioase 
alcătuirea lor modernă, 
să fie „puse pe roate" 
într-un timp atît de 
scurt ? Invariabil, am 
primit același răspuns : 
munca oamenilor a fost 
deosebită. Prin „deose
bit" se înțelegea sîr- 
guință, atenție, dragos
te de meserie, dar nu 
numai atît. Astăzi, di
namismul industriei mo
derne aduce an de an 
înnoiri în procesele și 
procedeele tehnologice, 
modifică substanțial în
seși profesiunile tradi
ționale, impunînd adap
tarea rapidă a omului 
la noile condiții de pro
ductivitate, randament, 
automatizare etc. Cum 
se realizează aceas
tă adaptare ? în cele 
mal multe cazuri, prin 
cursuri de specializare 
care premerg intrarea 
în funcțiune a noilor 
fabrici. Pentru că pro
gresul tehnic, ritmul și 
eficienta industriei mo
derne nu mai pot fi 
concepute fără cunoș
tințe noi, fără specia
lizare.

Mii de 
vățat în 
„vechi" 
meseria 
precum

plani- 
para- 
Cum 

între- 
— ca 
com- 

în

Toate acestea, citito
rul le cunoaște bine. 
Nu vom mai stărui a- 
supra lor. dar iată că 
există și excepții.

O scrisoare primită 
recent la redacție sem
nala că un grup de 
muncitori ai Uzinei de 
piese de schimb și uti
laj chimic-Găiești, tri
miși la specializare la 
uzina similară din Fă
găraș, nu-și îndepli
neau obligațiile elemen
tare asumate prin con
tractul încheiat între ei 
și uzina care-i trimise
se la pregătire. Absen
tau de la serviciu de
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într-una din secțiile noii uzine de fibre sintetice din lași
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Interviu acordat de președintele 
Republicii Turcia, Cevdet Sunay, 

în legătură cu apropiata vizită în Turcia 
a președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceausescu

oameni au în- 
uzinele vechi, 
de cîțiva ani, 

„ca la carte", 
și tehnologiile 

cele mai noi, s-au o- 
bișnuit cu un ritm de 
lucru, cu o disciplină 
anumită. întorși în 
noua uzină, ei și-au a- 
plicat cunoștințele acu
mulate, contribuind din 
plin la bunul mers 
al producției. Ritmul 
alert, cu care zeci de 
mii de oameni s-au a- 
daptat la condițiile și 
exigențele marilor în
treprinderi moderne, 
este unul din aspectele 
majore ale industriali
zării socialiste.

nenumărate ori, întîr- 
zierile lor erau frecven
te, încadrarea în pro
gramul de lucru al uzi
nei gazdă era sub ori
ce critică.

Ne-am deplasat la Fă
găraș pentru a cunoaș
te situația la fața 
locului. Faptele se con
firmă. La sfîrșitul anu
lui 1968, cînd și în cea 
de a treia serie venită 
de la Găiești pentru 
specializare, apăruseră 
„păcatele" cunoscute și 
la seriile anterioare, di
rectorul uzinei din Fă
găraș, ing. 
stantinescu, 
vorbă cu 
muncitori, 
în vedere să respecte 
programul și disciplina 
de producție. A doua 
zi. majoritatea oame
nilor s-au apucat 
de treabă, dar o 
parte, și chiar dintre 
acei care promiseseră 
foarte serios că se vor 
încadra în program — 
au venit 
3—4 ore
7 n-au 
ziua.

— De ce ați lipsit 7 
— i-a întrebat directo
rul.

— Am avut treabă —

Ion Con- 
a stat de 
cei 50 de 
punîndu-le

la lucru cu 
întîrziere, iar 
apărut toată

l-a răspuns scurt lăcă
tușul mecanic Florea 
Suțeanu.

— Dar aici există un 
program, e uzină...

— Știm asta Dar noi 
sîntem veniți la specia
lizare — a .explicat" 
sudorul Ion Dumitru.

— Și ce înseamnă, 
după dv., specializare ?

— Privim, învățăm... 
Primim explicații.

De privit priveau, de 
multe ori stăteau la 
taifas — de învățat mai 
deloc, ne relatează di
rectorul Ion Constanti- 
nescu. Și cum să în
veți o meserie bine, 
privind ! M-am consul
tat cu comitetul de di
recție și am hotărît să-i 
trimitem pe cei șapte 
înapoi la Găiești. Ne 
gîndeam la rostul edu
cativ al acestei măsuri. 
Așa am și făcut!

Măsura ni se pare 
pe deplin justificată 
Nu se poate concepe 
specializarea în tehno
logia și procedeele com
plexe ale industriei mo
derne fără un program 
de lucru disciplinat, 
fără învățarea rigu
roasă, 
cesul 
nuirii 
stalațiilor și utilajelor. 
Sînt zeci de situații pre
vizibile sau imprevizi
bile care apar în timpul 
producției, sînt nenu
mărate momente în 
care se Impune luarea 
unor decizii rapide și 
eficiente. în acest con
text. ideea specializării 
în baza „privitului" ne 
apare ca o mentalitate 
de potcovar (acesta e 
cuvîntul !) și nu de 
muncitor cu înaltă ca
lificare. așa cum ar fi 
trebuit să fie cei tri
miși la specializare.

Sîntem curioși să a- 
fiăm părerea muncito
rilor de la Găiești ră
mași la specializare în 
Făgăraș.

Maistrul 
unul din 
grupului,

lucru
învățarea
direct în pro- 
muncii, a mî- 
corecte a in-

Ion Piciu, 
conducătorii 
ne spune '

Inq. Radu 
GHEORGHIU

(Continuare 
in pag. a II-a)

că măsurile cele mal corespunzătoa
re pentru dezvoltarea ramurilor de 
producție care să valorifice cît mai 
eficient resursele existente. La îndru
marea comitetului județean, multe 
organizații de partid din cooperative
le agricole au luat în discuție pro
bleme specifice ale unităților res
pective de cea mai mare importantă 
pentru mersul lor înainte. Pe baza u- 
nor discuții temeinice în adunările 
generale ale organizațiilor de partid, 
au putut fi luate hotărîri care pre
văd măsuri concrete privind nume
roase aspecte ale producției și de 
care consiliile de conducere țin 
seama. Această activitate s-a concre
tizat cu rezultate bune deoarece or- 
ganizațile de partid au dat atenție 
și unui alt aspect esențial al activi
tății lor — și anume, au urmărit cum 
se îndeplinesc hotărîrile și măsurile 
adoptate. în această privință ținem 
seama de indicațiile cuprinse în 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la plenara Consiliului 
niunii Naționale a Cooperativelor 
gricole de Producție, referitoare 
munca organelor și organizațiilor 
partid : „Ca în toate domeniile 
activitate, și aici trebuie să nu 
mulțumim numai cu hotărîri, oricît 
ar fi ele de bune, ci trebuie să luăm 
măsuri de a organiza munca pentru 
îndeplinirea hotărîrilor, de a exer
cita un control permanent pentru 
ca măsurile stabilite să fie duse pînă 
la capăt. Oricît ar fi de bune, hotărî- 
rile.. rămîn ..pe hîrtie și nu pot .să 
joace un rol prea mare dacă nu se 
urmărește aplicarea lor".

Multe organizații de partid au 
adoptat măsuri bine studiate privind 
bunul mers al activității în coope
rativele agricole respective, au orga
nizat munca pentru îndeplinirea lor 
și au controlat cum sînt duse la în
deplinire. Ca urmare, unitățile res
pective au reușit să sporească pro
ducția, să se 
punct de vedere 
nizația de partid 
agricolă Dîmbu, 
zării rezultatelor 
anii precedenți, a 
extinderii acelor 
condițiile locale, 
unor producții și 
urmare, sfecla de zahăr se cultivă 
acum pe o mare suprafață. Rezulta
tele obținute dovedesc că această 
orientare a fost bună. în anul trecut, 
de pe cele 220 ha cultivate s-au obți
nut, în medie la hectar, cîte 45 954 kg 
sfeclă de sahăr, ceea ce a asigurat 
un venit bănesc de 2 949 000 lei, iar 
producția secundară (frunze, colete, 
borhot) a fost valorificată la ferma 
de taurine de ia care s-a realizat 
un venit bănesc de 750 000 iei. Ca 
urmare, valoarea zilei-muncă a cres
cut. față de 1967, cu 24 Ia sută, din 
care partea bănească cu 38 la sută. 
Sînt și alte organizații de partid care 
au sprijinit consiliile de conducere

ANKARA 22 (Agerpres). — Sîm- 
bătă dimineață, președintele Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay, a 
primit pe trimișii speciali ai Ager

pres și Radiotelevlzlunil române. 
Al. Cîmpeanu și Mihai Lazăr, și 
le-a acordat următorul interviu:

U- 
A- 
la 
de 
de 
ne

consolideze din 
economic. Orga- 
din cooperativa 

pe baza anali- 
economice din 

dat toată atenția 
culturi care, în 

asigură obținerea 
venituri mari. Ca

(Continuare in pag. a III-a)

Un oraș la rismm

în mai tot timpul a- 
nului, piscul Pietrosul 
(2 305 m) este acoperit 
cu omăt. Cînd soarele 
ajunge deasupra lui, 
imaginea devine, ca £n- 
tr-un basm, ireală; 
arde parcă piscul. Pe 
urmă, zarea se sub
țiază, pe cind ochiul 
omului este în stare să 
distingă pe buza mun
telui, gata de a zvîcni 
de pe o stîncă pe alta, 
suplele capre negre.

In preajmă, orașul 
Borșa, care nu a împli
nit încă un an de la 
declararea sa ca 
zare urbană, se 
tinde molcom, 
lungul rîului Cisla, 
fire și cu matca
lovănoasă, înconjurat 
din toate părțile de pă
duri. Hotarele au aici 
o rezonanță istorică: 
spre miazăzi — Izvorul 
lui Dragoș ; in vest — 
Izvorul lui 
spre est i se

trînă: Piciorul Ca
prei și Toroioaga.

Borșa se găsește tn- 
tr-o depresiune, la răs
cruce de drumuri, la 
gura pasului Prislop, pe 
unde se poate face tre
cere în județul Su
ceava. Lui Mihail Sado- 
veanu, mi-a povestit un 
localnic, îi plăceau aici

așe- 
în- 

de-a 
sub- 

bo-

reportaj
de Sever UTAN

Negru ; 
. __ spune 

Cumpăna Luminii, pen
tru că lumina zilei se 
prefirează în cumpăna 
dintre doi masivi aco- 
perițt cu cetină bă

mai ales diminețile, 
cînd bătea bine păstră
vul la undiță, li mai 
plăcea, același localnic 
mi-a relatat, să-și adu
că aminte de anii scurși 
cu atîtea veacuri îna
inte, urmînd cu gîndul 
tropotul iute al mărun
ților cai maramureșeni, 
și, poate, zbaterea în 
vînt a pletelor acelor 
inimoși bărbați îmbră-

câți cu gubă, care du 
însoțit pe întîii descăle
cători în Moldova. De 
aceea nu-i deloc întîm- 
plător că „Miorița" are 
în Maramureș o altă 
versiune. Cine mai știe, 
poate că odată au por
nit amîndouă din ace
lași munte de geniu, ca- 
Mureșul și Oltul din 
același munte de pia
tră.

De-a lungul unei e- 
xistențe aproape mile
nare, localitatea a ars 
de trei ori, iar după 
primul război mondial 
patronii de aici au lă
sat totul pradă paragi- 
nei. Minele borșene au 
fost închise. Petre Pan- 
ciu, miner pensionar, în 
vîrstă de 80 de ani, își 
amintește cum atunci 
au rămas pe drumuri, 
literalmente în postură 
de cerșetori, peste 500 
de mineri. Prin contrast, 
semnificativ este că, 
imediat după actul na
ționalizării. aceste mine
(Continuare 
în pag. a V-a)
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Pe obrazul municipalității din Petroșeni
r

Pete negre,
dar nu de cărbune

Mai convingător decît orice me
taforă, cifrele pot oglindi transfor
mările care au făcut ca localitățile 
miniere din Valea Jiului să devină 
adevărate orașe moderne. Din coloa
na generoasă a acestora desprindem 
doar cîteva. Valoarea lucrărilor de 
investiții, între anii 1966—1968, se ri
dică la aproape 318 milioane lei, 
sumă materializată în peste 4 300 de 
apartamente convenționale, în două 
școli cu cîte 16 săli de clasă la Pe- 
troșeni și Petrila, un liceu cu 20 de 
săli de clasă la Vulcan, o impună
toare casă de cultură în Petroșeni, 
in mai multe complexe și unități co
merciale moderne. Sume importante 
s-au investit în lucrări edilitare și de 
gospodărie comunală. Rețeaua 
alimentație cu apă s-a extins 
peste 26 de km ; pentru mărirea de
bitului au fost captate noi surse. Au 
început lucrările de construcție ale 
unui nou baraj la Valea de Pești, 
care va acoperi, în final, necesarul 
de apă potabilă și industrială la ni
velul cerințelor crescînde ale aces
tor localități. S-au mai executat și 
importante lucrări de extindere a 
rețelei de canalizare, de modernizare 
a străzilor etc. Acest uriaș efort ma
terial făcut de stat înseamnă condiții 
civilizate de locuit pentru mineri, un 
cadru adecvat desfășurării vieții so
ciale.

de
cu

Sporirea „zestrei" localităților mi
niere reprezintă totodată o răspun
dere tot mai mare pentru edilii lo
cali, Pe ai căror umeri apasă buna 
gospodărire a fondului locativ, ridi
carea în continuare a nivelului ur
banistic al întregului municipiu. Do
rind să cunoaștem cum apreciază ce
tățenii activitatea pe acest tărîm 
a consiliului popular municipal 
și a întreprinderilor specializate, am 
organizat, zilele trecute, o convor
bire cu cetățeni ai Văii Jiului, cu 
reprezentanți al respectivelor între
prinderi și ai comitetului executiv 
al consiliului popular municipal. Din 
multitudinea de probleme ale vieții 
cetățenești, am desprins două 
care, prin consecințele lor, se răs- 
frîng asupra confortului cotidian : 
activitatea de întreținere a locuin
țelor și gospodăria comunală.

De la început este interesant de 
reținut că valoarea actuală a fondu
lui locativ se ridică la 1 miliard 
350 milioane lei. Cifra este impre
sionantă. Ea arată totodată cit de 
mare este răspunderea ce revine în
treprinderii de gospodărie locativă, 
menită să-i asigure întreținerea și 
îngrijirea. Cum 
ceastă sarcină ?

înainte de a 
vitaților noștri,

se achită ea de a-

asculta părerile foi
am vizitat, la ei a-

casă, pe cîțiva dintre locuitorii Văii 
Jiului. Ne-am oprit, mai întîi, la 
blocul A 6 de pe strada Parîngului 
din Lupeni și am stat de vorbă cu 
președintele asociației de locatari, 
Iosif Haidu. muncitor la preparație.

— Aveți o locuință confortabilă, 
constatăm noi.

— Da. Blocul e nou. S-a dat în 
folosință la 20 iunie anul trecut. Nu
mai că, adaugă dînsul, deși se află 
încă în anul de garanție locatarii 
îmi aduc zilnic la cunoștință tot fe
lul de neajunsuri, pe care, de alt
fel, le văd și eu. Subsolul blocului 
este inundat din septembrie, iar apa 
nu scade pentru că sînt acolo niște 
țevi sparte, se pare de la canalizare.

— De ce nu v-ați adresat construc
torilor ? Ei sînt obligați să facă re
medierile în anul de garanție...

— La drept vorbind, nț> știu cui 
să mă mai adresez. Constructorii, pe 
care bineînțeles că i-am sesizat, mă 
trimit la I.G.L. ; I.G.L. mă trimite la 
constructori. Rezultatul ? Nivelul 
apelor din subsol crește. Avem și un 
alt necaz : lifturile. Diminețile 
cînd este mecanic de serviciu, urcă. 
Altminteri nu prea.

Rodica ȘERBAN

(Continuare in pag. a II-a)

întrebare : Vă rugăm, domnule președinte, dacă vreți să ne spuneți 
cum apreciați dumneavoastră și opinia publică din Turcia vizita pe care 
o va întreprinde președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae 
Ceaușescu, în țara dumneavoastră ?

Răspuns : Voi încerca, desigur, o mare plăcere și satisfacție primind în 
țara noastră pe distinsul președinte al Consiliului de Stat al României, 
și pe doamna Ceaușescu. Vom face împreună un tur de orizont asupra 
relațiilor dintre cele două țări ale noastre, care se dezvoltă într-un 
spirit de prietenie și de bună vecinătate, și vom proceda, de asemenea, 
la un schimb de vederi asupra situației internaționale.

Națiunea turcă, care întotdeauna a urmărit îndeaproape toate fazele 
relațiilor româno-turcești, este pe deplin conștientă de întreaga impor
tanță a acestei vizite. Turcia se pregătește deci să primească pe șeful 
statului dumneavoastră și pe amabila sa soție, cu un mare interes șl cu 
călduroase sentimente de prietenie.

întrebare : Cum considerați că sb va repercuta această vizită asupra 
relațiilor de cooperare dintre cele două țări ?

Răspuns : Din rezultatele obținute pînă acum, ca urmare a vizitelor 
oficiale reciproce efectuate înainte de către oamenii noștri de stat, reiese 
că există un acord deplin în vederea dezvoltării și diversificării raporturi
lor între România și Turcia. Pe de altă parte, aș vrea să relev, cu satis
facție, că între cele două țări nu există nici o problemă de reglementat. 
Prețuirea pe care o acordăm principiilor egalității și respectului reciproc, 
faptul de a nutri mutual sentimente de bună vecinătate și de prietenie, 
atașamentul nostru sincer față de idealul păcii ne-au asigurat această 
situație satisfăcătoare în care ne aflăm și au consolidat terenul pe care 
ne bazăm în dezvoltarea relațiilor noastre istorice.-Sper că contactele 
ce vor avea loc în cursul acestei vizite vor constitui o etapă pozitivă 
și efectivă din punctul de vedere al relațiilor noastre în diverse domenii 
și vor contribui la cauza păcii.

Profitînd de acest prilej, prezint națiunii române, pentru care națiu
nea turcă păstrează respectuoase amintiri din trecut, salutul și cele mai 
bune urări ale poporului meu. Vă mulțumesc pentru că mi-ați oferit 
posibilitatea de a mă adresa națiunii române.

întoarcerea de la Budapesta 

a delegației de partid 

și guvernamentale române
Sîmbătă la amiază s-a înapoiat 

de la Budapesta delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Gheorghe Apostol, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliu
lui Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, care, la invi
tația Comitetului Central al 
P.M.S.U. și a guvernului Revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc Un
gar, a participat la manifestările 
prilejuite de aniversarea a 50 de 
ani de la proclamarea Republicii 
Sovietice Ungare.

Din delegație au făcut parte to
varășii Janos Fazekas, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Constan
tin Drăgan, membru al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim-

vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., Emil Drăgănescu, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.CR., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, membri ai C.C. al P.C.R. șl 
ai guvernului.

Au fost de față Jdzsef Vince, 
ambasadorul Republicii Populare 
Ungare la București, și membri al 
ambasadei.

♦

La plecarea din Budapesta, pe 
aeroportul Ferihegyi, delegația a 
fost salutată de tovarășii Găspâr 
Sândor, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.S.U., vicepreșe
dinte al Consiliului Prezidențial al 
Republicii, președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor din Ungaria, 
Sebeș Sândor, prlm-adjunct al mi
nistrului comerțului interior, Bojtl 
Jănos, locțiitor al ministrului afa
cerilor externe, și de alte persoane 
oficiale.

Au fost 
membri ai

Un grup 
membrilor

(Agerpres)

de față, de asemenea, 
ambasadei României.
de pionieri a oferit 

delegației flori.

Telegramă
< —1 - ..............................-1

Excelenței Sale
Feldmareșalului MOHAMMAD AYUB KHAN

Președintele Republicii Islamice Pakistan
ISLAMABAD

Cu prilejul celei de-a XIII-a aniversări a zilei naționale a Pakistanu
lui am plăcerea de a adresa în numele Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, al guvernului și poporului român, precum și al meu 
personal, sincere felicitări și cele mai bune urări de sănătate Excelenței 
Voastre, de prosperitate și fericire poporului pakistanez.

îmi exprim convingerea că relațiile prietenești și cooperarea dintre 
țările noastre vor cunoaște o dezvoltare continuă

NICOLAE CEAUȘESCU 
președintele Consiliului de Stat 

ol Republicii Socialiste România
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FAPTUL

DIVERS
Drumețul 
din Năruja

Nu poți să nu admiri dăruirea 
cu care oameni atașați de locu
rile natale, de frumusețea lor, 
se dedică unei pasiuni care du
rează, uneori, întreaga viață. 
Unul dintre ei este și Simion 
Hîrnea, fost funcționar din Nă
ruja (Vrancea). Acum e 
sionar, dar vechea 
nu i-a slăbit. Cu 
entuziasm juvenil, 
și acum satele, pădurile, munții, 
culegînd zicători, obiceiuri, 
populare, elemente de tradiție. 
Din bogatul material adunat în
tocmește, în prezent, un „Dic
ționar geografico-istoric și fol
cloric privind Țara Vrancei", 
care va cuprinde toate toponi- 
mlcile zonei. Pasiunea unui 
îndrăgostit de țară !

pen- 
pasiune 
același 

cutreieră

om

Un pitac
actual

cu
căr-

Nerespectînd 
privire la 
nii, măcelarul 
hăneanu, din 
casat pentru 
kg 
flagrant, măcelarul a fost con
damnat, pentru speculă, la un an 
închisoare. Despre năravurile 
rușinoase ale unor măcelari ne 
vorbește și un „Pitac" din a 
doua jumătate a sec. al XVIII- 
lea : „Măcelarul care se va do
vedi pentru întîia dată că a 
scumpit prețul cărnii... fără nici 
o mila va fi gîdilat cu 50 de 
lovituri la tălpile picioarelor. 
De se va dovedi a doua oară 
că a căzut în aceeași greșeala, 
i se va da 50 de lovituri la tălpi 
și 50 la partea moale a trupu
lui, lovituri fără odihnă, ci una 
după alta. Dacă nelegiuitul se 
va dovedi a treia oară, se va 
tăia din pielea vitei o jumătate, 
se va înfășa cu ea trupul necin
stitului și lacomului de îmbogă
țire al măcelarului... Armașul 
și ajutorul lui, pregătiți din vre
me cu o varga groscioară și 
mlădioasă, să înceapă a-l răs
făța pe măcelar aplicîndu-i 
pînă la 250 lovituri,.. Măcelarul 
de se va văita, Armașul să-i 
spună că nu-l lovește pe el, ci 
pe vita tăiată, de ce s-a lăsat 
a fi vîndută carnea sa cu alt 
preț decît cel poruncit de Noi“...

O tempora, o mores !

dispozițiile 
tranșarea 
Constantin To- 
Brașov, a 
carnea de 10 lei 

suma de 20 lei. Prins în
în-

Documentele de partid din ultimul 
timp, îndeosebi cuvîntarea tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu la recenta 
Conferință Națională a cadrelor di
dactice, au reliefat cu deosebită preg
nanță misiunea socială și etică a 
corpului nostru didactic, chemat să 
contribuie la formarea elevilor și 
studenților ca oameni integri, cu o 
concepție înaintată, materialist-dia- 
lectică asupra naturii și societății, a- 
vind convingeri etice, politice și ci
vice în stare să le insufle forța ne
cesară de a acționa în sensul realiză
rii înaltelor Idealuri ale socialismu
lui.

în acțiunea practică de realizare 
a acestor deziderate instructiv-edu- 
cative, slujitorii școlii beneficiază 
de prețiosul instrument al studiului 
ideologic — menit să le înlesnească 
cunoașterea temeiurilor teoretice a.le 
politicii partidului, descifrarea prin
cipalelor linii de forță ale bogatei 
vieți politico-ideologice a lumii con
temporane.

în acest an, comitetele județene de 
partid s-au ocupat, în general, mai 
atent de buna organizare a studiului. 
Plecînd de la premisa că majoritatea 
cadrelor didactice au străbătut, de 
regulă, treptele de bază ale sistemu
lui învățămîntului de partid, nume
roase organizații de partid din școli 
și facultăți le-au orientat către 
forme noi, superioare, de stu
diu. Anul acesta — ne spu
nea tov. Roman Moraru, secretar 
al comitetului județean de partid 
Cluj — predomină la cadrele didac
tice, asemenea forme ca: studiul in
dividual, universitatea serală de mar
xism-leninism, dezbaterile teoretice 
— cu sau fără referate — simpozioa
nele, sesiunile științifice de comuni
cări, cercurile cu tematică specială, 
expunerile urmate de întrebări și 
discuții etc., care creează de la bun 
început cadrul pentru un studiu- crea
tor, pentru un schimb, viu și fecund 
de idei. Ele prezintă, totodată, avan
tajul elasticității, al adaptării cu u- 
șurință a studiului ideologic Ia preo
cupările și preferințele cadrelor di
dactice din diferite școli, instituții de 
învățămînt superior. Această diversi
ficare se vădește, de pildă, în faptul 
că, în timp ce cadrele didactice de la 
Universitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj dezbat, în cadrul seminariilor 
teoretice, mai ales problemele filo
zofice actuale ale fizicii, chimiei, ma
tematicii, biologiei etc., iar cele de la 
Conservator și institutele de artă dis
cută, îndeosebi, probleme ale esteticii 
marxist-leniniste.

Efortul de a diversifica învățămîn- 
tul, de a evita șablonul, uniformiza
rea. este vizibil și în multe școli de 
cultură generală, licee. A.stfel. în ase
menea școli, s-au format numeroase 
cercuri cu tematică specială, în care 
studiază profesori de aceeași specia
litate sau de specialități înrudite.

Desigur, perfecționarea cadrului 
organizatoric al studiului ideologic, 
adaptarea acestuia la specificul pre
ocupărilor cadrelor didactice, repre
zintă o condiție necesară, dar nu și 
suficientă a eficienței sale practice. 
Hotărîtoare, după părerea noastră, 
sint actualitatea conținutului de idei 
ce se toarnă in programele de studiu 
și, în ultimă instanță, asimilarea a- 
cestei substanțe teoretice în proce
sul unui dialog viu, antrenant, al u- 
nor dezbateri care, generînd între
bări și răspunsuri lămuritoare, să 
conducă Ia desprinderea de concluzii 
valoroase pentru activitatea didacti
că, instructiv-educativă.

Observarea directă a modului în 
care sînt dezbătute temele programa
te, ca și schimbul de păreri pe care 
l-am avut cu un mare număr de ac
tiviști de partid, lectori, propagan
diști și cursanți — cadre didactice, — 
ne-au prilejuit constatarea că, în ge
nere, dezbaterile se concentrează a- 
supra aspectelor actuale ale politici! 
partidului, reușesc să scoată în evi
dență ceea ce e nou, esențial pentru 
activitatea din diferite domenii ale 
construcției socialiste.

în dezbaterile care au avut loc la 
liceele din orașele Bistrița și Năsăud, 
de pildă, pe tema unitatea socialistă 
a poporului român, propagandiștii 
Ion Sasu și Grigore Găzdac nu s-au 
mulțumit cu simpla repetare a unor

a constituit-o analiza — în
tr-un pronunțat spirit autocri
tic — a propriei activități instruc- 
tiv-educative prin prisma principa
lelor cerințe și exigențe formulate la 
Conferința Națională a cadrelor di
dactice. Studiul continuu pentru a 
ține pasul cu noile cuceriri în știin
ță și tehnică, a-și însuși metodologia 
didactică nouă și a putea răspunde, 
astfel, cerințelor de modernizară a 
procesului instructiv-educativ, efor
tul de a amplifica rolul formativ al 
lecțiilor, de a gîndi și acționa la ca
tedră și în Viață ca cetățeni, ca pro
pagatori în rîndul tinerei generații 
a ideologiei partidului nostru — iată 
cîteva din principalele concluzii des
prinse în urma acestei analize.

ADNOTĂR

LA STUDIUL
IDEOLOGIC

al Cadrelor
DIDACTICE

pasaje din documentele de partid 
care au tratat această problemă, ci 
au orientat, cu pricepere, discuțiile 
spre reliefarea factorilor de ordin, e- 
conomic, politic și social, a căror ac
țiune a concurat la făurirea unității 
poporului nostru, spre analiza forme
lor politice și organizatorice pe care 
le îmbracă aceasta, a rolului deose
bit al Frontului Unității Socialiste în 
continua ei consolidare.

Dezbaterea temei perfecționarea 
sistemului financiar. bancar și de 
credit în țara noastră, de către ca
drele didactice de la catedra de ana
liză economică a Academiei de Studii 
Economice din București — reunite 
în grupa de studiu teoretic condusă 
de propagandistul conf. univ. dr. Al. 
Gheorghiu — a constituit, de aseme
nea, un bun prilej de adîncire a 
analizei făcute acestei probleme la 
Conferința Națională a partidului.

în chip firesc, problematica bogată 
dezbătută de Conferința Națională a 
cadrelor didactice din februarie a. c. 
retine atenția profesorilor și învăță
torilor în cadrul studiului lor ideolo
gic. La o autentică confruntare de 
idei privind această problematică 
am asistat, de exemplu, la liceul din 
Sinaia. Nota caracteristică a inter
vențiilor în discuții a unor profesori

Asediatul
13 martie. Un grup de cetățeni 

din Călugăreni (Ilfov) traversea
ză apa Neajlovului pe o punte 
improvizată. (Podul se află în 
construcție). Sînt beți. Dumitru 
Dănilă și Dumitru Lupu au ră
mas în urmă. După un schimb 
de lovituri violente, unul îl a- 
runcă în apă pe celălalt. Ca
davrul nu s-a găsit nici pînă 
acum. Se fac cercetări ; există 
probe incontestabile că Dumitru 
Dănilă este vinovat de moartea 
Consăteanului său. De altfel, el 
își recunoaște deschis faptele. 
Ieri l-am audiat și noi. Procu
ratura, (care „nu și-a găsit 
timp“ să vadă despre ce e vor
ba), nu emite mandat de ares
tare pentru că... încă nu s-a 
găsit cadavrul. „Asediat" de 
rudele defunctului, Dănilă nu 
vrea să părăsească postul co
munal de miliție, unde se află 
în siguranță. Cit va mai tără
găna lucrurile procuratura ?

* E

In voiaj de... 
experiență

(Urmare din pag. I)

Uite-o nu-i!
Se mai înregistrează, ici-colo, 

cazuri de „caritate" în fața unor 
abateri evidente. Ca în cazul 
de fată. Dumitru Cliivu, sa
lariat la întreprinderea „E- 
nergo-reparații" din Capitală 
se făcuse, nu odată, vino
vat de sustragerea unor, scule 
din întreprindere. A fost și sanc
ționat de două ori. Nu s-a po
tolit. De curind, in dulapul său 
de lucru s-au descoperit alte 
scule, în valoare de aproape 
S 000 de lei, de asemenea sus
trase. Furtul în dauna avutului 
obștesc fiind evident, respectivul 
a fost deferit organelor de an
chetă. Iată însă că referatul în
treprinderii privind acest caz 
specifică : „Este un 
conștiincios, harnic 
stit" (?.')• Nici nu știi ce să 
crezi 1 Nu întreprinderea 
aceea care a semnalat cazul 
ganelor de anchetă 1

muncitor
cin- 
mai 
este 
or-

Eschiva
n-a reușit

arConsiderîndu-se jignit în 
tlcolul „Nu cunoașteți pe cine
va" (în care se arătau cîteva 
din ilegalitățile comise de el), 
contabilul-șef de la Oficiul far
maceutic nr. 1 din Capitală. A- 
lexandru Dumitrescu, cere zia
rului nostru să întreprindă o 
anchetă. E dreptul lui să ceară 
aceasta. Iată însă că, în aceeași 
zi, primim răspunsul oficial al 
conducerii Oficiului, în care se 
precizează : „Faptele sesizate 
în articol au fost verificate 
controlul financiar intern al 
Ministerului Sănătății și 
baza propunerilor făcute de a- 
cest organ — conducerea minis
terului a sancționat pe contabi- 
lul-sef Alexandru Dumitres
cu...". Cum rămîne cu... ancheta 
solicitată ? Lucrurile sînt lim
pezi. Și pentru că dumnea
lui e contabil-șef, ii vom trece 
„în cont" și tentativa de a se 
eschiva, în continuare, de 
penalizările legale.

de
pe

la...

deRubrică redactată
Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondențiloreu . . 
„Scinteii".

„îmi pare sincer râu pentru cele în- 
tîmplate. De atunci s-au schimbat 
muite în ceea ce privește disciplina, 
păcat că nu se obțin rezultate și mai 
bune în pregătirea profesională".

— Există vreo piedică pentru a se 
realiza și aceasta ?

— Doar părerea unora că venind 
la specializare nu trebuie să mun
cească efectiv. Adevărul este că toc
mai acum trebuie depuse cele mai 
mari eforturi, pentru că acum se în
vață secretele meseriei.

— Ați făcut ceva, fiind maistru, 
pentru îndreptarea lucrurilor ?

— Nu totdeauna sînt ascultat. Con
ducerea uzinei din Găiești ar trebui 
să mă sprijine mai mult.

Următorul popas îl facem la Gă
iești, unde ne așteptam să întîlnim o 
adîncă nemulțumire măcar pentru 
cei șapte muncitori din rîndul colec
tivului, trimiși la specializare. Direc
torul uzinei, ing. Nicolae Dumitru, 
cunoaște bine șituația, nu e satisfă
cut, dar nici prea îngrijorat.

— De ce ? — întrebăm. Doar sînt 
oamenii cu care veți lucra 7

— Trebuie să ținem seama de greu
tățile începutului.

— Specializarea se face tocmai 
pentru a se atenua dificultățile în
ceputului.

— Da, dar mai avem și alte forme 
de pregătire a muncitorilor. în a- 
fară de specializare.

— Atunci, de ce-i mai trimiteți la 
specializare ?

— Majoritatea au învățat multe a- 
colo. împotriva celor care nu s-au 
încadrat în program s-au luat mă
suri.

(Măsuri ! 1 Ce s-a întîmplăt cu cei 
7 muncitori trimiși înapoi la Găiești? 
Li s-au luat declarații, li s-au cerut 
promisiuni de îndreptare).

— Măsuri ? — întrebăm. Cunoașteți 
„cazul" lui Petrică Iliescu. S-a luat 
vreo măsură ?

— A fost schimbat de la Făgăraș.
— Unde e acum ?
— La specializare, la București.
Discuția purtată cu directorul uzi

nei din Găiești a dezvăluit o foarte 
călduță atmosferă de calm și împă
care. Cît e de plăcută împăcarea cu 
astfel de lipsuri, cititorul poate să 
judece. Costul specializării unui mun
citor, una peste alta (salariu, 
detașare, cazare), este cam 2 000— 
2 200 lei pe lună. Notați încă un as
pect esențial: slaba pregătire a mun
citorilor poate avea repercusiuni asu
pra desfășurării lucrului în noua 
uzină atunci cînd ea va porni din 
plin. Prejudiciile vor fi, în acest 
caz, greu de prevăzut.

Datele problemei confirmă că Ia 
uzina din Găiești, spre deosebire de 
alte locuri, interesul pentru pregăti
rea temeinică a viitoarelor cadre 
este încă scăzut. Așa stînd lucrurile, 
cum poate fi lăsată la voia întîm- 
plării o activitate atît de importantă, 
și de către beneficiarul nr. 1. uzina, 
și de către forul tutelar. Ministerul 
Industriei Chimice ?

Dintr-o practică excelentă, cu re
zultate remarcabile în activitatea 
noilor întreprinderi, specializarea s-a 
transformat. în mentalitatea unor 
conducători de uzine, într-un soi de 
„voiaj de... experiență". Printr-un 
ciudat proces de degradare sau do

confundare a unor, noțiuni și sarcini 
precise, specializarea devine o școală 
fără... orar, fără catalog și fără ca
lificative !

Specializarea nu poate fi amînată 
sine die. pentru că nu poate fi amî
nată intrarea în funcțiune a între
prinderii, pentru că nu poate fi a- 
mînat termenul de atingere a para
metrilor proiectați. A lăsa pe mîine 
ceea ce poți face azi, a ignora preve
derea, această „mamă a înțelepciu
nii", iată o mentalitate anacronică, 
depășită definitiv de ritmurile si 
realizările superioare ale industriei 
noastre, care se bizuie pe planificarea 
din timp nu numai a investițiilor, ci 
și a pregătirii temeinice a oamenilor.

Cum poate apărea o practică atît 
de dăunătoare, tocmai într-un dome
niu atît de important ? După ce cri
terii se ghidează factorii care răs
pund de specializarea cadrelor pen
tru viitorul întreprinderii ?

— Aveți vreo înțelegere precisă cu 
beneficiarul specializării ? — între
băm pe directorul uzinei din Făgăraș.

— Doar o convenție care e un fel 
de act de repartizare. Fără obliga
ții, fără răspunderi.

— Ar fi necesar un contract bila
teral precis 1

— Absolut necesar. Este timpul să 
se stabilească niște criterii riguroa
se. care să angajeze ambele părți. 
De exemplu, noi, uzina X, ne obli
găm să specializăm un' lot de mun
citori pentru uzina Y. Dacă la sfîrși- 
tul specializării nu vor corespunde 
integral categoriei cerute, vom plăti 
daune beneficiarului. Dar pentru a- 
ceasta trebuie să fim lăsați să înde
plinim punct cu punct programul de 
specializare, să impunem disciplina 
și sistemul de pregătire pe care Ie 
considerăm optime. De asemenea, 
cred că uzina care pregătește cadre 
trebuie să fie cointeresată în aceas
tă activitate.

Ni se par îndreptățite observațiile 
Inginerului Constantinescu. Deși ast
fel de situații sînt izolate, dată fiind 
importanța acestei pregătiri, sînt ne
cesare eforturi conjugate pentru a 
nu se mai repeta cazurile de Indis
ciplină relatate de noi. Coordonato
rul acestor eforturi trebuie să fie 
ministerul, principalul interesat fn- 
tr-o reglementare corespunzătoare a 
problemei.

Pentru că, nici halele și nici 
utilajele, oricît de perfecționate ar 
fi ele, nu determină, în ultimă in
stanță, cantitatea și calitatea produc
ției, ci oamenii ; oamenii pre
gătiți să mînuiască fără greș mași
nile cele mai complicate, oamenii 
competenți, capabili să exploateze 
în chip optim capacitatea și proprie
tățile tehnice ale utilajelor Pe care 
le conduc.

Intoleranța față de indisciplină și 
superficialitate, exigența severă față 
de nivelul de pregătire, față de în
sușirea temeinică a cunoștințelor ce
lor mai noi. sînt principii esențiale 
în dezvoltarea industriei moderne, 
sînt principii ce stau la baza tuturor 
rezultatelor remarcabile înregistrate 
în economia noastră socialistă. în a- 
cest context general, o situație ca 
aceea de la uzina din Găiești are ca
racterul unei anomalii, care trebuie 
grabnic înlăturată pentru a se asi
gura demarajul optim al noii între
prinderi.

Am remarcat în același timp în a- 
cest cerc și combativitatea fata de 
manifestările vechiului, față de seche
lele unei maniere depășite de lucru 
în organizarea învățămîntului.

Am constatat însă în raidul nostru 
șl faptul că în unele cercuri de stu
diu problematica actuală, suflul 
proaspăt al vieții, elementele noi ale 
politicii partidului pătrund cu greu, 
se pierd în noianul unor cunoștințe 
livrești. La cercul de etică de la 
Academia de Studii Economice, con
dus de propagandistul Ion Arde- 
leanu, discuția pe tema umanismului 
socialist — cea mai înaltă expresie a 
umanismului, s-a consumat în largi 
incursiuni în antichitate, și în alte 
epoci ale trecutului, pentru a identi
fica premisele istorice ale umanis
mului socialist; n-a mai rămas timp 
însă pentru a evidenția tocmai tră
săturile fundamentale ale umanismu
lui socialist așa cum se conturează 
ele în ansamblul realităților din 
țara noastră, politica P.C.R. de 
întronare a unor relații uma
niste între toți membrii socie
tății1, de înfăptuire a principiului de
plinei egalități sociale, de dezvoltare 
a democrației, de întărire a legalită
ții socialiste etc.

Unele dezbateri pe probleme ac
tuale, în pofida faptului că se intitu
lează astfel, nu sînt, de fapt, decît 
niște discuții sărace în conținut, 
terne, întreținute doar de memorie 
și nu realmente de gîndire, rezumîn- 
du-se la reproducerea unor citate, 
idei, rupte din contextul documente
lor de partid ori al unor materiale 
bibliografice. într-o asemenea ma
nieră simplistă, total neatrăgătoare 
și, ca atare, lipsită de eficiență, își 
desfășoară activitatea unele cercuri 
ale cadrelor didactice din orașele și 
satele județelor Bacău. Mureș. 
Vaslui, Iași ș. a. La liceele din co
muna Pecica, județul Arad, sau la 
liceu! nr. 2 din orașul Bistrița,' s-a 
ajuns chiar ca dezbaterile asupra do
cumentelor de partid să fie înlocuite 
prin... citirea lor în colectiv. Inefi
cienta acestei practici este evidentă. 
Cadrele didactice Dot citi și singure 
documentele, hotărîrile noi de partid 
și de stat publicate în presă. Nu prin 
asemenea modalități — de mult de
pășite — își poate dovedi studiul 
ideologic al cadrelor didactice utili
tatea, ci prin explicarea și analiza 
aprofundată a temeiurilor teoretice, 
a principiilor care stau la baza po
liticii interne și externe a partidului, 
prin înarmarea cursanților cu crite
rii politice și ideologice clare cif a- 
jutorul cărora să poată judeca ei în
șiși realitatea complexă a vieții, sen-

sul evoluție! interne și internațio
nale.

In timpul investigațiilor noastre 
am desprins și alte aspecte care me
rită să fie consemnate. Este îmbucu
rător faptul că în ultimii ani cadrele 
didactice din unele școli, institute de 
învățămînt superior, dezbat probleme 
filozofice ale științelor naturii, anali
zează implicațiile în planul filozofiei 
ale unora din noile cuceriri în fizică, 
chimie, biologie etc. Multe din refe
ratele prezentate cu aceste prilejuri 
au fost publicate în reviste de spe
cialitate sau în diferite culegeri. Am 
întîlnit însă și situații cînd dezbate
rile pe asemenea teme sînt canto
nate în domenii de strictă speciali
tate ale științelor particulare. La un 
cerc de studiere a „dialecticii mate
rialiste și metodologiei științelor 
particulare" de la Institutul Peda
gogic de trei ani din Tg. Mureș, de 
pildă, participanții au discutat des
pre aspecte particulare ale metodo
logiei de cercetare în domeniul geo
grafiei, pînă la amănunte pur teh
nice. documentare privind modul de 
elaborare a unei teze de doctorat, 
eludînd însă orice referire la conți
nutul ideologic, la concepția ce tre
buie să stea la baza cercetării. Este 
vorba, desigur, aci de o neînțelegere 
a funcției specifice a învățămîntului 
de partid, care nu este un învăță- 
mînt profesional, ci un învățămînt 
prin excelentă ideologic. Studiul 
problemelor științelor naturii în în- 
vățămîntul de partid se justifică în 
măsura în care contribuie la propa
garea concepției materialist-dialec- 
tice și Ia formarea gîndirii creatoare, 
la dezvoltarea cunoașterii, pe baza 
generalizării noilor cuceriri ale ști
inței, la stimularea pasiunii pentru 
adevăr în știință, la întărirea com
bativității împotriva concepțiilor și 
teoriilor idealiste, neștiințifice.

în ultimii ani, paleta studiului ideo
logic s-a lărgit prin activitatea unor 
lectorate pe probleme de etică, este
tică marxist-leninistă, conferințe, 
expuneri menite să contribuie 
la îmbogățirea informării politico- 
ideologice a cadrelor didactice. Fi
rește, reușita unor asemenea activi
tăți rezidă în înalta calificare a lec
torilor chemați în fața profesorilor.

Am constatat însă și reversul unei 
asemenea situații. în cadrul lectora
tului de estetică la care participă 
cadre didactice din raza sectorului 
2 din Capitală a fost prezentată nu 
demult o expunere pe tema publicul 
șl opera de artă. Lectorul respectiv 
s-a lansat într-o înșiruire de ter
meni, noțiuni, teze, opinii despre 
frumosul, experimentul și limbajul 
în artă, psihologia și prospectarea 

/gustului public etc. înfățișate brut, 
' obiectivist, neanalitic și, de altfel, cu 
destule confuzii și inexactități.

Asemenea stări de lucruri invită, 
desigur, organele și organizațiile de 
partid care răspund de organizarea 
și orientarea studiului ideologic al 
cadrelor didactice să urmărească mai 
îndeaproape felul cum se desfășoară, 
să ia măsurile ce se impun pen
tru ridicarea nivelului acestuia.

Firește, bunul mers al învăță- 
mîntuluf ideologic solicită și din 
partea cadrelor didactice un anumit 
efort, aplecarea organizată, metodică 
asupra lucrărilor clasicilor marxism- 
leninismului. documentelor de par
tid, principalelor publicații de spe
cialitate și cu profil social-politic. 
Faptul că acest efort lipsește uneori 
ne-a fost dovedit de situații ca aceea 
de la unele cercuri ale cadrelor di
dactice din orașul Sibiu, unde, re
cent, discuțiile la tema democrația 
socialistă au fost „purtate" de cite 
trei, doi și chiar de eîte un singur 
vorbitor (ca în cazul cercului ce re
unește profesorii de matematică).

Din păcate, sînt cadre didactice 
care nu mai citesc, nu se pregătesc, 
închipuindu-și că pot să „trăiască" 
din cunoștințele pe care le-au acu
mulat cîndva. cînd se aflau ele în
sele pe băncile școlii. Este evident 
că o asemenea atitudine nu concordă 
cu cerințele profilului unui dascăl 
din zilele noastre — om înaintat, 
înarmat temeinic cu învățătura mar
xist-leninistă, ideologia partidului 
nostru, cu un larg orizont de cunoș
tințe în toate acele domenii 
ale cunoașterii cu care se întretaie, 
direct sau indirect, planul nobilei 
sale profesiuni — aceea de a instrui 
și educa tînăra generație.

Organizațiilor de partid din institu
tele de învățămînt superior și școlile 
de cultură generală le revine, de a- 
ceea, obligația de a se ocupa mai 
atent de organizarea și orientarea 
studiului ideologic al cadrelor didac
tice, considerînd această preocupare 
ca una din sarcinile lor principale, 
menită să contribuie la perfecționa
rea procesului instructiv-educativ în 
școala românească.

Mihai CHIOREANU 
Gheorghe ZAMFIR

tovarășe Molea?
(Scrisoare confidențială adresată tovarășului Cornel 

Molea, directorul întreprinderii de mecanizare a 
agriculturii, Vlaici-OIt).
MOTTO:

Nu se sparge, nu se strică 
Cade jos și se ridică...

(Reclamă culeasă de la tîrgul săptămînal 
din comuna Vedea).
Mult prea prețuite 

tovarășe Molea, vă jur 
pe plusul de globule 
roșii ce le posed, pe 
plusul de tensiune și 
chiar pe iubita mea 
Astenie că am rămas 
cu totul și cu totul 
surprins cînd am aflat 
cu cită dibăcie vă 
descurcați în viață. 
Stană de marmură de 
Carrara am rămas. 
Zău, nu glumesc !

Sînteți formidabil! 
Colosal 1 Pur și sim
plu m-ați uimit. Re
gret sincer că au a- 
părut cele 4 dicțio
nare enciclopedice și 
numele dumneavoastră 
nu figurează la li
tera M. Cred că este 
o lipsă a mea că mi 
v-am semnalat mai 
înainte de apariția 
dicționarelor. îmi 
fac autocritica. Sînt 
sigur că dumneavoas
tră, citind aceste apre
cieri, veți zice cu mo
destia care vă caracte
rizează : „De ce exa
gerezi? Nu am merite 
chiar așa de mari in
cit să apar în La
rousse".

Cum n-oveți merite, 
tovarășe Molea ? De 
ce vă subapreciați ca
litățile ? Mai lăsați 
modestia ! Ce-i al 
dumneavoastră, e-al 
dumneavoastră. Sînteti 
invulnerabil '. Cîte... 
(era să zic, găinării,) 
ați făcut dumneavoas
tră de cînd sînteți di
rector și, nimic! Să 
vă fi făcut cineva mă
car o „criticuță" a- 
colo... O critică cît de

(Urmare din pag. I)
Am intrat și Intr-un bloc alăturat ; 

A 8. Aceleași subsoluri inundate, ace
leași necazuri cu ascensoarele și, în 
plus, cu căldura și cu apa caldă.

■ Care să fie cauza acestor nea
junsuri ?

— Cred că ele nu sînt întotdeauna 
de natură obiectivă, cum se afirmă, 
este de părere sudorul Mircea To- 
mescu, locatar în acest bloc. E drept, 
pînă la terminarea lucrării de la 
Valea de Pești, cu apa vom mai avea 
necazuri. Se observă însă că, în a- 
numite zile, apa caldă urcă pînă la 
etajul IX. Deci se poate. Bună
voința lipsește sau, mai bine-zis, pri
ceperea. De ce atunci cînd au în
ceput să se ridice aceste blocuri- 
turn, nu s-a gîndit nimeni să cali
fice și meseriașii necesari pentru în
treținerea lor ?

Am făcut o vizită și în orașul Vul
can. Ne-a atras atenția un punct co
mercial nou-nouț în cartierul Coro- 
lești. Dar și grămezile de lăzi, bu
toaiele, dezordinea din jur, care 
creau o ambianță neplăcută. Tn 
acest „decor pitoresc" l-am în- 
tîlnit pe primarul orașului, tovarășul 
Petru Barbu. Ca și noi, dînsul era 
nemulțumit de faptul că verticala 
modernă a blocurilor și magazinelor 
se termină, pe orizontală, în gropi și 
șanțuri. „Spațiile verzi continuă să 
fie o problemă nerezolvată în Va
lea Jiului, ne-a spus dînsul. Deși sînt 
obligați prin lege să niveleze tere
nul în preajma blocurilor, construc
torii nu respectă această clauză".

Cu impresia încă proaspătă a celor 
văzute și auzite ne-am așezat la 
masa rotundă pentru a nota observa
țiile invitaților noștri. încă de la în
ceput s-a dovedit că aspectele con
semnate în decursul vizitei la Lupeni 
și Vulcan nu constituie cazuri izolate. 
Carol Verbițki, președintele asocia
ției de locatari din Petroșeni, Cristea 
Aron, miner pensionar din Lupeni. 
Mircea Petrilă, miner din Petrila. dr. 
Ion Rădulescu din Vulcan și alții au 
vorbit despre o serie de necazuri ale

locatarilor noilor blocuri, datorate 
exclusiv neglijentei constructorilor. 
Pe lingă existenta subsolurilor fără 
canalizare și ignorarea aproape totală 
a spatiilor verzi, de care aminteam, 
mai notăm acoperișurile-terasă prin 
care plouă și pentru a căror înlocuire 
se cheltuiesc, numai în acest an. 1,8 
milioane lei, existența unor blocuri 
cu 10 etaje, fără hidrofor, în care 
apa „se încăpățînează" să nu urce 
decît pînă la etajul V etc. Pentru 
grupul nr. 2 șantiere al Trustului ju
dețean Hunedoara credem că aceste 
sesizări ale locatarilor sînt suficiente 
spre a le adresa întrebarea : cum au 
putut să predea, ca definitiv înche
iate, blocuri cu asemenea deficiențe ? 
Și o nedumerire : de ce au fost re
cepționate cu atîta îngăduință de be
neficiar ?

— Deși noi, I.G.L., sîntem benefi
ciarul de exploatare, preluarea de la 
constructori o face beneficiarul de 
investiții, adică întreprinderea de 
gospodărie orășenească care, Ia rîn- 
du-i, ni le predă nouă, ne explică 
tovarășul Gh. Galan, directorul I.G.L. 
în comisia de recepție însă, nici una 
din cele două întreprinderi nu are 
drept de veto. De aceea, sesizările 
noastre adresate trustului au rămas 
fără răspuns, în timp ce noi. ani de 
zile după preluare, cheltuim bani 
buni din fonduri cu altă destinație 
pentru reparații în urma lor.

— Mare parte din lipsurile semna
late revin și salariaților noștri, recu
noaște apoi Gh. Galan. Aceasta 
se datorește însă și faptului că, în ce 
privește structura ei, întreprinderea 
nu a ținut pasul cu dezvoltarea impe
tuoasă a construcției de locuințe în 
Valea Jiului. Iată și cîteva cifre : în 
1961 existau peste 18 000 de aparta
mente. în prezent sînt peste 27 000 ; 
în 1961 nu exista nici- o centrală ter
mică, nici un ascensor ; acum avem 
28 de centrale termice, 7 puncte ter
mice și 82 de ascensoare ; în 1961 
aveam 589 de salariați. în prezent 
avem 546...

S-ar părea că o revedere a sche
mei salariaților întreprinderii ar fi 
necesară, cu condiția de a nu se

elevi, la Pitești, pen
tru a vă face dumnea
voastră casă de piatră. 
V-a tuns cineva, par
don, iertați-mă că am 
vorbit de tuns, eram 
cu gîndul la nepotul 
meu. 
ceva în legătură cu 
toate aceste abuzuri ? 
V-a întrebat cineva, de 
la județ: „Ce faci, to
varășe Molea, dum
neata acolo la I.M.A.?" 
" V-o fi întrebat, nu 
zic ba, și dumneavoas
tră veți fi răspuns : 
„Ce să fac, mulțu
mesc bine".

Și v-ați văzut tn 
continuare de treburi. 
Aș da oricît să știu ce 
fel de pro.furi luați de 
nu se atinge nimeni 
de dumneavoastră. A- 
propo de prafuri, am 
întîlnit de nenumărate 
ori auto-atelierul 
T.V.-5 cu nr. de cir
culație 20-OT-261, con
dus de Ion Neacșu, 
venind încărcat cu po
rumb dinspre Tulcea, 
Calafat, Roșiori, Cra
iova etc și tot de atî- 
tea ori l-am găsit și în 
tîrgul săptămînal de 
la Vedea. Nu știam că 
întreprinderea dum
neavoastră face șixo- 
merț cu poru-.’ i. 
Știam că este o înfîu>- 
prindere de mecaniza
re a agriculturii. Nu 
vă intreb cit ați „ago
nisit" cu comerțul de 
porumb, pentru că 
nu-mi stă în caracter. 
Așa că la această în
trebare 
nu-mi 
N-am nici o contin
gență cu comerțul ili
cit. Ce doresc eu de 
la dumneavoastră 
să-mi scrieți foarte pe 
scurt și la fel de strict 
confidențial ce fel de 
prafuri, luați. Atît. Și 
ca să vă fac și eu o 

c . bucurie acum la sfir-
M-a prins mește- l36 inimă

zina, uzajul mașinii și, 
pe deasupra, am fost 
discutat și în plen. 
Dumneavoastră, ca să 
vă faceți casă de pia
tră la Pitești, ați folo
sit din nou. tot parcul 
de mașini pentru că
rat cărămidă de la 
Vlaici la Pitești, de 
la Bărăști la. Pitești... 
Dar, ce. o casă se face 
numai cu cărămidă ? A 
cărat „parcul de ma
șini" și nisip, și balast, 
și cîte și mai 
Ați luat 
mustrare
N-ați luat. Dacă fă
ceam eu ori oricare 
dintre muritori astfel 
de abuzuri, doamne, ce 
prelucrări s-ar mai fi 
făcut !

Cu toate că e frig, 
îmi scot pălăria. Sîn
teți cineva. Ca să vă 
dovedesc încă o dată 
că sînteți cineva, am să

cîte... 
măcar o 

scrisă ?

foileton
de Nicuță

TANASE

vă mai dau un exem
plu și mai edificator. 
Am. un nepot uce
nic, anul III la matri- 
țerie- Intr-o zi l-am 
rugat să-mi repare și 
mie bricheta. îi sărise 
un șurub. A doua zi 

____  „ _____ _  nepotu-meu a venit cu 
mică, numai să fie cri- - bricheta nereparată și 
tică. Nimic ! Neam !

Tovarășe Molea. eu 
cunosc un tiz 'le-al 
dumneavoastră, tiz de 
funcție, care s-a. dus 
cu mașina întreprin
derii la un botez în 
Drțfggmireștii din 

■ Defll. Qîțiva kilometri 
de Capitală. Știți ce 
frecat a fost omv,’ 
ăsta ? In afară de fap
tul că a pierdut pri
ma pe trimestrul în 
curs, a apărut și la 
Faptul divers. Dum
neavoastră. cînd v-ați 
căsătorit fiica ați tri
mis aproape tot parcul 
de mașini după inci
tați în localitățile din 
jurul Piteștiului; v-a 
zis cineva, ceva în afa
ră de : „Să fie cu no
roc, socrule mic, 
casă de piatră ' 
teilor" !?

Trebuie că 
dumneavoastră 
prafuri de vă 
așa de bine. Eu 
am luat mașina între
prinderii și m-am dus 
să-mi schimb butelia 
la depozit. Dacă nu 
am luat prafuri 
alea din care 
dumneavoastră, 
ce-am pățit ? Am fost 
pus să plătesc ben-

V-a zis cineva

vă rog să 
răspundeți.

spuneți-mi și

din 
luați 
știți

luați 
niște 

merge 
o dată

îi
însură-

tuns.
— Ce-ai pătit, ne

poate ?

e

rul că fac „fușerai" 
în timpul producției 
și, uite, m-a tuns din 
cauza duipitale.: .. .
'.A trebuit să-i. cum

păr o părucă ? A . tre
buit. Pentru dumnea
voastră s-a lucrat. în 
timpul producției.și cu 
materialul întreprin
derii : un port-bagaj 
pentru mașina perso
nală.

S-a. reparat o sobă 
de gătit. S-a. făcut ca 
nouă.

S-a confecționat o 
mașină centrifugă 
pentru scos mierea din 
fagure. Apropo de 
miere. Dacă vă ocu
pați și cu comerțul de 
miere, 
mie cu cît o vind.eți ?

S-au confecționat 
două dispozitive pen
tru curățat piei.

S-au tăiat din in
cinta fabricii, s-au 
prelucrat, tot în . tim 
pul producției, și au 
fost trimiși, tot în tim
pul producției, la Pi
tești, niște copaci.

S-au deplasat zidari, 
tîmplari și mai ales

și vă destăinui un se
cret : alaltăieri am 
dat un telefon la De
partamentul mecani
zării din Consiliul Su
perior al Agriculturii. 
L-ăm întrebat pe to
varășul director gene
ral N. Bologan :

— Tovarășe director 
general, ce se mai 
aude cu cazul Molea ?

— S-au făcut an
chete, s-a stabilit. E 
așa cum știi și dum
neata, am făcut pro
punerile cuvenite-'' ia 
județ...

— Si ce măsuri s-au 
luat ?

— Au fost luate mă
suri de înlocuire â in
ginerului șef și a con
tabilului șef.

— Și Molea ? Par
don, tovarășul Molea?

— S-a găsit de cu
viință să rămînă mai 
departe la „datorie".

Ce fel de prafuri 
luați, tovarășe Molea, 
de nu se leagă nimeni 
de dumneavoastră ? 
Răspundeți-mi, vă rog, 
foarte urgent, că mor 
de curiozitate.

nu de cărbune
crede că în aceasta rezidă unica ex
plicație a neajunsurilor semnalate.

— Asociațiile de locatari, remarca 
minerul Mircea Petrilă, au multă 
bunăvoință, fac destule eforturi pen
tru a păstra în cele mai bune con
diții bunurile încredințate. Dar ele 
trebuie ajutate. Nu însă așa cum 
procedează unii tovarăși de la I.G.L., 
care atunci cînd vin la fața locului, 
nici nu se dau jos din mașini. Șe
ful sectorului I.G.L. din Petrila s-a 
instalat într-un birou frumos. Are 
și secretară. Nu mai poți intra la 
dumnealui fără să faci ore bune de 
anticameră.

Din nefericire, nu e singurul caz. 
Minerii din Lupeni, din Vulcan, din 
Petroșeni, povestindu-ne cum sînt 
primiți la sectoarele I.G.L., ne-au zu
grăvit numeroase situații asemănă
toare.

Cum e și ■ firesc. discuțiile nu 
s-au oprit în pragul apartamentului, 
ci au trecut la stradă, la mediul am
biant în rezumat, s-au pus urmă
toarele întrebări : de ce strada prin
cipală din Petroșeni, care se repara 
de 10 ani, e tot plină de gropi ? De 
ce serviciul de salubritate nu-și face 
la timp datoria ?

Fiind adresate întreprinderii de 
gospodărie orășenească, tovarășul 
Gh. Romoșan. directorul acestei în
treprinderi, răspunde :

— Cea mai deficitară, din punctul 
nostru de vedere, este problema sa
lubrității. Valea Jiului consumă, pen
tru încălzire, cărbune. Din arderea 
lui rezultă multă cenușă. De aceea, 
în orașele noastre sînt, cantitativ, 
cam de zece ori mai multe resturi 
menajere de adunat de prin cartie
re, de la centralele termice, decît în 
alte localități. Utilajele și personalul 
cu care sîntem dotați sînt insuficien
te. Situația se agravează prin aceea 
că blocurile nu au puncte gospodă
rești.

în privința stării străzilor, tovară
șul Romoșan susține că „cu banii 
cheltuiți perlat, în ultimii trei ani, 
pentru strada principală, s-ar fi pu
tut realiza o magistrală dacă ar fi

fost folosiți la un loc". La moderni
zarea străzilor, mai ales a acelora 
care duc spre mine și care se strică 
îndeosebi din cauza traficului de ma
șini grele ale exploatărilor, ar putea 
contribui și combinatul carbonifer.

De față la convorbirea noastră a 
fost și tovarășul Traian Blaj, prim- 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Consiliului popular municipal 
Petroșeni. Deoarece problema punerii 
de acord a activității gospodărești cu 
dezvoltarea pe plan urbanistic a 
municipiului vizează în modul cel 
mai direct atribuțiile consiliului 
popular, l-am rugat să ne comunice 
părerea d-sale. Recunoscînd că în 
soluționarea problemelor rezultate 
din convorbirea cu cetățenii nu s-a 
reușit să se asigure ritmicitatea co
respunzătoare, d-sa a insistat asupra 
soluțiilor de îndreptare existente. 
Ele țin atît de posibilitatea dirijării 
fondurilor, de latitudinea de a stabili 
schema întreprinderilor din subordine 
în raport cu cerințele specifice ale 
municipiului, cît și de organizarea 
judicioasă a activității, de instituirea 
unui control susținut șl eficient. „Din 
întîlnirile cu alegătorii au rezultat 
vreo 800 de propuneri, majoritatea 
realizabile cu forțe locale — a spus 
în încheiere primul-vicepreședinte. 
Ele pot jalona viitoarele acțiuni gos
podărești ale consiliului municipal. 
Ne bucurăm de sprijinul larg al ce
tățenilor, îneît contăm pe economisi
rea unor importante fonduri desti
nate manoperei unor lucrări".

Cuprinzind 5 localități ale Văii 
Jiului, noul municipiu Petroșeni re
prezintă forma adminis trativ .-organi
zatorică menită să le aducă la un ni
vel superior de confort și civiliza
ție. Analizînd cu grijă toate aspec
tele semnalate de cetățeni — din
tre care unele, ținind de întreținerea 
locuințelor și cheltuielile aferente, 
trebuie să se bucure de o atenție 
deosebită — consi'iul popular muni
cipal este dator să acționeze opera
tiv și eficient pentru îndreptarea 
lipsurilor, să solicite si să primească 
în acest sens sprijinul și îndrumarea 
consiliului popular județean.



IA MISTERUL INDUSTRIEI ALIMENTARE

SEMNALE DIN
ÎNTREPRINDERI

RECEPȚIONATE
CU ÎNTÎRZIERE

Ca șl In alte județe, adunările ge
nerale ale salariatilor ce au avut 
loc în toate unitățile economice ale 
județului Botoșani s-au caracterizat 
prin spiritul de înaltă răspundere și 
competentă în abordarea probleme
lor activității productive și finan
ciare, în depistarea rezervelor in
terne și a căilor de realizare exem
plară a planului și angajamentelor 
luate în întrecerea socialistă. O 
dovadă certă a seriozității și adîn- 
cimii cu care s-au discutat toate a- 
ceste probleme o constituie faptul 
că, în urma definitivării angajamen
telor fiecărui colectiv în adunările 
generale ale salariatilor, angajamen
tul luat în cadrul conferinței județe
ne de partid privind depășirea pro
ducției globale industriale a fost ma
jorat eu 16 la sută.

Evident, pentru a se obține ase
menea rezultate superioare și a sa 
asigura solutionarea neîntîrziată a 
propunerilor și criticilor formulate 
în adunările generale ale salariati
lor, comisia economică a comitetu
lui județean de partid s-a îngrijit 
să-și orienteze în așa fel activitatea 
încît să ajute din plin, operativ și 
permanent, toate colectivele din în
treprinderi în eforturile lor continue 
de creștere a eficientei economice. 
In acest sens, comitetele de direcție 
și organizațiile de partid au fost și 
sînt îndrumate să acorde cea mai 
mare atenție folosirii capacităților 
de producție, a forței de muncă si a 
timpului de lucru, îmbunătățirii ca
lității produselor, gospodăririi cu 
grijă a mijloacelor materiale și bă
nești ale statului.

Din capul locului trebuie spus că 
aceste eforturi și preocupări au în
ceput să dea roade, că, în marea lor 
majoritate, comitetele de direcție din 
întreprinderi se străduiesc să va
lorifice cît mai deplin resur
sele interne, Inițiativa creatoare » 
colectivelor. Această concluzie se 
desprinde din rezultatele care 
s-au înregistrat în primele două 
luni ale anului : s-a obținut 
un spor la producția industrială 
care reprezintă peste 20 la sută din 
valoarea angajamentului anual. Tot 
atît de , adevărat este, însă, că reali
zările "însemnate în unitățile indus
triale din județul Botoșani ar fi pu
tut să fie mult mai bune, dacă spri
jinul, îndrumarea și controlul foru
rilor lor de resort ar fi fost mal sus
ținute, la fața locului.

In mod concret, mă refer la modul 
în care au acționat și acționează or
ganele de resort din cadrul Ministe
rului Industriei Alimentare în vede
rea rezolvării problemelor întreprin
derilor în subordine din județul nos
tru, stimulării propunerilor valo
roase, fundamentate tehnic șl 
economic, de ridicare a nivelului efi
cienței economice. Atît în cursul a- 
nului trecut, cît și în acest an, la 
întreprinderea de industrializare a 
cărnii din Botoșani s-au manifestat 
diferite neajunsuri. Pe plan local 
ele au fost analizate și s-au stabilit 
unele căi de înlăturare a lor. Dar 
situația impunea și un sprijin con
sistent din partea direcției generale 
de resort a ministerului respectiv, 
în practică nu s-a făcut mai nimic. 
In 1968 și în acest an, nici un de
legat al forului tutelar nu a parti
cipat la ședințele comitetului de di
recție al întreprinderii. Pentru re
dresarea situației necorespunzătoare 
în care se află această întreprindere, 
intervenția hotărîtă a comisiei eco
nomice a Comitetului județean Boto
șani al P.C.R. s-a dovedit utilă. Poa
te, însă, cineva să justifice de ce 
ministerul de resort nu a acordat a- 
jutorul necesar fabricii în vederea 
întocmirii unui plan realist de mă
suri pentru reducere^ pierderilor la 
unele produse, includerii întreprin
derii în acțiunea de rentabilizare ?

Mă opresc și la faurica de zahăr 
„Siretul“-Bucecea, cunoscută pentru 
eforturile cu totul deosebite ce le 
depune în vederea creșterii neconte
nite a eficientei activității economi
ce. Este adevărat, colectivul de aici 
a realizat cel mal ridicat indice de 
utilizare a timpului de lucru între 
întreprinderile județului și, de la o 
perioadă la alta, a depășit sistematic 
capacitatea de prelucrare a materiei 
prime, obținînd un înalt randament 
in producție. Din păcate, însă, rezul
tatele bune ale acestei unităti au 
fost și sînt anihilate, într-o anumită 
măsură, de unele neajunsuri, deter
minate tot de forul tutelar. Despre 
ce e vorba ? Pornind de la ideea că 
la această fabrică se obține un ran
dament de zahăr superior celui de 
la alte unităti, direcția generală de 
resort a hotărît, de curlnd, ca 13 000 
tone sfeclă rămasă neprelucrată la 
fabricile de zahăr din Bod, Oradea 
și Roman să fie expediate la Buce- 
cea. Pînă aici, toate bune. Cum însă 
aceste transferuri de materie primă 
— ulterior, mult majorate — nu au 
fost urmărite și controlate îndea
proape de către forul de resort, la 
un moment dat la Bucecea s-a pro
dus o aglomerare a vagoanelor cu 
sfeclă, ceea ce a provocat blocarea 
rampei de descărcare, a canalelor 
din fabrică și chiar a gării. Unele 
garnituri de trenuri, din lipsa spa
țiului de garare la Bucecea, au fost 
oprite în gările Verești, Liteni, Su
ceava și chiar la Pașcani.

Fapt este că în loc de 13 000 tone 
cît se stabilise initial, în perioada 
23 ianuarie — 6 februarie a. c. s-au 
expediat către „Șiretul" 38 000 tone 
sfeclă, adică cu mult peste posibili
tățile de descărcare și depozitare ale 
întreprinderii. Intervențiile repetate 
ele conducerii fabricii pentru a se

sista aceste livrări și a se 
reglementa fluxul expedițiilor s-au 
făcut auzite tîrziu la forul tutelar. 
Care au fost consecințele ? A cres
cut în proporții îngrijorătoare valoa
rea penalizărilor pentru stationarea 
celor .peste 2 000 de vagoane. Din 
cauza depozitării îndelungate a sfeclei 
înghețate, conținutul ei în zahăr a 
scăzut, ceea ce — după unele calcule 
— a dus la o pierdere de circa 380 
tone zahăr. în plus, aproximativ 15 la 
sută din materia primă primită este 
degradată, iar procentul de impuri
tăți se ridică la un nivel exagerat. 
Luind în seamă toate aceste neajun
suri, este clar că scopul urmărit — 
prelucrarea eficientă și cît mai 
completă a stocurilor de sfeclă de 
zahăr — ca’-e a stat la baza acestor 
transferuri, a fost parțial compromis.

Pe bună dreptate, specialiștii fa
bricii sînt nemulțumiți că eforturile 
depuse de ei în vederea organizării 
superioare a producției și a muncii, 
evitării pierderilor au fost anihilate 
de această situație total anormală, 
provocată, după cum s-a văzut, de 
factori din afară. Din păcate, însă, 
cazul descris nu este singular. Ca ur
mare a unei analize întreprinse anul 
trecut de comitetul de direcție al fa
bricii, pe marginea prevenirii stocu
rilor supranormative, a reieșit că, 
din cantitatoa de rulmenți cerută 
inițial pentru 1969, se poate renunța 
la 1 370 bucăți. în consecință, la 4 de
cembrie 1968 «-* solicitat direcției 
generale de resort să opereze anula
rea respectivă. Forul tutelar nu s-a 
grăbit și în ianuarie a.c. la întreprin
dere a sosit un răspuns care se cere 
reprodus : ....vă facem cunoscut că
M.I.C.M. refuză anularea pe motiv 
că toți rulmenții prevăzut! în plan 
au fost cerut! la import si, ca atare, 
nu pot fi anulați- Pe viitor veți fi 
mai atenți cu cererea la materia
lele din import". Atît ți jiimic mai 
mult 1 Este absolut imposibil ca ci
neva, cu muncă de răspundere, să 
se împace cu un asemenea punct de 
vedere, mai ales cînd este vorba de 
cheltuirea fondurilor valutare ale 
statului. Totodată, răspunsul reievă 
o anumită optică, o concepție biro
cratică, formalistă de rezolvare a 
problemelor întreprinderilor din 
subordine, o anumită tendință de a 
pasa răspunderea, de a simula spri
jinul și îndrumarea atît de necesare 
unor unităti subordonate Ministeru
lui Industriei Alimentare.

Am adus în discuție aceste cazuri 
Intrucît obiectivele ce si le-au pro
pus în acest an colectivele celor 
două întreprinderi, ca și ale altor u- 
riități industriale din județ, pot fi a- 
tinse dacă forurile ministerelor de 
resort vor cunoaște permanent 
„pulsul" activității economice din în
treprinderile în subordine, dovedind 
receptivitate și promptitudine în re
zolvarea problemelor pe care ele le 
ridică. Unitățile economice din jude
țul Botoșani așteaptă îndeplinirea a- 
cestor imperative, fără a scădea in
tensitatea eforturilor proprii în vede
rea realizării planului și a angaja
mentelor luate în întrecerea socia
listă.

loan HALUNGA
șef de sector în comisia econo
mică a Comitetului județean 
Botoșani al P.C.R.

(Urmare din pag. I)

în orientarea producției și dezvol
tarea celor mai corespunzătoare ra
muri de producție. Așa sînt cele din 
cooperativele agricole din Rîciu. Voi- 
vodeni, Luduș, Reghin, Brîncovenești 
și altele. Bineînțeles, în fiecare din 
aceste unități a existat preocuparea 
pentru dezvoltarea acelor ramuri 
care, în condițiile locale, au o efi
cientă economică sporită. La Brîn
covenești, de exemplu, s-a acordat 
atenție deosebită zootehniei și în
deosebi creșterii vacilor cu lapte. 
Sporirea efectivelor și a producției 
de lapte cu 700 litri, în medie, de 
fiecare vacă furajată fată de 1964, 
a făcut ca în 1968 veniturile din 
zootehnie să reprezinte 50 la sută 
din totalul veniturilor bănești reali
zate de această cooperativă.

Organizațiile de partid au pus în 
discuția adunărilor generale și pro
bleme care se referă la organizarea 
muncii, la activitatea consiliilor de 
conducere etc. Cooperativa agricolă 
Ungheni, fiind situată în apropierea 
municipiului Tg. Mureș, nu putea 
obține recolte pe măsura posibilită
ților deoarece lipsa brațelor de 
muncă, absorbite în mod obiectiv de 
oraș, constituia una din cauzele ne- 
efectuării la timp a lucrărilor agri
cole. Organizația de partid a luat 
în discuție această problemă și, în 
urma unei analize temeinice, a cerut 
consiliului de conducere să la masuri 
de extindere a mecanizării lucrărilor 
la culturile de cîmp, mai ales la 
prășit, acțiune fată de care se mani
festase ani la rînd o reținere nejus
tificată. Măsura respectivă a fost 
însoțită de organizarea mai temei
nică a muncii în cadrul brigăzilor 
și echipelor. Ca urmare, în anul tre
cut s-a făcut un mare pas îna
inte în ce privește sporirea recol
telor, obtinîndu-se în medie la hectar 
£ 700 kg g'rîu, 47 665 kg sfeclă de 
zahăr etc. în acest an se vor meca- 
niza în bună parte și lucrările de 
recoltat la porumb și sfeclă de 
zahăr.

Din cauza unor neajun
suri — proprii șantierelor 
sau din. afara lor — la sfîr- 
șitul anului trecut cîteva 
zeci de capacități șl obiec
tive industriale, de mai 
mare sau mai mică impor
tantă, s-au aflat în situația 
de a nu dispune de toate 
condițiile tehnice care să 
le facă apte pentru intra
rea in funcțiune la termen, 
așa cum se preconizase 
prin plan. Ca urmare, 
amînarea intrării lor in 
circuitul productiv al eco
nomiei naționale poate să 
provoace perturbații în 
mecanismul echilibrat al 
planului, profunzimea și 
amploarea consecințelor 
fiind în directă proporțio- 
nalitate cu durata întîrzi- 
erilor în punerea lor în 
funcțiune. In asemenea îm
prejurări, recuperarea ră- 
mînerilor în urmă la aceste 
capacități și obiective in
dustriale devine, în fapt, o 
luptă cu timpul, orice cîș- 
tig în acest domeniu, chiar 
și numai de cîteva zile, 
fiind de un real folos eco
nomiei naționale. Cum este 
înțeleasă această necesi
tate imperioasă în cazul 
unor șantiere restante ? La 
această întrebare ne-am 
propus să răspundem mai 
întîi prin prisma situației 
care s-a creat la Combi
natul chimic Rm. Vîlcea.

Aici, la combinat, trei 
instalații nu au intrat în 
funcțiune la termenele pla
nificate : cea de alcooli 
prin oxo-sinteză, de p.v.c. 
și cea de insecticide. 
Explicații în legătură cu 
stadiile execuției ni le-a 
furnizat tov. Eugen Biriș- 
teică, inginerul șef cu pro
blemele de investiții : In
stalația de alcooli prin oxo- 
sinteză ■ trebuia să fie 
dată în exploatare luna 
aceasta. Probele de pa- 
sivări, spălări, uscări 
se desfășoară în toate sec
țiile, iar rodajul la hala 
compresoarelor decurge sa
tisfăcător. A intervenit 
însă un mare neajuns. Ca
litatea bioxidului de car
bon, o materie primă 
importantă, furnizată de 
Uzina de produse sodice 
Govora, este necorespunză
toare. Ca urmare, chiar 
dacă 3e aplică măsurile ce 
se impun a fi luate de ur
gență pentru îndreptarea 
situației, totuși se amină 
punerea in funcțiune a in
stalației cu încă cel puțin 
o lună.

— Ce șanse de intrare 
în producție au celelalte 
două instalații ?

— La instalația de p.v.c., 
execuția părții de mono
mer este practic terminată, 
împreună cu specialiștii 
străini efectuăm pro
bele de verificare a in
stalației, urmînd ca dună 
1 mai a.c. să trecem la cele 
tehnologice. La cealaltă

parte a instalației, poli- 
merizarea, lucrările sînt 
avansate constructiv. Res- 
pectînd întocmai grafi
cul întocmit cu construc
torul și montorul, în
treaga instalație va in
tra în funcțiune pînă la 
sfîrșitu) trimestrului II, 
dar cu condiția ca uzina 
„Grivit-a roșie" să ne li
vreze neîntîrziat cele două 
rezervoare de 100 m.c., ab
solut necesare pentru în
ceperea fabricației.

Ne-am mai notat că exe
cuția instalației de insecti
cide se desfășoară conform 
prevederilor graficului, cu

acumulat o întîrziere de 
aproape 3 luni.

Restantă din anul trecut 
este și trăgătoria de țevi 
la rece de la uzina „Re
publica" din Capitală

— Cu constructorul, 
practic, nu avem probleme 
— ne spunea tov. Nicolae 
Măndălac, inginerul șef ad
junct cu problemele de in
vestiții al uzinei. Și mon
tajul decurge normal, cu 
excepția secției de deca- 
pare, unde lucrările de 
izolații, rămase în urmă, îl 
rețin deocamdată din lucru 
pe montor.

— După cîte știm, din

de

Pe șantiere
de construcții industriale

CONSECINȚELE 
UNOR OMISIUNI 
IN SISTEMUL 
RĂSPUNDERILOR

ancheta economică
excepția secției H.C.H. lin- 
dan, unde se resimte lipsa 
unor furnituri din import. 
Dacă se livrează In timp 
util și aceste importuri — 
o parte din ele au și sosit 
în tară — instalația de in
secticide poate să producă 
din trimestrul III a.c.

— Punerea în funcțiune, 
tn special a instalațiilor de 
p.v.c. și insecticide, este 
condiționată hotărîtor de 
terminarea lucrărilor la 
termocentrală, rbiectiv la 
care uzina „Vulcan" din 
Capitală și-a încălcat sis
tematic angajamentele, pre
ciza. in continuarea inves
tigațiilor, ing,. , Victor 
Poltorațchi, directorul ge
neral al combinatului. Față 
de ultimul grafic întocmit, 
nu mai departe decît în de
cembrie anul trecut, s-a

anul trecut, nodul gordian 
al investiției de la „Re
publica" l-a constituit a- 
sigurarea utilajelor tehno
logice. In ce stadiu de re
zolvare se află acum a- 
ceastă problemă ?

— Cea mai mare parte a 
utilajelor este asigurată. 
Cuptorul nr. 2, pe care îl 
execută uzinele „23 August", 
și utilajele auxiliare de la 
mașinile de retezat și pre
sele de probat continuă să 
rămînă punctele critice ale 
investiției. Nerezolvată 
este și problema mașinilor 
de îndreptat pe care ire- 
buia să ni le livreze Uzina 
constructoare ;cle ■ mașini 
Reșița. La ora actuală, 
nesoluționată este și proble
ma importului unor utilaje 
absolut necesare punerii în

întreprinderea de prefabricate fi materiale de construcții din Constanța : noi loturi 
de prefabricate din beton, gata să fie expediate șantierelor de construcții

funcțiune a trăgătoriei 
țevi.

Constructorii, 
montorii au 
sfîrșit, necesitatea 
urgenta 
crărilor, 
pabile 
ritm rapid de execuție. Cu 
unele excepții, determinate 
îndeosebi de execuția lentă 
a lucrărilor de izolații — 
in acest sens conducerile 
întreprinderii 3 izolații și 
întreprinderii de lucrări 
speciale, ambele din Capi
tală, trebuie să se pună în 
alertă — .toate celelalte lu
crări se încadrează în gra
fice, sau sînt chiar în avans 
față de prevederile lor. 
Trebuie să spunem, totuși, 
că punerea în funcțiune cît 
mai devreme posibil a ce
lor patru capacități de pro
ducție este încă incertă.

în cazul instalației de 
alcooli prin oxo-sinteză, 
norii groși ai tergiversă
rilor continuă să-i mențină 
însuși titularul investiției, 
Ministerul Industriei Chi
mice. Oricît 
de „surprize" 
tivitatea de 
în industria chimică, așa 
cum au încercat să ne con
vingă unii specialiști în 
materie, nu poate fi accep
tată ca obiectivă situația 
care s-a creat la această 
instalație. De mai bine de 
zece ani se cunoaște și se 
discută problema calității 
necorespunzătoare a calca
rului ars în cuptoarele Uzi
nei de produse sodice Go
vora. Acum, cînd s-a con
statat că bioxidul de carbon 
furnizat instalației de oxo- 
alcooli nu este de puritatea 
dorită, din nou calitatea 
calcarului a devenit... calul 
de bătaie. O primă conclu
zie se desprinde clar : stu
diile întreprinse asupra 
calității materiilor prime 
au fost ele însele de cali
tate foarte slabă. De vreme 
ce analiza nu a rezolvat 
problema purității unei ma
terii prime de bază, care 
era o chestiune de prim or
din, ce alte scopuri și-a pro
pus să rezolve aceasta? Fapt 
este că această gravă omi
siune costă acum economia 
noi fonduri bănești, cu 
care nici nu se rezolvă to
tal problema, ci doar se 
atenuează în parte efectele 
ei nefavorabile. Aceasta 
este doar o mică parte din 
pierdere, întrucît grosul ei 
este generat de amînarea 
punerii în funcțiune a in
stalației, unde fiecare zi e- 
chivalează cu o producție 
de circa 1.5 milioane lei.

In celelalte trei cazuri, 
instalația de p.v.c., instala
ția de insecticide și trăgă
toria de țevi la rece, după 
cum a reieșit din convor
birile avute, eforturile pen
tru grăbirea punerii în 
funcțiune sînt contraca
rate de lipsa anumi
tor utilaje și aparate. 
Cei care o mențin sînt 
în multe cazuri chiar în
treprinderi , constructoare 
de mașini din țară. Toți 
cei cu care 
tat la 
beneficiare 
lanseze un 
această cale 
rii de utilaje pentru a le 
asigura în timpul cel mai 
scurt echipamentele aflate 
în restanță. Este necesar, 
totodată, ca organele de 
comerț exterior 
treprindă toate 
șurile posibile 
a determina 
străini să livreze utilajele, 
aparatura sau unele ma
teriale de instalații în ter
menele strict contractuale.

Mai mult ca oricînd, 
acum este necesar ca con
ducerile celor două ministe
re titulare de investiții să 
depună maximum de ope
rativitate și exigență în re
zolvarea tuturor probleme
lor de care depinde pune
rea neîntîrziată în func
țiune a celor patru capaci
tăți de producție.

, cît 
înțeles, 

de 
terminarea 

luind măsuri ca
să asigure

în
lu-
un

de plină 
ar fi ac- 

investiții

am discu- 
întreprinderile 
au tinut să 
apel și pe 

către furnizo-

să în- 
demer- 
pentru 

furnizorii
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O acțiune de primă urgență:

SMGEREÂ ÂPH.0R

DEPEjmMmi
Bătrînii spun că anii cu ierni 

grele și zăpadă multă sînt ani buni 
pentru agricultură. într-adevăr, în 
toamnă și în iarnă, din ploi și topirea 
zăpezilor s-au acumulat în pămînt 
mari cantități de apă care constituie, 
fără îndoială, o rezervă pentru plante 
atît de necesară in timpul călduros. 
Din acest punct de vedere, cele spuse 
dm bătrîni se adeveresc. Dar, pentru 
a se obține într-adevăr recolte bo
gate se cere ca însămînțările și 
celelalte lucrări agricole care se 
execută în această primăvară tîrzie 
să țină seama de anumite particu
larități. Semănăturile de toamnă nu 
se grăpează, terenurile neogorîte se 
pregătesc doar cu grapa, iar ferti
lizarea se face mai ales cu azot.

în aceste zile, principala lucrare 
care trebuie executată, îndeosebi în 
zonele din sudul și sud-estul țării, 
este scurgerea apelor de pe semănă
turi. Pe lîngă faptul că pămîntul 
este puternic îmbibat cu apă. pre
cipitațiile căzute în ultimul timp 
sub formă de ninsoare și ploaie nu 
au mai putut fi absorbite în sol și, 
de aceea. în multe locuri apa stag
nează la suprafață. Acest lucru este 
deosebit de dăunător pentru semănă
turile de toamnă, deoarece apa poate 
provoca înăbușirea și distrugerea 
plantelor. Intrucît situația este carac
teristică îndeosebi în județele din 
sudul și estul țării, unde se cultivă 
cele mai mari suprafețe cu grîu și 
alte culturi de toamnă, se cere să 
se intervină cu maximum de urgență.

în cele mal multe locuri, membrii 
cooperativelor agricole și lucrătorii 
din întreprinderile agricole de stat 
desfășoară în aceste zile largi ac
țiuni pentru scurgerea apelor de pe 
semănături. în județul Brăila, nu
meroși cooperatori din satele Măxi- 
neni, Latinu, Siliștea, Corbu ș.a. lu
crează de zor la săpatul rigolelor de 
scurgere, destupă canalele etc. Di
recția agricolă a luat măsura ca 
toate stațiile de pompare să fie 
puse în stare de funcționare. La 
stația de pompare de la Măxineni, 
toate cele 11 agregate pompează apa 
de pe ogoare și o trimit prin canale 
spre Șiret. De asemenea, membrii 
cooperativei agricole din Măgureni, 
județul Ialomița, au acționat energic 
pentru a evacua apa de pe semănă
turi și din incinta unde erau pregă
tite răsadnițele. Pe lîngă faptul că 
au săpat numeroase canale de scur
gere. ei au pus în funcțiune si agre
gatele de pompare de la instalațiile 
de irigare. Acțiuni pentru scur
gerea apelor de pe semănături se 
desfășoară și în județele Prahova 
și Dîmbovița. în cooperativa agri
colă din Șirna, județul Prahova, unde 
apa băltește pe circa. 100 ha teren, 
se sapă de zor șanțuri de scurgere 
și puțuri absorbante, au fost in
stalate pompele de la aspersoare. La 
fel procedează și membrii coopera
tivelor agricole Puchenii Moșneni, 
Negoiești, Poenarii-Apostoli etc. I.a 
chemarea organizațiilor de partid, 
oamenii muncii din agricultură, în- 
fruntînd frigul și alte greutăți, lu
crează de zor la cîmp pentru a salva 
semănăturile de toamnă. Este o ac
țiune care merită toată lauda.

în unele locuri, deși apele băltesc 
pe mari suprafețe, nu au fost luate 
măsuri urgente în vederea evacuării 
lor, ceea ce poate produce mari 
pagube. în județul Dîmbovița, deși 
problema este deosebit de acută, se 
acționează cu încetineală. Din datele 
furnizate de direcția agricolă reiese 
că numai pe jumătate din suprafețele 
pe care băltește apa și care au fost 
depistate pînă acum se fac lucrări 
de scurgere. Dar este numai un 
fel de a spune. în realitate, nu s-a 
ieșit la cîmp decît în puține locuri. 
In cooperativele agricole Cornătel,

Costești-Vale, Petroaia nu era nici 
un om la executarea de șanțuri da 
scurgere. Mai grav este faptul că 
nici organele județene — direcția 
agricolă și uniunea județeană a coo
perativelor agricole — nu sînt con
vinse de: necesitatea intensificării 
acestei acțiuni. întrebat asupra fe
lului cum s-a organizat munca, ing. 
Mircea Tăbîrcă, de la Direcția agri
colă județeană Dîmbovița, n-a putut 
da vreo lămurire. „Abia astăzi — 
spune el — vom centraliza suprafe
țele băltite. Nu știm exact peste tot 
ce s-a realizat. Dar cred că de lucrat 
se lucrează. Așa le-am dat și noi in
dicații..." Sînt bune și indicațiile din 
birou, dar acum trebuie să se acțio
neze direct pe teren.

în județul Prahova, datele aflate la 
direcția agricolă de la tov. director 
Aurel Furfurică nu se confirmă cu 
situația de pe teren. Se afirma că la 
Fulga, unde sînt sub apă circa 200 
ha semănături, se lucrează de zor. 
La fel și la Cioranii de Jos. pe 355 ha 
semănate cu griu. Ce se făcea însă 
în ziua de 20 martie ? La Fulga, atît 
președintele Nicolae Cismaru, cît și 
inginerul agronom Constantin Con- 
stantinescu se aflau la sediu, la căl- 
durică. Toată acțiunea era lăsată în 
seama unui singur brigadier, care 
lucra undeva cu 4—5 oameni. In co
muna Ciorani, de cîteva zile se 
pregătește un concurs „Cine știe agri
cultură cîștigă". Pe ziua de 20 mar
tie avea loc concursul. Deci, toți 
țăranii cooperatori se aflau la spec
tacol, și nu pe cîmp. „După ce vom 
vedea «cine știe agricultură» — ne 
spune secretarul comitetului de 
partid, Nicolae Anghel. plecăm pe 
cîmp pentru a scurge apa de pe 
semănături". Iată cîtă importanță 
se dă aici lucrărilor practice de mare 
urgență.

Se poate trage deci concluzia că 
în județele Prahova și Dîmbovița nu 
sînt folosite Ia maximum toate for
țele și utilajele existente în coopera
tivele agricole pentru ca lucrările de 
scurgere a apelor să se facă cu 
maximum de rapiditate. Aceasta se 
datorește și faptului că specialiștii 
din cadrul organelor agricole jude- 
t~ne stau mai mult în ședințe și 
discută, în loc să acționeze direct la 
fața locului. Nici organizațiile de 
partid nu au acordat suficient ajutor 
în această acțiune de mare însemnă
tate.

Ținîndu-se seama că acum zilele 
sînt mai lungi, timpul se va încălzi 
mai repede, ceea ce va provoca to
pirea rapidă, a zăpezilor. Deci, peri
colul stagnării apelor pe semănături 
va crește. De aceea, se cere ca or
ganele agricole și conducerile unită
ților de producție să ia măsuri ur
gente care să ducă la eliminarea 
intr-un timp scurt a apelor care 
băltesc pe terenurile agricole și, în
deosebi, pe semănăturile de toamnă. 
Consiliul Superior al Agriculturii a 
indicat să se folosească toate mijloa
cele pe care le au la dispoziție uni
tățile agricole pentru a săpa șanțuri 
de scurgere, puțuri care să permită 
infiltrarea apelor. De asemenea, tre
buie folosite pompele de la instala
țiile de irigare și alte utilaje de 
acest fel cu ajutorul cărora apa 
poate fi deversată în rîuri și canale 
de scurgere.

Organele și organizațiile de partid 
sînt chemate să antreneze pe 
oamenii muncii din agricultură la 
executarea cu răspundere a lucrări
lor de scurgere a apelor, măsură 
care va permite ferirea semănături
lor de pierderi, va asigura executa
rea în condiții bune a celorlalte lu
crări agricole de primăvară și îndeo
sebi semănatul culturilor timpuriu

I. HERȚEG 1 
C. CAPRARU

La cooperativa agricolă din Luduș 
s-au dezbătut probleme de organi
zare a muncii, iar măsurile luate au 
dus la întărirea brigăzilor și echipe
lor, factor determinant în executa
rea la timp a lucrărilor agricole, 
contribuind la obținerea în 1968 a 
unor recolte medii la hectar de 
2 900 kg porumb și 30 000 kg sfeclă 
de zahăr. In alte locuri au fost puse 
în discuție aspecte ale folosirii ra
ționale a pămîntului prin extinderea 
pomiculturii și viticulturii pe tere
nurile improprii altor culturi. In

dețul Mureș mai sînt încă coopera
tive agricole care nu se dezvoltă pe 
măsura posibilităților, aceasta se da- 
torește și faptului că organizațiile de 
partid nu au sesizat la timp și nu 
au acționat cu mijloacele specifice 
de care dispun, pentru soluționarea 
corespunzătoare a problemelor esen
țiale care condiționează sporirea 
producției, dezvoltarea economică și 
organizatorică a cooperativei agri
cole. Nu rar se întîmplă ca în dis
cuțiile pe care le avem pe teren cu 
secretarii organizațiilor de partid

tetul județean de partid în unele 
cooperative agricole în care s-a ajuns 
la o plafonare a producției a scos 
în evidență. între iltele, stilul de 
muncă .îecorespunzător al unor or
ganizații de partid care, vreme înde
lungată, s-au mărginit să tacă ana
lize rle problemelor curente, pe cam
panii, fără a se ocupa de dezvolta
rea în perspectivă a unității res
pective. Așa sînt cooperativele agri
cole Cucerdea, Ernei, Logig și altele 
care bat pasul pe loc. Pornind de la 
această constatare, comitetul jude-

Nucleul de energie și inițiativă 
al cooperativei agricole

mod deosebit s-au ocupat organi
zațiile de partid de rezolvarea mul
tiplelor probleme de care depinde 
sporirea producției de legume. Mă
surile întreprinse în această di
recție au făcut ca la cooperativele 
agricole Simpaul, Acătari, Voivodeni 
și altele să se >bfină, 'a unele sorti
mente, venituri de peste ifl 000 lei 
la hectar. Anul trecut cooperative
le agricole au vîndut cu 7 000 '.one 
mai multe legume fecit in 1967.

întotdeauna cînd din noianul pro
blemelor care caracterizează activi
tatea unei cooperative agricole au 
fost alese și discutate cele mai Im
portante și, bineînțeles, au fost luate 
hotărîiri corespunzătoare, urmărin- 
du-se, apoi, cu perseverentă îndepli
nirea lor. rezultatele obținute au 
fost din cele mai bune. Dacă în ju-

asupra problemelor stabilite pentru 
a fi discutate în adunările generale 
să ni se răspundă Că și-au propus să 
analizeze pregătirile pentru campania 
agricolă, primirea de noi membri 
in partid și alte probleme ale muncii 
care, în mod obișnuit, se repetă de 
Ia un an la altul. In același timp, 
probleme de bază, care condiționează 
direct dezvoltarea producției, nu sînt 
abordate, rămînînd nerezolvate. Co
mitetul județean ajută organi
zațiile de partid de la sate să-și 
îmbunătățească stilul și metodele de 
muncă, în sensul de a urmări îndea
proape cum se realizează obiectivele 
dezvoltării în perspectivă și, pe te
meiul acestora, să analizeze periodic, 
pe campanii, problemele curente ale 
fiecărui sector de producție.

O analiză făcută recent de comi-

țean îndrumă organizațiile de partid 
ca să sprijine consiliile de conducere 
în direcția valorificării depline a tu
turor condițiilor de care depind spo
rirea continuă a producției, progresul 
cooperativelor agricole.

în unele cazuri se caută să se jus
tifice că principala cauză a recolte
lor mici ar constitui-o condițiile na
turale mai puțin favorabile. îndeosebi 
in zonele de deal și submontane. 
Sînt numeroase exemple care de
monstrează cu prisosință faptul că 
nu factorii naturali sînt primii care 
hotărăsc rezultatele economice, pro
ducțiile ce se obțin, ci felul în care 
sînt folosite condițiile existente, în 
sensul valorificării cît mai eficiente 
a tuturor resurselor și posibilităților 
locale. Cooperativa agricolă din Alu- 
niș, situată în zona premontană, a

obținut anul trecut, în medie la 
hectar, 2 125 kg grîu, 3 378 kg porumb 
și 26 130 kg sfeclă de zahăr. în ace
lași timp însă, cooperativa agricolă 
din Tirimia din zona de cîmpie a 
județului, care dispune de pămînt 
mai bun, a obținut numai cîte 1345 
kg grîu. 1 636 kg porumb și 12 804 kg 
sfeclă la hectar. Din asemenea exem
ple se poate trage concluzia că a- 
ceastă situație este determinată nu 
de lipsa posibilităților de dezvoltare, 
ci de activitatea nesatisfăcătoare a 
consiliilor de conducere, a organiza
țiilor de partid din aceste unități, 
de sprijinul insuficient acordat de 
organele locale de specialitate. Por
nind de Ia această constatare, comi
tetul județean de partid se ocupă 
cu mai multă răspundere de organi
zarea științifică a producției agricole 
in toate zonele.

Diferentele mari între nivelul re
coltelor realizate de cooperative 
agricole vecine și cu condiții natu
rale asemănătoare se datoresc in 
cea mal mare măsură calității ne
corespunzătoare a lucrărilor agricole 
și efectuării lor cu întîrziere, deter
minate de unele defecțiuni în organi
zarea muncii. De aceea, organizațiile 
de partid sînt îndrumate să sprijine 
consiliile de conducere în ce pri
vește consolidarea brigăzilor și echi
pelor, contribuind la întărirea muncii 
colective și a disciplinei. De aseme
nea, organizațiile de partid urmăresc 
să cultive în rîndurile cooperatorilor 
simțul datoriei și al răspunderii, mo- 
bilizîndu-i la îndeplinirea prevede
rilor cuprinse in planurile de pro
ducție. Organizațiile de partid de la 
sate se ocupă cu mai multă răspun
dere de dezvoltarea democrației co
operatiste, de creșterea răspunderii 
consiliilor de conducere, a preșe
dinților pentru întreaga activitate. 
Ca urmare, adunările generale se 
țin cu mai mare regularitate, se pre
zintă informări asupra modului în 
care consiliile de conducere și-au 
dus la îndeplinire sarcinile încre
dințate.

Tinînd seama de condițiile natu

rale favorabile de care dispune ju
dețul nostru, ne preocupăm de dez
voltarea sectorului zootehnic, ramur.ă 
de producție în care cooperativele 
agricole nu au obținut rezultate pe 
măsura posibilităților. De aceea, bi
roul îndrumă organizațiile de partid 
să urmărească problemele creșterii 
numerice a efectivelor, îmbunătățirii 
calitative a acestora. Județul nostru 
dispune de mari suprafețe de pășuni 
și finețe naturale care constituie o 
sursă bogată, dar incomplet folosită, 
pentru dezvoltarea bazei furajere. Se 
preconizează lărgirea acțiunilor de 
masă pentru efectuarea unor lucrări 
de îmbunătățire a pășunilor și fîne- 
telor naturale. Biroul comitetului 
județean de partid acordă o atenție 
sporită creșterii ponderii zootehniei 
în cadrul celorlalte ramuri ale agri
culturii. aceasta constituind obiectul 
unor analize în-plenare și ședințe ale 
biroului. în cooperativele cu rezul
tate mai slabe în domeniul creșterii 
animalelor au fost trimise colective 
de specialiști care să dea ajutor 
direct în îmbunătățirea muncii în 
acest sector, să urmărească îndepli
nirea măsurilor adoptate.

Nu de mult s-au încheiat adună
rile generale din cooperativele agri
cole care au aprobat planul de pro
ducție pe 1969 Cu ajutorul organiza
țiilor de partid ele au dezbătut apro
fundat problemele legate de spori
rea producției, au analizat în mod 
deschis lipsurile și neajunsurile, sta
bilind totodată măsuri pentru întă
rirea și dezvoltarea cooperativelor 
agricole. Biroul județean va îndruma, 
în continuare, organizațiile de partid 
ca acestea să urmărească îndeplini
rea măsurilor luate, condiția hotărî- 
toare a progresului agriculturii co
operatiste.

Studiind și generalizînd experiența 
acumulată de organizațiile de partid, 
examinînd cu atenție realizările ob
ținute, vom depune noi eforturi pen
tru ridicarea pe o treaptă mai înaltă 
a muncii comuniștilor de la sate, 
a maselor de cooperatori.
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„OAMENI ÎMPIETRIȚI" j

Personalitatea lui Henri Ca
targ! se definește, în primul rînd. 
printr-o admirabilă consecventă 
artistică. Viziunea lui a integrat 
lumea realului într-o creație pic
turală ale cărei coordonate stator
nice au devenit ușor de recunos
cut. Despre arta lui se pot rosti, 
fără îndoială, cuvintele cu care 
Francastel îl caracteriza pe 
Poussin: „O orgă, aceeași orgă 
de-a lungul întregii sale evoluții, 
al cărei sunet grav și amplu îl 
deslușim cu bucurie, dar care nu 
este niciodată același, pentru că 
acest miraculos instrument e la 
fel de bogat în sunete ca o or
chestră întreagă".

Prezența maestrului Catargi în 
peisajul contemporan al artei ro
mânești aduce un netăgăduit spor 
de valoare estetică și umană ; ex
poziția de curînd inaugurată la 
Dalles o demonstrează cu priso
sință. Sînt strînse pe simezele să
lii lucrări (picturi, acuarele, de
sene) alese cu parcimonie dintr-o 
activitate creatoare de peste pa
truzeci de ani. Ele demonstrează 
o evoluție fermă, care conduce la 
configurarea unei arte foarte per
sonale; pictorul a urmărit, așa cum 
se descifrează și în expoziție, mai 
presus de toate, să se exprime 
pe sine, reacțiile sale în fața lu
mii. Se conturează un univers ar
tistic, puternic arhitectural, ana
lizat îndelung de o conștiință in
telectuală lucidă care a știut să 
discearnă exact acele trăsături ca
pabile să asigure definirea unei 
arte reprezentative pentru cel ce 
a creat-o.

Imaginea este construită sobru 
în pictura lui Catargi; ea se în
temeiază pe un acord — perfect 
echilibrat — între formă și cu
loare. Artistul nu transformă, însă, 
această aspirație raționalistă în
tr-o tendință de eludare a apor
tului sentimentului. Simplitatea 
maiestuoasă a peisajelor, de pil
dă, în care sînt înfățișate struc
turile permanente ale materiei, nu 
înseamnă cîtuși de puțin uscă
ciune analitică. Pictorul nu în
cearcă să facă o demonstrație, nu 
supune unor scheme prestabilite 
înfățișările multiple ale naturii. El 
decantează impresiile, organizează 
lumina și culoarea astfel incit să 
reliefeze logic, elementele esenția
le, existente ale peisajului. Mo
numentalitatea gravă a picturii 
lui Catargi este, astfel, o expre
sie a sentimentului optimist de 
certitudine, o laudă entuziastă și 
lucidă a frumosului. Nu a unui 
frumos înțeles în limitele decora
tivului ; pictorul nu epurează o- 
pera de artă de vibrația emotivă. 
Frumosul înseamnă, e adevărat, 
pentru Catargi, echilibru, măsură, 
construcție rațională solidă; dar 
armătura interioară pe care se 
arhitecturează această pictură cu
prinde, incontestabil, o undă poe
tică specifică peisajului țării 
noastre care și-a aflat prin Ca
targi unul din cei mai înzestrați 
poeți ai penelului.

Sînt tablouri ale lui Catargi în 
care materia picturală densă și 
grea introduce un aer de sur
prinzătoare visare ; un abur dis
cret învăluie contururile, conto-
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pindu-le într-o lumină atotcuprin
zătoare. Alteori, ca într-un peisaj 
din 1967, albastrurile își păstrea
ză transparența și dau astfel sen
zația de spațiu larg. Catargi nu 
e un pictor al teluricului, formele 
— definite cu fermitate — sînt, 
totuși, înfășurate într-o lumină, 
uneori calmă, alteori de-a dreptul 
exuberantă. Iată un peisaj dobro
gean cu pămînturi ardente, a că
ror cromatică arde mocnit, fier
binte. ca într-un tărîm legendar. 
Sau un altul (Strada Brîncovea- 
nu) în care griurile scumpe se ar
monizează într-o imagine de ne
bănuit rafinament coloristic. In
tense, tonurile de verde și de al
bastru dintr-un „Peisaj la Cîmpu- 
lung“ au ceva de explozie ve
getală, de ardere rece. Planurile 
se definesc în succesiuni tonale
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îndelung gîndite, se organizează 
intr-o construcție amplă în care 
se simte circulînd aerul.

Acuarelele, mai spontane, dau 
acestei însușiri de observator al 
naturii un sens încă și mai pre
cis. Catargi este, fără îndoială, 
un mare acuarelist. Aici, priveliș
tile păstrează o inefabilă frăge
zime, detaliile sînt, uneori, ală
turate în compoziții mai agitate, 
tulburate de participarea afectivă 
mai intensă a artistului. Niște 
stînci se împlîntă, dramatic, în 
apa liniștită, păstrînd ceva din so
lemnitatea unei geneze geologice. 
Un peisaj (pe semne dobrogean) 
înfățișează un pămînt de cenușă, 
ars de un soare fierbinte. O li
vadă se pleacă, într-o ritmică ne
liniștită, sub vînt. într-o priveliște 
pe margine de apă, culoarea — 
concentrată — comunică aceeași 
surprinzătoare senzație de drama
tism. Catargi este un colorist în 
sensul adecvării culorii la mișca
rea sufletească pe care vrea s-o 
sugereze ; evident, nu în înțelesul 
restrictiv al simbolismului pictu
ral, pentru că — nici în această 
privință — el nu se supune unor 
modalități prestabilite, ci urmăreș
te, mai presus de orice, să dea 
glas unei atitudini estetice pro
prii.

Naturile statice, mărturisind a- 
celași • cult pentru materie, îngă
duie să se deslușească statornica 
preocupare a pictorului de a or
ganiza spațiul. Plante cu frunze 
mari, bogate în seve, introduc în 
aceste tablouri o anume semnifi
cație a pulsației vieții. Alteori, o 
pîine, pictată în brunuri calde, 
adaugă un accent de umanism a- 
cestor picturi în care — de alt
minteri — toate obiectele păstrea
ză, parcă, ceva din căldura pre
zenței umane. Naturile moarte ale

Iui Catargi nu devin, astfel, un 
simplu exercițiu de construcție 
plastică ; precum odinioară la Pe- 
trașcu, ele sînt dovada unei su
preme încrederi în realitatea în
fățișărilor naturii, poeme ale u- 
nei redescoperiri a existenței ma
teriei în lucrurile umile ale me
diului citadin. Ritmate uneori de 
unduirea decorativă a Unei ghi
tare, alteori punctate de cîteva o- 
biecte diferit colorate (de pildă, o 
scoică în care bănuiești, parcă, e- 
couri îndepărtate), aceste poeme 
cuprind un sentiment poetic de 
mare puritate.

Catargi este și un poet al pre
zentei umane. Personajele sale au 
o demnitate calmă, ele exprimă o 
frumusețe sobră monumentală, 
sugerată de o tratare lapidară a 
contururilor și de un regim cro
matic de o mare simplitate. O 
Țărancă (pictată în 1964, care a 
devenit o operă cu adevărat an
tologică a artei noastre contem
porane) are o noblețe austeră, de 
o eleganță aspră și caldă. în
tr-un portret mai recent, o Fi
gură la masă, un galben molatic, 
catifelat, luminează întregul ta
blou, celebrînd feminitatea aceas
ta curată. Gestul de orgoliu ado
lescentin al unei fete care, se
meață, privește lumea în față, cu
prinde o grație admirabilă. Sau 
acel personaj îmbrăcat în alb ai 
cărui ochi, de un albastru lim
pede, păstrează o extraordinară 
candoare.

Expoziția de la Dalles e com
pletată fericit de mai multe la
viuri, îngăduind să se observe ca
litățile de construcție a imaginii, 
mijloacele concentrate prin care 
Henri Catargi realizează emoția 
artistică.

Expoziția mărturisește încă o 
dată inepuizabila tinerețe a aces
tui reprezentant de seamă al ar
tei românești, prin înfăptuirile că
ruia se întregește, semnificativ, 
peisajul picturii noastre contem
porane.
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O producție a studiourilor sovietice. Reqia : Leonid Osie.

„Riscurile meseriei ;
și Emmanuelle Riva.

O producție a studiourilor franceze, în care apar Jacques Brel

Regia : Andre Cayatte.
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: 16,15 ; 18.30, 
20,30.

11,15 ; 13.30 ;

• Răutăciosul adolescent : REPUBLICA — B ; 11,15 ; 13.45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15.
O La est de Eden : FESTIVAL - 8.45 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 î
18.30 ; 21.
4 Pentru incâ puțini dolari : BUCUREȘTI. - 8,45 ; 11 ;
13.15 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR - 8—12,15 în continuare ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, EXCELSIOR - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15, MODERN - 9,30 ; 1 
20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
• Tată de familie : LUCEAFĂRUL
16 ; 18,30 ; 21.
« Drumuri : VICTORIA — 20,30.
O Rio Bravo : VICTORIA — 8,45 ;
11.45 ; 14.45 ; 17,45, BUCEGI — 9,30 ;
12.30 ; 16,30 ; 19,30.
O Cînd voi fi mort șl livid î CEN
TRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Păgînii din Kummerow : LUMINA
- 18,30 ; 20,45.
o O fată fericită : LUMINA — 9—16.30
în continuare.
•

© Căderea Imperiului Roman : DACIA — 8.30—20 în con
tinuare, COSMOS — 15,30 ; 18,30.
•
0
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Opțiuni pentru 
nuaicu autentică 

Convorbiri cu: 
'/Bl MARTINON

în general, după concert, artiștii, 
adevărații, sînt obosiți, și doar mul
țumirea de a fi făcut o treabă 
bună și grea, constînd din auto
controlul lucid și permanent al re
vărsărilor de energie interioară, 
numai această mulțumire le asi
gură tăria de a rezista la asaltul 
admiratorilor. Convorbirea noastră 
cu Jean Martinon a început de la 
alcătuirea programului:

— Prima parte a concertului 
dirijat de dv. conținea două lu
crări. Simfonia de Bizet, si Suita 
I de George Enescu. ambele în do 
major. Ați ales aceste lucrări în 
funcție de tonalitatea lor comună, 
corespunzind celei mai categorice 
și mai fundamentale scări tonale, 
pentru a marca poziția dv. estetică 
intr-o epocă profund contestatară. 
cînd tonalismul si o parte impor
tantă din valorile lui clasic-tră- 
diționale sînt puse în discuție 1

— Nu m-arn gîndit la sublinie
rea unei poziții estetice personale 
cînd mi-am stabilit programul tur
neului în România. Am ales Sim
fonia de Bizet, pentru că acest 
mare compozitor francez, mort 
vrea timpuriu, ne-a convins 
de muzicalitatea muzicii lui. 
atît de spontan luminoase, me
diteraneene, și am ales Suita I de 
Enescu pentru că lucrarea îmi 
place, o ador. L-am cunoscut bine 
pe autorul ei, pe vremea cînd eram 
violonist, fiindu-i scurt timp elev, 
ca orchestrant în formațiile parizie
ne, cîntind sub bagheta lui. cînd e- 
ram un băietan de 15 ani. Suita I este 
splendidă și am studiat-o cu bucu
rie și recunoștință pentru frumu
sețea sonoră inclusă în partitura 
ei; numai din aceste motive, sufi
ciente cred, o dirijez oricînd și 
oriunde cu bucurie.

— Unii dirijori sar peste partea 
a III-a a Suitei. Intermediu : gă
siți oare o justificare muzicală a- 
cestui salt peste cîteva pagini...

— Mă surprinde ce-mi spuneți. 
Contrastul tonal pe care-l intro
duce acest deliejos Intermediu, 
după catifelatul și visătorul Me
nuet lent și mai ales legătura lui, 
fără pauză, prin attacca, cu Finalul, 
alt contrast, nu justifică deloc, dar 
absolut deloc, escamotarea acestei 
părți.' In fine, în artă, gustul pri
mează. Eu nu sînt pentru ciopîr- 
țirea operelor de artă. Accept 
Suita I cum a conceput-o autorul 
și sînt fericit că publicul bucureș- 
teah a primit cu atîta căldură oma
giul pe care un modest muzician 
francez a înțeles să-l aducă uhv.i 
mare muzician român, dirijind una 
din lucrările lui. Am cintat de mai 
multe ori, sub bagheta lui George 
Enescu, Simfoniile I și a III-a și 
poate că, văzind cum iși dirija 
propriile lucrări, m-am decis să 
mă dedic artei dirijorale...

— Cum așa ?
— Am început cariera de șef de 

orchestră dirijîndu-mi propriile 
mele simfonii. Concertul de vioară 
(solist Henryk Szering), cel de vio
loncel (solist Pierre Fournier) și 
cred că făcînd acest lucru, din 
teama de a. nu mi se deforma gin- 
direa și intențiile componistice, i- 
mitam într-un chip, pe jumătate 
conștient, exemplul lui Enescu... Pe 
urmă am fost prins de obligațiile 
unei adevărate cariere de șef de 
orchestră.

— Cum izbutiți să conciliati crea
ția cu interpretarea, două direc
ții de activitate muzicală atît d» 
absorbante fiecare ?

— Încerc tot timpul să împiedic 
pe interpret de a răpune pe crea
tor. Pînă. acum am reușit; profit 
de fiecare moment de libertate 
pentru a face alpinism, prilej de 
solitudine și meditație, cîteodată 
de lucru. Splendoarea lor mi-a 
inspirat cea de-a patra sim
fonie a mea, „Altitude", cin- 
tată în primă audiție la a 75-a 
aniversare a Orchestrei simfonice 
din Chicago. In compoziție am fost 
elevul lui Albert Roussel, în di
rijat — al lui Charles Munch și al 
tuturor marilor șefi de orchestră 
ascultați în repetiții și concerte. 
Un timp dirijorul Martinon a avut 
multe de învățat de la compozi
torul cu același nume. Dar și com
pozitorul a invătat de la dirijor.

— Ați realizat o splendidă in
terpretare, rar auzită, a Preludiu
lui la unison din Suita I. Au
zind o asemenea muzică. într-o 
astfel de tălmăcire, vă întreb : dv. 
credeți că arta inspirată de fol
clor mai are șansa si rațiunea de 
a fi după experiența unui Enescu. 
Bartok, Janacek... ?

— Personal regret că noi, fran
cezii, avem un folclor absolut to
nal și extrem de sărac, de altfel 
pe cale de dispariție. Folosirea lui 
in formele muzicii profesionale e 
riscată, cum a dovedit-o candoarea 
anumitor partituri de Vincent 
d'Indy. Cu totul altfel se pune pro
blema pentru țările și popoarele 
cu bogate zăcăminte folclorici. A- 
ccsta este și cazul dv., al ror ^ii> 
lor. Posedați un tezaur folcloric 
incomensurabil. Sinteza influxuri
lor folclorice cu tehnica modernă 
poate da, sint convins, onere mu
zicale care ar putea depăși preve
derile unul Enescu, Bartok, Jana
cek. ■ Eu cred că ciclul muzicii fol
clorice nu s-a închis, că noile mij
loace de expresie și tehnică pot 
permite explorarea unor zone vir
gine ale limbajului muzical ali
mentat. de folclor.

— Am observat că Orchestra 
Radioteleviziunii Franceze este al
cătuită din instrumentiști foarte ti
neri. din tineri, maturi si oameni 
în vîrstă. Credeți că acest aliaj 
de tinerețe și maturitate are efi
cientă muzicală ?

— Membrii orchestrei pe care 
ați auzit-o sînt recrutați prin con
curs. Limita de vîrstă la angajare 
este de 35 de ani, la pensionare 
de 65 de ani, dar în multe cazuri, 
muzicieni valoroși sînt menținuți, 
dacă și ei doresc, în orchestră. Măr
turisesc că nu cred în bătrînețea 
artistului și a omului, în general. 
Regula mea de viață este: ceea 
ce ai făcut azi bun și frumos va 
trebui să poți reface mîine, încă 
mai bun, încă și mai frumos. Ca pe
dagog de orchestră am observat că 
adesea bătrînîi antrenează pe ins
trumentiștii tineri și că tinerii și 
vîrstnicii ce alcătuiesc o orch(estră 
sint asemenea membrilor une . .fa
milii foarte unite, în care 'pro
blema generațiilor ar fi absurdă. 
Cred că idealul pe care noi, ar
tiștii, avem obligația de a-l face să 
triumfe in lume este înfrîngerea 
bătrîneții. Muzicienii vîrstnici po
sedă incontestabil o experiență pe 
care doresc s-o transmită, cel ti
neri mult elan și o sonoritate vi
guroasă. Din îmbinarea. înțelep
ciunii mature cu elanul tineresc se 
nasc, am putut deseori constata, 
excelente orchestre, admirabile in
terpretări...

VI CRISTIAN

Feldmareșala : UNIREA — 15.30 : 13.
Beata : UNIREA — 20,30.
Hombre : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20.15.
Expresul colonelului von Ryan : DRUMUL SĂRII •— 
; 17,30 ; 20.
America, America (ambele serii) : FERENTARI •— 

; 19.
..Apoi s-a născut legenda** : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ;

20,30, PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Winnetou (seria a UI-a) : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18.
« Zosia : COTROCENI — 20.
O Aventurile lui Tom Sawyer ; Moar
tea lui Joe Indianul : CRÎNGAȘI — 
15,30 ; 19.
O Pașa : MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30, FLOREASCA —
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GLORIA — 
9 ; 11,15 ; ; 16 ; 18,15 ; 20.30, TO

MIS — 9,30—13,30 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Becket : VOLGA — 8,30—17 în continuare ; 20.
« Pianele mecanice ; VIITORUL — 15,30 ; 18, MIORIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
O Magazinul de pe Strada Mare : VIITORUL — 20,30.
O Casa mamei noastre : AURORA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
© Astă seară mă distrez : MOȘILOR — 18 ; 20,30.
© Hoțul de piersici : MOȘILOR — 15,30.
© Pensiune pentru holtei : POPULAR — 15,30 : 18. RA
HOVA — 15,30.

Cu mîlnile pe oraș : POPULAR — 20,30.
3 Planeta maimuțelor : MUNCA — 15,30 ; 18.
• Falstaff î MUNCA — 20,15.
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Tom șî Jery î DOINA — 9 ; 10,15.
Profesioniștii : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18.15 ; 20,30. 
Cuțitul în apă : UNION — 15,30 ; 18.
Viața lui Matheus : UNION — 20,30.
Vechiul conac ; Comoara lui Arne : CINEMATECA — 
; 12,30.
Trăim numai o dată : CINEMATECA — 14,30 ; 18,30.
Totul pentru rîs î TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
Rolls Royce-ul galben : GRIVIȚA - 9,30 ; 13 ; 15.30 : 
; 20,30.
Judoka, agent secret ; ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
15,15 ; 17,45 ; 20.
Bună ziua, contesă : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, ARTA — 

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
• A fost odată un moș și o babă : BUZEȘTI — 20,30.

teatre
sssssssse:

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la sala Mică a Palatu
lui) : Ciclul „Lucrări de cameră 
de Haydn și Mozart" — 20. Inter
pretează : Cvartetul Muzica.
• Opera Română : Motanul în
călțat — 11.
• Baletul Național din Cuba (sala 
Operei Române) — 10,30.
0 Teatrul de Operetă : Ana Lu- 
gojana — 10,30 ; Prințesa circu
lui — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Ca- 
raglale" (sala Comedia) : Topaze
— 10 ; Regina de Navara — 15 ;
Enigma Otiliel — 19,30 ; (sala
Studio) : Părinții teribili — 10 ; 
Castlliana — 15 ; Orașul nostru
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnlc — 
15,30 ; Opinia publică — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Candida — 10 ; Nepotul 
Iul Rameau — 16 ; Meteorul — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Stîntu Mitică Blajinu — 10 ; 
Photo Finish — 15,30; 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Frumoasa duminică de 
septembrie — 10 ; Lovitura — 15,30; 
Echilibru fragil — 19,30 ; (sala 
Studio) : Femei singure — 10,30 : 
Cînd luna e albastră — 16 ; Enig
matica doamnă „M“ — 20.
0 Teatrul Mic : Baltagul — 10 ; 
Iertarea — 15 ; Cinci schițe de 
Caragiale ; Cîntăreața cheală — 20. 
0 Teatrul Giulești : Pălăria flo
rentină — 19,30.

Î, Teatrul „Ion Creangă" : Năz- 
făvănllle lui Păcală — 10 ; Adre- 

sanțil necunoscuți — 15 ; Egmont 
— 18,30.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Ca
ragiale" : Hedda Gabler — 19,30. 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Papuciada — 11. 
(sala din str. Academiei) : Tigrlșo- 
rul Petre — 11.
0 Teatrul satlrlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) :>Femei, 
femei, femei — 19,30 ; (Ia Sala Pa
latului) ; Intîlnire cu muzica, 
umorul șl moda — 16; 19,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vast- 
lescu' ; De la Bach la Tom Jo
nes — 20.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țlunl '68 — 20.
• Circul de stat : Circul „Orion" 
(k. P. Bulgaria) — 16; 19,30.

Prezentat la putină vreme după 
„...Apoi s-a născut legenda", „Rău
tăciosul adolescent" invită, aducînd 
noi argumente, la o discuție exi
gentă și optimistă despre posibilită
țile St perspectivele dezvoltării ci
nematografiei naționale. Ambele fil
me. deși foarte deosebite între ele, 
ilustrează un evident proces de ma
turizare în tratarea pe ecran a 
problematicii de actualitate, detașin- 
du-se net de „plutonul" acelor pe
licule care — simplificînd realitatea, 
caracterele, raporturile dintre oa
meni sau. dimpotrivă, complicîn- 
du-le arbitrar — au decepționat de 
atîtea ori, în ultimii ani, marele pu
blic. In această perspectivă, „Rău
tăciosul adolescent" demonstrează, 
o dată mai mult, cit de fecundă poa
te fi atragerea spre cinematografie 
a unor prozatori de talent, preocu
pați — ca în cazul lui Nicolae Bre
ban — de aprofundarea realității, a 
psihologiei umane, de probleme e- 
sențiale ale existentei. Și cît de im
portant poate fi rolul regizorilor tn 
promovarea unor scenarii poate, a- 
parent, mai dificile dar capabile să 
ofere prin substanța si Prin orien
tarea lor premisa strict necesară n 
creației cinematografice de calitate.

Opțiunea regizorului Gheorghe Vi- 
tanidis pentru scenariul lui Breban 
e lesne de înțeles. O poveste de iu
bire frumoasă si adevărată, prile
juiește. in „Răutăciosul adolescent", 
dezbaterea unei probleme de con
știință cu rezonante de rechizitoriu 
la adresa vanității, a egoismului, a 
acelui orgoliu nemăsurat care-l de
termină ne doctorul Palaloga să sa
crifice fericirea Anei și propria sa 
fericire pe altarul unor aparențe si. 
convenții sociale depășite și false. 
Tratarea cinematografică urmărește 
îndeaproape liniile de forță ale sce
nariului. găsind drumul spre spec
tatori nu prin specularea ostentativă 
a laturii erotice a acestei povestiri, 
ci prin valorificarea conținutului ei 
uman, a încărcăturii ei de dramatism 
Si de poezie, prin reliefarea unor 
semnificații etice care depășesc în- 
trucîtva limitele „cazului Palaloga", 
ale procesului de conștiință prezentat 
pe ecran.

Fermentul acestui proces este per
sonajul care dă titlul filmului, un 
personaj și insinuant și tandru, și 
ironic. și tăios, necruțător precum 
Conștiința însăși; prezentă reală și 
simbol totodată. „Răutăciosul ado
lescent" îl obligă ne Palaloga să se 
despoaie de trufie si să apară — la 
capătul unor retrospecții înlănțuite 
cu abilitate regizorală — asa cum 
este în realitate: un om deplorabil. 

mic sufletește șt las. sclav al cal
culelor meschine in care adevărul, 
dragostea, puritatea rămîn pe ulti
mul plan. Acest personaj-conștiință 
este o incontestabilă reușită a au
torilor — scenarist și regizor —. ca 
Si a actorului Virgil Ogășanu. El 
conturează cu farmecul spontan si 
cu bogăția de nuanțe proprie in
terpretărilor sale, personalitatea oa
recum stranie a „Răutăciosului ado
lescent". conferind un relief aparte 
întrebărilor scormonitoare adresate 
lui Palaloga. acele întrebări formu
late sau doar sugerate despre sen
sul existentei si care, prin răspun
sul lor implicit, reprezintă de fapt 
mesajul acestui film-. Un mesaj di
rect. fără echivoc, care trece rampa 
si te urmărește după ieșirea din

„Răutăciosul 
adolescent"

cronica filmului

sala de spectacol, chiar dacă filmul 
nu este deloc scutit de inconsecven
te și de inegalități.

„Răutăciosul adolescent" este ast
fel conceput îneît să placă unui pu
blic larg, și place. Are un indice de 
atractivitate arareori atins de fil
mul românesc ne teme de actuali
tate, și cu atit mai vrednic de men
ționat cu cît e obținut fără conce
sii artistice supărătoare. Povestea 
curge fluent si suscită interesul, e- 
roii sînt frumoși, cadrul acțiunii (a- 
partamentul lui Palaloga, litoralul, 
mînăstirile din nordul Moldovei) e 
reliefat de imaginea în culori sem
nată de Aurel Kostachievici. care 
l-a secondat cu autoritate ne reali
zator în rezolvarea problemelor de 
compoziție specifice filmelor în 
două sau trei personaje- Muzica 
scrisă de Tiberiu Olah e expresivă. 
Și cred că discutarea exigentă a unui 
film ca acela la care ne referim nu 
presupune cîtuși de puțin ignorarea 

calităților sale reale ca în cronica a- 
părută recent în „România liberă". 
Evident, vot exista deosebiri de ve
deri. grade diferite de aderență la 
un subiect sau la o manieră regizo
rală, dar a reproșa „Răutăciosului 
adolescent" asa-zise „intenții mora
lizatoare" în scenariu. într-o în
treagă înșiruire de cusururi mai 
mult sau mai puțin esențiale. în loc 
de a evidenția ceea ce este real
mente bun si generos ca idee si 
ca realizare efectivă, caracterul său 
de dezbatere a unor probleme etice 
intr-o manieră realistă. înseamnă 
a-i deruta nu numai pe realizatori, 
dar și publicul (de altminteri chiar 
in recomandarea selectivă a filme
lor. redacția notează „Răutăciosul a- 
dolescent" cu două puncte, califi- 

cîndu-l drept „bun" și infirmînd ast
fel opinia propriului său cronicar).

Nu este un apel la o critică scălda
tă, concesivă, ci la o poziție con
structivă și la receptivitate față de 
valorile producției naționale, chiar în 
cazul unor filme cu imperfecțiuni. 
Discutînd despre „Răutăciosul ado
lescent", mi se pare că un cîștig 
important îl reprezintă tocmai des
chiderea spre public a acestui film 
de idei, ținuta artistică a realizării 
de ansamblu. Filmul se ține pe 
picioarele sale, e închegat, îndeamnă 
la reflecții, tn același timp, este de 
observat că autenticitatea povestirii 
cinematografice ar fi cîștigat dacă 
regizorul ar fi fost mai riguros în 
caracterizarea Anei Patriciu, asisten
ta. sanitară puțin vulgară, puțin ușu
ratică, dar avidă și capabilă de dă
ruire. Irina Petrescu este admirabilă 
aproape in fiecare moment al acestui 
film, jocul ei este cinematografic, de 
un mare firesc, insă conturîndu-și

personajul nu îl descoperă de la o 
secvență la alta, ci îi împrumută prea 
mult din propria sa distincție, Ana 
Patriciu devenind pe ecran o altă 
femeie decît aceea din scenariul lui 
Breban și nu mai crezi in frivoli
tatea, în condiția ei îndoielnică su
gerate la începutul filmului sau punc
tate de apariția, in . compania ei, a 
unui ins de genul lui Săbăduș. Nici 
măcar ca aparențe ea nu-i este infe
rioară lui Palaloga ; este cel puțin la 
fel de sensibilă, la fel de intelectuală, 
iar toaletele pe care le schimbă in 
scurta lor escapadă anulează și mai 
mult deosebirea de „condiție socială" 
pe care, în snobismul lui calculat, 
Palaloga n-o poate accepta. Regizo
rul a fost trădat aici de preocupa
rea sa pentru ceea ce s-ar putea 
numi ornamentația exterioară a fil
mului, preocupare care se reflectă 
discutabil și în unele replici forțat 
intelectuale, și in fundalul sonor, 
prețios al unor momente-cheie 
(secvența- de dragoste de la mă
năstire, de pildă) care pare a 
vrea să spună ceva dar nu 
se înțelege prea bine ce. tn ro
lul lui Palaloga, Iurie Darie tră
iește detașarea personajului, are mor
ga acestui parvenit, fără a se putea 
despărți însă de candoarea simpa
tică cu care ne-a obișnuit în creațiile 
sale anterioare și care, în cazul de 
față, nu rimează cu adevărata față 
a chirurgului, aceea pe care o pune 
în lumină „răutăciosul adolescent".

Secvențe pline de adevăr uman, ca 
aceea în care apare regizorul Horea 
Popescu (în rblul unui farmacist bo
nom) coexistă cu altele, parazitare, 
cu unele lungimi. Dar filmul com
pensează în bună măsură, prin cali
tățile amintite, inegalitățile care pot 
fi atribuite deopotrivă scenariului și 
regiei. „Răutăciosul adolescent" re
prezintă. incontestabil, un pas im
portant pe drumul creării unor filme 
inspirate mai direct din realitatea 
contemporană. Și pentru Nicolae 
Breban — a cărui înscriere pe „orbi
ta" creației cinematografice este de 
bun augur —, și pentru Gheorghe 
Vitanidis filmul acesta constituie, 
sperăm, o rampă de lansare spre alte 
realizări îndrăznețe, vibrante, con
sacrate unor probleme majore ale 
actualității care să surprindă com
plexitatea și fenomene esențiale ale 
vieții noastre și să aducă pe ecran 
caractere și conflicte adînc semnifi
cative. Filme care să cucerească prin 
ținuta lor artistică și prin bogăția 
conținutului de idei adeziunea mare
lui public.

D. COSTIN

ROBERȚO BENZII
Nici o prezentare a concertelor 

lui Roberto Benzi nu uită să amin
tească de „copilul minune" de acum 
două decenii. Și dacă așa cum spu
nea Corneille valoarea nu așteaptă 
numărul anilor, pentru Benzi con
sacrarea, netinînd seama de vîrstă, 
fiecare an a însemnat o definire 
a valorii sale printr-o muncă asi
duă.

— Cum vedeți formarea perso
nalității tînărului dirijor ?

— Cred că numai o practică, sus
ținută la orchestră poate asigura 
bunele deprinderi pentru un diri
jor. Bineînțeles, se presupune o 
perfectă cunoaștere a instrumen
telor, a armoniei, a contrapunctu
lui... In primul rînd, repet, prac
tica la orchestră.

— Ați dirijat la pupitrul orches
trei naționale a Radioteleviziunii 
franceze Schubert, Schumann, Ra
vel, un repertoriu socotit clasic. 
Cu același suflu, cu aceeași respi
rație ați dirijat și o lucrare mal 
nouă de Dutilleux.

— Este adevărat că și Simfonia 
a IV-a de Schumann, și Uvertura 
„Rosamunda", și piesele lui Ravel 
și chiar Dutilleux reprezintă o anu
me lume muzicală, o anume con
cepție despre muzică, pe care eu 
o respect, cu a cărei estetică sînt 
întru totul de acord.

— Aveți rezerve față de unele 
partituri moderniste ?

— Mă gindesc insă care este uti
litatea anilor petrecuți în Conser
vator dacă în fața unor desene de 
partituri moderniste numai de cu
noștințe muzicale nu ai nevoie.

Dar, așa cum Beethoven a avut 
estetica lui, cum romanticii au a- 
vut estetica lor, în muzica modernă 
sînt personalități ca Boulez, Xena
kis, Schaeffer etc... care au de 
spus ceva fiecare în „sistemul" său- 
Dar mai departe ? Cei ce imită 
nu pot crea nimic viabil.

— Considerați neavenite „siste
mele" muzicale ?

— Eu iubesc muzica, nu siste
mele. Atîta timp cît un sistem indi
ferent de organizarea lui ireproșa
bilă nu-mi spune nimic, despre 
muzică nu se poate discuta. Poa
te să existe o anumită concepție 

bine definită, o anumită structură, 
căreia i se poate spune și „sistem" 
cu condiția însă să nu fie închistat, 
iar laudele să nu se refere la cal
culul matematic al sunetelor.

— Negați experimentele ?
— In ultimele decenii. s-a căutat 

foarte mult. încă nu s-a ajuns la 
o cristalizare. In nici un caz nu pot 
numi muzică tot felul de experi
mente. Electronism, concretism sînt 
niște cuceriri care pot fi luate în 
seamă, dar care, în fond, luate sin
gure în parte, sint cît se poate Ce 
sterile.

— Credeți că pentru dirijor noile 
creații presupun o oarecare specia
lizare ?...

— Eu consider că fără o anumită 
specializare, mai ales pentru dirijor, 
muzica ultra modernă este imposi
bil de realizat, dacă intr-adevăr 
vrei să respecți litera partiturii, și 
dacă nu vrei să faci aleatorism.

— Se discută mereu dacă, pentru 
muzica modernă, trebuie să se facă 
ansambluri speciale. Și de la inter- 
preti, problema trece asupra publi
cului : dacă există un public ai 
muzicii „clasice", dacă există un 
public al muzicii „avangardiste"...

— Categoric, este crezul meu, tre
buie să existe formații speciale, for
mații care să se dedice muzicii noi. 
Și, in plus, am constatat că pentru 
ansamblurile obișnuite muzica 
nouă, de factura cea mai nouă, dău
nează instrumentiștilor. Din expe
riența mea, pot spune c$ numai 
orchestre anumite, special compuse 
și alcătuite, ar trebui folosite pen
tru interpretarea și propagarea 
muzicii noi. In privința publicului, 
aveți dreptate, și la Paris există 
categorii de melomani ce savurează 
armonia clasicismului, dăruirea ro
mantismului, și unii dornici de 
senzațional. Indiscutabil, valorile 
se vor alege in timp. Eu interpre
tez muzica pe care o simt. Aceasta 
este ceea ce mă face să deosebesc 
muzica concretă de muzica spiri
tuală, sensibilă, rafinată și, in ace
lași timp, îmi dă posibilitatea să 
optez pentru sensibilitatea acesteia 
din urmă.

Smaranda OȚEANU
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TELEGRAME Cronica zilei
vremea

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

In numele guvernului Republicii Populare Chineze, vă transmit 
sincere felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Fie ca prietenia dintre popoarele Chinei si României și relațiile prie
tenești dintre cele două țări să se dezvolte și să se întărească continuu.

CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al Republicii Populare Chineze

Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul realegerii Dumneavoastră în cea mai înaltă funcție a 

statului, îmi revine plăcerea deosebită de a adresa Excelenței Voastre 
sincerele mele felicitări, împreună cu cele mai bune urări de fericire și 
succes.

In urma convorbirilor care au 
avut loc, la 22 martie s-a semnat 
la București protocolul privind co
laborarea tehnică și științifică în 
perioada 1971—1975 între Consiliul 
Superior al Agriculturii și Ministe
rul Agriculturii al Republicii Popu
lare Mongole.

Protocolul a fost semnat din par
tea Consiliului Superior al Agri
culturii de Nicolae Barbu, vicepre
ședinte al Consiliului, iar din par
tea Ministerului Agriculturii al 
R. P. Mongole de S. Gungadorj, 
adjunct al ministrului.

în timpul șederii în țara noastră, 
delegația Ministerului Agriculturii 
al R. P. Mongole a vizitat unități 
agricole de producție, institute de 
cercetări și a fost primită de Nico
lae Giosan, președintele Consiliu
lui Superior al Agriculturii.

Ministrul Comerțului al Dane
marcei, Knud Thomsen, care se

află în- țara noastră cu ocazia des
chiderii Expoziției industriale da
neze la București, a plecat sîmbă- 
tă dimineața într-o călătorie pe 
Valea Prahovei, spre Brașov. în 
cursul dimineții, oaspetele, însoțit 
de Ștefan Balaș, director în Minis
terul Comerțului Exterior, precum 
și de Richard Wagner Hansen, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București, a vizitat 
Uzinele de tractoare din Brașov.

După-amiază, au fost vizitate îm
prejurimile orașului.

*
Sîmbătă dimineața a părăsit Ca

pitala dl. N. Arnth-Jensen, preșe
dintele Comitetului guvernului da
nez pentru expoziții în străinătate, 
care ne-a vizitat țara cu prilejul 
inaugurării la București a Expo
ziției industriale daneze.

(Agerpres)

★

SPORT

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut în general rece. Cerul a fost 
mai mult noros în Oltenia și Mun
tenia. In cursul dimineții s-a 
semnalat ninsoare izolată în Ol
tenia și sudul Banatului. Vîntul a 
suflat slab, pînă la potrivit, cu 
intensificări temporare în Dobro- 
gea, estul Munteniei, sudul Moldo
vei și regiunea de munte, unde pe 
alocuri a viscolit zăpada. Tempe
ratura aerului a înregistrat o ușoa
ră creștere. La ora 14 oscila între 
minus 3 grade la Botoșani, Roman 
și Cotnari și plus 7 grade la Si- 
ghetul Marmației și Săcueni. In 
București : Vremea a fost rece, cu 
cerul variabil. Vîntul a suflat po
trivit. cu intensificări temporare 
din est. Temperatura maximă a 
fost de plus 1 grad.

Timpul probabil pentru zilele de 
24, 25 și 26 martie. In țară : Vre
me rece la început, apoi în încăl
zire ușpară. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros în vestul țării, 
unde vor cădea ploi slabe. In rest, 
precipitații izolate. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între minus 7 și plus 3 
grade, iar maximele între 2 și 12 
grade, local mal ridicate. In Bucu
rești : Vreme rece la început, apoi 
în încălzire ușoară. Cerul va fi 
temporar noros. Vînt potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

viața internațională
U. R. S. S.

REZULTATELE ALEGERILOR 
ÎN SOVIETELE LOCALE

CHARLES IIELOU
Președintele Republicii Liban

MOSCOVA 22 (Agerpres). — Agen
ția TASS a publicat rezultatele alege
rilor în sovietele locale, care au avut 
loc duminica trecută în toate cele 15 
republici ale U.R.S.S. Participarea la 
alegeri a fost foarte activă, la urne 
prezentîndu-se aproape toți cei 
149 775 884 de alegători care figurau 
pe listele de vot.

Pe teritoriul țării au fost înregis
trați peste 2 milioane de candidați, cu 
aproape 30 000 mai mult decît la 
alegerile de acum doi ani. Majoritatea 
lor au întrunit, peste 99 la sută din 
voturi. în 135 de circumscripții pentru 
alegeri în sovietele sătești, candidații 
nu au întrunit însă majoritatea abso
lută de voturi și nu au fost aleși. Nu 
au întrunit, de asemenea, numărul. 
necesar de voturi trei candidați în 
sovietele raionale, tot atîția în sovie

tele orășenești și 4 — în sovietele din 
cătune.

în două circumscripții electorale 
pentru sovietele sătești și în 4 pen- 

,tru sovietele din cătune, alegerile 
au fost anulate, întrucît s-au con
statat încălcări ale legii electorale, 
în 5 circumscripții electorale, alegeri
le nn au avut loc din cauza absenței 
candidaților. în toate aceste circum
scripții vor avea loc noi alegeri. Din 
cauza condițiilor climatice nefavorabi
le, în Uzbekistan au fost aminate ale
gerile în două raioane, într-un oraș, în 
12 sate și 3 cătune.

Încheierea Congresului

ȘTIRI CULTURALE
Baletul national din Cuba a. pre

zentat sîmbătă seara, pe scena O- 
verei Române, primul spectacol din 
cadrul turneului pe care îl între
prinde în tara noastră.

Programul serii a fost alcătuit din 
baletele „El guije", avînd la bază 
o cunoscută legendă populară cuba
neză. în coregrafia lui Alberto Alon
so, pe muzica lui Juan Blanco, „Con
cert în alb și negru". coregrafia Joși 
Paris, pe muzică de Haydn, „Pas de 
deux classique", coregrafia de Victor 
Gsow ti.' muzica de Auber si „Car
men , inspirat de opera lui Bizet 
în aranjamentul muzical al lui Ro
dion Scedrin și coregrafia lui Al
berto Alonso.

Publicul bucurestean a aplaudat eu 
căldură pe marea artistă Alicia A- 
lonso. interpreta rolului Carmen, pe 
prim-balerinii Azari Plisetski. Jo
sefina Mendez, Loipa Aranjo, Mirta 
Plâ, Bernard Hourseau, Roberto Ro
driquez. ca și întregul ansamblu.

A acompaniat orchestra Operei 
Române, avînd la pupitru pe diri
jorii Manuel Duchesne Cuzan și Joși 
Ramon Urbay din Cuba.

In asistenta la spectacol se aflau

Ion Brad, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, repre
zentanți ai altor instituții cen
trale.

Au fost prezenti membri ai am
basadei Cubei la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★

în timp ce colectivul Circului 
bucurestean este oaspetele publicu
lui din Sofia, Circul „Orion" din 
Bulgaria și-a început sîmbătă seria 
•reprezentațiilor în Capitală. Artiștii 
bulgari vor prezenta spectacole în 
arena bucureșteană pînă la 6 apri
lie, după care își vor continua tur
neul prin tara noastră pînă la 31 
octombrie. In programul său. Circul 
bulgar a înscris, printre altele, a- 
crobatii la bare, o dresură de mai
muțe. o originală dresură de capre, 
jonglerii etc. La. spectacole își dă 
concursul și cîntăreața de muzică 
ușoară Lilt Davidkova, acompaniată 
de formația „Optimiștii" din So
fia.

(Agerpres)

o Aseară la Poiana Brașov, în 
CAMPIONATUL NAȚIONAL DE 
HOCHEI PE GHEAȚĂ, Steaua a 
surclasat cu 12—0 (6—0, 5—0, 1—0) 
pe Agronomia Cluj, iar Dinamo Bucu
rești a dispus cu 9—3 (3—0, 4—2,
2—1) de Petrol Geologie.

Astăzi au loc partidele Avîntul 
Miercurea Ciuc—Agronomia Cluj și 
Steaua—Dinamo. în clasament con
duce Steaua cu 36 de puncte, urmată 
de Dinamo — 31 puncte și Avîntul 
Miercurea Ciuc — 16 puncte.
Miercuri, tot la Poiana Brașov, încep 
jocurile ultimei manșe.

• Aseară la Sibiu s-a disputat 
MECIUL INTERNAȚIONAL DE 
BOX dintre echipele României și 
Bulgariei. Pugiliștii români au obținut 
victoria cu scorul de 9—2. Din echipa 
noastră nu au corespuns C. Ciucă și 
N. Gîju, care au cedat la puncte în 
fața lui Milev și respectiv Savov.

• ASTĂZI, ETAPA A XVIII-A A 
CAMPIONATULUI DIVIZIEI A LA 
FOTBAL. în Capitală, pe Stadionul 
Republicii, ora .11 : Progresul — Va
gonul Arad ; pe stadionul Dinamo, 
ora 16 : Dinamo București — F. C. 
Argeș.

în țară: U. T. Arad — Steaua; 
Petrolul Ploiești -— Farul; A.S.A. Tg. 
Mureș — Rapid ; Universitatea Cluj — 
Politehnica; Crișul Oradea — Uni-

Festival artistic
studențesc

Sub genericul „Mărțișor studențesc 
1969", simbol tineresc de primăvară, 
la casa de cultură a studenților din 
Timișoara a început festivalul artiști
lor amatori din institutele de învăță- 
mint superior existente în centrul uni
versitar al Banatului. Închinat celei.- 
de-a s5-a aniversări a eliberării patriei 
noasLJf festivalul s-a deschis cu un 
frumos spectacol folcloric cwțyrinzînd 
cîntece și jocuri populare românești 
și ale naționalităților conlocuitoare, 
prezentate de ansamblul Casei de cul
tură a studenților timișoreni.

Timp de 10 zile, peste 400 de stu- 
denți vor aduce pe scena festivalului 
pasiunea și dragostea lor pentru artă, 
prezentînd în cadrul concursului artis
tic programe folclorice, concerte de 
muzică ușoară și clasică, suite de jocuri 
populare, spectacole de teatru și de 
estradă. La închiderea festivalului, ju
ried concursului artistic, alcătuit din 
personalități ale vieții culturale din 
localitate, va decerna formațiilor și 
artiștilor amatori premiați trofeele fes
tivalului.

(Agerpres)

In atenția celor care doresc să participe 
la tragerea la sorți pentru al doilea trimestru 
din anul 1® a libretelor de economii 

pentru construirea da locuințe

r i

v

J Casa de Economii și Con-
1 semnațiuni face cunoscut că li-
l bretele de economii pentru
. construirea de locuințe, care
1 dau dreptul titularilor să parti-
i cipe la tragerea la sorți pen-
I tiu al doilea trimestru al anu-
' lui 1969, se emit pînă la data

de 31 martie a.c. inclusiv.
i După cum este cunoscut, de-
' punătorii pe libretele de eco-

nomii pentru construirea de lo-
i cuințe beneficiază de impor-
' tante cîștiguri în bani care se
ț acordă de Casa de Economii
1 și Consemnațiuni trimestrial,
' prin tragere la sorți.
) Totodată, titularii libretelor 
l de economii pentru cohstruirea
, de locuințe ieșite cîștigătoare
’ la tragerile la sorți, care do-
ț resc să-și construiască loculn--

I 
l

|e proprietate personală cu J
sprijinul statului, iar suma re- 1
prezentînd cîștigul nu acoperă l
prețul de deviz al locuinței i
contractate, beneficiază de '
credite în condițiile Legii nr. (
9/1968, în cadrul unui plafon i
de locuințe și de credite apro- '
bat anual în acest scop. ț

Este important de reținut că ( 
la tragerile la sorți trimestriale i
participă libretele acelor titu- '
lari care au păstrat la CEC, 
în tot cursul trimestrului pentru i
care se efectuează tragerea la '
sorți respectivă, depunerile în \
sume fixe de 5.000 de lei (libre- 
tele emise sau lichidate în i
cursul trimestrului pentru care '
se face tragerea nu participă '
la această tragere la sorți). I

versitatea Craiova; Jiul Petroșeni — 
Dinamo Bacău.

a Ieri, în Capitală, în cadrul CAM
PIONATULUI REPUBLICAN DE 
RUGBI Steaua a învins cu scorul de 
20—0 pe Gloria.

© LA MOSCOVA A AVUT LOC 
SÎMBĂTĂ MECIUL FEMININ DE 
VOLEI dintre echipele Dinamo Mos
cova și Rapid București din cadrul 
„Cupei campionilor europeni". Gaz
dele au obținut victoria cu scorul de 
3—2 (8—15, 15-9, 13-15, 15—6,
15—8). Returul se va desfășura la 29 
martie la București.

• LA NUMAI 24 DE ORE după 
ce sărise 156 m, schiorul norvegian 
Bjorn Wirkola a stabilit un nou re
cord mondial pe trambulina de la 
Planica (Iugoslavia) cu un salt de 160 
m. Dar și acest record a avut o isto
rie foarte scurtă, fiind doborît după 
cîteva minute de cehoslovacul Jiri 
Raska, autorul unei sărituri fenomena
le de 164 m (cu 4 m peste limita 
pentru care este calculată trambulina).

• Sîmbătă. la Paris, în „TURNEUL 
CELOR 5 NAȚIUNI", echipele de 
rugbi ale Franței și Țării Galilor au 
terminat la egalitate : 8—8 (0—8).

• Sîmbătă la amiază au luat sfîrșit 
în sala sporturilor de la Floreasca 
CAMPIONATELE REPUBLICANE 
DE TENIS DE MASĂ. în proba de 
simplu masculin, titlul a revenit lui 
A. Rethi (Voința Arad), care a dispus 
cu scorul de 3—0 de I. Covaci (Voin
ța Arad). De remarcat că în semifinale 
Covaci l-a eliminat cu 3—2 pe campio
nul de anul trecut, Dorin Giurgiucă 
(C.S.M. Cluj). Maria Alexandru a ței- 
rriinat învingătoare în competiția femi
nină. Jucătoarea de la Progresul Bucu- 
lești a întrecut în finală cu 3—0 pe 
Carmen Crișan (C.S.M. Cluj). în 
probele de dublu titlurile au revenit 
următoarelor perechi : Dobossi (C.S.M. 
Cluj) - Dumitriu (Politehnica), dublu 
masculin ; Maria Alexandru (Progresul 
București) - Lessai (Voința Arad) — du
blu feminin ; și Carmen Crișan (C.S.M. 
Cluj) - Giurgiucă (C.S.M. Cluj) — du
blu mixt.

t V
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UN ORAȘ LA RĂSCRUCE
DE DRUMURI SI EPOCI
(Urmare din pag. I)

s-au redeschis sub zodia unor pro
funde prefaceri înnoitoare, pe fun
dalul transformării socialiste a în
tregii noastre patrii.

A
Mina „Cornul Idei", de pe Valea 

Secu, este considerată ca fiind din
tre cele mai vechi de aici. In pre
zent, numărul gurilor de mină este 
cu mult mai mare decît la data aban
donării lor de către patroni- S-a 
ajuns astfel ca orășelul să aibă în 
prezent majoritatea salariaților mi
neri, precum și muncitori forestieri, 
deoarece Borșa dispune și de însem
nate posibilități de exploatare și pre
lucrare a masei lemnoase. Munții din 
jur sînt sfredeliți de numeroase ga
lerii care însumează peste 30 kilome
tri. Cu prilejul lucrărilor de redes
chidere și dezvoltare s-au extras 
27 000 tone de steril. Adică : o pira
midă de 300 m înălțime cu baza latu
rii de 40 m! Este o imagine grăitoare 
a efortului depus de harnicii mineri 
de aici, pentru a smulge din tainele 
adîncului geologic maramureșean bo
gății necesare economiei naționale.

— Iar anul acesta, ne-a spus Ale
xandru Spălăcan, secretarul comite
tului de partid de la Exploatarea 
minieră Baia-Borșa, producția o să 
crească substanțial, cu peste o dată 
și jumătate față de- anul 1964. In 
cinstea celei de-a 25-a aniversări a 
eliberării patriei noastre de sub ju
gul fascist, colectivul de aici este ho- 
tărît să depășească angajamentele a- 
sumate la începutul anului. Sînt crea
te în acest sens toate condițiile. Iar 
oamenii, pe lingă zestrea tehnică 
modernă și competență profesională, 
mai au în plus ceva, cu mult mai 
prețios — cinstea și dîrzenia lor de 
mineri.

— Vreau să mă refer la ceea ce în
țelegem noi prin zestre tehnică, in
tervine în discuție șeful unei mine, 
tinărul inginer Ștefan Cosma. In 
ultimii patru ani, tehnologiile s-au 
înnoit complet, ceea ce ne asigură o 
productivitate sporită, element fun
damental in aprecierea eficienței ac
tivității noastre. De altfel, anul a- 
cesta — ca urmare a pregătirilor și 
rezultatelor obținute în perioada pre
cedentă — economiștii exploatării au 
în vedere o productivitate cu 30 la 
sută, mai mare în comparație cu 
1964. Numai pe această cale vom 
realiza economii anuale In valoare 
de 11 milioane lei la prețul de cost 
al produsului livrat de uzina de 
preparare a minereurilor.
.Transportul subteran de pe ga

leriile principale este în curs de 
modernizare, vizind obținerea de vi
teze sporite la circulația vagonete- 
lor în care se aduce minereul extras. 
In acest an va fi continuată electri
ficarea transporturilor cu încă peste 
două mii metri liniari, urmînd ca 
pînă în 1972 pe principalele circuite 
să fie utilizate numai locomotive e- 
lectrice cu troleu, fabricate la uzina 
„Unio“-Satu Mare. La finele anului 
trecut s-au dat în folosință și două 
puțuri noi, complet echipate cu ma
șini moderne de extracție. Datorită 
acestor instalații, minerii care pînă 
mai alaltăieri urcau zilnic spre 
locurile de muncă vreo 120—170 me
tri pe verticală, depunînd un mare 
efort fizic, acum sînt scutiți de a- 
cest efort, minereul transportîndu-se 
totodată, pe verticala rostogoalelor, 
prin cădere proprie.

Exploatarea minieră borșană are 
frumoase perspective de viitor. Vor 
fi deschise noi galerii, se vor monta

alte instalații de exploatare și pre
parare a minereurilor.

Orașul de. sub piscul Pietrosul își 
prefigurează ample contururi ur
banistice. Pînă acum au fost date în 
folosință peste 700 de noi aparta
mente, precum și blocuri cu garso
niere pentru cei necăsătoriți. In 
concepția de amplasare șl execuție 
a acestor construcții, ochiul surprin
de cu plăcere 'bîteva mărturii ale 
simțului artistic. Cadrul le îm- 
plasare — la poalele Pietrosului — 
conferă noului oraș o prospețime 
permanentă, convingerea că te găsești 
mai degrabă într-o stațiune de odih
nă- Impresia este întărită și de as
pectul decorativ exterior al blocuri
lor : plăci ceramice cu nuanțe și mo
tive întîlnite adesea în țesăturile ță
rănoilor maramureșene. Au fost avute 
in vedere și unitățile pentru deservi
rea și aprovizionarea populației. In 
uecMw.tațe — un club cu o elegantă 
sală^ae spectacole, săli de sport, de 
lectură. După cum ne-a spus pri
marul orașului, Iosif Panciu, Borșa 
se va extinde și pe malul rîului Cisla, 
și pe Valea Secu, unde s-au defini
tivat amplasamentele pentru încă 
300 de apartamente.

Școlile de diferite grade sînt ur
mate de aproape 3 500 de elevi, ins
truiri de peste 180 cadre didactice 
De asemenea, liceul — cursul seral 
— a fost absolvit numai anul trecut 
de 125 salariați ai exploatării mi
niere, față de 60 în anul 1964.

Borșa, noua așezare urbană de sub 
piscul Pietrosului, cunoaște azi o 
veritabilă redimensionare citadină 
pe măsura pulsului viu care bate în 
galeriile munților, în instalațiile de 
prelucrare a minereurilor; pe mă
sura ritmurilor industriale ale aces
tui vechi centru muncitoresc care se 
afirmă tot mai pregnant în noua și 
moderna geografie economică a țării.

8,30 — Ora exactă. — Cum va 
fi vremea ? —- Gimnastica de în
viorare. 8,40 — Pentru copii șl 
școlari, q Film artistic „Rățușca 
cea urîtă“ — producție a studiou
rilor sovietice. Adaptare după bas
mul lui H. C. Andersen. © Agendă 
de vacanță. 10,00 — Ora satului. 
In cuprins : o Știri și reportaje 
din agricultură, o Reportajul emi
siunii : Digul © Pe teme cetățe
nești. e Pentru specialiști. © Mu
zică populară cu lea Ionescu, 
Viorica Marian Stănescu și for
mația condusă de Vasile Tătăraș. 
11,00-- Concert simfonic. In pro
gram : Simfonia în do de Bizet, 
Preludiu la ,,După amiaza unui 
faun" de Debussy și ,,Bacchus și 
Ariana" de Roussel. Interpretează 
Orchestra națională a Radiotele- 
viziunii franceze. Dirijor : Jean 
Martinon. 12,00 — De strajă pa
triei. 12,30 Publicitate. 12,45 — 
închiderea emisiunii de dimi
neață. 15,45 — Duminică sportivă, 
o Fotbal : Petrolul—Farul. Trans
misiune de la Ploiești. 18,00 — 
Filme realizate de studenți de la 
Institutul de artă teatrală și ci
nematografică. 18,25 — Cîntă
Edith Piaf. 19,00 — Telejurnalul 
de seară. 19,15 — „Floare din 
grădină" Muzică populară româ
nească. 19,45 — Din lumea circu
lui. 20,15 — Film : „O femeie
excentrică" cu Judy Hallyday și 
Jack Lemmon. 21,40 — Film mu- 
zical-coregrafic : Play-Back. 22,20 
— Telejurnalul de noapte. în ju
rul orei 22,30 — Campionatul mon
dial de hochei pe gheață. Ceho- 
slovacia-Canada (repriza a IlI-a).

PROGRAMUL II

19.00 — Telejurnalul de seară. 
19,15 — Seară de teatru : ..îngri
jitorul" de Harold Pinter, tn dis
tribuție : Vasile Nițulescu, Dan 
Nuțu, Nicolae Pomoje. Regia : 
Ivan Helmer. 21,15 — Capodopere 
ale muzicii universale : Sonata 
„Kreutzer" de Beethoven. Pre
zintă și interpretează Violonistul 
C. Bobescu. La pian : Mariana 
Kapdebo. 22,00 — închiderea emi
siunii programului II.

De la ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂ

RILOR DE STAT anunță că 
tragerea de amortizare pe 
luna martie 1969 a asigurări
lor mixte de viață are Ioc la 
31 martie 1969 în orașul Vas
lui.

Pentru a participa la trage
re este necesar ca asigurații 
să-și achite Ia termen ratele 
de primă.

în timp ce superso
nicul sovietic „TU-144" 
și cel franco-britanic 
„Concorde-001" se află 
în faza zborurilor ex
perimentale și probe
lor tehnologice, repli
ca americană „Su
personic transport" 
(S.S.T.), este abia în 
faza de proiectare. Se 
așteaptă cuvîntul ho- 
tărîtor al președinte
lui Nixon pentru a i 
se definitiva conturu
rile. Apariția celoi- doi 
giganți ai aerului a a- 
vut ca efect imediat 
ridicarea problemei 
construirii lui „S.S.T." 
la nivelul unei impor
tante chestiuni de 
„prestigiu național" și 
trecerea ei printre 
prioritățile economice 
ale noii administrații.

Experții americani 
și-au exprimat In tre
cut neîncrederea față 
de necesitatea constru
irii unui asemenea a-

i vion și în consecință 
f nu au insistat pentru 
l transpunerea în prac- 
, tică a proiectului 

„S.S.T." elaborat încă 
în 1963, pe timpul pre- 

1 ședintelui Kennedy. 
UAstfel, proiectul a fost 
i pasat administrației 
> Johnson care, Ia rîn- 
i dul ei, l-a trecut ad- 
, ministratiei Nixon. 
, Este semnificativ că 

precedenta adminis
trație n-a prevăzut în 
bugetul lăsat moșteni
re administrației re
publicane nici un do
lar pentru continuarea 
cercetărilor în această 
problemă.

Desigur, înainte de 
, toate se ridică inevita- 
, bila și neiertătoarea a- 
, menintare a concuren- 
, tei. Puțini voi- fi. de 
i pildă, pasagerii care 
, vor prefera să facă 
, distanța Australia — 
, S.U.A. în 17 ore cu un 
, reactor subsonic obiș- 
, nuit, în loc de opt ore

Supersonicele
cu un supersonic. Iar 
goana după economie 
de timp nu se va în
cheia nici măcar cu 
„TU-144" ,și „Con
corde". Potrivit unor 
studii. în cazul în care 
Statele Unite vor re
nunța la construirea 
unui supersonic pro
priu, companiile ame
ricane de transporturi 
aeriene voi- fi nevoite 
să cumpere sute de a- 
semenea avioane din 
străinătate. Argumen
tele în favoarea intră
rii Statelor Unite în 
cursa supersonicelor 
au căpătat o mâi mare 
greutate după ce s-a 
aflat că 16 companii 
americane au și co
mandat 74 de avioane 
„Concorde".

în fața unor astfel 
de „argumente" de or
dinul a sute de mili
oane dolari, președin
tele Nixon a preluat 
personal conducerea 
problemei „S.S.T.", or- 
donînd formarea unei 
comisii interdeparta
mentale cu sarcina de 
a întocmi un raport 
asupra tuturor aspec
telor economice, co
merciale și tehnice pe 
care le ridică proiectul 
supersonicului ameri
can. Deși decizia fina
lă nu a fost încă lua
tă, în laboratoarele și 
uzinele companiei 
„Boeing" și ale lui 
„General Electric", că
rora li s-au încredin
țat comenzile de în
tocmire a proiectelor . 
și, respectiv, a motoru
lui „S.S.T.", s-a acce
lerat munca de defini
tivare a proiectului.

Cursa pentru întoc
mirea variantei finale, 
în cel mai scurt timp 
posibil a dus la aban
donarea soluției iniția
le a aripilor repliabi- 
le, care necesită studii 
și experiențe îndelun
gate. Deși se conside

ră că această soluție 
ar fi dus Ia o substan
țială sporire a calită
ților tehnice ale avio
nului, ea a fost decla
rată irealizabilă în ac
tualul stadiu de dez
voltare a tehnologiei 
din industria aviației.

Bolidul va avea în
veliș de titaniu, alu
miniu și vanadiu. Alia
jul din metalele amin
tite va asigura avionu
lui o protecție antiter- 
mică ideală. în condi
țiile unei viteze de 
circa 3 200 km pe oră, 
la care este proiectat 
„S.S.T.", metalele o- 
bișnuite s-ar topi.

Proiectanții ameri
cani au, așadar, ambi
ția de a compensa în- 
tîrzierea în decolarea 
lui „S.S.T." prin per
fectionarea calităților 
sale tehnice. Se pre
vede, printre altele, 
ca supersonicul ameri
can să poată transpor
ta un număr dublu de 
pasageri (300) față de 
concurentul său fran- 
co-englez. Se încear
că, totodată, elucida
rea extrem de dificilei 
probleme a „detunătu
rii sonice". Experien
țele de pînă acum cu 
avioane militare su
personice au provocat 
mari pagube materiale 
evaluate la milioane 
de dolari. Se presupu
ne că, întrucît zgomo
tul lui „S.S.T." ar de
păși cu mult limita 
permisă pe aeropor
turi, lui nu i se va 
permite să efectueze 
curse pe rute interne 
pe deasupra uscatu
lui.

Dar, deocamdată, se 
așteaptă încă semnalul 
în această dificilă 
cursă contra-cronome- 
tru.

C. ALEXANDROAIE

Frontului Național al 
Germaniei Democrate

BERLIN 22. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : La 
22 martie, la Berlin, au luat sfîrșit 
lucrările Congresului Frontului 
Național al Germaniei Democrate. 
In cadrul ședinței de închidere a 
luat cuvîntul Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R. D. Germane, care s-a referit la 
unele probleme interne și interna
ționale.

Congresul a ales Consiliul Națio
nal al Frontului Național și Comi
sia Centrală de Revizie. După con
stituire, Consiliul Național al 
Frontului Național l-a reales ca 
președinte pe prof. dr. Erich Cor- 
rens.

Washington, 
martie 1969

INTERVENȚIA 
REPREZENTANTULUI ROMAN 
IN COMITETUL 0. N. II. 

PENTRU FOLOSIREA PfflCfi 
A TERITORIILOR SU8WME

NEW YORK 22 (Agerpres). — La 
New York se desfășoară lucrărila 
celei de-a Xl-a sesiuni a Comitetu
lui O.N.U. pentru folosirea pașnică 
a teritoriilor submarine, situate în 
afara limitelor jurisdicției naționale.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbate
rilor din Subcomitetul juridic, refe
ritoare la problema elaborării prin
cipiilor și normelor juridice care să 
favorizeze cooperarea internațională 
în domeniul explorării și folosirii te
ritoriilor submarine situate în afara 
limitelor jurisdicției naționale, am
basadorul Gheorghc Diaconcscu, re
prezentantul permanent al României 
la O.N.U., s-a referit la faptul că 
revoluția tehnică și științifică actuală 
deschide perspective promițătoare 
pentru exploatarea imenselor bogății 
minerale care se găsesc în teritoriilo 
submarine și în subsolul lor. A- 
ceasta face necesară luarea de mă
suri concrete în direcția elaborării 
unui cadru juridic care să situeza 
toate statele într-o poziție nediscri
minatorie față de aceste resurse, cit 
și pentru împiedicarea pătrunderii 
armamentelor în teritoriile subma
rine și suboceanice.

PAKISTANUL
PROGRESULUI ECONOMIC

Sosind la Caraci, intr-un moment 
cînd locuitorii săi sărbătoreau ani
versarea proclamării independenței 
Pakistanului, am avut prilejul nu 
numai să admirăm panorama orașu
lui îmbrăcat în haine de sărbătoare, 
clădirile sale împodobite cu nesfîr- 
șite ghirlande de becuri multicolore, 
ci și să cunoaștem nemijlocit diverse 
aspecte ale vieții economice, sociale, 
culturale din principalul centru al 
țării.

Deși de cîțiva ani Caraciul nu mai 
este capitala Pakistanului, locul său 
fiind luat de Islamabad, el continuă 
să rămînă cel mai mare si mai im
portant oraș al țării, princjpala sa 
poartă spre, lumea exterioară. Situa
tă pe țărmul golfului Oman, acolo 
unde își dau întîlnire numeroase linii 
maritime și aeriene ce leagă Europa 
de Asia de sud-est, fosta capitală a 
profitat de poziția sa geografică, de 
rolul ce i-a revenit după proclamarea 
Independenței țării pentru a se dez
volta într-un ritm deosebit de acce
lerat. Au apărut numeroase construc
ții noi, impunătoare, instituții cultu
rale, întreprinderi industriale. în 
suburbia numită Site, care în urmă 
cu două decenii nu era decît un 
cîmp pustiu, se află astăzi cea mai 
însemnată concentrare industrială a 
tării. Dacă acum treizeci de ani popu
lația Caraciului abia depășea cifra 
de 300 000 de locuitori, astăzi ea se 
ridică cu mult peste 2 milioane.

Dezvoltarea Caraciului reprezintă 
o ilustrare elocventă a eforturilor 
depuse de poporul pakistanez pentru 
înlăturarea urmărilor dominației co-. 
loniale, pentru făurirea unei econo
mii naționale prospere. Această luptă 
n-a fost și nu este ușoară dacă se ia 
in considerare stadiu! de la care a 
pornit noul stat. In 1947, la procla
marea independentei, industria lipsea 
aproape cu desăvîrșire ; existau doar 
cîteva ateliere textile cu o producție 
neînsemnată, mici întreprinderi pro
ducătoare de ciment sau de zahăr, o 
serie de ateliere mecanice. Milioane 
de oameni nu dispuneau de mijloa
cele minime de existentă, iar 90 la 
sută din populație nu știa nici sâ

scrie, nici să citească. învingînd nu
meroase greutăți, poporul pakistanez 
a reușit să facă pași importanți în 
direcția înlăturării grelei moșteniri 
a trecutului și a dezvoltării econo
miei naționale. Este suficient să enu
merăm cîteva dintre obiectivele eco
nomice mai importante realizate în 
decursul ultimilor ani. Pe lingă nu
meroasele întreprinderi apărute în 
zona industrială a Caraciului, a fost 
construită o uzină siderurgică și un 
nou port la Chittagong, în Pakista
nul de est; Ia Narayanganj a luat 
ființă una din cele mai mari fabrici 
din lume de prelucrare a iutei; 
lingă Rawalpindi au fost puse ba
zele unui centru de cercetări nu
cleare în scopuri pașnice.

O imagine de ansamblu a stadiului 
atins de Pakistan în dezvoltarea sa 
economică a oferit-o „Decarama" — 
prima expoziție națională deschisă 
la Caraci în luna octombrie a anu
lui trecut. Din datele furnizate de 
aceasta rezultă că W.P.I.D.C. — cor
porația de stat profilată pe dezvol
tarea industrială a Pakistanului de 
vest — a tradus în viată 49 de mari 
proiecte, că W.A.P.D.A. — o altă 
corporație avînd drept scop crearea 
bazei hidroenergetice — a contribuit, 
prin înfăptuirea unor importante 
proiecte, la creșterea de 7,4 ori în 
decurs de 10 ani a producției da 
energie electrică.

Concomitent, s-a acordat atenție 
dezvoltării si a altor sectoare ale 
economiei naționale — în special a- 
griculturii care furnizează 76 la sută 
din export. Pentru a transforma na
tura (în Pakistanul de vest vaste 
regiuni suferă din cauza secetei. în 
vreme ce în Pakistanul de est abun
dența apei creează numeroase pro
bleme) și a spori producția agricolă 
a fost întreprins un vast program de 
măsuri pentru extinderea irigațiilor, 
introducerea mecanizării, utilizarea 
îngrășămintelor. Sistemul hidroener^ 
getic din valea Indusului, în curs de 
înfăptuire, constituie în această pri
vință principalul obiectiv al econo
miei naționale pakistaneze. El cu
prinde un lanț întreg de baraje și

Monumentul Minar-e-Pakistan, ridi
cat la Lahore ‘în amintirea luptei 
duse de poporul pakistanez pentru 

independenta națională

lacuri de acumulare, dintre care sa 
disting barajul de la Mangla, dat 
în funcțiune anul trecut, si cei de la 
Tarbela, care va fi terminat peste 
cîțiva ani. Acesta din urmă va fi cel 
mai mare baraj de pămînt cunoscut 
pînă acum. Lacul de acumulare ce 
va lua ființă aici va reține 11,7 mi
lioane m c de apă, iar centrala hi
droelectrică ar urma să aibă o pro
ducție anuală de 2 miliarde kWh.

Ilustrînd energia creatoare a mili
oane de oameni care au cunoscut 
vreme îndelungată oprimarea colo
nială, realizările Pakistanului de azi 
reflectă dorința poporului său de a 
merge înainte Pe calea dezvoltării 
continue a țării, a progresului econo
mic și social.

Nicolae N. LUPU



Londra. în Trafalgar Square, mii de londonezi au manifestat în spriji
nul luptei eroicului popor vietnamez

VIETNAMUL DE SUD

l'IIIIIOIII CMT1M SERIA AIACIIM
BIW1 IIBirailllllll MILITARE INAMICE
SAIGON 22 (Agerpres). — In cursul 

nopții de vineri spre sîmbătă, forțele 
patriotice sud-vietnameze au conti
nuat seria atacurilor, în special asu
pra unor importante obiective mili
tare — aeroporturi și bâze ale trupe
lor americane. Astfel, detașamente 
ale F.N.E. au bombardat cu obuze de 
mortiere și rachete bazele aeriene 
americane de la Phan Rang și Bung 
Tau, precum și cartierul general al 
celei de-a noua divizii de infanterie 
a S.U.A., situat la 60 km sud-vest 
de Saigon- Vn puternic atac a fost 
lansat, de asemenea, asupra unor 
poziții întărite ale trupelor saigoneze 
situate la 160 km nord-est de Saigon, 
în provincia de coastă Binh Thuan.

Un purtător de cuvînt al comanda
mentului american de la Saigon a 
declarat că în ultimele patru săptă- 
mîni au fost uciși 1 200 de militari 
americani numai în cursul luptelor 
care s-au desfășurat în regiunea 
Deltei fluviului Mekong. Purtătorul 
de cuvînt american a precizat că a- 
ceste pierderi sînt aproximativ egale 
cu cele suferite de trupele S.U.A. în 
Vietnamul de sud în cursul întregu
lui an 1965.

Convorbirile

de la Hanoi
HANOI. — După cum anunță 

agenția V.N.A., în capitala R. D. 
Vietnam au avut loc convorbiri între 
delegația R. D. Vietnam, condusă de 
primul ministru Fam Van Dong, și 
delegația Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud, con
dusă de Phung Van Cung, vicepre
ședinte al Prezidiului C.C. al F.N.E. 
Delegațiile au făcut un schimb de 
informații cu privire la solidaritatea 
militantă, luptele, producția și situa
ția din cele două zone ale Vietna
mului. Pe baza unității de păreri cu 
privire la evaluarea situației, cele 
două delegații au reafirmat că sar
cina întregului popor vietnamez 
constă în prezent în continuarea și 
intensificarea luptei de rezistență îm
potriva agresorilor americani, pentru 
salvarea națională, pină la victoria 
completă, în scopul eliberării Sudu
lui, apărării Nordului și înaintării 
spre unificarea pașnică a patriei.

WASHINGTON. — Reafirmarea 
poziției Statelor Unite în ceea ce pri
vește războiul din Vietnam de către 
ministrul apărării al S.U.A., Melwin 
Laird, a fost criticată de către 
William Fulbright, președintele Co
misiei senatoriale pentru probleme 
externe. „Nu este posibil, domnule 
ministru, să înțelegem că noi nu 
vom putea nici acum, nici în viitor, 
să cîștigăm acest război ?“ a întrebat 
Fulbright, adresîndu-se lui Laird. El 
a arătat că de la instalarea la Casa 
Albă a noii administrații nu s-au 
înregistrat semne care să exprime 
dorința de dezescaladare a războiu
lui dus de S.U.A. în Vietnam și de 
a purta tratative care să urmărească 
realizarea păcii.

SPANIA

Starea excepțională 
va fi ridicată, dar...

MADRID 22 (Agerpres). — Sta
rea excepțională decretată la 24 
ianuarie urmează șă ia sfîrșit la 
25 martie, potrivit unei hotărîri a 
guvernului spaniol adoptată vineri 
seara. Autoritățile de la Madrid 
au luat această măsură în urma 
unor puternice mișcări sociale care 
au cuprins pături largi ale popu
lației spaniole. In această perioadă, 
autoritățile spaniole au întreprins 
numeroase acțiuni de reprimare a 
elementelor progresiste. Deși nu se 
știe numărul exact al arestărilor 
operate de la 24 ianuarie, agenția 
France Presse relatează că, potrivit 
cercurilor oficiale, acestea sînt de 
ordinul mai multor sute, iar potri
vit opoziției ele s-ar ridica la cî- 
leva mii.

Deși ministrul informațiilor și 
al turismului, Fraga Iribarne, a 
anunțat că, potrivit hotărîrii guver
namentale, voi’ fi restabilite garan
țiile constituționale, el a avertizat, 
totuși, că va fi folosită „forța ne
cesară" împotriva oricărei mișcări 
ostile regimului.

COMUNICAT
cu privire la ședințele Comisiei

Stabilirea de relații diplomatice 
si semnarea unui acord comercial

AGENȚIILE

DE PRESA
pregătitoare a Consfătuirii

internaționale a partidelor

comuniste și muncitorești

Sud, 
din 
Ar- 

Aus- 
Aus-

între 18 și 22 martie au avut loc 
la Moscova ședințele Comisiei pre
gătitoare a Consfătuirii internaționa
le a partidelor comuniste și mun
citorești.

La lucrările Comisiei pregătitoare 
au luat parte delegațiile următoare
lor partide comuniste și muncitorești : 
Partidul Comunist din Africa de 
Partidul Avangardei Socialiste 
Algeria, Partidul Comunist din 
gentina, Partidul Comunist din 
tralia, Partidul Comunist din 
tria, Partidul Comunist din Belgia, 
Partidul Comunist din Bolivia, Parti
dul Comunist Brazilian, Partidul Co
munist Bulgar, Partidul Comunist din 
Canada, Partidul Comunist din Ce
hoslovacia, Partidul Comunist din 
Ceylon, Partidul Comunist din Chile, 
Partidul progresist al oamenilor mun
cii din Cipru (AKEL), Partidul Co
munist din Columbia, Partidul A- 
vangardei Populare din Costa Rioa, 
Partidul Comunist din Danemarca, 
Partidul Comunist Dominican, Parti
dul Comunist din Ecuador, Partidul 
Muncii din Elveția, Partidul Comu
nist din Finlanda, Partidul Comu
nist Francez, Partidul Socialist Unit 
din Germania, Partidul Socialist Unit 
al Berlinului occidental, Partidul Co
munist din Germania, Partidul Comu
nist din Grecia, Partidul Comunist din 
Guadelupa, Partidul Muncii din Gua
temala, Partidul Unificat al Comuniș
tilor Haitieni, Partidul Comunist din 
Honduras, Partidul Comunist din In
dia, Partidul Comunist din Iordania, 
Partidul Comunist din Irak, Partidul 
Popular din- Iran, Partidul Comunist 
din Irlanda de Nord, Partidul Mun
citoresc Irlandez, Partidul Comunist 
din Israel, Partidul Comunist Italian, 
Partidul Comunist Libanez, Partidul 
Comunist din Luxemburg, Partidul 
Comunist din Marea Britanie, Parti
dul Eliberării și Socialismului din 
Maroc, Partidul Comunist din Marti- 
nica, Partidul Comunist Mexican, Par
tidul Popular Revoluționar Mongol, 
Partidul Socialist din Nicaragua, Par
tidul Popular din Panama, Partidul 
Comunist din Paraguay, Partidul Co
munist din Peru, Partidul Muncito
resc Unit Polonez, Partidul Comunist 
din Porto Rico, Partidul Comunist din 
Portugalia, Partidul Comunist -din 
Reunion, Partidul Comunist Român, 
Partidul Comunist din Salvador, Par
tidul Comunist din San Marino, Par
tidul Comunist din Siria, Partidul Co
munist din Spania, Partidul Co
munist din S.U.A., Partidul Co
munist din Sudan, Partidul Comu
nist din Tunisia, Partidul Comunist 
din Turcia, Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar, Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice, Partidul Comunist 
din Uruguay, Partidul Comunist din 
Venezuela.

Reprezentanții partidului de stingă 
— comuniștii din Suedia au participat 
la ședințe în calitate de observatori

Comisia pregătitoare a discutat 
Proiectul documentului principal al 
viitoarei consfătuiri, convocată cu 
ordinea de zi care a fost stabilită de 

întîlnirea consultativă: „Sarcinile 
luptei împotriva imperialismului în 
etapa actuală și unitatea de acțiune 
a partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste".

Participanții la sesiune și-au expri
mat punctele de vedere și au convenit 
să transmită proiectul comitetelor 
centrale ale partidelor comuniste și 
muncitorești, care vor fi informate de 
către delegațiile lor despre lucrările 
Comisiei pregătitoare. Participanții la 
lucrările comisiei au căzut, de aseme
nea, de acord asupra modalității de 
pregătire a celorlalte materiale pentru 
consfătuire.

Comisia a examinat probleme orga
nizatorice privind desfășurarea con
sfătuirii. Comisia pregătitoare se va 
întruni în sesiune finală la 23 mai a. c. 
la Moscova.

Consfătuirea internațională îșl va 
începe lucrările la Moscova, la 5 iunie 
1969.

Comisia pregătitoare a reînnoit In
vitația adresată tuturor partidelor co
muniste și muncitorești de a participa 
la viitoarea consfătuire.

Lucrările Comisiei pregătitoare, 
care s-au desfășurat într-o atmosferă 
de colaborare tovărășească, au scos 
din nou în evidență năzuința crescîn- 
dă a partidelor comuniste și muncito
rești spre coeziune în lupta împotriva 
imperialismului, pentru țelurile co
mune, pe baza principiilor marxism- 
leninismului, ale internaționalismului 
proletar.

„Securitatea reală constă 
în oprirea cursei înarmărilor, 

nu în stimularea ei“
o PERSONALITĂȚI ALE VIEȚII PUBLICE AMERICANE SE 
RIDICĂ ÎMPOTRIVA CONSTRUIRII SISTEMULUI ANTI- 

RACHETĂ
WASHINGTON 22 (Agerpres). — 

Ministrul ipărării al S.U.A., Melwin 
Laird, t fost nevoit din nou lă în
frunte vineri jpozrția senatorială față 
de construirea sistemului ie rachete 
anti-rachetă „Sentinel", In '.ursul 
audierii jale de către tub comisia se
natorială pentru organizații interna
ționale și problemele dezarmării, 
condusă de senatorul Albert Gore. 
Respingînd argumentul oficial, potri
vit căruia construirea sistemului 
„Sentinel" este necesară apărării ba
zelor americane de lansare a rache
telor balistice și, în consecință, a 
securității S.U.A., senatorul Gore a 
declarat: „Convingerea mea pro
fundă este că programul pe care 
îl recomandați va primejdui mai de
grabă securitatea noastră, va face 
mult mai dificilă realizarea unui ac
cord pentru limitarea armamentelor, 
dacă nu chiar imposibilă". „Secu
ritatea noastră reală constă în opri-

între România
KUALA LUMPUR 22 (Agerpres). — 

Delegația guvernamentală română 
condusă de tovarășul Gheorghe Rădu- 
lescu, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, a vizitat sîmbătă mina de 
cositor de la Kajang. La amiază, con
ducătorul delegației române a oferit 
un dejun, la care au participat vice- 
premierul Tun Abdul Razak, membri 
ai guvernului malayez, precum și re
prezentanți ai cercurilor de afaceri din 
această țară.

In aceeași zi, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe Rădu- 
lescu. și vicepremienil Tun Abdul 
Razak au semnat, în numele guver
nelor țărilor lor, un Acord comercial, 
prin care părțile își acordă clauza na
țiunii celei mai favorizate și convin 
să înființeze reprezentanțe comerciale.

In comunicatul comun asupra vizi
tei se spune :

O delegație guvernamentală română, 
condusă de Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialisto România, a 
făcut o vizită oficială de trei zile în 
Malayezia între 20 și 22 martie 1969, 
la invitația guvernului acestei țări.

în cursul vizitei, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri și delegația ro
mână s-au întîlnit cu vice-prim-mi- 
nistrul Malaycziei, Tun Abdul Razak, 
și au avut convorbiri fructuoase care 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
extremă cordialitate, cu ministrul co
merțului și industriei, dr. Lim Swee 
Aun, și cu ministrul agriculturii și 
cooperativelor, Tuan Haji Ghazali 
Jawi. Delegația română a avut con
vorbiri cu membrii Consiliului manu
facturierilor malayezi și a vizitat „Na
țional Operations Room", Autoritatea 
federală a dezvoltării industriale și 
Institutul de cercetări al cauciucului. 
A fost făcută, de asemenea, o vizită 

rea cursei Înarmărilor nucleare, nu 
in stimularea zi" - z orecizat se
natorul, pronunțîndu-se pentru _ în
ceperea rit nai urgentă s '.rotative
lor tn vederea dezarmării nu
cleare.

William Fulbright, președintele Co
misiei senatoriale pentru probleme 
externe, a criticat, de asemenea, de
cizia adoptată de președintele S.U.A. 
pentru continuarea construirii siste
mului „Sentinel".

In cursul audierii, Melwin Laird a 
anunțat că numele oficial al siste
mului de rachete anti-rachetă „Sen
tinel" a fost schimbat în „Safeguard"-

★
Peste 250 de membri ai Academiei 

naționale de științe a S.U.A. din 
Cambridge (Massachusetts) au adre
sat o scrisoare președintelui Nixon 
în care se opun construirii noii va
riante a sistemului de rachete anti- 
rachetă „Sentinel".

și Malayezia
la Proiectul autorității federale pentru 
dezvoltarea terenurilor la Sungei Du- 
sun.

La întîlnirile cu miniștrii guvernu
lui malayezian au fost abordate în 
mod deschis diverse aspecte ale co
merțului și cooperării, ambele părți 
exprimîndu-și dorința de a contribui 
la promovarea unor mai bune relații 
comerciale și economice între cele 
două țări.

In vederea realizării acestor obiec
tive, a fost semnat un Acord comer
cial între Republica Socialistă Româ
nia și Malayezia. în numele guvernu
lui român, Acordul comercial a fost 
semnat de Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, iar 
în numele guvernului malayezian de 
Tun Abdul Razak, vice-prim-ministru 
al Malayeziei.

Dorind să dezvolte pe mai departe 
relații de prietenie între Malayezia și 
România, cele două părți, în confor
mitate cu principiile coexistenței și 
respectului reciproc al independenței 
și suveranității, au hotărît să stabi
lească relații diplomatice între cele 
două țări.

Părțile și-au exprimat încrederea că 
stabilirea relațiilor diplomatice și sem
narea Acordului comercial vor con
tribui la dezvoltarea unor relații mai 
bune între cele două țări și la pro
movarea cooperării internaționale și a 
păcii mondiale.

Delegația guvernamentală română 
a exprimat mulțumiri pentru calda 
ospitalitate oferită de guvernul ma
layezian în cursul vizitei sale, precum 
și speranța că asemenea contacte în
tre cele două țări vor contribui, și în 
viitor, la consolidarea, încă și mai 
mult, a relațiilor dintre Republica So
cialistă România și Malayezia.

Recentele tulburări din Guineea 
Ecuatorială provocate de activi
tatea ostilă intereselor naționale 
guineeze a cercurilor neocolo- 
nialiste au declanșat o puternică 
reacție de protest în rîndurile 
populației autohtone. în foto
grafie : unitate a gărzilor na
ționale ocupînd localitatea Nio- 
fang din apropierea portului 

Bata

TRANSMIT:

Discriminarea rasială 8 
devenit „cea mai mare amenințare 
pentru cooperarea fructuoasă dintre 
diferitele pături ale umanității", a 
declarat secretarul general al O.N.U., 
U Thant, în cursul discursului rostit 
vineri la ceremonia de la sediul Na
țiunilor Unite din New York consa
crată zilei de 21 martie, Ziua inter
națională pentru eliminarea discrimi
nării rasiale.

La 22 martie s-au împlinit 25 
de ani de la organizarea evadă
rii deținuților politici din închi
soarea din Satoraljaujhely, în 
care au fost închiși și numeroși 
Îiatrioți lomâni. Cu acest prilej, 
a fosta închisoare și la monu

mentul eroilor din localitate au 
fost depuse coroane de flori 
din partea Uniunii partizanilor 
maghiari, a Comitetului județean 
Borsod al P.M.S.U. și a organe
lor locale de stat. A fost depusă, 
de asemenea, o coroană de flori 
din partea Ambasadei Republicii 
Socialiste România la Budapesta.

Satelitul artificialul Pă- 
mîntului ,,Cosmos-2^’’ 8 
fost lansat la 22 martie, în Uniunea 
Sovietică, pentru efectuarea unor ex
plorări științifice conform programului 
anunțat de agenția TASS. Aparatele 
instalate la bordul satelitului funcțio
nează normal.

La Bruxelles s-a deschis 
primul Tîrg internațional al 
Cărții/ ta care Pafhcipă 560 de edi
turi, din 25 de țări, expunînd pește 
<50 000 de titluri de cărți. România este 
reprezentată printr-un stand al între
prinderii de comerț exterior „Carti- 
mex".

canada Mișcarea anti
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amploare
Apropierea scadenței de 20 de 

ani de existență a pactului nord- 
atlantic, care permite țărilor 
membre să denunțe participa
rea în continuare, a declanșat, 
după cum se știe, o vie agitație 
în țările occidentale. Promoto
rii atlantismului, ai politicii de 
bloc închis au scos la iveală 
planuri noi de reanimare a 
N.A-T.O.

Dincolo de încercările de a 
administra oxigen pactului nord- 
atlantic transpar însă cu pu
tere curentul de opinii tot mai 
intens dintr-un număr crescînd 
de țări în favoarea desprinderii 
de N.A.T.O., protestele tot mai 
numeroase împotriva cheltuie
lilor militare sporite, a prezen
ței bazelor și trapelor militare 
pe teritorii străine. Exemplul 
Canadei este în această privin
ță edificator. De mai mult timp, 
problema unei eventuale ieșiri a 
acestei țări din N.A.T.O., a re
venirii la situația care a prece
dat angajarea sa în blocul at
lantic domină. întreaga viață pu
blică și politică canadiană.

Prin cîteva declarații succe
sive, primul ministru . Pierre 
Elliot Trudeau a avansat din 
nou, chiar din primele zile ale 
anului, posibilitatea retragerii 
Canadei din pactul nord-atlan- 
tic, ca urmare a procesului de 
reconsiderare a politicii externe 
a țării, care se desfășoară în 
prezent la Ottawa. Acest proces, 
determinat de nemulțumirile 
manifestate în țară în ultimii 
ani față de politica externă, are 
drept scop să ducă la o mai 
bună folosire a posibilităților 
existente, pentru ca, pornind de 
la interesele sale naționale, Ca
nada să-și poată manifesta in
dependența de acțiune pe tărî- 
mul relațiilor externe. O parte

din membrii cabinetului au 
susținut deschis 'opinia primu
lui ministru, așa cum a făcut 
ministrul poștelor, Eric Kie
rans, care, în cadrul unei în- 
tîlniri ce a avut loc în Co
lumbia britanică, a declarat că 
apartenența țării la pactul a- 
tlantic „nu aduce nici un fo
los", că „în loc de a reprezenta 
o barieră reală împotriva unei 
amenințări reale, N.A.T.O. con
stituie o justificare în sine îm
potriva unei amenințări mili
tare inexistente". Opoziția con
servatoare, precum și cîțiva din 
membrii cabinetului au cerut, 
în schimb, menținerea nealte
rată a participării. în cadrul 
blocului atlantic. Pe de altă par
te. în timpul conferinței Com- 
monwealth-ului de la Londra, 
primul ministru britanic, Harold 
Wilson, s-a străduit, după cum 
au remarcat ziarele canadiene 
„Ottawa Citizen" și „Globe and 
Mail", să convingă pe premierul 
Trudeau să nu renunțe la an
gajamentele Canadei în cadrul 
N.A.T.O. și să nu procedeze la 
modificări radicale ale politicii 
față de această organizație- Su
pus unor astfel de presiuni, 
premierul canadian a admis 
reînnoirea obligațiilor față de 

. N.A.T.O., dar numai pentru o 
perioadă de încă un an, adău
gind că țara sa va trebui ori
cum să-și reconsidere politica 
externă.

între timp, pe întreg teritoriul 
Canadei s-au intensificat ce
rerile pentru ieșirea țării 
din alianța atlantică, pentru 
promovarea unei politici de pace 
și destindere; pe zi ce trece 
principalilor adversari ai atlan
tismului li se adaugă forțe de 
cele mai diferite tendințe. In
tr-un memorandum adresat gu-

vemului, Congresul canadian al 
muncii — cea mai importantă 
organizație sindicală, cuprinzînd, 
1,6 milioane membri — a cerut 
revizuirea participării Canadei 
la N.A.T.O. și părăsirea coman
damentului comun canadiano- 
american de apărare antiaeria
nă a Americii de Nord (NORAD). 
La 21 martie, George Harris, 
secretarul sindicatului „United 
electrical, radio and machines 
workers union", care grupează 
27 000 de membri, a adresat pre
mierului Trudeau un mesaj în 
care-i cere „să se opună în mod 
public proiectului american 
anti-rachetă și să se pronun
țe pentru retragerea tării 
din N.A.T.O. și NORAD". 
Prin aceasta — se subliniază în 
mesaj — „Canada ar dobîndi 
posibilitatea reală de a influența 
în deplină independență cursul 
evenimentelor în scopul de a 
se ajunge la un acord în do
meniul dezarmării și păcii în 
lume". Ieșirea Canadei din 
N.A-T.O. a mai fost cerută de 
participanții la conferința sin
dicatelor din Vancouver, pre
cum și de Consiliul pentru apă
rarea păcii din Columbia bri
tanică. Pronunțîndu-se pentru 
denunțarea acordului militar 
dintre Canada și S.U.A. și pen
tru părăsirea alianței atlantice, 
Consiliul național canadian 
al Organizației pentru apă
rarea păcii arăta, într-o scri
soare adresată la începu
tul acestei luni primului 
ministru, că participarea țării 
la N.A.T-O. împiedică Canada 
să ducă o politică externă de 
pace și obligă guvernul să facă 
mari cheltuieli militare, care în 
alte condiții ar putea fi îndrep
tate spre programe civile.

Este cunoscut că, la fel ca șl

alte țări, Canada a fost atrasă 
în pactul nord-atlantic promi- 
țîndu-i-se avantaje de ordin po
litic, economic, militar. Dar cei 
20 de ani care au trecut au ară
tat convingător opiniei publice 
că nu de avantaje poate fi 
vorba, ci dimpotrivă. Pe plan 
intern, apartenența la alianță 
s-a tradus mai ales prin sacri
ficii materiale, care, după cum 
era de așteptat, au afectat în
tr-o oarecare măsură economia 
țării. Din momentul intrării în 
N.A.T.O., Canada a cheltuit în 
scopuri militare 40 miliarde do
lari, in timp ce in țară au ră
mas multe probleme nerezolva
te. Toate acestea explică de ce 
mulți canadieni gîndesc că ar 
fi primejdios și regretabil dacă 
Canada va continua să facă 
parte din această organizație.

Tocmai pe această linie se în
scriu și unele lucrări apărute 
în ultimul timp la Ottawa, intre 
care menționăm broșura „De ce 
Canada trebuie să părăsească 
N.A.T.O", aparținînd secreta
rului general al P.C- din 
da, William Kashtan.

Reconsiderarea rolului 
dei în N.A.T.O. se înscrie
situație politică complexă, do
minată de relațiile speciale ale 
țării cu S-U.A., retragerea 
din alianța atlantică pu- 
nînd în discuție însuși statutul 
relațiilor dintre cele două state. 
De aceea, comentatorii așteaptă 
cu interes discuțiile pe care pre
mierul canadian le va purta la 
24 și 25 martie la Washington 
cu președintele Statelor Unite. 
Oricum, se apreciază că miș
carea canadiană împotriva pac
tului nord-atlantic va lua și mai 
multă amploare.

Radu BOGDAN
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In favoarea stabilirii de către S. U. A. j 
a unor relații diplomatice și comerciale j 

normale cu R. P. Chineză I 
O ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONFERINȚEI comitetului I 

NAȚIONAL PENTRU RELAȚII AMERICANO-CHINEZE |

NEW YORK 22 (Agerpres). — 
Vineri au luat sfîrșit la New York 
lucrările Conferinței Comitetului 
național pentru relații americano- 
chineze, la care au participat un 
mare număr de membri ai Con
gresului S.U.A., experți în relații 
internaționale, cadre didactice uni
versitare, reprezentanți ai cercuri
lor de afaceri etc. In ultima zi a 
conferinței a luat cuvîntul fostul 
ambasador al S.U.A. la O.N.U., 
Arthur Goldberg,, care a declarat 
că o schimbare a politicii america
ne față de R. P. Chineză „este un 
element necesar al unei noi politici 
externe a Statelor Unite". Gold
berg s-a pronunțat în favoarea re

R. F. A GERMANIEI

stabilirii drepturilor R. P. Chineze 
în O.N.U.

In cursul discuțiilor au mai luat 
cuvîntul fostul consilier al Casei 
Albe, Theodore Sorensen, Harrison 
Salisbury, director adjunct al zia
rului „New York Times", James 
Thomson, profesor la Universitatea 
Harvard, George Taylor, profesor 
la Universitatea din Washington, și 
alții. Vorbitorii s-au pronunțat în 
favoarea stabilirii de către S.U.A. 
a unor relații diplomatice și co
merciale normale cu R. P. Chineză 
și au criticat poziția adoptată pină 
acum în această problemă de gu
vernele de Ia Washington.
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„Dosarul P.N.D."
BONN 22 (Agerpres). — Ministrul 

vest-german al afacerilor interne, 
Ernst Benda, a anunțat vineri în Bun
destag că guvernul „dispune de un 
dosar complet", care îi permite să 
adreseze Curții constituționale de la 
Karlsruhe cererea de interzicere a 
Partidului Național Democrat, de ex
tremă dreaptă. El a adăugat că Con
siliul de Miniștri va lua, probabil, în 
scurt timp o hotărîre în această pri-

Relațiile diplomatice din
tre Iran și Liban s-au în
răutățit brusc sîmbătă Prin r°- 
chemarea de către guvernele acestor 
țări a ambasadorilor atît de la Beirut 
cit și de la Teheran. Presa libaneză 
afirmă că această hotărâre a guverne
lor iranian și libanez constituie prelu
diul ruperii relațiilor diplomatice din
tre cele două țări. După cum relatează 
agențiile de presă, înrăutățirea relații
lor diplomatice se datorează refuzului 
autorităților libaneze de a extrăda, în 
timp de 48 de ore, pe generalul iranian 
Bakhtiari, fost director general al secu-

(rității iraniene, arestat în Liban, sub 
învinuirea de contrabandă cu arme.

i Președintele Republicii 
Guineea, Seku Ture, luînd cu-

rămîne pe rol j 

vință. Ministrul apărării, Gerhard B 
Schroder, a evocat la rîndul său g 
aceeași problemă, în cadrul unei con- ■ 
ferințe de presă, la Diisseldorf. El a B 
aminlit că Partidul Creștin Democrat g 
s-a pronunțat împotriva oricărei alian- ■ 
țe cu P.N.D. Joi, Ministerul de Inter- | 
ne adresase Curții constituționale de I 
la Karlsruhe cererea de interzicere a “ 
ziarului „National-Zeitung", organ care I 
reflectă politica P.N.D. “

vîntul la un miting care a avut loc în 
capitala țării, a anunțat arestarea a doi 
membri ai guvernului sub acuzația că 
urmăreau să înlăture actuala condu
cere a țării. Cele două persoane ares
tate sînt Fodeba Keyta, care a ocupat 
funcția de secretar de stat pentru eco
nomia rurală, și colonel Kaman Diaby, 
secretar de stat pentru serviciile civile, 
șef de stat major adjunct al armatei 
guineeze.

Conferința Consorțiului 
internațional pentru comu
nicații prin sateliți dnteisat)« 
luat sfîrșit la Washington, după patru 
săptămîni de discuții, fără să se ajungă 
la un acord privind regimul perma
nent și universal al telecomunicațiilor 
prin sateliți. Pină la 18 noiembrie a.c., 
data reluării lucrărilor, un „comitet 
pregătitor" va încerca să rezolve di
vergențele existente între cele 70 da 
state membre ale organizației.
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