
Cu hotărlre și avînt,

Bihor nu au 
sută din su- 
a se cultiva 
Constanța —

dată, celor circa 90 000 
care au fost însămînțate 
sfîrșitul săptămînii tre- 
s-au adăugat alte supra-

în agricultură

P R O L ETA R i DÎN TO ATE TARILE. UNÎTÎ-VÂ!

30 BANI

Delegația P. C. din Israel

J

Grupul de ziariști suedezi

Ministrul
la București

noastră.(Continuare în pag. a II-a)

mult mai multsa

ir creatorilor de film
Convorbire cu Ion Popescu GOPO

D. COSTIN

(Continuare în pag. a IV-a)

calitate de 
de vicepre-

— Cum ar putea fi 
definite sensul, conținutul 
acestei politici cinemato
grafice ?

unei evo
ci valori- 
experien-

— într-adevăr — ne-a 
spus Gopo — dezvoltarea

!n dubla 
creator și _ _  . . .
ședințe al Asociației ci
neaștilor — să răspundă 
corespondentului nostru.

Vilner, secretar general
P.C.I., Saliba Hamis și

filmele unora 
au primit pre-

Scrisoarea de mal sus, 
la care subscriem, a fă
cut obiectul unei discuții 
cu Ion Popescu Gopo, 
pe care l-am rugat ca —Neferal" din Capitala: secția ae aliaje

general al Comitetului 
al Partidului Comunist 

Consiliului 
al Republicii Socialiste

adjunct al mi- 
externe.

(Agerpres)

Israelului

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Vasile Gliga, 
nistrului afacerilor

Richard WINTER
prim-secretar al Comitetului 

județean de partid, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 

popular județean Sibiu

de interes maior !
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harnica țărănime

înfăptuiește politica

Sarcma nr. 1 PRIMIRI LA TOVARĂȘUL
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Zilele acestea, toate direcțiile 
agricole județene au fost, simul
tan. în legătură telefonică cti 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
în cadrul acestei teleconferințe au 
fost discutate problemele ce se 
cer rezolvate pentru grăbirea lu
crărilor agricole de primăvară. 
Ne vom referi la cîteva din 
constatările și recomandările fă
cute cu prilejul acestei teleconfe- 
rințe, ele fiind deosebit de in
structive pentru specialiștii de la 
direcțiile agricole și din unitățile 
de producție, pentru toți oamenii 
muncii din agricultură.

După multe zile cu lapo- 
viță, ploi și nebulozitate, în cea 
mai mare parte a tării cerul s-a 
înseninat. Directorii direcțiilor a- 
gricole au anunțat că această e- 
voluție a timpului va permite ca, 
în zilele 
cu toate 
un lucru 
tru zona 
unde temperaturile scăzute 
precipitațiile abundente au 
piedicat desfășurarea normală a 
lucrărilor de primăvară La a- 
ceastă 
hectare 
pînă la 
cute li 
fețe.

în unele cooperative agricole 
de producție, zilele bune de lucru 
la cîmp nu au fost folosite din 
plin la semănat datorită faptului 
că nu și-au asigurat din vreme 
semințele necesare, nu le-au pre
gătit corespunzător, Deși repre- .. 
zentanții celor mai multe direcții 
agricole au afirmat că unităthe 
au ridicat semințele, situaț*»e 
prezentate de către Agrosem și 
Departamentul pentru valorifica
rea produselor agricole au de
monstrat contrariul. în județul 
Vaslui mai erau de ridicat din 
baze 65 tone orz, 140 tone mazăre, 
42 tone floarea-soarelui, 59 tone 

f semințe de in pentru ulei. Aici 
nu poate fi vorba numai de greu
tățile la transport determinate de 
starea timpului, ci și de lipsa de 
preocupare a organelor locale. 
Reprezentantul județului Vîlcea 
solicita porumb, deși se reparti
zase din vreme o cantitate de 200 
tone și care se găsea de multă 
vreme în bazele din județ.

Cu această ocazie au reieșit și 
unele neînțelegeri și chiar în
curcături în ce privește dirijarea 
semințelor. Județul Vîlcea trebuia 
să ridice mazărea de la Pitești, 
dar nu exista cantitatea respec
tivă. De asemenea, în județul 
Dîmbovița nu sosise încă mază
rea repartizată de la Cluj. Se con
stată că, în multe locuri, cantită
țile de semințe repartizate de 
Consiliul Superior al Agriculturii 
se găsesc doar pe hîrtie. Hune
doara semnalează lipsa arpagi
cului ; Covasna nu dispune încă 
de sămînța de pătrunjel ; la Ialo
mița lipsește orzoaica. De la Iași 
a fost sesizată calitatea necores
punzătoare a unor semințe li
vrate ; floarea-soarelui este ata
cată de boli, iar în cele de orz și 
muștar se găsesc multe semințe 
de buruieni și din această cauză 
nu pot fi folosite la semănat. Si
tuațiile amintite se datoresc ne
glijentei de care au dat dovadă 
consiliile de conducere din unele 
cooperative agricole, lipsei de în- 

•'drumare și sprijin din partea di
recțiilor agricole și a uniunilor 
cooperatiste. Aprovizionarea cu 
semințe trebuia rezolvată mai de 
mult, nu acum în toiul lucrărilor 
agricole.

Acum, cînd terenul începe să 
se zvinte peste tot, este necesar 
să se acționeze pe un front larg, 
cu toate forțele, pentru grăbirea 
semănatului, accentul punîndu-se 
pe culturile din prima epocă. O 
mare atenție trebuie acordată 
mai ales mazării. Dacă se întîr-

următoare, să se treacă 
forțele la semănat. Este 
important mai ales pen- 
de sud și răsărit a tării, 

și 
îm-

zie prea mult semănatul, produc
ția va fi diminuată, deoarece în
floritul va coincide cu perioada 
călduroasă, ceea ce va împiedica 
legatul. Chiar și în județele din 
Transilvania și Banat, unde a 
existat timp favorabil desfă
șurării lucrărilor agricole, nu au 
fost însămînțate decît suprafețe 
mici, sub posibilități. în județele 
Arad și Hunedoara semănatul ma
zării s-a încheiat. Deși au bene
ficiat de condiții climatice mai 
bune pentru desfășurarea lucrări
lor agricole de sezon, unitățile a» 
gricole din județul “ 
semănat decît 22 la 
prefețele prevăzute 
cu mazăre, cele din
43 la sută ; Alba — 51 la sută ; 
Satu Mare — 59 la sută. Termi
narea însămînțării mazării în tim
pul cel mai scurt este o sarcină 
dintre cele mai importante, care 
trebuie să preocupe îndeaproape 
pe conducătorii de unități agri
cole. Și în sudul țării au fost 
create condiții ca să se intre în 
cîmp. Este indicat ca, în decurs 
de 3—4 zile, să se termine, și în 
această zonă, semănatul mazării. 
Bineînțeles, cu aceeași intensitate 
trebuie să se lucreze la semăna
tul celorlalte culturi din epoca 
întîi, să se facă pregătirea tere
nului pentru floarea-soarelui și 
porumb.

întrucît timpul este foarte îna
intat, pentru recuperarea rămîne- 
rii în urmă la semănat este ne
cesar să se facă operativ o re- 
amplasare a cultuijlpr,. așa . cum 
s-a procedat în multe unități agri
cole. Pe alocuri se constată o ri
giditate în ce privește reamplasa- 
rea culturilor în funcție de situa
ția terenului. în cadrul telecon- 
ferinței, Direcția agricolă a jude
țului Galați a solicitat Consiliu
lui Superior al Agriculturii apro
barea ca mazărea de grădină să 
nu fie pusă la irigat, întrucît te
renurile respective au acum ex
ces de umiditate. Ea poate fi se
mănată pe terenurile mai ridi
cate, de pe terasă. Organele lo
cale sînt în măsură să precizeze 
cum este mai bine să se facă se
mănatul diferitelor culturi, în 
funcție de starea terenului.

Pentru ca în timpul campaniei 
agricole tractoarele să poată lu
cra din plin, este nevoie să existe 
cantități îndestulătoare de com
bustibil. în presă s-a criticat fap
tul că unele întreprinderi pentru 
mecanizarea agriculturii nu aveau, 
acum, la început de campanie, 
carburanți pe măsura nevoilor. 
Așa cum s-a arătat în cadrul te- 
leconferinței, această situație se 
datorește faptului că întreprinde
rile respective nu au depus la 
timp comenzi pentru carburanți, 
iar în unele cazuri, Ministerul 
Petrolului a întîrziat livrările. 
S-a atras serios atentia că vor 
fi aspru sancționați directorii a- 
celor întreprinderi de mecaniza
rea agriculturii care vor rămîne, 
în timpul desfășurării lucrărilor 
agricole, fără carburanți. Spre 
a se recunera rămînerea în 
urmă în desfășurarea lucrări
lor agricole va trebui ca tractoa
rele să fie folosite și în cursul 
nopții la pregătirea terenului. 
Or, la această dată, multe trac
toare nu au fost echipate cu ba
terii. în interesul bunei desfă
șurări a campaniei agricole se 
cere ca problema să fie' rezolvată 
urgent.

Așa după cum s-a văzut, unele 
probleme de care depinde în mod 
direct buna desfășurare și grăbi
rea lucrărilor agricole nu au fost 
rezolvate la timp. Este necesar ca 
acum să se acționeze hotărît 
pentru impulsionarea tuturor lu
crărilor de sezon.

Ing. Ion HERȚEG

NICOLAE CEAUȘESCU
Ambasadorul Uniunii Sovietice

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar 
Central
Român, președintele
de Stat " ~
România, a primit, miercuri 2 a- 
prilie 1969, pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al U-

Miercuri la amiază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C. C. al P.C.R., împreună cu to- 
varășii\Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a întîl- 
nit cu delegația Partidului Comu
nist din Israel, formată din tova-

niunii Sovietice la București — 
A. V. Basov — la cererea aces
tuia.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

rășii Meir 
al C.C. al
David Henin, membri âi Biroului 
Politic al C.C. al P. C. din Israel.

A participat tovarășul Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

Clujeana" reprezintă nu nu
mai o marcă de încălțăminte, 
dar și un simbol al spiritului 
creator. O performantă ca aceea 
de a fabrica în fiecare zi 20 000 
de perechi de încălțăminte nu e 
la îndemîna oricărei întreprin
deri. Mai ales că nici măcar 
cel mai înalt nivel tehnologic 
atins, pe plan mondial. în in
dustria încălțămintei nu permi
te eliminarea în întregime a 
muncii manuale. Creatorii și 
realizatorii de modele de la 
„Clujeana" sînt receptivi la mo
dificările modei și, totodată, se 
străduiesc la rîndul lor să im
pună moda.

Despre istoria acestei fabrici, 
despre perspectivele ei, stăm 
de vorbă cu unul dintre specia
liștii de aici, directorul econo
mic Nicolae Ciovîrnache.

— Dacă ar fi să periodizăm, 
pentru claritate, istoria între
prinderii noastre, epoca ei „mo
dernă" ar începe cu anul 1965 
— ne spune interlocutorul nos
tru. Atunci s-a semnat actul de 
naștere al „viitorului". în acel 
an au fost alocate pentru dez
voltarea și sistematizarea fabri
cii 300 milioane lei. Priviți ce-a 
însemnat aceasta !

Halele alternează — cele vechi, 
masive, alături de cele noi, cu 
deschideri luminoase, utilate 
după ultimele cerințe ale tehni
cii. Lucrările de investiții, în
cepute chiar din 1965, au fost 
realizate într-un ritm alert. Ul
timele capacități puse în func
țiune conduc la un spor de pro
ducție de 1,7 milioane perechi 
de încălțăminte pe an și 3 tone 
piei pe zi la tăbăcărie.

Radu GHEORGHIU

(Continuare în pag. a V-a)

Pe agenda consiliilor

Față de necesitatea întăririi rolu
lui organelor locale în opera de edi
ficare socialistă, în valorificarea mai 
largă a resurselor și posibilităților 
existente în județe, municipii, orașe, 
comune, în utilizarea deplină a în
tregului nostru potențial material și 
uman, consiliilor populare Ie-a fost 
sporită autoritatea in întreaga viață 
socială, le-au fost atribuite compe
tențe mult mai mari pentru a solu
ționa cit mai eficient, în cadrnl 
orientării de ansamblu stabilite cen
tral, toate problemele care apar pe 
teritoriul respectiv, pentru a răspun
de nevoilor de azi și a veni în în-, 
tîmpinarea exigențelor de mîine. în 
cadrul amplului program stabilit de 
partid pentru dezvoltarea și adinci- 
rea continuă a democrației socialiste, 
aceste măsuri și-au găsit concretiza
rea în legea de organizare și func
ționare a consiliilor populare, de cu- 
rînd votată 'de Marea Adunare Na
țională, care consacră multiplele lor 
atribuții în spiritul unei largi auto
nomii.

Bucurîndu-se de o serie lar
gă, de ațribuții și competențe, este de 
la sine înțeles că aceste organe re
prezentative ale maselor au, implicit, 
datoria să rezolve cu operativitate și 
eficiență diversele probleme pe care 
le ridică activitatea economică și so
cială. în acest context apare fireas
că întrebarea : pe ce căi și prin ce 
mijloace își poate exercita consiliul 
popular funcțiunile ce-i revin ?

Uu rol primordial în acest sens re
vine sesiunii. Faptul că aceste sesiuni 
sînt publice — la ele putînd să parti
cipe, în afară de deputați, specialiști 
din diferite domenii de activitate, 
persoane din conducerea ministerelor 
și a celorlalte organe centrale ale 
administrației de stat, reprezentanți 
ai organizațiilor obștești, ca și alte 
persoane a căror prezență este soco
tită utilă — oferă toate premisele ca 
masele de cetățeni să ia parte efec
tivă la dezbaterea pe plan local

treburilor de stat și obștești, să 
participe direct la organizarea și con
ducerea acestora. Modul de organi
zare a sesiunilor — cu o anumită 
frecvență și regularitate, fiind posi
bilă și convocarea în mod extraor
dinar, ori de cite ori este nevoie — 
dă garanția unei activități continue, 
ceea ce. practic, înseamnă multiple 
posibilități pentru rezolvarea opera
tivă a problemelor.

Referindu-ne la eficiența sesiuni
lor, la spiritul democratic în care se 
desfășoară, se cere subliniat cu deo
sebire dreptul acordat deputaților 
de a pune întrebări și a adresa inter
pelări comitetului executiv, oricărui 
membru al acestuia, precum șl con
ducătorilor organelor locale de spe
cialitate ale administrației de stat, al 
organizațiilor economice, întreprin
derilor și instituțiilor subordonate 
consiliului popular, avînd dreptul de 
a cere și a obține de la comitetele 
executive informațiile necesare pen
tru pregătirea interpelării și a parti-

cipării în general la dezbateri, 
cazul cînd nu se poate da un răs
puns corespunzător în cadrul ace
leiași sesiuni, este obligatoriu să se 
realizeze acest lucru pînă la sesiunea 
următoare. Și, în sfîrșit, nu putem 
trece peste faptul că. în unitățile ad- 
ministrativ-teritoriale locuite și de 
populație de altă naționalitate decît 
cea română, dezbaterile au loc în 
limba maternă a acestei populații.

Țin să relev cu satisfacție 
că, în județul Sibiu, înțelegîndu-se 
pe deplin importanța sesiunilor, au 
sporit în ultimul timp preocupările 
în vederea ridicării continue a 
nivelului acestor dezbateri, hotărî- 
toare pentru bunul mers al treburi
lor pe plan județean, municipal, oră
șenesc, comunal.

Din experiența dobîndită pînă 
acum de Consiliul popular județean 
Sibiu reiese că deosebit de Impor
tant pentru succesul unei sesiuni 
este ca in fața multiplelor probleme, 
aflate pe agenda activității consiliu
lui, să te oprești asupra aceleia sau 
acelora care suscită cel mai mare in
teres sau prezintă cea mai mare ac
tualitate într-o perioadă sau alta. 
Desigur, la un moment dat se pot 
pune, pe același plan al importanței, 
trei, patru sau cinci probleme mari. 
Care din ele este cea „mai mare", cea 
care trebuie înscrisă pe ordinea de 
zi a sesiunii 1 în vederea selectării

partidului
TELEGRAME ADRESATE COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUSESCU, DE CONFERINȚELE 
UNIUNILOR JUDEȚENE ALE COOPERATIVELOR 

AGRICOLE DE PRODUCȚIE
în toate județele țării au avut loc, 

recent, conferințe ale uniunilor ju
dețene ale cooperativelor agricole de 
producție. Acest eveniment a coincis 
cu împlinirea a 20 de ani de la isto
rica plenară a C.C. al P.C.R. din 
3—5 martie 1949, care a pus bazele 
transformării socialiste a agriculturii 
în țara noastră. ,Pe lîngă discutarea 
unor probleme Curente și de pers
pectivă privind activitatea cooperati
velor agricole, partlcipanții la confe
rințe au făcut o prezentare retrospec
tivă a progreselor înregistrate, în 
cele, două decenii, de agricultura 
cooperatistă, au analizat multilateral 
posibilitățile și perspectivele de creș
tere a producției agricole, de dezvol
tare continuă a cooperativelor și 
de sporire a aportului lor la progre
sul general al țării. Partlcipanții la 
conferințe au trimis C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, per
sonal, telegrame prin care își expri
mă totala adeziune față de politica 
Internă si externă a partidului și 
statului nostru și, totodată, își iau 
angajamente să muncească neobosjt 
pentru a obține, în cinstea celei de 
a 25-a aniversări a eliberării patriei, 
noi succese în consolidarea economi
că și organizatorică a cooperativelor 
agricole și în sporirea producției ve
getale și animale.

în telegrama Conferinței Uniunii 
Județene a cooperativelor agricole 
de producție Prahova, după ce se 
arată că proprietatea cooperatistă 
a ajuns în 1968 în medie la 304 000 
lei la suta de hectare, adică de pa
tru ori mai mare ca în 1962, se spu
ne : „Conștienți de. faptul că agri
cultura este chemată să participe în
tr-o măsură mai mare la dezvoltarea 
ecojiomică a patriei, la creșterea ve
nitului . național, anul acesta sîntem 
hotărîți, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei și 
a Congresului al X-lea al partidului, 
să dobîndim noi succese în sporirea 
producției agricole, contribuind la 
înfăptuirea programului elaborat de 
partid pentru edificarea socialismu-

Iul în scumpa noastră patrie. Ne an
gajăm să depășim producția plani
ficată la grîu cu 3 552 tone, la po
rumb cu 3 859 tone și la sfeclă d« 
zahăr cu 7 021 tone".

„Delegații țăranilor cooperatori — 
se arată în telegrama Conferinței U- 
niunii județene a cooperativelor a- 
gricole de producție Timiș — își ma
nifestă recunoștință lor fierbinte pen
tru grija deosebită pe care partidul și 
statul nostru o acordă dezvoltării a- 
griculturii. Urmînd cu încredere po
litica partidului nostru, țărănimea co
operatistă a dobîndit succese do 
seamă în sporirea producției vege
tale și animale. în perioada 1965— 
1968 averea obștească a sporit de la 
1 077 milioane lei la 1 601 milioane 
lei, iar veniturile bănești de la 613 la 
963 milioane lei. Adunările generala 
ale cooperatorilor au răspuns cu în
suflețire chemării Conferinței orga
nizației județene de partid Timiș, 
s-au angajat ca în acest ah să depă
șească producțiile planificate cu 5 la 
sută la grîu, 6 la sută la porumb, 
să obțină o producție medie de cel 
puțin 25 000 kilograme sfeclă de za
hăr la hectar și să livreze fondului 
de stat peste plan 7 500 tone legume1'.

„Conferința Uniunii județene a co
operativelor agricole de producție 
Galați își exprimă adinca recunoș
tință fată de Partidul Comunist Ro
mân, sub conducerea căruia s-au 
înfăptuit profunde trahsformări în 
viața țărănimii în cei 20 de ani de la 
istorica plenară a Comitetului Cen
tral al partidului din 3—5 martie 
1949. Și în județul Galati sînt evi
dente rezultatele bune obținute în 
creșterea producției agricole vegetale 
și animale, în ridicarea nivelului de 
trai material și spiritual al țărăni
mii. An de an averea obștească a 
cooperativelor agricole de producție 
a crescut, alungind, în medie pe ju
deț, la 267 825 lei la suta de hectare. 
Au fost plantate cu vil și livezi te
renuri în pantă erodate pe o supra
față de peste 18 500 ha și s-au ame-

(Continuare în pag. a III-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, miercuri la amiază, pe Hans 
Bjorkegren, șeful Secției externe a 
Agenției centrale de știri din Sue
dia „Tidningarnas Telegrambyra1' 
(TT), înger Wennerlund, redactor 
la cotidianul din Stockholm „Da- 
gens Nyheter", Jan Behre, redac
tor la ziarul „Goteborgs Handels 
— OCH Sjofartstidning" din G6- 
teborg.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Cu această ocazie, tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer a acordat ziariș
tilor oaspeți o declarație în legă
tură cu apropiata vizită oficială în 
țara noastră a primului ministru 
al Suediei, Tage Erlander.

(Agerpres)

Miercuri după-amiază, președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe mi
nistrul Israelului la București, E- 
liezer Doron, în legătură cu pleca
rea sa definitivă din țara
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Cinefil pasionat, cum se 
mărturisește, prof. Anatol 
Teodorescu din Iași, ob
servă — intr-o scrisoare 
adresată redacției — că ul
timele filme românești de
monstrează posibilitățile 
cinematografiei noastre de 
a aduce pe ecran actuali
tatea in imagini convingă
toare. bogate în semnifica
ții. După ce subliniază că 
recentele premiere l-au 
cucerit prin adevărul lor 
uman, corespondentul nos
tru scrie : „Cred că ....Apoi
s-a născut legenda" și 
„Răutăciosul adolescent" ar 
trebui să fie considerate nu 
ca un obiectiv atins în ce 
privește filmul de actuali
tate, ci ca un punct de 
pornire, ca un criteriu ca
litativ de la care ar trebui 
să inceapă marea operă de 
reflectare cinematografică 
a realității socialiste. Spun 
asta deoarece, cînd am vă
zut. cu ani în urmă. „Pă
durea spînzuratilor", am 
salutat optimist maturita
tea filmului lui Liviu Ciu
lei ; am salutat și forța e- 
vocării artistice din filmul 
lui Lucian Pintilie „Dumi
nică la ora 6“ ; în genurile 
lor. si „Harap alb" și „Da
cii" și „Columna" au în
dreptățit — ca si alte pro
ducții — bune aprecieri. 
Dar filmele reușite au a- 
părut. la noi. ca niște ex
cepții, fără un spirit de 
continuitate și fără a da 
imaginea certă a 
Iutii consecvente, 
ficării optime a

tei cîstigate si a forțelor 
artistice de care dispune 
cinematografia noastră. Am 
impresia că această conti
nuitate de valoare si de 
teluri (artistice, tematice, 
educative) constituie cheia 
de boltă a unei cinemato-

Faptul că 
dintre noi 
mii internaționale este, fi
rește, prilej de mîndrie. 
Dar o școală națională se 
bizuie nu pe distincții, ci 
pe filme care, în totalita
tea lor, se recomandă prin*

Răspunderea artistică 
și socială

poate face
pentru valorificarea expe
rienței clștigate, că fiecare 
și toți împreună putem 
trage mult mai multe în
vățăminte din succesele ca 
si din eșecurile cinemato
grafiei noastre. In acest 
sens, cred că un lucru 
principal îl constituie par
ticiparea creatorilor — 
printr-un efort artistic și 
intelectual colectiv — la 
elaborarea și înfăptuirea 
unei politici cinematogra
fice care să evite „fluc
tuațiile" amintite în scri
soare.

grafii naționale, calea afir
mării ei în fata publicului 
de pretutindeni. Cum se 
explică inegalitățile fla
grante de vină acum si de 
ce depinde evitarea lor 1“

filmului românesc creează 
impresia acestei lipse de 
continuitate. O explicație 
ar fi faptul că autorii 
de filme, printre care 
mă număr, am fost preo
cupați de activitatea noas
tră individuală, fără 
a ne considera întotdeauna 
direct responsabili pentru 
dezvoltarea de ansamblu a 
cinematografiei naționale.

tr-o orientare specifică și 
printr-o ținută care im
pune, prin preocupări te
matice și artistice ca.te-i 
conferă personalitate de
oarece reflectă realitățile 
și tradițiile poporului res
pectiv. Nu pot fi de acord 
cu cei care contestă tot ce 
s-a făcut pînă acum în fil
mul românesc. Dar sînt de 
acord cu părerea că se

— Fiecare cinematogra
fie, fiecare mare studio 
are o politică artistică 
proprie. Mitul vedetei, pe 
care s-a clădit industria 
cinematografică hollywoo- 
diană, a apărut ca urmare 
a unei asemenea politici. 
Cultul violenței, al erotis
mului — promovat astăzi 
de anumite studiouri occi
dentale — este, și el, ex
presia unei politici cine
matografice. care-sl pro
pune să speculeze instinc
tele primare, goana după 
senzațional a unui public 
neevoluat; subordonată ex
clusiv profitului material,
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DIVERS
busola practică

Probitate 
profesională

a instructorului teritorial

O epidemie de febră aftoasă 
provoca mari necazuri crescăto
rilor de animale din une
le comune din județ — ne 
scrie loan Roșu, secretarul co
mitetului de partid al comunei 
Giarniata (Timiș). Specialiști din 
mai multe colțuri ale tării au 
răspuns apelului lansat de Con
siliul Superior al Agriculturii. 
Printre ei se afla și medicul ve
terinar Valeriu Nicolaescu, venit 
tocmai din județul Argeș. Mun
cind neobosit zi și noapte, medi
cul a reușit — prin măsuri de 
profilaxie corespunzătoare — să 
salveze un însemnat număr de 
animale (porci și taurine) și, 
practic, să lichideze maladia. 
Un om la datorie.

Mare-i
lumea!

O delegație ultraserioasă, for
mată din șapte specialiști, a ple
cat cu avionul la Cluj pentru o 
chestiune de maximă importan
ță, de care depindea viitorul 
zborurilor aeriene. Această dele
gație TAROM avea epocala mi
siune de a omologa, la fața locu
lui, un aparat de.... fiert cafea. 
Adică, un ceainic în toată regula. 
Ajungînd la Cluj, delegația a 
fost cazată la hdtelul „Continen
tal", unde a început, pare-se, di
ficila operație „C“, de omologa
re a ceainicului. Dar, în sfîrșit, 
bine că s-a rezolvat și această 
problemă-cheie a timpului nos
tru. Cînd se va inventa acul cu 
gămălie vor pleca, probabil, 
paisprezece specialiști. Merită l

Dovezi de

I

I
I
I

Eminescu, Creangă, Carag'iale, 
Sadoveanu, Arghezi, Cei mai 
îndrăgiți dintre îndrăgiții 
noștri scriitori nu-și dezmint 
popularitatea. In ultimele două 
decenii, succesivele ediții ale 
operelor lor însumează... 
19 100 000 exemplare. Raportînd 
cifra la populația tării, con
chidem că fiecărui locuitor îi 
reVine un voltîm al autorilor 
menționați. Va bilanț; optimist.

Balastul
S-a întâmplat la întreprinde

rea de construcții ?i montaje 
depozite din Capitală. Cîtiva 
indivizi, puși pe jecmăneală, au 
eșuat în tentativa de a incasa 
bani nemuriciți. Aproape 150 000 
lei a costat „transportul" a 
3 674 metri cubi de balast, care 
nici nu s-a mișcat din albia 
rîurilor. Foite de parcurs ale 
mașinilor de transport se con
firmau fictiv, ve considerentul 
«ă „unele mașini au fost su
praîncărcate". Singura evidență 
era. un registru de poartă, în 
care conducătorii auto își în
registrau singuri cursele, cit și 
cum doreau. Si ar fi mers 
treaba așa multă vreme, dacă 
nu intervenea controlul finan
ciar. Banii 
la cei ce 
Lucrau la 
s-au făcut.

Amploarea obiectivelor, problema
tica vastă si extrem de complexă ce 
stau în fata organelor si organiza
țiilor de partid în condițiile create 
prin reorganizarea administrativ-te- 
ritorială a tării au determinat o 
optică nouă si asupra muncii in
structorilor comitetului județean de 
partid. Corpul nostru de instructori 
provine tocmai din rîndurile activiș
tilor de la fostele comitete regional 
și raionale de partid. E drept, sînt 
oameni cu bogată experiență, cu te
meinică pregătire politică și 
fesională. Aceasta constituie 
trea" lor pozitivă.
ei au venit cu un anumit stil de 
muncă specific condițiilor în care 
au lucrat înainte și care nu mai 
corespunde decît parțial în actuala 
structură organizatorică.

Iată aspecte de care se cerea să 
ținem seama în toate acțiunile 
noastre îndreptate spre sprijinirea 
instructorilor, pentru ca ei să-și 
poată exercita în bune condiții a- 
tribuțiile. Firește. în centrul pre
ocupărilor biroului comitetului ju
dețean de partid se află continua 
ridicare a nivelului politic, ideo
logic si profesional al tuturor in
structorilor. cunoașterea de către ei 
a sarcinilor de cea mai mare ac
tualitate în diferite perioade. Desi
gur. o anumită experiență exista în 
această privință, dar ea trebuia îm
bogățită. De pildă, cu prilejul in
struirilor se utiliza procedeul de a 
se rezerva un timp pentru ca 
structorii să poată lua cunoștință 
conținutul unor documente 
partid, instrucțiuni ale C.C.
P.C.R., hotărîri ale comitetului ju
dețean. Practica ne-a arătat însă că. 
în condițiile cînd instructorii sînt 
puși în situația de a acționa nemij
locit în sprijinul organizațiilor de 
partid,, nu este suficient ca ei să cu
noască superficial. „după ureche", 
dintr-o simplă lectură, documentele 
de partid. Iată de ce, în programul 
de instruire am rezervat un timp mai 
niare studierii individuale a celor 
mai recente hotărîri ale partidu
lui și guvernului, a propriilor noas
tre hotărîri si măsuri si am stabilit 
ca după aceea să urmeze dezba
terea lor sub conducerea secre
tarilor sau a altor membri ai comi
tetului județean de partid. în afară 
de aceasta, dezvoltînd experiența 
acumulată în trecut, membrii birou
lui,. alte cadre cu o înaltă pregătire 
țin în fața instructorilor expuneri pe 
problemele principale ale politicii 
interne și internaționale.

Prin înlăturarea verigilor inter
mediare. a suprapunerilor, instruc
torii- teritoriali se află în legătură 

'.nemijlocită cu diferite tinitâti eco- 
' ribmice. sociale. In ftbua situație, 

a apărut și mai limpede necesi
tatea ca instructorii să cunoas
că temeinic problemele economi- 

sociale și culturale din sfe- 
activitătiî organizațiilor de partid 
care le îndrumă. Tinînd seama 
acest lucru, că si de faptul că 
desfășoară activitatea mai mult 
domeniul rural, urmărim ca în

Nicolae DAN
secretar al Comitetului judefean 

de partid Galați

pro-
„zes-

Totodată, însă

in-
de 
de 
al

vor fi recuperați de 
s-au făcut vinovati. 
balast — si balast 
S-a ales praful!...

Una 
din două

Cetățeanul Constantin Nîca s-a 
plins Procuraturii municipiului 
București că din 1966, de cînd a 
decedat soția sa. serviciul de 
spațiu locativ al Sectorului 5 
„întîrzie" să-i schimbe, pe nu
mele său, ordinul de repartizare 
a locuinței ce o deține. Un pro
curor s-a deplasat la serviciul 
amintit, pentru cercetări. Șeful 
serviciului spațiu locativ. Chiru 
Mazilescu. a cerut procurorului 
o adresă scrisă. I s-a explicat că. 
potrivit legii pentru organizarea 
și funcționarea procuraturii (i-a 
fost și arătată), angajații institu
țiilor au obligația să prezinte 
procurorilor actele și orice alte 
lucrări ce le sînt necesare în 
exercitarea atribuțiilor. Dar Chi
ru Mazilescu nu a vrut să arate 
nimic. „Această lege creează o- 
bligații pentru procurori, nu 
pentru mine. Noi avem alte legi" 
— a spus el. Drept pentru care, 
procurorul i-a amintit de o altă 
prevedere legală : Codul penal 
pedepsește cu... „fapta funcțio
narului de a nu îndeplini un act 
la care este obligat în virtutea 
atribuțiilor sale de serviciu". A- 
dică. ori una, ori alta. Ambele 
sînt legale. Dumnealui ce pre
feră ?

Atenție!
In trimestrul l al acestui an, 

tn raza municipiului București 
s-au înregistrat 153 accidente 
de circulație. Rezultatele sînt 
îngrijorătoare: 32 de morți și 
124 de răniți grav. Atenție: 
marea majoritate a acestor ac
cidente (peste 60 la sută) au 
fost comise din vina exclusivă 
(prin încălcarea regulilor de 
circulație) a pietonilor și pasa
gerilor. Despre pericolul pe ca- 
re-l reprezintă ignorarea res
pectării stricte a normelor de 
circulație ve drumurile publice 
s-a scris deseori. Statistica de 
mai sus este elocventă, 
mentariile sînt de prisos !

Co

de

eu «
I „Scînteii".

Rubrica redactată
Stefan ZîDĂRIȚÂ 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

ce, 
ra 
pe 
de 
îsi 
în ............ .
cadrul pregătirilor lunare ei să aibă 
posibilitatea de a aprofunda o se
rie de probleme ale economiei a- 
grare. ale activității întreprinderilor 
agricole de stat si ale întreprin
derilor de mecanizare a agricul
turii. ale cooperativelor agricole de 
producție.

Viata însăși ne determină să a- 
ducem mereu perfecționări sistemu
lui de pregătire a instructorilor. Nu 
poate fi admisibilă practica din tre
cut cînd fiecare secretar venea și de
șerta „sacul" de probleme în fata 
instructorilor. Un a3tfel de conglo
merat de preocupări nu oferea o 
imagine asupra a ceea ce este 
într-adevăr de maximă urgență, de 
cea mai mare actualitate în perioada 
respectivă. în prezent, depunem 
eforturi pentru a aduce în centrul 
preocupărilor instructorilor sarcini 
bine precizate și delimitate, obiecti
vele esențiale ale momentului. De 
pildă, ca să dau tot un exemplu re
cent, cite sarcini, care de care mai 
importante, n-au stat în fața noastră 
la începutul lunii martie ! Dar biroul 
județean a chibzuit îndelung pînă 
a hotărît ne care să le aducă în 
discuție cu prileiul pregătirii in
structorilor. Ca urmare, s-a ajuns 
la concluzia că. întrucît iarna se 
prelungește si există anumite difi
cultăți în executarea lucrărilor a- 
gricole. să se insiste asupra nece
sității de a sprijini organizațiile de 
partid în pregătirea campaniei de 
primăvară și de a urmări modul 
cum se îndeplinesc măsurile stabi
lite de comitetul județean de par
tid privind rezolvarea unei alte pro
bleme ..de sezon" — dezvoltarea le- 
gumiculturii. Din multitudinea pro
blemelor din domeniul ideologic li 
s-a atras atentia asupra a ceea ce 
este de făcut pentru închiderea în
vătămîntului de partid la sate.

Noul cadru organizatoric oferă 
posibilități mai mari instructorilor 
pentru desfășurarea unei activități 
fructuoase. Dar ca să fie puse 
pe deplin în valoare este ne
cesar nu numai ca ei să aibă un 
înalt nivel politic si ideologic, să 
cunoască bine sarcinile dintr-o anu
mită perioadă, să știe ce anume au 
de făcut, ci și cum trebuie să proce
deze pentru a veni realmente în 
ajutorul organizațiilor de partid. 
Toate acestea, precum și anumite 
deficiente în stilul de muncă al u- 
nor instructori, ne determină să 
dăm o mare atentie înarmării lor 
cu o metodologie de lucru cores- 
Dunzătoare. In acest sens, în ca
drul pregătirilor lunare se orga
nizează cu regularitate dezbateri 
privind diversele procedee de îndru
mare și control, de sprijinire a or
ganizațiilor de partid. Adesea, unii 
instructori sînt solicitați să înfăți
șeze modalitățile concrete prin care 
au acționat pentru a ajuta orga
nizațiile din raza lor de activitate 
în vederea aplicării unor hotărîri. 
ceea ce prilejuiește o examinare 
critică, o confruntare cu mijloa
cele folosite de ceilalți.

Se înțelege, pregătirea lunară or
ganizată de biroul comitetului ju
dețean de nartid se îmbină strîns 
cu alti factori care converg spre 
realizarea aceluiași deziderat — spo
rirea eficienței 
lor. 
tuie

muncii instructori-
Unul dintre aceștia îl consti- 
aiutorul practic dat de mem- 
biroului la fața locului, pe te- 
care ne permite să obținem un 

dublu efect : pe de o parte, avem 
posibilitatea de a cunoaște dacă in
structajul pe care 
se materializează în

l-am făcut 
conformi-

tate cu orientarea dată de comitetul 
parte 

numai 
acțio- 
avem 

trans-

județean, iar pe de altă 
să știm concret — nu 
din informări — cum 
nează instructorii. Desigur, 
grijă ca acest sprijin să nu se . 
forme într-o tutelă, să nu ducă Ia 
înăbușirea spiritului de inițiativă al 
instructorului, ci, dimpotrivă, să-l 
stimuleze în rezolvarea de sine stătă
toare și cu. competentă a probleme
lor care se ivesc pe teren. Aceste de
plasări prilejuiesc un fel de „lecție" 
practică atît pentru instructor, cît 
și pentru cadrele din conducerile or
ganizațiilor respective. în același 
timp, noi le explicăm instructorilor 
că rolul lor nu este nici de poștaș, de

viața de partid

a merge în comune ea să transmită 
sarcini, și nici de inspector, în înțe
lesul rău al cuvîntului, care vine, 
vede și... pleacă spre „a raporta".

Un procedeu util s-a dovedit a- 
cela de a invita instructorii la u- 
nele ședințe ale biroului sau secre
tariatului comitetului județean de 
partid, unde se discută probleme care 
privesc si activitatea instructorilor. 
Așa s-a procedat, de pildă, cînd bi
roul a examinat stilul și metodele 
comitetelor comunale de partid, ale 
celor din I.A.S. și I.M.A. Participînd 
la analiză, instructorii care se ocupă 
de comunele Brăhășești, Viile, 
Blînzi au căpătat o viziune mai lar
gă asupra situației din anumite uni- 

. tați și au putut să 
multă competentă 
partid respective.

Am considerat

ajute cu mai 
organizațiile de
că la discu-

tarea de către birou a conclu
ziilor desprinse este bine să parti
cipe nu numai cei care se ocupă 
de îndrumarea comunelor respecti
ve, ci toti instructorii teritoriali. A- 
naliza ne-a adus în atentie o dată 
cu experiența bună acumulată de 
comitetele comunale de nartid si o 
serie de deficiente care îsi au cauza 
în felul cum muncesc unii dintre 
instructori, mai ales cei care acti
vează în comunele Slobozia Conache, 
Oancea și Viile. Faptul că deși a tre
cut atîta vreme de la constituirea lor. 
comitetele comunale de partid din 
aceste localități nu știu cum să-și 
organizeze munca în condițiile ac
tuale se află într-o strînsă legă
tură cu faptul că instructorii te
ritoriali se mulțumesc cu indicații ge
nerale, fără să arate și modalitățile 
de îndeplinire a sarcinilor și mai ales 
fără a le ajuta să le aplice. Pe de altă 
parte, unii instructori „dădăcesc" bi
rourile comitetelor comunale, ceea 
ce duce la frînarea inițiativei lor. 
Alții, tributari unui vechi obicei, 
trec prin comune și iau legătura doar 
cu președintele consiliului popular, 
cu cel al cooperativei agricole de 
producție sau cu alte cadre de răs
pundere, fără să treacă măcar pe la 
comitetul de partid.

Desigur, munca instructorilor nu o 
putem aprecia dună numărul orga
nizațiilor cu care iau contact în
tr-o anumită perioadă, nici după 
cantitatea de probleme — oricît de 

. interesante ar fi —, despre care in
formează comitetul județean de 
partid. Activitatea celor mai buni 
dintre instructori, cum sînt tova
rășii Gheorghe Iacob, Nicolae Mihăi- 
lă și alții, cunoaște valori înalte 
tocmai pentru că se materializează 
în îmbunătățirea activității 
tiilor de partid pe care le 
în rezultatele practice ale

Ridicarea nivelului de 
politică si profesională, însușirea u- 
nor metode eficiente de lucru. în
lăturarea nracticilor învechite, ru- 
tiniere. imprimarea unul caracter 
cit mai concret întregii munci de 
îndrumare și control, iată principalii 
factori pe care îi avem în vedere 
pentru a ridica la un nivel mereu 
mai înalt activitatea instructorilor te
ritoriali.

organiza- 
îndrumă, 
acestora, 
pregătire

Imagine din orașul Baia Mare
(Foto : Gh. Vințilâ)

Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, în colaborare cu 
Uniunea artiștilor plastici, orga
nizează un concurs pentru reali
zarea proiectelor unor lucrări de 
artă plastică monumentală ne
cesare noii clădiri a Teatrului 
Național din București.

Obiectul acestui concurs îl 
constituie lucrările de decorare 
prevăzute, pentru prima etapă, 
și . anume : trei mozaicuri pe 
fațadele sălii principale, cuprin- 
zînd sala mare și foaierele pu
blice, o sculptură de circa 8 
metri înălțime și o tapiserie de 
125,50 metri pătrați.

Concursul este deschis tuturor 
membrilor Uniunii artiștilor 

i plastici, Fondului plastic și ab- 
’ șolvenților institutelor de artă 

plastică. Concurenții pot parti
cipa individual sau în colectiv, 
înscrierile se fac în termen de 
30 de zile la Uniunea artiștilor 
plastici din București — Calea 
Victoriei nr. 155, de unde fieca
re participant poate primi mate
rialul documentar. Același ma
terial documentar se va găsi 
spre consultare la sediul Uni
unii artiștilor plastici din Bucu
rești și la sediile filialelor Uni
unii artiștilor plastici. La date 
ce vor fi anunțate, se vor pu
tea cere relații. șefului de pro
iect, la sediul Institutului 
„Proiect-București" din str. 
Academiei nr. 3—5.

Concurenții pot prezenta unul 
sau mai multe proiecte pentru 
fiecare din obiectivele concursu
lui. Proiectele, documentația și 
plicurile cu motto, precum și 
aranjamentul scris, în cazul co
lectivelor de realizatori, vor fi 
predate (în condițiile prevă
zute de regulamentul concursu
lui, pentru păstrarea anonimatu
lui) la C.S.C.A., Piața Scînteii 
nr. I, în zilele de 1 și 2 august 
1969, între orele 10—14, sau vor 
fi expediate prin poștă sau me
sagerie la aceeași adresă, data 
predării proiectelor fiind consi
derată cea a depunerii la ofi
ciul poștal sau la gară. Proiec
tele prezentate sau expediate 
după această dată nu vor fi 
luate în considerare.

Lucrările vor fi examinate și 
apreciate de către un juriu al
cătuit din reprezentanți ai Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Arta. Uniunii artiștilor plas
tici, Comitetului de stat pentru 
construcții, arhitectură și siste
matizare, Consiliului popular al 
municipiului București, Uniunii 
arhitecților, precum și alți 
oameni de artă și cultură. In 
baza hotărîrilor juriului, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și 
Artă va acorda următoarele 
premii :
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Pentru mozaicuri :
Premiul I 
Premiul II 
Premiul III

— 30 000
— 20 000
— 15 000

lei 
lei 
lei

Pentru 
de sculptură :

lucrarea

Premiul I — 20 000 Iei
Premiul II — 15 000 lei
Premiul III — 10 000 lei

Pentru tapiserie :
Premiul I — 15 000 lei
Premiul II — 12 000 lei
Premiul III — 8 000 lei

Pe baza rezultatelor concursu
lui, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, de acord cu 
Uniunea artiștilor plastici, va an
gaja, prin contract, definitivarea 
proiectelor, precum și executa
rea și montarea lucrărilor fi
nind seama de faptul că acestea 
trebuie să fie complet terminate 
pînă la data de 1 noiembrie 
1970.

(Urmare din pag. I)

cît mai judicioase a problemelor ce 
urmează a fi dezbătute în sesiuni, 
ne bazăm pe o largă consultare a 
deputaților. S-a întîmplat astfel nu 
o dată ca, în urma unor propuneri 
ale deputaților, comitetul executiv 
să modifice subiectul dezbaterii u- 
nor sesiuni. De pildă, făcîndu-se 
ecoul acestor propuneri, comitetul e- 
xecutiv al consiliului popular jude
țean a organizat anul trecut o sesiu
ne pe tema situației drumurilor din 
județ, precum și o alta despre des
fășurarea comerțului în municipiile, 
orașele și comunele județului și 
măsurile necesare pentru buna 
aprovizionare de toamnă-iarnă a 
populației. O a treia sesiune 
ordinară, organizată anul trecut, 
care a avut ca temă îmbună
tățirea învătămîntului de stat, a pri
mit, de asemenea, acordul unanim al 
deputaților. Asemenea „prospectări" 
ale problemelor ce urmează a fi dez
bătute în sesiuni, consultarea atentă 
a deputaților și a specialiștilor, apli
carea în fapt a principiilor muncii 
colective vor fi și de aici înainte 
metode curente de lucru, convinși 
fiind că reușita unei sesiuni depinde 
in primul rînd de actualitatea și 
oportunitatea problemei puse in 
discuție

Un alt aspect care preocupă în mod 
deosebit comitetele executive ale con
siliilor populare din județul nostru 
este pregătirea minuțioasă și din timp 
a sesiunilor. Experiența ne-a dovedit 
că numai o cunoaștere temeinică și 
din vreme a realitățiloi de către 
fiecare deputat și invitat poate să 
ducă la dezbateri vii, însoțite de pro
puneri interesante și utile. Tinînd 
seama de acest deziderat, fiecare se
siune a consiliului popular județean 
este precedată de un ansamblu de 
măsuri pregătitoare, tată, bunăoară, 
cum a fost pregătită sesiunea din ia-

nuarie a.c. al cărei punct prin
cipal l-a constituit adoptarea pla
nului economic și a bugetului 
local pe 1969. în scopul pregătirii 
materialelor sesiunii au fost organi
zate cîteva acțiuni mari, concepute 
încă din luna noiembrie : constitui
rea unor colective de membri ai co
mitetului executiv — directori ai or
ganelor subordonate consiliului popu
lar, inspectori — care au mers în 
întreprinderi și în comune spre a 
cunoaște îndeaproape necesitățile lo
cale și perspectivele de dezvoltare ;
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pe capitole, fiind completate ast
fel cu propuneri și soluții noi. De 
asemenea, materialele au fost studia
te de către fiecare comisie perma
nentă, cu care prilej au fost avizate 
și proiectele de hotărîri. Nu este lip
sit de importanță faptul că, în scopul 
unei cit mai bune edificări asupra 
lucrărilor sesiunii, fiecărui deputat 
i s-a înmînat înainte o sinteză a tu
turor problemelor ce aveau să fie 
abordate, precum și proiectul de ho
tărîri. Sau faptul că într-o perioadă 
de mai bine de o lună premergătoa-

CONSILIILOR POPULARE
organizarea, de către vicepreședinții 
consiliului, a unor consfătuiri cu fac
torii de răspundere din industria lo
cală, gospodăria comunală și locatî- 
vă, în scopul identificării rezervelor 
existente ; organizarea unor ședințe 
de lucru cu președinții comitetelor 
executive ale consiliilor populare 
municipale, orășenești și comunale, 
precum și cu salariații direcțiilor de 
specialitate, în cadrul cărora au fost 
analizate în detaliu problemele pen
tru sesiune etc. Odată întocmite ma
terialele, ele au fost dezbătute în fie
care întreprindere de interes local

re sesiunii, problemele ce aveau să 
fie dezbătute au fost oglindite pe 
larg în ziarul local, „Tribuna Sibiu
lui", ca și la stațiile de radio-ampli- 
ficare din întreprinderi și comune. 
Rodul pregătirii temeinice a sesiunii 
s-a vădit mai ales în cele cîteva zeci 
de propuneri făcute, acestea fiind 
înscrise în bună parte în hotărîrile 
adoptate. Definitivarea studiilor la 
cariera de piatră din comuna Sado 
și începerea exploatării ei masive, 
generalizarea experienței municipiu
lui Mediaș în ce privește construcția 
trotuarelor (32 lei pe m.p., față de

Se pare că între zicalele „cine s-a 
fript o dată..." și „cine fură azi un 
ou„.“ — deși au ca obîrșie aceeași 
înțelepciune populară — există o 
contradicție de neîmpăcat. Intr-ade
văr, ce să crezi ? Se lecuiește omul 
după prima greșeală sau continuă să 
se rostogolească în prăpastie ? Cert 
este că viața ne oferă exemple în 
ambele sensuri.

Cu ani în urmă, A., fost șef al unui 
depozit, a săvîrsit o ilegalitate. I s-a 
aplicat pedeapsa cuvenită, a execu
tat-o, iar după eliberare a fost înca
drat la aceeași întreprindere în func
ția de merceolog. Nu s-ar putea spu
ne că n-au mai existat suspiciuni — 
o asemenea pată nu se șterge prea . 
ușor — dar A. s-a comportat în așa 
fel îneît a demonstrat celor din jur 
nu numai că regretă sincer greșeala, 
dar că este și hotărît să n-o mai re
pete. Demn de remarcat e și faptul 
că — nelăsîndu-se condus de idei 
preconcepute — colectivul din care a 
făcut și face parte nu l-a considerat 
„irecuperabil".

Au trecut de atunci mai bine de 
patru ani. Dintre cei care îl cunosc 
îndeaproape, nimeni nu are vreun 
motiv să-i pună la îndoială corecti
tudinea.

Nu este singurul caz căruia 1 se 
potrivește prima 
zicală menționa
tă. Dimpotrivă, 
statisticile unor 
astfel de fapte ne 
confirmă că cei 
mai muiți dintre 
oamenii care să- 
vîrșesc abateri de 
la normele de 
conviețuire socială îșî regăsesc echi
librul după prima greșeală. Firește, 
o asemenea evoluție nu este întîm- 
plătoare. Rolul educativ al măsurilor 
noastre legale — trăsătură esențială 
a dreptului socialist — influența opi- 
nief publice, voința celor în cauză 
sînt principalii factori ai reabilitării.

Ne întrebăm totuși : de ce nu se 
obțin în toate situațiile similare a- 
celeași rezultate ? Cum se explică 
faptul că unii indivizi perseverează, 
cu toate riscurile pe care Ie implică 
o asemenea comportare antisocială ? 
Putem admite oare concepția potri
vit. căreia cel ce a greșit o dată este 
sortit să „clacheze" în continuare ? 
Sau că îndreptarea acestuia depinde 
în exclusivitate de el însuși ? In me
dicină se constată că vindecarea sau 
agravarea unei maladii depind de 
starea generală g organismului, de 
precizia diagnosticului si de trata
mentul aplicat. Acest adevăr se im
pune și în aprecierea și tratarea ca
zurilor de abateri de la normele le
gale.

O primă cale care duce Ia recidivă 
este aplicarea unei sancțiuni nepro- 
portionale cu gravitatea faptei co
mise. Bineînțeles. în favoarea infrac
torului.

Minorul G. V. din Bacău a comis 
la vîrsta de 16 ani două furturi con
secutive (unul în grup — furt al că
rui organizator a fost). Ancheta so
cială efectuată de organele compe
tente a stabilit discernămîntul făptu
itorului. premeditarea acțiunilor sale, 
rolul organizatoric în cadrul grupu
lui — ceea ce a relevat o responsa
bilitate sporită din partea sa, deci un 
grad de pericol social accentuat, im- 
punîndu-se cu necesitate internarea 
minorului într-un institut de reedu
care.

„Vai, nu se poate 1 Nu-1 trimiteți 
acolo... Ne face familia de rușine (1 ?) 
A greșit, dar o să se îndrepte. Vă 
promit. Am să mă ocup de el. N-o 
să-1 mai las de capul lui..." —_ a in
tervenit mama, preocupată mai mult 
de evitarea „rușinii" prin trimiterea 
fiului la institutul de reeducare, de
cît de gravitatea faptelor sale.

Lăsîndu-se înduplecată, instanța 
care a judecat cazul minorului G. V. 
hotărăște prin sentința nr. 940/1968 
încredințarea acestuia familiei pen
tru supraveghere și reeducare. Din 
păcate, urmările au confirmat 
ineficacitatea acestei măsuri adoptate 
cu „duhul blîndeței" și care contra
venea concluziilor anchetei sociale. 
Indulgența instanței și slăbiciunea 
părinților (care șl-au uitat repede 
promisiunile) au avut un rol negativ

anchetă socială

64 lei pe m.p. la Sibiu și 160 lei pe 
m.p. la Copșa Mică) sînt numai cî
teva dintr-acestea.

După cum este și firesc, principa
lul obiectiv al oricărei sesiuni — ca 
și al oricărui act de conducere, de 
decizie — este traducerea în viață a 
hotărîrilor adoptate. In acest scop 
este folosită o largă gamă de mijloa
ce, îndeobște organizatorice. îndată 
după încheierea sesiunii mai sus- 
amintite, de exemplu, comitetul exe
cutiv al consiliului județean și-a re
partizat membrii pe consiliile popu
lare municipale, orășenești, comunale, 
pentru a le da sprijin în îndeplini
rea sarcinilor ce le revin prin hotă
rîri. Și în acest caz, ca și în altele, 
un rol însemnat a revenit fiecărui 
deputat în parte care a avut sarcina 
de a aduce la cunoștința cetățenilor 
din circumscripția în care a fost 
ales conținutul hotărîrilor adoptate, 
îneît aceștia să fie în deplină cunoș
tință de cauză, să se stabilească îm
preună volumul contribuției lor la 
înfăptuirea obiectivelor stabilite și 
să aibă, în același timp, posibilitatea 
de a urmări realizarea lor.

Convinse de importanța majoră a 
sesiunilor în vasta muncă de gospo
dărire a municipiilor, orașelor și co
munelor, de valorificare a tuturor 
resurselor de care dispune județul 
nostru, a întregului potențial de 
energie și inițiativă al populației ro
mâne și de alte naționalități, consi
liile noastre populare vor acorda și 
de aici înainte toată atenția pregăti
rii și desfășurării lor, urmăririi în
deaproape a realizării hotărîrilor 
adoptate. Considerăm că numai în 
felul acesta consiliile populare 
își pot exercita pe deplin mul
tiplele atribuții și competențe ce 
ii s-au încredințat în cadrul vas
tei opere de perfecționare a or
ganizării țării și de a.dîncire a pro
cesului da democratizare socialistă.

asupra comportării ulterioare a mi
norului. După cîteva luni, el a orga
nizat și a comis un furt de mai mare 
amploare. E nevoie oare de alte co
mentarii pentru a demonstra că mă
sura luată în acest caz a fost pripită, 
iar părinții minorului au privit cu 
o ușurință condamnabilă obligația de 
a preveni alunecarea pe panta reci
divei ?

Măsuri neproporționale cu fapta, 
cu pericolul social pe care îl pre
zintă acțiunea ilicită a unui infractor 
se aplică însă, uneori, și față de ele
mente cu o responsabilitate absolută. 
Organele de urmărire penală ale 
municipiului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej au trimis în instanță un grup de 
infractori compus din Mircea Tulcea- 
nu, Dragoș Gionea șl Florica Lazăr 
— pentru furt, înșelăciune și ultraj 
cu violență. Potrivit legii, infractorii 
ar fi urmat să primească o pedeapsă 
de trei ani închisoare (iar un spor 
de pedeapsă M. T. și D. G., care erau 
recidiviști). Clementa instanței de ju
decată a depășit însă orice așteptări: 
infractorii respectivi au fost con
damnați între 3 și 6 luni închisoare ! 
De la trei ani la trei luni... Să ne 
mai mire faptul că imediat după eli
berare cei în cauză au comis un nou 
furt si au lovit grav paznicii care 

i-au prins asupra 
faptului ? Nu di
minuarea ca ata
re a pedepsei cu
venite prezintă în
semnătate, ci con
secințele unei a- 
semenea măsuri, 
ineficacitatea pe
depsei care favo

rizează apariția recidivei.
O altă cale, cea mai frecventă de 

altfel, pe care unii infractori ajung 
să recidiveze este atitudinea lor re
fractară față de măsurile coercitive, 
față de strădaniile colectivității ds 
a-i readuce pe drumul cel bun. A- 
tractia către o viată de huzur și 
trîndăvie. atrofierea simțurilor de 
responsabilitate și demnitate se da- 
toresc și influentei nefaste pe care 
o exercită elementele cu un cazieju 
bogat, care trec drept „eroi" în fața 
începătorilor, inoculîndu-le 'credința 
pernicioasă în „infailibilitatea" cu- 
tărui sau cutărui „procedeu".

Cu ani în urmă Gheorghe GIînescn 
din București a fost prins și condam
nat pentru furt. în perioada de de
tenție el a avut posibilitatea să re
flecteze la consecințele faptei. Ar fi 
putut să pună în cumpănă sfaturile 
organelor de Urmărire penală, ale 
instanței, ca și propria și amara sa 
„experiență", cu îndemnurile unor 
indivizi declasați: „Nu fi fraier, 
cînd ieși, dă o lovitură si mai mare..." 
Ar fi putut să schimbe de atunci o 
existentă bîntuită de coșmaruri, cu 
o alta — cinstită, echilibrată, dacă 
nu se lăsa atras de „sfătuitori" cu 
cazier. Și iată-1 ajuns la vîrsta de 40 
de ani în situația de client cvasi- 
permanent al penitenciarelor. „NU 
mai știu precis... cred că vreo 15“ —- 
a răspuns el recent, cu ocazia ulti
mei arestări, cînd a fost întrebat 
despre numărul condamnărilor. Dez
gustător „bilanț" la vîrsta care mar
chează cumpăna vieții !

Stigmatul recidivei întunecă și e- 
xlstența Floricăi Dobrotă din Con
stanța. Deși, după ispășirea pedepsei, 
a fost ajutată să-și găsească un loc 
de muncă potrivit calificării sale — 
care i-ar fi asigurat un trai demn 
și cinstit, ca și posibilitatea de a 
șterge rușinoasa pată — ea a pre
ferat să dea frîu liber tentațiilor de 
a obține bani prin înșelăciune. Nu 
este însă mai puțin adevărat că dacă 
infractorii — după eliberarea din 
locurile de detenție — ar întîlni ob
stacole mai puternice din partea tu
turor celor ce gospodăresc avutul ob
ștesc, dacă n-ar exista posibilitatea 
să profite de pe urma credulității și 
ușurinței unora, șansele de a recidi
va ar fi mult limitate.

Societatea noastră pedepsește se
ver și drept orice încălcare a legii, 
dar, în același timp, își propune re
educarea făptașului, transformarea 
sa intr-nn element util societății. 
Acest lucru nu este simplu, dar nici 
imposibil. De aceea nu poate fi îm
părtășit punctul de vedere al ce
lor care, deși au posibilitatea s-o 
facă, refuză să contribuie la reinte
grarea socială a fostului infractor, 
iată, de pildă, la întreprinderea de 
șuruburi din Bacău, cum a fost în- 
tîmpinat minorul V. A. în vîrstă de 
17 ani (după o internare de trei luni 
într-un institut de reeducare) :

— Nu, absolut nu ! — a spus tova
rășul Nicolae Gavrilă, șeful serviciu
lui personal, cînd s-a încercat reîn
cadrarea minorului.

— De ce neapărat la noi T Du-te 
la altă întreprindere — a fost de pă
rere si tovarășul loan Circu, pre
ședintele comitetului sindical.

Cu toate strădaniile părinților și 
reprezentanților camerei de minori 
de a facilita reintrarea tînărului în 
colectivul de muncitori care ar fi 
putut să exercite, negreșit, o in
fluentă educativă hotărîtoare, a lip
sit înțelegerea cuvenită. A manifesta 
intransigență față de greșelile să- 
vîrșite, ca șî o maximă atenție pen
tru preîntîmpinarea unei eventuale 
recidive nu înseamnă a bara posi
bilitatea reîncadrării în muncă; în 
acest sens, există obligații morale și 
legale precise.

Așa cum era de așteptat, lipsa de 
înțelegere față de acest „caz" a avut 
o înrîurire nefastă asupra tînărului, 
determinîndu-1 să părăsească locali
tatea fără știrea părinților. Deprimat 
de cele petrecute, ca și de răceala 
cu care a fost împiedicat să-și con
tinue activitatea la fostul loc de 
muncă, așa cum își dorise, lipsit de 
supravegherea părintească, cine ga
rantează că V. A. nu va apuca din 
nou pe un drum greșit ? Intr-o ast
fel de eventualitate regretabilă, va 
fi el singurul răspunzător ?

Atîtea cazuri de oameni restltuiți 
societății, reabilitați prin întreaga 
Iqr comportare, precum și regretele 
sincere ale celor ce se trezesc Ia rea
litate după prima greșeală sînt măr
turii că recidiva poate fi evitată. 
Căci nu totdeauna „cine fură azi un 
ou...“. Cu cît diagnosticul este mai 
precis, tratamentul mai adecvat, 
condițiile de mediu mai favorabile, 
cu atît șansele însănătoșirii sînt mai 
sigure.

Mihai GROZAVU

<
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In mecanismul relațiilor contractuale dintre întreprinderi

PERFECȚIONĂRI 
EFECTIVE,

NU PALIATIVE!
O zicală spune că „prevederea e 

mama înțelepciunii". Tradusă în lim
bajul relațiilor economice de apro
vizionare dintre întreprinderi, aceas
tă zicală recomandă ca la perfecta
rea unor obligațiuni contractuale să 
fie evitate, încă din această fază, 
litigiile ce ar putea apare ulterior 
între unitățile furnizoare, și benefi
ciare. Adică se cere acordată o ma
ximă atenție posibilităților de solu
ționare a neînțelegerilor precontrac- 
tuale. în acest sens am aflat că. re
cent, în conformitate cu directivele 
Conferinței Naționale a P.C.R. 
din decembrie 1967, s-au emis de că
tre Arbitrajul de Stat și Comitetul 
de Stat al Planificării instrucțiuni 
prin care se stabilește o nouă meto
dologie de rezolvare a litigiilor pre- 
contractuale. S-a pornit de la ideea 
că, în condițiile în care neînțelege
rile în legătură cu una sau alta din 
clauzele contractului erau cercetate 
de un organ exterior, Arbitrajul de 
Stat — care nu putea cunoaște, în
totdeauna, intimitatea proceselor 
economice specifice — anumite solu
ții adoptate nu erau deloc realiste 
și prefigurau chiar în această fază 
incipientă pericolul unor dispute mai 
accentuate. Ir. plus, termenul de con
ciliere directă era extrem de redus.

Noua metodologie evită aceste si
tuații și arată că obligația punerii 
de acord a intereselor și posibilită
ților fiecărei părți ale unui litigiu 
precontractual revine organelor de 
resort care au emis sarcinile de plan 
și repartițiile pentru materiile pri
me, materialele și produsele dirijate 
.antralizat; Avantajele sînt, fără în
doială, multiple. Numai dacă preci
zăm că soluția de rezolvare a unui 
litigiu este dată de organe care cu
nosc bine potențialul și condițiile 
concrete ale unităților productive — 
și putem spune că tot s-a schimbat 
ceva în bine. De altfel, cei mai mulți 
dintre specialiștii consultați — ar
bitri, economiști, consilieri juridici 
din. întreprinderi, ministere și C.S.P. 
— au apreciat pozitiv modul concret 
în care și-a găsit reflectare în in
strucțiunile amintite acest deziderat 
mai vechi.

Tot acești specialiști ne-au sugerat, 
însă, ideea unor investigații mai 
adînci în domeniul reglementării li
tigiilor precontractuale, întrucît se 
pare că perfecționările s-au oprit 
undeva, Ia jumătatea drumului. 
Intr-adevăr, așa stau lucrurile. De 
'.Udă, dacă marea masă a litigiilor 

rezolvă mai mult sau mai puțin 
operativ, unele „dospesc" timp înde
lungat, uneori chiar 40—60 zile, pe 
treptele succesive ale competenței de 
soluționare a divergențelor. La Mi
nisterul Industriei Metalurgice ni s-a 
prezentat cazul unui important con
tract economic care nu a putut fi 
perfectat deoarece părțile : Baza 
U.C.R. din M.I.C.M., in calitate de 
beneficiar, și uzinele „Republica" din 
București, ca. furnizor, nu au căzut 
de acord asupra eșalonării termene
lor de livrare a 709 tone țevi pentru 
instalații și construcții, în cursul pri
mului trimestru al acestui an. Sesi
zarea formulată de furnizor asupra 
neînțelegerilor a ajuns la minister la 
18 ianuarie 1969. Conciliat fără re
zultat la nivelul direcțiilor gene
rale și ministerului, litigiul a fost 
înaintat la 22 martie „spre arbitrare" 
Comisiei pentru soluționarea neînțe
legerilor precontractuale din C.S.P. 
între timp, plictisit probabil de acest 
„joc" al tărăgănării, furnizorul a li
vrat cea mai mare parte din țevi. 
Ne aflăm acum la începutul trimes
trului II și litigiul, fără a. mai avea 
obiect, va fi în sfîrșit stins la 
C.S.P. Desigur, practica de a tergi
versa atit de mult soluționarea aces
tui conflict merită criticată ; dacă 
nu mai insistăm asupra el, o facem 
pentru că înseși lunile cît a fost în 
suspensie această chestiune certifică 
lipsa de operativitate în rezolvarea 
litigiilor, întreținută de noile instruc
țiuni.

— Consider pozitiv faptul că iă 
noi au ajuns pînă în prezent (n. a. 
la 19 martie) numai 30 de litigii — 
ne-a spus tov. Constantin Căluț, 
șeful comisiei amintite din C.S.P. Si 
acestea erau litigii cu adevărat im
portante, care necesitau căutarea 
unei rezolvări la acest nivel.

Nu am putut afla cît de impor
tante erau aceste neînțelegeri. Fapt, 
este că atît aprecierea șefului comi
siei din C.S.P., cît și exemplele de 
genul celui prezentat mai înainte 
pledează pentru stabilirea' unor cri
terii riguroase — pe care însăși 
practica le sugerează — care să per
mită ca anumite litigii măi. impor
tante să intre direct în sfera 
de competență a ministerelor Sau 
a C.S.P.-ului, fără a mai parcurge fi
liera tergiversării lor.

Investigațiile au mai relevat și o 
altă lacună a instrucțiunilor elabo

rate recent: nu se precizează cadrul 
organizatoric în care trebuie discu
tate cererile de arbitrare la nivelul 
forurilor de resort, așa că fiecare 
procedează cum găsește de cuviință. 
Ele stabilesc că aceste probleme ar 
trebui să cadă în sarcina economiș
tilor și inginerilor din forurile de re
sort, buni cunoscători ai specificului 
activității- întreprinderilor subordo
nate. în esență, prevederea este ju
dicioasă. Nu trebuie, însă, să se sca
pe din vedere că din realizarea unui 
contract economic rezultă drepturi și 
obligații patrimoniale, care ele însele 

. pot forma ulterior obiectul unui li
tigiu. Ca atare, aportul unui jurist 
nu este deloc neglijabil. Această 
necesitate — ignorată de instrucțiuni 
— este confirmată de însăși organi
zarea comisiei pentru soluționarea 
neînțelegerilor precontractuale din 
C.S.P., în care preponderenți sînt, la 
ora actuală, specialiștii în drept eco
nomic.

Si încă o observație. înainte, or
ganele arbitrale — cu prilejul ana
lizei litigiilor precontractuale — 
aveau obligația să verifice temei
nic, punct cu punct, toate prevede
rile și clauzele, chiar dacă ele nu' 
formau obiectul vreunei neînțele
geri, Acum cine trebuie să facă a- 
cest ■ control preventiv ? Punem 
întrebarea, întrucît forurile de 
resort se pot eschiva de la această 
îndatorire, prevalîndu-se tocmai de 
lacuna din instrucțiuni în stabilirea 
acestei foarte importante obligații. 
Iată, deci, că noua reglementare 
nu clarifică suficient cîteva proble
me de mare însemnătate pentru 
buna desfășurare a relațiilor de a- 
provizionare.

Dacă unii specialiști cu care am 
discutat consideră că perfecționă
rile s-au oprit — după cum spu
neam — la jumătatea drumului, a- 
ceasta se datorează și faptului că 
reglementările condițiilor funda
mentale de perfectare și funcțio
nare a relațiilor contractuale sînt 
rămase în urmă, sînt depășite, ma
joritatea lor datînd de 14—16 arii. • 
Adică, prin noile instrucțiuni s-a 
modificat ceva, dar nu s-a interve
nit în... punctele esențiale. După 
cum se știe, de-a lungul anilor au 
apărut, într-o succesiune derutantă, 
o serie de instrucțiuni, circulare și 
precizări — unele din ele dînd naș
tere la nepotriviri ce anihilează, în 
parte, intenția legiuitorului de a per
fecționa cadrul atît de complex al 
relațiilor contractuale.

Ne aflam la uzina mecanică 
„Timpuri noi" din București. Direc
torul comercial al uzinei, tov. 
Gheorghe Chitic, ne-a prezentat 
următorul caz :

— Combinatul carbonifer Valea 
Jiului ne-a comunicat, la 27 fe
bruarie a.c.. că nu ne poate achita 
contravaloarea electrocompresoarelor 
de 10 mc, în ipoteza că le vom fa
brica și expedia, întrucît acestea nu 
au fost admise la creditare de că
tre Banca de Investiții. Comunica
rea a sosit totuși tîrziu. Noi, pe 
baza repartiției, am introdus în fa
bricație electrocompresoarele respec
tive, iar în prezent ele se află în
tr-o fază înaintată de montaj. Desi
gur, vom găsi un alt beneficiar, căci 
este vorba de un produs de serie- 

. — De ce ați lansat în fabricație 
aceste electrocompresoare, fără a 
avea certitudinea desfacerii lor ?

— Nu aveam de ales. Contractul a 
sosit semnat de beneficiar tîrziu, îm
preună cu comunicarea de care am 
amintit. Produsele uzinei noastre, pe 
lingă faptul că au un ciclu mare de 
fabricație, circa 2—3 luni, sînt des
tinate de obicei obiectivelor de in
vestiții. Dar comunicarea deschide
rii finanțării sau aprobării credită
rii, de la beneficiar, nu o primim 
decît tîrziu, în cel mai fericit caz 
în luna decembrie a unui an. Dacă 
am face abia atunci aprovizionările, 
pentru . ca mai apoi să lansăm în 
fabricație produsul, ar însemna că 
la începutul trimestrului să nu putem 
lucra din plin, iar diferiți benefi
ciari să aștepte apoi utilajele noastre.

Dilema directorului comercial al 
uzinei „Timpuri noi" este o reali
tate. Normele legale prevăd că nu 
se pot contracta utilajele, fără a fi 
precizată poziția din planul de in
vestiții care să garanteze necesita
tea lor- Totodată, alte reglementări 
stabilesc drept termen de contrac
tare data de 1 iulie a anului pre
mergător celui de plan, pentru toate 
mașinile și utilajele destinate inves
tițiilor în continuare și în propor
ție de 80 la sută pentru investițiile 
ce se planifică pe acțiuni. Pentru lu
crările noi. care nu au studiul teh
nico- economic aprobat, contractarea 
utilajelor trebuie să se facă în termen 
de 30 de zile de la data aprobării 
studiului tehnico-economic respectiv. 
Dacă acestea sînt reglementările, de

ce nu se respectă ? Sau dacă sînt în 
discrepanță cu posibilitățile reale ale 
uzinelor constructoare de mașini — 
de ce nu se îmbunătățesc ?

Directorul comercial de la uzina 
„Timpuri noi" ne-a semnalat și un 
alt necaz al întreprinderii determi
nat tot de imperfecțiunea reglemen
tărilor legate de condițiile funda
mentale ale contractelor economice, 
în fabricație se solicită anumite ma
terii și materiale care, deși au o 
pondere redusă în totalul aprovizio
nărilor, sînt totuși indispensabile pro
cesului tehnologic. Dar condițiile 
fundamentale prevăd cantităti mini
me ce pot fi aprovizionate într-un an, 
în realitate mult superioare necesi
tăților uzinei. Calculele efectuate în 
uzină arată că, în anul curent, se vor 
consuma 17 kg bare trase carbon 
3X4 mm și 21 kg profile îndoite, 
însă, repartiții nu se dau decît pen
tru 500 și, respectiv, 600 kg. Ce poate 
face uzina ? Ori cere repartiții pen
tru materiale care vor asigura con
sumul timp de.-, 20—30 de ani de 
acum înainte sau, după cum se în- 
timplă în practică, caută febril pe 
la alte unități care ar putea fi pose
soare a unor stocuri din materialele 
amintite. Sau. de ce să nu spunem, 
adeseori se recurge și la. derogări, 

în loc ca — la umbra unor regle
mentări învechite — să se practice 
asemenea procedee, mult mai bine 
ar fi să se aplice soluția acceptată 
de majoritatea specialiștilor în do
meniul aprovizionării : înființarea u- 
nor baze teritoriale profilate, care să 
preia cererile de aprovizionare ale 
beneficiarilor și să le satisfacă 
prompt — aceste baze avînd relații 
directe cu furnizorii.

Cît de incomplete sînt reglementă
rile contractuale în vigoare se des
prinde și din exemplul Uzinei de 
pompe, tot din București. Ea nu a 
putut să onoreze cîteva contracte cu 
termen în trimestrul I încheiate cu 
uzina „înfrățirea" din Oradea, cu 
întreprinderile județene de construc
ții Crișana, Maramureș, Ploiești și 
Constanța, cu „Mașinexpprt". Cau
za ? Din 24 tipuri de motoare ce 
trebuiau să fie produse de Fabrica de 
motoare electrice Pitești, la 18 mar
tie 14 tipuri nu erau încă omologate. 
Uzina bucureșteană le-a contractat, 
deși nu exista siguranța fabricării 
lor. Și aceasta, deoarece anumite in
strucțiuni ale Arbitrajului de Stat și 
C.S.P.. din 1965, consfințesc o . ase
menea autoamăgire. cu toate că' un 
H.C.M. din 1962 nu o admite. Conse
cința pentru Uzina de pompe este 
clară : din 697 motoare contractate, 
pînă la sfîrșitul trimestrului I nu a 
primit decît 191, iar, la rîndul ei. 
nu și-a îndeplinit obligațiile de li
vrare. către beneficiarii amintiți-

Este evident, deci, că perfecționarea 
relațiilor de aprovizionare. întărirea 
disciplinei contractuale nu se pot asi
gura prin jumătăți de măsură. Decît 
să se continue elaborarea unor in
strucțiuni care reglementează as
pecte disparate, mult mai bine ar 
fi dacă s-ar trece hotărît la sistema
tizarea, codificarea,' corelarea stric
tă și la simplificarea celor existente.
— renunțîndu-se la tot ceea ce nu 
mai corespunde realității, schimbă
rilor petrecute în economia noastră. 
Ca latură importantă a organizării 
aprovizionării tehnico-materiale, me
canismul relațiilor contractuale tre
buie să asigure legături trainice și 
continue între unitățile producă
toare și consumatoare din economie
— aceasta fiind o condiție vitală 
pentru desfășurarea armonioasă și 
neîntreruptă a întregii activități eco
nomice.

Corneliu CÂRLAN

(Urmare din pag. I)
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La uzina „Electroputere" din 
Craiova au fost realizate o serie 
de utilaje de înaltă tehnicitate 
destinate dotării propriilor sec
ții de fabricație. Pentru sectorul 
de transformatoare, de exemplu, 
au fost proiectate și executate 
patru mașini de tăiere automa
tă a tablei silicioase. Compara
tiv cu utilajele similare impor
tate, acestea realizează un ran
dament dublu. Tot aici au fost 
executate opt mașini pentru 
confecționat bobine, o instalație 
specială pentru cositorit bobi- 
najul rotoarelor de la motoa-

— rele locomotivelor electrice, di
ferite utilaje pentru laboratoa
rele uzinale etc. Prin renunța
re la importul acestor mașini și 
utilaje au fost economisiți aprogj 
ximativ 7 milioane lei valută.

Zilele acestea, lucrătorii ser
viciului de autoutilare au defi
nitivat și proiectele pentru 30 de 
utilaje și instalații necesare me-, 
canizării proceselor de produc
ție în secția turnătorie și au 
început proiectarea unor mașini 
pentru laboratorul de înaltă 
tensiune aflat în construcție.

(Agerpres)

najat pentru irigații 10 215 ha.- Vom 
depune toate eforturile pentru valo
rificarea cît mai deplină a marilor 
rezerve existente în agricultura ju
dețului Galați, pentru înlăturarea 
neajunsurilor care mai există în ac
tivitatea uniunii județene a coopera
tivelor agricole de producție. Ne an
gajăm în fața conducerii partidului 
să efectuăm în acest an lucrări de 
combatere ă eroziunii solului pe 
15 000 ha, să extindem suprafețele 
irigate cu 2 000 ha, să plantăm 940 
ha cu . vii, să extindem suprafețele 
cultivate cu legume pînă la 5 000 ha, 
să asigurăm efectivele de animale 
prevăzute în plan".

In telegrama Conferinței Uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
de producție Bihor se arată : „Fă- 
cînd bilanțul realizărilor obținute, 
ne îndreptăm gîndurile și mulțumi
rile cele mai fierbinți către condu
cerea de partid și de stat, pentru 
grija purtată și condițiile create dez
voltării multilaterale a agriculturii 
și ridicării ’ continue a bunăstării ță
ranilor cooperatori din județul nos
tru. Muncind cu hărnicie, țăranii co
operatori din județul Bihor au ob
ținut în anul 1968 o producție glo
bală și venituri bănești cu 32 și. res
pectiv, 56 la sută mai mari față de 
realizările anului 1965. Pentru con
solidarea înfăptuirilor de pînă acum, 
ne angajăm să ne intensificăm efor
turile în vederea îndeplinirii exem
plare a tuturor sarcinilor ce revin 
cooperativelor noastre pe drumul 
consolidării lor economice și organi
zatorice. Vom spori, totodată, efec
tivele de animale, fată de 1968, cu 
4 200 bovine, 11 900 porcine. 9 200 ovi
ne și 158 000 păsări. La fondul de 
stat vor fi livrate cu 4 000 tone le
gume. 574 tone carne, 34 800 hl lapte 
și 22,5 tone lînă mai mult fată de 
anul 1968. Vă încredințăm că noi, 
cooperatorii din județul Bihor, ro
mâni, maghiari și de alte naționali
tăți, vom munci cu devotament pen-

Melana 
de la 

Săvinești - 
in multiple 
ipostaze

Melana românească, singură 
sau în combinație cu diverse 
fibre naturale, a căpătat cele 
mai variate întrebuințări, de la 
lenjeria fină pînă la modernele 
costume de sport pentru toate 
vîrstele. Anul trecut, Uzinele 
de fire și fibre sintetice de la 
Săvinești au livrat, între altele, 
15 000 tone de fibre sintetice — 
melană — ceea ce echivalează 
cu producția de lînă obținută 
de la 4 milioane de oi.

Fără exagerare, fibra acrilică 
melana depășește, prin calită
țile, aspectul și proprietățile 
sale, cele mai renumite soiuri 
de lînă. Cercetările ce s-au e- 
fectuat la Săvinești au dus la 
obținerea unei melane cu un 

. tușeu similar celor mai fine 
sortimente de lînă, cu o plăcută 
culoare albă si o bună elastici
tate.

Fibra melana este ușoară, re
zistentă, lavabilă, neșifonabilă. 
nu intră la spălat și nu se îm- 
pîslește după spălări repetate. 
Are și alte calități demne de 
luat în seamă : se usucă de 2 
orj mai repede ca bumbacul și 
este de 1,8 ori mai călduroasă 
ca lîna. La acestea mai inclu
dem marea stabilitate termică. 
Nu se contractă, nu-și schimbă 
culoarea și nici proprietățile 
mecanice, nu este atacată de 
molii, mucegaiuri sau bacterii.

Toate aceste calități îi con
feră melanei utilizări multiple 
în industria textilă. Se fac 
stofe și tricotaje de tot fe
lul, covoare mai rezistente în 
comparație cu cele fabricate 
din lînă, tricoturi jerseu pentru 
cămăși bărbătești, pături și cu
verturi. căptușeli pufoase — 
vopsite sau imprimate — și 
chiar blănuri care cu greu pot 

.,îî’,.deps<șbite de cele veritabile. 
Melana-a intrat și în sfera pro
ducției de corturi Si prelate.

în procesul de fabricație a a- 
ceșfei fibre cu atîtea calități 
superioare se aplică unele so
luții originale. în acest sens, 
merită menționată îmbunătăți
rea rețetelor de fabricație.

Firele de relon produse la Să
vinești sînt și ele bine cunoscu
te. Datorită calităților lor. ele 
se exportă în numeroase țări

Catalogul de produse a) Uzi
nei de fire și fibre sintetice Să
vinești atestă continua diversi
ficare a producției. în nomen
clatorul ei mai intră firele 
voluminoase relontex, produse 
din relon prin texturare, firele 
tehnice destinate filtrelor spe
ciale, sitelor mecanice, unelte
lor de pescuit industrial, inser
țiilor pentru anvelope auto, cu
rele trapezoidale și benzi de 
transport, fire de pescuit con
tinui și monofilamentare su- 
praetirate, foarte rezistente.

într-un deceniu, firele și fi
brele sintetice românești și-au 
cucerit un loc de prestigiu. 
Creșterea cu 200 la sută, pînă 
în anul 1970. a producției aces
tei uzine va însemna nu numai 
un spor cantitativ, ci și o afir
mare a potentelor tehnico-știin- 
tifice- românești.

în acest an. consiliilor 
populare, organizațiilor de 
construcții din județul 
Vrancea le revine sarcina 
de mare răspundere de a 
folosi cît mai eficient cele 
70 milioane lei fonduri de 
investiții destinate con
strucției de locuințe și altor 
obiective social-culturale. 
Noile blocuri de locuințe, 
ce urmează să fie date în 
folosință Ia Focșani. Ad- 
iud. Odobești. Panciu și 
Mărășești, însumează lao
laltă 985 de apartamente 
conventionale. Acestora 11 
se adaugă încă 220 de a- 
partamente restante din 
anul trecut. Se prevede, de 
asemenea, construcția unei 
școli cu 16 săli de clasă 
si a unui liceu economic, 
a unei crese. a mai multor 
unităti comerciale. Evident, 
este un volum de lu
crări care impune o judi
cioasă organizare a execu
ției, o conjugare strînsă a 
eforturilor, spre a se realiza 
un ritm susținut de lucru, 
corespunzător termenelor 
de dare în folosință a aces
tor obiective social-cultu
rale.

Acestea ar fi. deci, da
tele problemei, elementele 
care dimensionează răs
punderea ce revine factori
lor amintiți. Cum se prefi
gurează soluționarea ei 
practică ? Ara pus această 
întrebare întrucît rezul
tatele din primul tri
mestru — așa cum s-au 
preliminat Ia comisia e- 
conomică a comitetului 
județean de partid — nu 
dâu satisfacție. De bună 
seamă, timpul nefavorabil, 
iarna, grea au împiedicat 
desfășurarea normală a lu
crărilor pe șantiere. Era 
firesc. însă, ca această pe
rioadă să fie folosită pen
tru pregătirea judicioasă a 
bazei tehnico-materiale a 
șantierelor și a documen
tației de execuție, pentru 
stabilirea amplasamentelor. 
Or. nici în aceste domenii 
nu s-a acționat cu fermi
tate. Iată ce ne-a spus. în 
această privință, ing. An
ton Colavini. directorul în
treprinderii județene de 
constructii-montaj, unitate 
care a luat ființă la înce
putul anului curent, din- 
tr-un grup de șantiere ale 
Trustului de construcții din 
Galați :

— Planul de lucrări și 
necesarul de materiale au

fost cunoscute din august 
anul trecut. Deci, se pu
teau concepe si aplica mă
suri pentru crearea fron
tului de lucru pe 1969 și 
asigurarea bazei tehnico- 
materiale. Trustul de con
strucții din Galați, care 
tutela anul trecut grupul 
de șantiere din Focșani, a

printre degete. După o a- 
preciere. cu aceste mate
riale s-ar fi putut construi 
anul acesta la Focșani 
doar 10—15 apartamente. E 
adevărat. în ultimul timp, 
aprovizionarea șantierelor 
vrîncene s-a mai îmbună
tățit — si aceasta prin a- 
chizitionarea unor mate

Prin reproșuri 
reciproce 
nu se lichidează 
restanțele 
in construcții

acționat tocmai în sens 
opus. O mare parte din 
cantitățile de materiale a 
fost sistematic dirijată spre 
șantierele de locuințe din 
județul Galati, un număr 
însemnat de ingineri si 
maiștri au fost transferați 
pe alte șantiere, din ace
lași iudet.

— Așadar, întreprinderea 
din Focșani a luat ființă 
pe un teren slab...

— Exact. După înființa
rea ei. din cota de mate
riale pe 1969, trustul gălă- 
tean a repartizat întreprin
derii noastre ceea ce a 
curs — cum se spune —

Intr-una din secțiile Fabricii de becuri din Fieni
Foto : M. Andreescu

riale din stocurile supra- 
normative ale unor între
prinderi din județele Iași, 
Buzău. Bacău și altele. 
Toate aceste aprovizionări 
au necesitat. însă, chel
tuieli suplimentare mari.

Am relatat acest dialog 
pentru că situația amintită 
— care se menține și azi 
în actualitate — nu mai 
poate fi admisă sub nici 
un motiv. întreprinderea 
județeană de construcții- 
montaj din Focșani trebuie 
să se pună la punct, mai 
întîi. sub aspect financiar, 
și în ce privește încadrarea 
cu un număr suficient de 
ingineri, maiștri, zidari, 
dulgheri. în nici un caz, 
deficiențele „de început" 
nu se mai pot pre
lungi la nesfîrșit, în 
dauna realizării planului 
de investiții ne 1969 și res
pectării termenelor ț de 
dare în folosință,a locuin
țelor.

O primă condiție pentru 
accelerarea ritmului de lu
cru o constituie urgentarea 
asigurării documentației de 
execuție de către D.S.A.P.C. 
Galați. întreprinderea de 
construcții din Focșani dis
pune. în. prezent, de docu
mentație doar pentru circa 
jumătate din numărul a- 
partamentelor ce Ie are de 
executat anul acesta. Mai 
trebuie asigurată documen
tația la încă 335 de aparta
mente. precum si pentru 
școala cu 16 săli de clasă 
si liceul economic, pentru 
creșă. Aceste din urmă o- 
biective pot fi scoase de 
sub spectrul incertitudinii, 
în ce privește respectarea 
termenului de dare în fo
losință. tocmai prin asigu
rarea documentației de 
execuție respective.

Desigur, pentru aceasta 
a devenit necesară o 
schimbare în optica de lu
cru a D.S.A.P.C. Galati. 
Am_ fost informați că. de 
două-trei ori pe săptămî- 
nă. delegații direcției de 
specialitate * Consiliului 
popular județean Vrancea 
bat drumul Galatiului. la 
D.S.A.P.C.. în speranța că 
se va urgenta întocmirea 
proiectelor; însă, de cele 
mai multe ori se întorc cu 
mîna goală.. Conducerea a- 
cestei direcții gălățene 
susține că actuala capaci-

tate de proiectare este su
praîncărcată. Cum se ex
plică atunci că pentru 
șantierele de construcții 
din județul Galati asigu
rarea documentației este 
strict coordonată cu grafi
cele de execuție a lucră
rilor de construcții 7 După 
părerea specialiștilor din 
Consiliul popular al jude
țului Vrancea. simțul de 
răspundere al proiectanti- 
lor gălăteni pentru reali
zarea programului con
strucției de locuințe în ju
dețul vecin este atrofiat. 
NI s-au adus la cunoștință 
si alte argumente convin
gătoare în acest sens : 
pentru anumite schimbări 
de soluții mărunte, apărute 
la unele blocuri, care se 
puteau efectua operativ. în 
cîteva ore. constructorii 
vrînceni așteaptă zile în
tregi și săptămîni.

în cursul investigațiilor 
s-a desprins 
aspect, foarte 
Neglijenta în 
documentației . __ ____
D.S.A.P.C. Galati este am
plificată si de către bene
ficiar, Consiliul popular ju
dețean Vrancea. Din con
fruntarea 
structorului 
lui privind 
cumentatiei. 
concordante 
realitate. D.S.A.P.C. Galați 
a trimis la Focșani, de la 
începutul acestui an. do
cumentație pentru mai 
mult decît 340 apartamen
te. cît a primit pînă acum 
întreprinderea de construc
ții. Atunci, unde se află 
celelalte proiecte ? în sei
furile direcției de specia
litate a consiliului popu
lar județean, asteptînd a 
fi „studiate" pentru a că
păta diferite- avize.

Deci, grăbirea ritmului 
de execuție a construcții
lor de locuințe din județul 
Vrancea depinde. în mare 
măsură, chiar de interven
ția neîntîrziată a factori
lor de răspundere din a- 
cest iudet. Si nu numai în 
ce privește avizarea docu
mentației. ci si în alte do
menii. De pildă, stabilirea 
amplasamentelor noilor 
blocuri se face cu... înce
tinitorul. în municipiul 
Focșani nu se cunoșteau, 
spre sfîrșitul lunii martie, 
amplasamentele blocurilor 
din noile cartiere Bahne 
și calea București, care în
sumează aproape 300 apar
tamente. Nu. se stabiliseră 
nici amplasamentele pen
tru locuințele ce urmează 
a fi construite la Mără- 
șești. Panciu și Odobești. 
Oricum, situația care s-a 
creat nu mai poate să tre
neze. Constructorul invocă 
imposibilitatea folosirii în
tregii capacități de lucru 
din cauza neasigurării din 
timp a documentației si 
amplasamentelor. Benefi
ciarul. la rîndul lui, îi acu
ză pe proiectanti si con
structori de întîrziere si 
rămîneri în urmă în rea
lizarea planului și pentru 
slaba organizare a muncii 
Pe șantiere. Un veritabil 
cerc vicios I

Ceea ce este important 
acum, cînd a trecut un 
trimestru din acest an si 
pe șantierele de construc
ții de locuințe din județul 
Vrancea s-au realizat atît 
de puține lucrări, nu sînt 
discuțiile sterile, reproșu
rile reciproce, ci conjuga
rea eforturilor tuturor fac
torilor cu răspunderi în a- 
cest domeniu pentru recu
perarea neîntîrziată a ră- 
mînerii în urmă și realiza
rea la timp a construcțiilor 
prevăzute.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii*

și un alt 
important, 
asigurarea 
de către

opiniilor con- 
si beneficiaru- 
asigurarea do- 
au reieșit ne
flagrante. în
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POLITICA PARTIDULUI
tru continua dezvoltare a agricul
turii. pentru înflorirea satelor 
noastre".

„Delegații la Conferința Uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
Mureș — care și-a desfășurat lucră
rile într-un moment memorabil, de 
o deosebită semnificație pentru a- 
gricultura noastră socialistă — ra
portează Comitetului Central al 
P.C.R. că îndeplinirea întocmai a 
politicii partidului privind transfor
marea socialistă a agriculturii a asi
gurat creșterea continuă a produc
ției agricole, a veniturilor și bună
stării țăranilor cooperatori. Ne ex
primăm și cu acest prilej — se a- 
rată în telegramă — recunoștința 
noastră, a tuturor țăranilor coopera
tori de pe plaiurile mureșene, fată 
de sprijinul multilateral acordat 
permanent de conducerea de partid 
și de stat pentru dezvoltarea și pro
gresul continuu al agriculturii 
noastre socialiste".

„Realizările obținute în cei 20 de 
ani care au trecut de la adoptarea 
Rezoluției plenarei C.C. al P.C.R. 
din 3—5 martie 1949 — se spune în 
telegrama participanților la Confe
rința Uniunii cooperativelor agri
cole de producție din județul Ilfov 
— se concretizează în sporirea pro
ducției vegetale și animale, în con
solidarea economică și organizatorică 
a cooperativelor agricole și în creș
terea bunăstării cooperatorilor. Par- 
ticipanții la conferință, împreună cu 
cooperatorii pe care îi reprezintă, se 
angajează să-și sporească în conti
nuare eforturile pentru realizarea în

acest an a unoi- producții medii su
perioare celor planificate cu 6 la 
sută la grîu, cu 2 la sută la porumb 
și'cu 8 la sută la legume. Efectivele 
de animale proprietate obștească vor 
crește în acest an, față de 1968, cu 
4 la sută la bovine, cu 38 la sută 
la porcine și cu 32 la sută la păsări".

„Noi, delegații la prima Confe
rință a Consiliului Uniunii județene 
a cooperativelor agricole din județul 
Mehedinți — se arată în telegramă 
— ne îndreptăm cu acest prilej gîn- 
dul și recunoștința noastră către 
conducerea partidului, către dumnea
voastră personal, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, și ne exprimăm, 
în numele țărănimii cooperatiste pe 
care o reprezentăm, profundul ata
șament față de politica înțeleaptă, 
clarvăzătoare a partidului nostru, 
care orientează statornic și cu răs
pundere agricultura cooperatistă pe 
calea dezvoltării intensive și multi
laterale. Ne angajăm să realizăm 
peste plan anul acesta 8 600 tone 
cereale, 1 600 tone plante tehnice, 
1 200 tone legume și 6 500 tone fu
raje",

„în acest an. cînd s-au împlinit 20 
de ani de la adoptarea istoricii Re
zoluții din 3—5 martie 1949 — se 
arată în telegrama participanților la 
lucrările Conferinței Uniunii coope
rativelor agricole din județul Con
stanța — raportăm conducerii par
tidului' că în dezvoltarea agriculturii 
cooperatiste au fost obținute rezul
tate însemnate. Producția globală 
agricolă Ia 100 hectare a crescut în 
anul 1968 cu 11,4 la sută față de

1966, averea obștească cu 12 la sută, 
iar veniturile bănești cu 11 la sută, 
în anul 1968 s-au obținut în coope
rativele agricole producții medii de 
2 574 kg. grîu 2 830 kg porumb, 1 522 
kg. floarea soarelui și 6 500 kg. 
struguri la hectar. Țărănimea coope
ratistă din județul Constanta se an
gajează ca în acest an, cînd sărbăto
rim cea de a 25-a aniversare a elibe
rării patriei de sub jugul fascist, să 
nu precupețească nici un efort pen
tru realizarea unei producții medii 
de 2 700 kg. grîu la hectar 3 500 kg. 
porumb, 1 750 kg. floarea soarelui 
1 850 litri lapte de vacă furajată șl 
3,05 kg. lînă".

în telegrama participanților la 
Conferința Uniunii cooperativelor a- 
gricole din județul Neamț se spune, 
printre altele : „Cu sprijinul mate
rial din partea statului, harnica țără
nime cooperatistă din județ a obținut 
succese importante în creșterea pro
ducției vegetale și animale. Raportăm 
conducerii partidului că nivelul me
diu al producției obținute în ultimii 3 
ani depășește producțiile obținute în 
anul 1962, anul încheierii cooperativi
zării. cu 42 la sută la grîu, 45 la sută 
la porumb. 71 la sută la cartofi și cu 
32 la sută la sfecla de zahăr. Efecti
vele de animale existente în prezent 
au crescut față de anul 1962 cu 53 la 
sută la bovine, 29 la sută la porcine, 
72 la sută la ovine, iar averea ob
ștească a cooperativelor agricole a 
crescut în aceeași perioadă de peste 
4 ori. Exprimăm hotărîrea fermă a 
întregii țărănimi cooperatiste din ju
dețul Neamț de a munci neobosit

pentru dezvoltarea multilaterală, In
tensivă a agriculturii județului nos
tru, contribuind astfel Ia înfăptuirea 
directivelor Congresului al IX-lea al 
partidului în domeniul agriculturii".

„în numele țăranilor cooperatori, al 
tuturor specialiștilor și cadrelor de 
conducere din unitățile agricole — 
se arată în telegrama Conferinței 
Uniunii județene a cooperativelor 
agricole de producție din județul Co- 
vasna — ne exprimăm deplinul ata
șament față de politica înțeleaptă și 
profund științifică a partidului și sta
tului nostru. Exprimîndu-ne con
vingerea că noile măsuri stabilite 
de plenara Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Producție vor 
contribui la întărirea economico-or- 
ganizatorică a cooperativelor agri
cole, ne angajăm ca în 1969 să depu
nem toate eforturile pentru organi
zarea cît mai temeinică a muncii și 
valorificarea superioară a tuturor re
zervelor de care dispunem, astfel în- 
cît să asigurăm creșterea producției 
cu 5 la sută la griu, cu 14 la sută la 
cartofi, iar la sfecla de zahăr cu 7 
la sută. La producția de lapte vom 
obține peste 2100 litri pe cap de 
vacă furajată. Realizarea acestor an
gajamente va aduce cooperativelor 
agricole de producție un venit în plus 
de 4 821 000 lei. Asigurăm conduce
rea partidului, personal pe dumnea
voastră, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că toți țăranii cooperatori 
din județul nostru, români și 
maghiari, specialiștii și cadrele de 
conducere din agricultura coopera
tistă își vor înzecj eforturile în ve
derea îndeplinirii și depășirii anga
jamentelor asumate".

Telegrame entuziaste, în care se 
exprimă atașamentul profund al ță
ranilor cooperatori față de politica 
partidului și a statului nostru, au 
mai fost trimise C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, personal, 
și de conferințele uniunilor coopera
tiste din județele Cluj, Buzău, Satu 
Mare, Olt. Tulcea, Caraș-Severln, 
Hunedoara, Brăila.

l
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Cum formăm

tultura muzitală

a tinerei generații?
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Elogiu artei militante

OCTAV BĂNCILĂ
■> Ion BĂIEȘU

„IERTAREA"

Există în momentul de față 
o realitate care ne demonstrează fără 
putință de tăgadă că de la primele 
vîrste pînă la cele mai înaintate, cei 
dornici de a se iniția în arta sunete
lor găsesc forme mai mult sau mai 
puțin adecvate — așa-numitele punți 
de legătură spre muzică. Cum este 
și firesc, modalitățile cele mai nu
meroase, mai divers orientate și deci 
mai eficiente sînt adresate tinerilor, 
potrivit cu specificul vîrstei acestora. 
Iar rolul cel mai important în reali
zarea primilor pași în inițierea mu
zicală revine desigur școlii și educa
torilor.

Fără a analiza tn cadrul dis
cuției ce urmează deficiențele e-
ducației muzicale din învățărnîn- 
tul nostru de cultură generală
— deficiențe deja semnalate și
analizate, a căror rezolvare în
timp o dorim cît mai grabnică
— apreciem că cel puțin în pe
rioada actuală se impune cu acuitate 
realizarea unei strînse colaborări în
tre școală, profesorii de muzică pe 
de-o parte și lectoratele diferitelor 
filarmonici sau alte instituții muzi
cale din țară, pe de altă parte. De 
altfel. în stagiunea actuală lectoratul 
Filarmonicii bucureștene organizează 
intr-un ciclu evolutiv un număr de 
16 concerte pentru elevi, iar sălile 
arhipline sînt frecventate de tineri 
din 18 licee din București. Au fost și 
sînt folosite cele mai felurite mijloa
ce posibile pentru a mări interesul, 
puterea de sugestie, într-un cuvînt 
atractivitatea programelor prezenta
te : fragmente din opere, uzind de 
decoruri, costume, mișcare scenică și 
chiar balet, formații simfonice, voca
le, camerale, sau soliști de prestigiu 
ai Filarmonicii, Conservatorului și 
Operei. Un prețios auxiliar al aces
tor manifestări îl constituie progra
mul de sală tipărit, scris de lectorul 
care susține prezentarea, expunerea 
propriu-zisă axîndu-se pe momentele 
importante, accentuînd anumite as
pecte mai caracteristice.

„Filarmonica de stat Galați — ne 
informează din localitate Dumitru 
Sandu — a întreprins, mai ales cu 
începere din stagiunea trecută, o se
rie de acțiuni muzicale cu caracter 
educativ, afectînd acestui scop o 
adevărată „stagiune a pionierilor și 
școlarilor" în centrele Galați, Tecuci, 
Brăila, comuna Tudor Vladimirescu, 
orașele Tg. Bujor și Berești. Acțio- 
nînd paralel cu două formații — or
chestra simfonică și o formație de 
muzică de cameră. Filarmonica din 
Galați a prezentat la Tecuci, pe 
scena Casei municipale de cultură, 
un ciclu de concerte, ținîndu-se seama 
de sugestiile profesorilor de muzică 
de la cele trei licee din localitate. 
Multe din aceste întîlniri muzicale 
au fost organizate chiar în sălile de 
cursuri, amplificîndu-se și mai mult 
importanța evenimentului".

într-adevăr, nu trebuie uitat că ac
tualul public al concertelor educati
ve este publicul de mîine al marilor 
săli de concert; iar de felul în care 
reușim să îndrumăm astăzi pe tinerii 
ascultători va depinde în mare 
măsură în anii următori, pro
filul vieții noastre muzicale. Și 
în acest sens rămîne ca o 
permanentă necesitate diversifica
rea formelor de educație muzicală, 
potrivit particularităților de vîrstă 
ale elevilor. Regretăm tocmai de a- 
ceea faptul că divizarea pe cicluri de 
învățămînt — clasele V—VIII și 
IX—XII — a concertelor-lecții, 
practicată In anii trecuți mai extins, 
a fost actualmente în mod cu totul 
inexplicabil aproape abandonată la 
București (doar trei concerte pentru 
clasele mici). Aproape în egală mă
sură putem constata faptul că față 
de anii precedent! numărul concer
telor organizate . pentru studenții 
Centrului Universitar București este 
mai mic. Astfel, deși orchestra sim
fonică a Filarmonicii de Stat ..Geor
ge Enescu" a fost mult solicitată în 
cadrul celor două turnee peste hotare 
ar fi fost de exemplu posibilă coop
tarea în astfel de acțiuni a orches
trelor din provincie, venite să dea 
concerte în Capitală ; ne bucurăm că 
în acest sens orchestra de cameră 
din Cluj a răspuns solicitărilor se
cretariatului Filarmonicii bucurește
ne. „Scopul acestor concerte educa
tive pentru studenți — ne-a decla
rat tov. Ecaterina Hașdeu, organiza
toarea spectacolelor — este forma
rea viitorului public. Și în acest sens 
trebuie avută o deosebită grijă în 
selecția repertoriului și mai ales în 
prezentarea cît mai sugestivă, mai 
succintă a acestuia".

Din discuțiile avute cu diferitele 
personalități ale vieții noastre muzi
cale, cu lectorii care prefațează con
certele, eu profesorii de muzică, cu 
elevii-auditori înșiși a reieșit un 
punct foarte important al problemei: 
cine le vorbește tinerilor ? „Li se 
vorbește cu pasiune și competență, 
se întreabă compozitorul Dumitru 
Bughici. Cît de mult ar face compo
zitorii noștri dacă ar îndeplini atunci 
cînd este posibil și acest rol — mai 
ales cînd sînt executate pro- 
priile lor lucrări. Dar compozitorii 
pot comenta și celelalte piese ce vor 
fi interpretate, și nimeni nu-i poate 
împiedica să solicite exemplificări 
„pe viu" ale orchestrei : o temă im
portantă, un moment de o aleasă 
frumusețe. Căci concertele educative 
nu trebuie să fie în primul rînd 
lecții, ci evocări". Dar de ce n-ar 
realiza oare aceste succinte prezen
tări, interpret!! înșiși? „îmi amin
tesc — ne-a declarat eleva Lungu- 
țescu Mariana — cu multă plăcere 
de un întreg recital al uneia din sta
giunile trecute, susținut și comentat 
de pianistul Alexandru Demetriadj 
din păcate, momentul a rămas fără 
-ou". „Sonatele lui I-Iaydn. Mozart, 

\thoven, în interpretarea unor 
'iști care să poată spune despre 
ti oral cîteva lucruri menite să 
\ în auditor valoarea, frumuse- 
mținutul lor de simțire și gîn- 

• ne-a spus muzicologul Geor

ge Sbârcea. — reprezintă măcar în 
cadrul concertelor educative o ne
cesitate".

„Cu ani în urmă, cînd Emanoil 
Ciomac era conferențiarul unor con
certe — își amintește muzicologul 
Radu Gheciu — acestea constituiau 
adevărate evenimente; reținem că 
în acea perioadă peisajul manifestă
rilor culturale de difuzare și comen
tare a muzicii era foarte sărac. în 
momentul de față asistăm însă la o 
veritabilă suprasolicitare a publicu
lui cu manifestări culturale, în ge
neral din ce în ce mai interesante, 
creîndu-se o veritabilă situație de 
competitivitate. Din păcate. în acest 
context asistăm pe plan muzical la 
o adevărată dramă — dintre diferi
tele fenomene de cultură, muzica a- 
trage din ce în ce mai puțin ; sălile 
de concerte, mai ales cînd se progra
mează muzică de cameră, rămîn a- 
proape goale". în consecință se cre
ează un veritabil paradox : concer- 
tele-lecții sînt frecventate de un 
foarte numeros tineret școlar, în 
vreme ce serile obișnuite de muzi
că, aproape indiferent de numele in- 
terpreților — excepțiile sînt rare — 
sînt audiate de un public restrîns. 
în consecință, considerăm că tocmai 
organizatorilor concertelor educative 
le revine dificila sarcină de a reali
za cu multă grijă și atenție acest 
treptat transfer al publicului tînăr 
către marile săli de concert.

„Din păcate nu peste tot — ne-a 
spus mai departe muzicologul Radu 
Gheciu, — concertele educative se 
desfășoară la un nivel măcar onora
bil. Am asistat de curînd la o ase
menea manifestare la Casa de cul
tură a tineretului din Iași; prezen
tarea a fost foarte sumară, plată, 
neinteresantă, iar soliștii Operei din 
localitate s-au prezentat mediocru. 
Evident, asemenea manifestări, dacă 
nu sînt susținute de conferențiari și 
interpreți de prim rang, nu-și vor 
atinge niciodată scopul, ba, dimpotri
vă, vor îndepărta de la muzică pe 
cei dotați eu bun simț și ihteligfență". 

■ Considerăm că ar fi. de asemenea, 
util ca măcar cîțiva din conferenția
rii ce au susținut valoroase prezen
tări în cadrul Filarmonicii bucureș
tene să reia unele din temele mai 
importante și în alte orașe, la dife
ritele case de cultură.

în mod cert, unul din obiectivele 
finale urmărite în cadrul concertelor 
educative îl constituie realizarea Ia 
tineri a acelei alese capacități de a 
asculta muzica. „Este de semnalat 
faptul — ne spune tov. loan Ale- 
xandrescu — că de multe ori a- 
cest termen se confundă cu acela 
de a auzi muzica. Astfel, a asculta 
muzică înseamnă capacitatea de. con
centrare a atenției, capacitatea de 
discernere, de evaluare a mesajului 
transmis de compozitor în scopul ri
dicării sensibilității noastre spre zo
nele cele mai înalte și nobile ale 
spiritului. Adevărul exprimat de 
marele nostru muzician patriot 
Dumitru G. Kiriac că „soarta 
muzicii românești în școală se hotă
răște" astăzi se impune cu o vigoare 
mult mai accentuată ca în trecut. 
Muzica, atît în formă cît și în conți
nut, în felul în care figurează astăzi 
în programele analitice și planurile 
de învățămînt. nu poate răspunde 
cerințelor majore actuale". „în
tr-adevăr — ne spune muzicologul 
Radu Gheciu — în școli muzica se 
practică încă cu un aspect destul de 
arid ; se face prea multă teorie fără 
a se stimula imaginația, gustul pen
tru muzică al copiilor. Să nu ui
tăm că absolvenții de azi ai școli
lor de cultură generală vor consti
tui publicul de mîine al sălilor noas
tre de concert. Iar pentru a răspunde 
în mod cît mai deplin acestei cerin
țe, fiecare școală trebuie să fie do
tată cu o fonotecă cît de modestă, 
dar bine întocmită".

Tocmai în acest context. în care 
importante mijloace materiale și spi
rituale sînt antrenate în promovarea 
marilor valori ale artei muzicale, se 
impune cu deosebită acuitate între
barea : picup-ul. magnetofonul, ra
dioul sau sala de concert ? „Desigur 
— ne declară compozitorul Gheorghe 
Șoima — toate aceste mijloace teh
nice contemporane sînt de mare fo
los ; ele ne pot aduce muzica în ca
drul intim al căminului. Și totuși 
sala de concert ne aduce acea rîv- 
nită izolare considerată indispensa
bilă receptării operei de artă. Evi
dent, această izolare față de contex
tul datelor imediate ale realității în
conjurătoare păstrează totuși o am
biantă socială ; contactul interpret- 
public beneficiază de suflul uman 
al amîndurora. Trăirea emoțională 
artistică a fiecărui auditor din sala 
de concert devine și o trăire de 
plenitudine colectivă".

Mai adăugăm celor anterior 
exprimate, faptul că un rol important 
în reușita actului de inițiere muzi
cală îi revine publicității adecvate, 
ce trebuie să fie făcută în jurul di
verselor acțiuni întreprinse. Fiecare 
școală, club, casă de cultură sau uni
versitate trebuie să beneficieze din 
timp, în colaborare cu instituția ce 
patronează concertele educative, de 
mijloace adecvate de afișai. Iată deci 
cîteva din problemele importante 
care se impun pe mai departe aten
ției celor ce realizează la noi dificila 
operă de inițiere în muzică a unor 
noi generații.

Necesitatea cultivării încă din 
școală a gustului pentru muzică este 
evidentă. Lărgirea cunoștințelor mu
zicale în cadrul orelor de curs, com
pletarea lor cu audierea unor inte
resante concerte educative ajută e- 
levilor, tineretului în general care 
mîine va fi noul public al sălilor de 
concerte, să devină iubitori pasionați 
ai muzicii autentice, cetățeni cu un 
bogat univers spiritual.

Dumitru AVAKIAN 
Mircea ȘTEFANESCU 
Maria SAVU

Acum douăzeci și 
cinci de ani, la 3 a- 
prilie 1944, a murit 
pictorul Octav Băn- 
cilă, cel care într-un 
interviu spunea : 
„Cred că artistul nu 
are rolul să lucreze 
pentru plăcerea și 
distracția burghezi- 
mii ci trebuie să ur
mărească un scop 
mai înalt, să culti
ve".

Aceste cuvinte ca
racterizează crezul 
estetic al pictorului, 
ilustrat prin lucrări 
de o nemijlocită in
spirație socială. 
Martor al unor eve- 

• nimente tragice care 
au zguduit conștiin
țele progresiste ale

lata „Muncitorul', 
„Grevistul", „Pak", 
„întrunirea* „Munci
torul și țăranul".

Opera lui Bâncilâ 
cuprinde multe alte 
creații în domeniul 
portretului, naturii 
statice, a peisajului, 
caracterizate printr-o 
pronunțată notă 
realistă.

Octav Băncilă va 
rămîne în istoria 
artelor plastice ro
mânești prin since
ritatea și puterea sa 
de dăruire unor no
bile idealuri, prin 
valoarea de docu
ment social a unora 
din pînzele sale/prin

»

vremii, cum ar fi 
răscoalele țărănești 
din 1907, Octav Băn- 
cilă și-a pus alături 
de marii scriitori și 
artiști ai timpului 
penelul în slujba 
idealurilor de drep
tate ale poporului. 
Legat prin însăși via
ța lui, prin însăși 
formația sa cultura
lă, desăvîrșită în at
mosfera impregnată 
de idei socialiste a 
revistei „Contempo
ranul" — a zugrăvit 
cu căldură și com
pasiune aspecte din 
viața grea a munci
torimii, surprinzînd 
momente ale dezvol
tăriiconștiinței . pro- . >
letariatuluf în opere1' forța artistică 
cum sînt cele intitu- creației sale.

Indiscutabil, „Iertarea" este o pie
să interesantă și ambițioasă, nu nu
mai prin mulțimea întrebărilor enun
țate, dar și prin miza lor. Și chiar 
dacă nu toate întrebările își capătă 
împlinirile dorite deopotrivă de autor 
și de noi, mărturisesc că de ea mă 
apropii cu mai multă simpatie decît 
de piesele cu miză puerilă redusă la 
o intrigă banală și meschină. Dar să 
căutăm a merge pe firul piesei lui 
Băleșu, în consonanță cu intențiile 
autorului. Ne aflăm în fața unei 
dezbateri cu un pronunțat caracter 
etic : așa cum Băieșu ne-a obișnuit 
fie în virulentele sale pamflete jur
nalistice, fie în proza lui de o bună 
și eficientă ținută satirică.

O ființă orgolioasă, Lia, comite o 
faptă abominabilă : delațiunea. în 
urma denunțului ei, George, coleg de 
facultate, este arestat. Constatîndu-se 
natura calomnioasă a denunțului, 
omul este eliberat și repus firesc în 
drepturile sale. Aceasta este premisa 
piesei al cărei-conflict plauzibil por
nește de Ia anume erori accidentale 
ce s-au aflat în contrast flagrant cu 
esența societății noastre. Lia și 
George se întîlnesc. Lia care căutase, 
dorise această întîlnire, găsește un 
om închis in sine, retras în carapa
cea unei existențe total ruptă de 
viață, muncind în silă doar atît cît 
să poată supraviețui de azi pe mîine, 
fără nici un gînd, fără nici un ideal, 
decît acela de a evada din timp și 
spațiu, fapt pentru care a imaginat 
un accelerator. E plauzibilă o aseme
nea reacție ? Un șoc ca acela prin 
care a trecut eroul piesei putea duce 
la o descumpănire morală. Dar o 
reacție atît de netă, o rupere a ori
căror contacte cu lumea din jur e 
plauzibilă numai în cazul unui ca
racter slab, al unei constituții sufle
tești fragile, ce nu avea tăria nece
sară înfruntării unei nedreptăți, mai 
cu seamă atunci cînd aceasta nu fu
sese prelungită ci, dimpotrivă, se lua
seră măsurile pentru abolirea ei. 
George avea toate împrejurările fa
vorabile pentru a se putea regăsi. 
Lia ar vrea să-și îndrepte greșeala, 
să-și răscumpere fapta, să fie alături 
de George pentru redresarea lui mo
rală. Dar George nu acceptă ajuto
rul ei. Iar insistența Liei produce 
efectul contrariu. Și aici mi se pare 
a întrevedea încă una din ideile pie
sei ce merită a fi reținută : repro
barea tentativei de a reduce perso
nalitatea celor din jur la un numitor 
comun, de a-1 obliga pe cel de lingă 
tine să trăiască după chipul și ase
mănarea ta. Ideea merita o dezbatere 
scenică deoarece nivelarea persona
lității umane se află la antipodul 
concepției noastre privitoare la des
fășurarea multilaterală și nestingheri
tă a omului, ce urmărește tocmai înflo
rirea personalității în marea ei di
versitate. Fără îndoială, Lia era în
dreptățită să caute o soluție . pentru 
recuperarea lui George, dar piesa 
este ambiguă și nu ne lasă posibili
tatea să întrevedem daca dorința 
personajului e reprobată sau nu. A- 
vea oare Lia ascendentul moral care 
să poată determina o cotitură atît de 
hotărîtă' în viața lui George ? Starea, 
spre care ea vrea să-l readucă, sco- 
țîndu-1 din situația anormală nu 
putea fi ideală, dat fiind carac
terul excesiv dominator al Liei. 
Si nu-i vorba aici de iertarea în

sine pentru actul comis — cum în 
mod eronat au afirmat unii comen
tatori ai piesei, reducînd problema
tica morală la o discuție de esență 
sâmariteană — ci de idealul în nu
mele căruia Lia voia să-l sustragă pe 
George din universul său închistat. 
Or, reconstituind piesa, îți dai seama 
că Lia vorbește fără să poată da lui 
George o perspectivă. Cred că aici 
autorul n-a cumpănit bine termenii 
conflictului, nu a întrevăzut tensiu
nea morală și intelectuală pe care o 
presupunea o atare dezbatere. Și a- 
tunci, care e soluția ? Eroul ce trăia 
abstras definitiv din cadrul societă
ții, al vieții, intrigat de insis
tențele Liei, se sinucide. Perso
najul are aparent atributele unui 
schizofrenic, om caracterizat prin- 
tr-o stare patologică, „retras în uni
versul său morbid, el devine inert și 
indiferent fată de lumea care îl în
conjoară, trăind în singurătatea re
veriilor sale", după cum citim în
tr-un dicționar de specialitate. Dar 
tot lucrări mai noi dedicate acestei 
probleme (vezi printre altele „Psiho
patologia și literatura" de Leslie Y 
Ruskin) arată că schizofrenicul are

cronica dramatică

A

8,30 : 11 ; : 
20.45, MELODIA — 8,30 ; 10,45 ;

; 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30

• Răutăciosul adolescent : REPUBLICA — 9 ; 1115 ; 
13,45 ; 16,15 ; (la 20,30 — spectacol de gală cu 'fil
mul : Tata, FAVORIT — 10 ; 13,45 ; 17 ; 19,45.
o Riscurile meseriei : LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FESTIVAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pe plajele lumii : BUCUREȘTI
15 ; 17 ; 19 ; 21.
• La Est de Eden : VICTORIA —
16 ; 18,30 ;................ ...............
15.45 ; 18,15
18,15 ; 20,30.
• Oameni împietriți : CENTRAL — 12,15 ; 18,45.
o Un bărbat și o femeie CENTRAL — 10 ; 14,15 ;
16.30 ; 20,45. .
• Simfonia dragostei : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,30.
<> Totul pentru rîs i TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Tată de familie : FEROVIAR — 8,30 ; 11 ; 13,30 ;

; 13 ;

13,30

16 ; 18.30 ; 21, EXCELSIOR
17,15 ; 19,45, GLORIA — 9 ;
20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45
20.45.
e Fredy, lovește tu întîi : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
o Becket : BUZEȘTI — 15,30 ; 19.
o Un om pentru eternitate : BUCEGI — 9.30 ; 
12 ; 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Hamlet : UNIREA — 19.
a Columna : LIRA — 15.30 ; 19.
o Rdlls-Royce-ul galben : DRUMUL SĂRII — 15 ; 
17,30 ; 20, TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ;

30.
Un delict aproape perfect : FERENTARI — 15,30 ; 
; 20,30.
Astă seară mă distrez : COTROCENI — 15,30 ; 18. 
Republica Skid : COTROCENI — 20,30.
Judoka, agent secret : VIITORUL — 15,30 ; 18. 
Ultima noapte a copilăriei t VIITORUL — 20.S0. 
Feldmareșala : MOȘILOR — 15,30 ; 18.
Acuzatul : MOȘILOR — 20 30.
Profesioniștii : POPULAR — 15,30 ; 18. 
Prima zi de libertate : POPULAR — 20,30.
Magazinul de pe Strada Mare : PROGRESUL — 
30.
„...Apoi s-a născut legenda" : CRINGAȘI — 15,30 ; 
; 20,15.

• Planeta maimuțelor : COSMOS — 15,30 : 18 ; 20,15.

o gîndire primitivă, prelogică, este 
un bolnav. Eroul lui Băieșu nu este 
un bolnav în sensul adevărat al cu
vântului. Are numai aparențele unui 
schizofrenic, abstragerea din socie
tate, fiind pentru el o soluție deli
berată. El afișează programatic o 
totală indiferență față de umani
tate. Uneori spune că ar vrea să se 
dăruie unei idei nobile, unei acțiuni 
de o neobișnuită anvergură. Deci nu 
este un anormal care și-a rupt pun
țile cu viata, cu existența socială. Se 
gîndește chiar la posibilitatea unei 
afirmări a personalității sale. însă, 
în acel moment începem să ne între
băm : nu cumva aici autorul s-a do
vedit inconsecvent ? Dacă personajul 
său simțea nevoia unei dăruiri — așa 
cum o spune — de ce n-a făcut-o ? 
E adevărat, Lia pare o ființă despo
tică și George are libertatea să alea
gă sau nu calea propusă de ea. Dar 
George nu propune nici un ideal su
perior, pozitiv, apărînd 
meschin, redus la un 
o placă de patefon! 
retrage din societate.
evite orice legătură cu oamenii, 
îi disprețuiește chiar. Dar oare o ase
menea atitudine primește replica so
cială și morală care să determine o 
resurecție ? Pentru că nimeni nu-și 
mai poate imagina o situație 
binson al secolului XX.

Cei ce vor să determine 
tură în viata lui George nu 
eendentul moral pentru a o reali
za. Nici Anișoara nu avea ascen
dentul moral necesar, deoarece și ea 
dovedise lașitate într-un moment di
ficil pentru George. Nici ea nu pu
tea întruchipa un ideal superior care 
să-i insufle încredere. Așa se ex
plică de ce ultimul act conține mo
mente în care atentia spectatorului 
intră în eclipsă. Dialogul nu mai 
creste în intensitate, nu mai fruc
tifică elemente psihologice noi. eroii 
și-au spus partitura, si-au definit 
potențialul moral inițial iar acum 
revin mereu la aceleași și aceleași 
puncte de plecare. Nu se mai con
fruntă două concepții, două moda
lități de a înțelege viata : unui ideal 
de esență negativă, acela de a trăi 
în afara societății si a oamenilor i 
se opune unul meschin, agresiv. Nu 
cerem în nici un caz un conflict re
dus la negru si alb. deoarece viata 
dovedește că pot exista numeroase 
trepte intermediare, nuanțe infinite 
în raporturile omului cu societatea, 
dar dialogul nu este fructuos decît 
atunci cînd cei angajați spun ceva 
concludent. Reducînd societatea, me
diul ce putea să aducă resurecția 
morală a lui George la cele două 
fantome, ce nu-i evocau decît în- 
tîmplări triste, neopunîndu-i un 

morală,

un univers 
greiere 
Eroul 
vrea

și 
se 
să

de Ro-

o coti- 
au as-

ideal de autentică sănătate 
autorul a îngustat sfera conflictului, 
a restrîns ampla deschidere etică 
a piesei, iar din punct de vedere 
dramatic nu a menținut textul la 
tensiunea începutului. Mediul încon
jurător e în piesă atît de amorf, atît

de cenușiu, de flasc. încît nimîc na 
poate trezi inerția lui George. Să 
nu confundăm imixtiunea în viata 
omului cu datoria de a interveni și 
ajuta pe care societatea noastră o are 
atunci cînd unul din cei ce îi aparțin 
se află înțr-o situație precară.

Dacă autorul l-ar fi angajat pe 
George într-un asemenea dialog, a- 
tunci semnificațiile ar fi fost cele 
dorite. Fără îndoială, o piesă care 
abordează asemenea procese de clari
ficare morală, pe care Ion Băieșu le 
urmărește cu talent real și cu o 
franchețe ce merită apreciată, poate 
suscita discuții și interpretări. Cu 
condiția ca ele să se ducă în limi
ta adevărului si 
rului. Nu astfel 
cronică semnată 
care, pornind de 
desmințită de structura piesei, con
fundă un caz cu istoria însăși. De
fectele 
nu pot 
o lipsă 
text si ......... . _ _______  __
riei. Ca să nu vorbim de faptul că 
autorul acestor însemnări fanteziste 
crede că sensul înalt al piesei lui 
Băieșu ar sta în faptul că George ; 
„in numele umanității, acuză deni
velările si părțile inevitabil crispa
te ale istoriei", cînd piesa nu ne 
poate duce. în nici un caz. la o 
asemenea concluzie.

Am deschis această paranteză înain
te de a sublinia încă o dată interesul 
legitim pe care o piesă ce își propune 
dezbaterea unor aspecte etice ale rela
țiilor între oameni îl suscită în chip 
firesc. Dacă am supus piesa lui Băieșu 
unei analize minuțioase am făcut-o 
obligat de seriozitatea și valoarea 
ei, de faptul că dialogul îl duc cu 
un scriitor, că am în față o parti
tură ce impune prin responsabilita
tea cu care autorul privește scena. 
„IeTtarea" fiind una din piesele ce 
nu se ascultă cu apatie, ce nu te 
cufundă în indiferență, ci te solicită
— este firesc să mergi în întîmpina- 
rea ei nu cu fraze grandilocvente și 
cuvinte mari. Ceea ce această piesă 
conține realmente viabil, făgăduin
țele ca și neîmplinirile ei sînt toate 
o invitație Ia o mai adîncă privire 
asupra conexiunilor și explicațiilor 
morale ale personajelor, asupra 
consecvenței și logicii construirii ca
racterelor, asupra echilibrului ter
menilor aflati în conflict.

★
Spectacolul de la Teatrul Mic (di

rector de scenă Ion Cojar), nu pune 
accentul pe caracterul patologic al 
personajelor ci, dimpotrivă, pe con
fruntarea etică, acolo unde se află
— partea cea mai rezistentă a tes
tului. Este, dacă vreți, unul dint^- 
argumentele cele mai clare împo
triva interpretărilor forțate ce s-au 
dat acestui text. înscriindu-se în 
perspectiva de exemplară sobrietate 
și profesionalitate pe care o cultivă 
acest teatru, spectacolul cu „Ierta
rea" are echilibrul necesar (deși 
putea să evite monotonia ultimului 
act) și a încercat să valorifice 
nul prețios al piesei. Dacă în : 
epifebdid al . bătrînei, Eugenia 
povici ne-a confirmat alesele 
tăți de mare artistă, prezența 
poldinei Bălănuță a fost demnă 
laudele cele mai sincere. O 
pretare gîndită, dovedind nu numai 
talent ci și inteligentă, ce a eviden
țiat frămîntarea Liei, dorința de a 
face ceva pentru îndreptarea greșe
lii comise, dar și acele trăsături de 
caracter ce nu puteau inspira încre- 
derea lui George. Este deopotrjr X 
pentru cronicar și pentru spectaU.. 
un prilej de satisfacție de a întîlni 
în fiecare nouă piesă ce se joacă pe 
scena Teatrului Mic cel puțin o rea
lizare actoricească de prestigiu cum 
este cea a Leopoldinei Bălănuță. La 
rîndul său, George nu a fost, în vi
ziunea lui Dumitru Furdui. un alie
nat, un caz patologic, ci un ins care 
din pricina slăbiciunii caracterului 
său a ajuns să se însingureze, să iasă 
în afara societății. Poate dacă anu
me stridențe, dacă anume acute în 
expresie ar fi lipsit, Furdui și-ar fi 
apropiat și mai mult personajul de 
structura sa.

Ion Cojar are meritul de a fi cap
tat ceea ce are piesa prețios, de a fi 
încercat să axeze conflictul pe 
niile lui de 
a fi realizat 
distorsiuni.

a intențiilor auto- 
se întîmplă într-o 
Vintilă Ivănceanu 

la o premisă falsă.

de caracter ale unei ființe 
fi puse decît dacă dovedim 
de condescendentă fată de 
de autor... pe seama isto-

filo- 
rolul 

Po- 
cali- 
Leo- 

i de 
inter-

11- 
semnificație umană, de 
un spectacol logic, fără

Valeriu RÂPEANU

(Urmare din pag. I)

această orientare a ajuns 
la exagerări care o scot 
din cîmpul artei, și — cu 
toate că se aud tot mai 
multe glasuri care protes
tează cu autoritate împo
triva etalării pe ecrane a 
unor cazuri patologice, a 
brutalității gratuite și dusă 
la extrem — filmele de a- 
ceastă factură invadează 
piața cinematografică apu
seană. Li se opun, cîști- 
gînd teren, creațiile unor 
cineaști care se inspiră din 
realități sociale și umane 
ale zilei de azi, în timp ce 
producțiile fastuoase, evo
cările istorice de mare 
montare își pierd în ge
nere interesul marelui pu
blic. Peisajul cinemato
grafic actual — în care se 
înfruntă diferite „politici 
artistice" — este colorat și 
de realizările unor perso
nalități ieșîte din comun, 
ca și de apariția unor ci
neaști ale căror filme, ade
seori discutabile, șochează 
prin nonconformismul lor 
ostentativ. Care e locul 
filmului românesc în acest 
context pe care l-am schi
țat foarte sumar ? Cum ne 
putem impune în confrun
tarea care are loc, zi de zi. 
pe ecranele noastre și de 
peste hotare, ca și în ca
drul festivalurilor interna
ționale ?

Nimeni nu-și propune să 
demonstreze printr-un film 
sau altul că — parâ- 
frazîndu-1 pe Carăgia- 
le — „avem și noi Go- 
darzii noștri". Epigonismul, 
imitațiile nu pot duce de
cît la impas. E necesar să 
aducem ceva nou, filme o- 
riginale în substanța lor. 
Fiecare încercăm să răs
pundem acestei cerințe, 
reușim mai mult său mai 
puțin, și — uneori — de
loc. în cinematografie — 
dată fiind complexitatea 
procesului de creație — un 
coeficient de risc există 
întotdeauna» iar riscul c

o g g o a
justificat cînd este vorba 
despre atingerea unui tel 
înalt. Dar acest coeficient 
de risc ar putea scădea 
dacă producția s-ar bizui 
mai puțin pe „încercări" și. 
mai mult pe certitudini, 
dacă planurile de produc
ție ar fi în mod efectiv 
fructul unui efort colectiv 
responsabil și ar prevedea 
scenarii, filme și realiza
tori care Să ofere, pe cît 
se poate, garanții în ce 
privește reușita. Acesta

dern, care ar merita să 
facă obiectul unor studii 
ample, capabile să stimu
leze și să conducă la mai 
multe realizări de prestigiu 
ancorate profund în reali
tățile românești. Existența 
unei politici cinematogra
fice nu poate fi certi
ficată decît de scoaterea 
producției de filme de 
sub semnul întîmplătoru- 
lui, de stimularea unor 
realizări îndrăznețe, repre
zentative pentru epoca

g o q a @
grafiei noastre. Ieșirea 
clin această situație de
pinde insă, cum spuneați, 
și de participarea mai ac
tivă a creatorilor la re
zolvarea problemelor de 
ansamblu ale creației, de 
inițiativa și, în ultimă in
stanță, de spiritul lor de 
răspundere...
— Cred că tinerețea ci

nematografiei noastre este 
o realitate. Aici contează 
nu anii de existență, ci nu-

g B ® B

Răspunderea artistică și socială 
a creatorilor de film

ar fi „cadrul general" al 
politicii cinematografice 
despre care aminteam — o 
politică a valorii ideologi
ce și artistice, aplicată 
consecvent. In ce privește 
conținutul ei, — există, în 
cinematografia noastră, un 
consens unanim : dezvolta
rea filmului românesc e 
condiționată de abordarea 
marilor teme ale actuali
tății. în toate discuțiile 
despre filmul artistic afir
măm această necesitate 
dar aplaudăm „...Apoi s-a 
născut legenda" și „Răută
ciosul adolescent" ca pe 
niște excepții și ne mirăm 
aproape de succesul lor., 
în realitate, cred că aces
te filme nu au răsărit din 
senin ci reflectă o tendință 
care-și croiește drum în ci
nematografia noastră ; o 
tendință spre un stil mo-

noastră. Filme de toate ge
nurile, și drame, și comedii, 
capabile să placă, să în- 
rîurească marele public, 
să cucerească și să dea de 
gîndit, să aibă o acțiune e- 
ducativă în spiritul ideilor, 
al eticii socialiste. (Prin 
asta înțeleg actualitatea 
unui film, și nu prin fixa
rea calendaristică a timpu
lui acțiunii, cum se consi
deră uneori). Cele de mai 
sus nu sînt, desigur, nou
tăți. Și poate că tocmai de 
aceea le uităm — pentru 
că ne sînt bine știute — 
amintindu-ne de ele perio
dic '(și tot sub formă de 
deziderat!) cînd facem cîte 
o analiză a producției de 
filme...

— Aceasta e. poate, 
nna din explicațiile veșni
cei tinereți » einemato-

mărul de filme realizate în 
acest răstimp, respectiv 
cantitatea de experiență a- 
cumulată de fiecare regizor 
și de toți laolaltă, de teh
nicieni și cadrele medii ale 
studioului. Dacă ținem sea
ma că în Franța, de pildă, 
se turnează circa 150 de 
filme pe an, în timp ce noi 
facem 15 sau 16 — rezultă 
că sîntem o cinematogra
fie încă adolescentă.'.1. A- 
ceasta face să crească res
ponsabilitatea fiecăruia din
tre noi. La 16 filme pe an, 
„coeficientul de risc" tre
buie redus la minimum, in
clusiv riscul de a nu a- 
junge la public. Dar spiri
tul de răspundere nu se 
confundă cu timiditatea în 
investigarea realității, cu e- 
vitarea înnoirilor în modul 
de tratare a problemelor 
actualității, nici cu accep-

tarea unor subiecte ba
nale, cenușii, care au „ga
ranția" drumului bătătorit. 
Datoria noastră este de a 
onora cu sinceritate încre
derea spectatorilor și de a 
învăța, de a ne perfecționa 
lucrînd, receptivi Ia expe
riența și opiniile colegilor 
noștri, la exigențele mare
lui public. Propria mea 
experiență mă determină 
acum să fiu mai exigent cu 
filmele mele, și ezit mult 
în fata unui scenariu îna
inte de a începe turnarea, 
tocmai din dorința de a o- 
feri spectatorilor acele mo
mente de amuzament, de 
destindere și de satisfacție 
spirituală necesare unei 
comedii.

în același timp cred că 
actuala structură organi
zatorică a cinematogra
fiei nu stimulează în 
mod suficient responsabi
litatea creatorilor. Mă re
fer, pe de-o parte, la fap
tul că nu se asigură efectiv 
o orientare în perspectivă 
a dezvoltării filmului artis
tic. o răspundere directă, 
mai clar definită a celor 
care conduc diferitele or
ganisme cinematografice. 
Aceasta există poate și 
din pricina unei centra
lizări excesive a creației și 
a producției cinematogra
fice. Pe de altă parte, cele 
trei studiouri al căror sta
tut este încă in discuție, nu 
funcționează ca unități ar
tistice care să angreneze în 
activitatea curentă pe cîți
va dintre cei mai buni re
gizori, făcîndu-i să se simtă 
răspunzători, alături de 
scenariști și redactori, pen
tru calitatea fiecărui film. 
Aceste studiouri ar putea 
deveni centre de eferves
cență creatoare, aici s-ar 
putea naște idei, de aici ar 
trebui să pornească im
pulsurile care să ducă la 
afirmarea filmului româ
nesc. Pentru aceasta ar 
trebui găsită soluția care 
să împace preconizatul sis
tem al contractelor (care îi

obligă pe regizori să-și gă
sească o ocupație stabilă în 
afara cinematografiei) cu 
necesitatea de a-i antrena 
în acest schimb continuu de 
experiență artistică și de 
participare responsabilă la 
progresul de ansamblu al 
filmului nostru.

— Ce își propune să În
treprindă, pe această li
nie, asociația profesională 

a cineaștilor ?
— Trebuie să recunosc 

că asociația noastră a fă
cut prea puțin pentru asi
gurarea unui climat de co
laborare creatoare și că, în 
genere, problemele arză
toare ale dezvoltării cine
matografiei noastre n-au 
ocupat locul cuvenit în ac
tivitatea ACIN. S-a făcut 
simțită și o anume pasivi
tate a membrilor asocia
ției, întreținută, după pă
rerea mea, și de faptul că 
prin statutul său — care 
se cere revizuit — ACIN-ul 
este în chip artificial izo
lat de procesul efectiv al 
creației. Ar fi necesar ca 
asociația profesională a ci
neaștilor să aibă un cu
vînt de spus și în elabo
rarea „politicii cinemato
grafice", despre care am 
vorbit, și în alte probleme 
ale creației și producției de 
filme, ceea ce ar face să-i 
crească prestigiul, autorita
tea și ar stimula interesul 
membrilor săi de a parti
cipa la dezbateri cu rezul
tate efective în perfecțio
narea activității cinemato
grafice. în momentul de 
față sîntem în plină reor
ganizare și ne propunem să 
prezentăm adunării gene
rale, care se va ține nu 
peste multă vreme, proiec
tul unor acțiuni substan
țiale. Dar totul depinde de 
contribuția fiecăruia dintre 
noi la bunul mers al aso
ciației și la eficiența acțiu
nilor sale. Și aici est» 
vorba tot despre răspunde
rea individuală și colectivă 
a cineastului față de desti
nul filmului românesc.
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Sosirea în Capitală 
a ministrului relațiilor externe 

și cultelor al Republicii Argentina
Miercuri la amiaza a sosit în Ca

pitală ministrul relațiilor externe și 
cultelor al Republicii Argentina, dr. 
Nicanor Costa Mendez, împreună cu 
soția, care, la invitația guvernului 
Republicii Socialiste România, va 
face o vizită oficială în țara noas
tră. Ministrul argentinean este înso
țit de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de Cor- 
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și soția, Mihai Marin, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Alexandru Albescu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
de funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe și Ministerul 
Comerțului Exterior.

Re aeroport erau prezenți Rogelio

Convorbii

Rafael Tristany, ambasadorul Argen
tinei în Republica Socialistă Româ
nia, și membri ai ambasadei, precum 
și șefi ai unor misiuni diplomatice 
acreditați la București.

La sosire, ministrul argentinean a 
declarat reprezentanților Agenției 
române de presă — Agerpres : Sînt 
foarte mulțumit șl fericit de a mă 
afla pe pămîntul românesc. Sînt 
bucuros să-1 reîntîlnesc pe bunul 
meu prieten dl. Mănescu. Sînt con
vins că vom discuta cu multă since
ritate o serie de probleme de interes 
comun și vom face un rodnic tur de 
orizont asupra problemelor politice 
internaționale actuale. Mă folosesc 
de acest prilej pentru a transmite 
poporului român un salut cordial.

(Agerpres)

i oficiale

O declarație a tovarășului Carlos Rafael Rodriguez, 

înainte de a părăsi Capitala

în cursul după-amiezii de miercuri, 
ministrul relațiilor externe și culte
lor al Republicii Argentina, dr. Ni
canor Costa Mendez, a făcut o vizită 
protocolară ministrului afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu.

In aceeași după-amiază, la Minis
terul Afacerilor Externe au avut loc 
convorbirile oficiale între cei doi 
miniștri.

La convorbiri au participat din 
partea română : Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe. Ale
xandru Albescu, adjunct al minis
trului comerțului exterior, Mircea 
Ocheană, ambasador, director în 
Ministerul Afacerilor Externe, 
Gheorghe Săulescu, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe, și Va- 
sile Ileasă, director ad-interim în 
Ministerul Afacerilor Externe.

Din partea argentineană au parti
cipat: Rogelio Rafael Tristany, amba
sadorul Republicii Argentina la Bucu-

întrevedere

rești, Enrique Miguel Peltzer, amba
sador, director general al Departa
mentului politic din Ministerul Rela
țiilor Externe și Cultelor, Mariano 
Grondona, ambasador, aseser general 
al planificării din acest minister, Juan 
Carlos Katzensteln, ministru, direc
tor general al Departamentului 
Europa occidentală din același mi
nister. Jorge Carrier, ministru, con
silier al Ministerului Economiei și 
Muncii, Gustavo Figueroa, consilier, 
asesor de presă, șeful Secretariatu
lui ministrului relațiilor externe și 
cultelor, și Guillermo ' Jorge 
Mc Gough, consilier în Ministerul 
Relațiilor Externe și Cultelor.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă. Au fost abordate aspecte 
ale dezvoltării relațiilor dintre cele 
două țări și unele probleme ale si
tuației internaționale actuale.

(Agerpres)

cu ministrul
comerțului exterior

1
Miercuri după-amiază, ministrul 

relațiilor externe și cultelor al Re
publicii Argentina, dr. Nicanor 
Costa Mendez, a avut o întrevedere 
cu ministrul comerțului exterior, 
Gl?- orghe Cioară.

L« ’•întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au fost 
de față Alexandru Albescu, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
precum și Rogelio Rafael Tristany, 
ambasadorul Argentinei la București, 
și persoanele oficiale care însoțesc 
pe ministrul argentinean.

Dineu

înainte de a părăsi Capitala, Car
los Rafael Rodriguez, membru al Se
cretariatului C.C. al Partidului Co
munist din Cuba, președintele Comi
siei naționale de colaborare econo
mică și tehnico-științifică. a avut o 
convorbire cu redactorul Agenției 
române de presă — Agerpres — Pe
tru Uilăcan, căruia i-a declarat, prin
tre altele :

Apreciez că prima sesiune a Comi
siei mixte româno-cubaneze a confir
mat speranțele pe care ambele părți 
și le-au pus ațît în ce privește dez
voltarea colaborării economice, cît 
și cooperarea tehnico-științifică. în 
cadrul reuniunii noastre am obținut 
rezultate fructuoase, care au dus la 
semnarea unui acord de cooperare 
și la punerea bazelor pentru noi for
me de colaborare. România, prin ex
periența sa, va participa la dezvol
tarea industriei cubaneze prin con
struirea de noi capacități de valo
rificare a cuprului, din zăcămintele 
recent descoperite, și la punerea 
in valoare a altor zăcăminte cu
prifere. Totodată, prezența unui 
număr de cubanezi în țara dv. pentru 
specializare a permis conturarea unor 
noi posibilități de cooperare în do
meniul industriei ușoare, alimentare, 
ca și în industria petrolieră. La rîn- 
dul său, țara noastră va putea con
tribui Ia dezvoltarea unor sectoare 
ale economiei românești, cum ar fi 
cel zootehnic, sector în care Cuba 
obține rezultate de un înalt .nivel.

Doresc să subliniez în mod deose
bit că in cadrul întrevederii avute cu 
tovarășul Nicolae Ceaușescu au fost 
scoase în evidență posibilitățile dez
voltării colaborării și cooperării din
tre Republica Cuba și Republica So
cialistă România, țări unite prin țe
lurile și obiectivele lor comune, prin 
eforturile popoarelor cubanez și ro
mân pentru construirea socialismului.

Referindu-se la vizita făcută, cu 
această ocazie, oaspetele a arătat că 
a venit în România pentru a cu
noaște în mod nemijlocit căile prin 
care țara noastră a obținut ritmuri 
rapide de dezvoltare în domeniul in
dustrial. Călătoria noastră, deși 
scurtă, a fost deosebit de utilă — a 
subliniat interlocutorul. Am vizitat 
mai multe unități, printre care Fa
brica de mașini-unelte și agregate 
din București. Am rămas plăcut im
presionați de utilajele moderne fa
bricate, de eficacitatea muncii des

fășurate aici. La Brăila, am apreciat 
succesele obținute de dv. în domeniul 
industrializării stufului din Delta 
Dunării, succese care ne fac să cre
dem că putem utiliza și noi pentru 
producerea celulozei scoarța trestiei 
de zahăr. în această direcție, consi
der că specialiștii dv. ne pot acorda 
un sprijin substanțial. O impresie 
deosebită ne-a făcut Combinatul si
derurgic de la Galați, care repre
zintă o realizare importantă, com
parabilă cu obiectivele similare din 
cele mai dezvoltate țări.

Pretutindeni, am întîlnit același 
spirit de muncă, de entuziasm, o 
concepție științifică privind dezvol
tarea, un criteriu modern asupra 
aplicării științei și tehnicii în produc
ție. Pentru noi, această vizită con
stituie o experiență pozitivă, iar 
succesele dv. ne bucură din inimă.

Referindu-se la principalele preo
cupări ale conducerii de partid și de 
stat din Cuba, tovarășul Carlos Ra
fael Rodriguez a spus : Cuba este în 
mod practic o țară în curs de dez
voltare. Acest fapt este o realitate 
indiscutabilă și eforturile noastre 
sînt îndreptate spre depășirea într-o 
perioadă scurtă de timp a rămînerii 
in urmă — datorată dominației co
loniale spaniole timp de mai multe 
secole și, în special, celor șase de
cenii de dominație a imperialismu
lui american. Avînd în vedere con
dițiile specifice ale țării noastre, 
acordăm o atenție deosebită dezvol
tării agriculturii, bazată pe o tehni
că înaltă, pe mecanizare, chimizare 
și irigații. Principalul rezultat al 
eforturilor făcute trebuie să fie con
cretizat în anul viitor printr-o pro
ducție de 10 milioane tone de zahăr. 
Efectuăm un amplu plan de însămîn- 
țări de citrice, de cafea, de dezvolta
re a creșterii vitelor și de menținere 
a culturilor tradiționale. Intre timp, 
ne pregătim pentru cea de-a doua 
fază destinată impulsionării indus
triei, fază care începe în 1970. In 
acest context se înscrie și acordul 
semnat cu dv.

în încheiere, tovarășul Carlos Ra
fael Rodriguez a subliniat că pără
sește România cu cele mai calde sen
timente de prietenie față de poporul 
român și cu convingerea că între 
cele două state se va dezvolta o 
fructuoasă colaborare și cooperare 
în interesul reciproc.

Vizitele delegației 
conduse de ministrul justiției 

din Republica Tunisiană
Miercuri dimineața, la Ministerul 

Justiției au început convorbirile o- 
ficiale între delegația tunisiană, con
dusă de Mongi Slim, ministrul jus
tiției, care se află în țara noastră 
la invitația ministrului justiției, și 
delegația română, condusă de mi
nistrul Adrian Dimitriu,

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă de cordialitate .si 
înțelegere reciprocă.

în continuare, delegația a făcut o 
vizită la Tribunalul municipal Bucu
rești.

După-amiază, ministrul justiției din 
Republica Tunisiană a susținut o 
conferință pe tema „Promovarea so
cietății internaționale de către 
O.N.U.", organizată sub auspiciile A- 
sociației de drept internațional și 
relații internaționale.

Au luat parte Adrian Dimitriu, 
ministrul justiției, Emilian Nucescu. 
președintele Tribunalului Suprem, 
Traian Ionașcu, președintele A.D.I.R.I., 
Stellan Nitulescu. președintele Aso
ciației juriștilor, numeroși juriști, 
cercetători în domeniul dreptului 
internațional, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
A fost de fată Mahmoud Maamouri, 
ambasadorul Republicii Tunisiene la 
București.

Seara, delegația tunisiană a parti
cipat la un spectacol Ia sala Pa
latului Republicii Socialiste Româ
nia.

(Agerpres)

Cronica zilei

Adunări ale oamenilor muncii cu prilejul împlinirii a 40 de ani de la Congresul sindicatelor unite din Timișoara
în cadrul manifestărilor organizate 

de Consiliul Central al U.G.S.R. cu 
prilejul aniversării a 40 de ani de la 
Congresul sindicatelor unite din Ti
mișoara, în orașele și centrele mun
citorești din județul Timiș au loc 
adunări ale oamenilor muncii consa
crate acestui eveniment. Miercuri 
după-amiază, în sala clubului mun
citoresc „Banatul" din Timișoara, 
locul unde în zilele de 2—5 aprilie 
1929 s-au desfășurat lucrările con
gresului, numeroși muncitori, tehni
cieni, ingineri și funcționari au as
cultat expunerea tovarășului Roman

Pircea, membru al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., președintele Consi
liului județean Timiș al sindicatelor, 
despre „Congresul sindicatelor unite 
din Timișoara, moment.important în 
istoria mișcării muncitorești din Ro
mânia".

Adunări închinate acestui eveni
ment au mai avut loc și la alte clu
buri muncitorești din Timișoara și 
Lugoj, la care au luat cuvîntul re
prezentanți ai consiliului județean și 
consiliilor locale ale sindicatelor.

(Agerpres)

TRADIȚIA BUNULUI GUST
(Urmare din pag. I)

în cadrul convorbirii au fost dis
cutate probleme privind dezvoltarea 
și diversificarea relațiilor economice 
dintre cele două țări.

*
Miercuri după-amiază, soția minis

trului afacerilor externe al Româ
niei. Dana Mănescu, a oferit un ceai 
în onoarea soției ministrului rela
țiilor externe si cultelor al Republi
cii Argentina, doamna Mercedes Ro- 
birosa de Costa Mendez.

(Agerpres)

oferit
de Corneliu Mănescu

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne
liu Mănescu, împreună cu soția, a 
oferit miercuri un dineu în onoarea 
ministrului relațiilor externe și cul
te^ ' al Republicii Argentina, dr. 
NK„nor Costa Mendez, și a soției 
sale.

Au luat parte Gheorghe Cioară, 
ministrul comerțului exterior, Pom- 
piliu Macovei, președintele Comite
tului de Stat pentru Cultură și Artă, 
Adrian Dimitriu, ministrul justiției, 
Octavian Groza, ministrul energiei 
electrice, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, func
ționari superiori din M.A.E.

Au participat Rogelio Rafael Tris
tany, ambasadorul Argentinei la 
București, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc pe ministrul relațiilor ex
terne și cultelor al Argentinei în vi
zita oficială în țara noastră.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, Corneliu Mănescu și dr. Nicanor 
Costa Mendez au rostit toasturi.

In toastul său. ministrul afacerilor 
externe. Corneliu Mănescu, a subli
niat că prezenta oaspeților argenti- 
neni în România constituie o expre
sie a bunelor relații care s-au sta
tornicit între România si Argentina. 
Raporturile româno-argentinene. a 
sous vorbitorul, se dezvoltă astăzi pe 
temelia solidă a principiilor inde
pendentei si suveranității naționale, 
a egalității în drepturi, a neameste
cului în treburile interne si a avan
tajului reciproc.

In continuare, vorbitorul s-a refe
rit la problemele asigurării păcii si 
securității mondiale, arătînd că pre
ședintele Consiliului de Stat al Ro
mâniei.. Nicolae Ceausescu, sublinia 
recent că popoarele nu se mai mul
țumesc astăzi cu declarații de bune 
intenții, ci așteaptă acțiuni si fapte 
concrete, care să ducă la destindere, 
la dezvoltarea colaborării si păcii 
între popoare.

Cu aceste convingeri, a spus vor
bitorul, România promovează o po
litică activă de dezvoltare a rela
țiilor prietenești cu toate statele 
lumii.

Ministrul de externe al României

si-a exprimat convingerea că vizita 
in România a ministrului argenti
nean al relațiilor externe și cul
telor și schimburile de vederi 
care vor avea loc cu acest prilej 
vor contribui , la dezvoltarea multila
terală a relațiilor de prietenie dintre 
cele două țări.

In încheiere, ministrul afacerilor 
externe al României a toastat în 
sănătatea Excelentei Sale. Domnul 
Juan Carlos Ongania, președintele 
Națiunii Argentinene. în sănătatea 
ministrului Nicanor Costa Mendez, 
a soției sale și a celorlalți oaspeți 
argentineni. pentru prosperitatea și 
fericirea poporului argentinean.

Răspunzînd. ministrul relațiilor ex
terne și cultelor din Argentina, dr. 
Nicanor Costa Mendez, a mulțumit 
pentru ospitalitatea cu care a fost 
primit în tara noastră, expresie a 
prieteniei traditionale dintre cele 
două țări. Vorbitorul a subliniat că 
România și Argentina sînt țări unite 
prin anumite legături istorice si de 
limbă, structuri si realități econo
mice. prin apropierea unor puncte 
de vedere pe plan international, 
prin realizarea unei politici pătrunse 
de spiritul responsabilității, de cu
noașterea sensului lumii actuale, de 
marea răspundere ne care o au în 
asigurarea păcii în lume. Vorbitorul 
a subliniat. în continuare, impor
tanța cooperării active, sincere între 
România si Argentina în toate do
meniile de activitate, resoectînd cu 
strictețe principiile independenței 
și suveranității naționale, egali
tății în drepturi și avantajului 
reciproc. Realizarea acestui obiectiv 
— a arătat ministrul argentinean al 
relațiilor externe și cultelor — asi
gurarea unei cooperări adevărate 
între națiunile noastre poate consti
tui cheia de boltă a dezvoltării re
lațiilor dintre Argentina și România.

în încheiere, ministrul argentinean 
a toastat în sănătatea președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
a ministrului de externe. Corneliu 
Mănescu, și a soției sale, a celorlalte 
oficialități prezente, pentru prosperi
tatea popoarelor român și argen
tinean. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

4. S și 6 aprilie 1969. In țară : Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar no- 
ros. Vor cădea ploi mai ales în sud. 
în nordul țării și în regiunea de 
munte, local se vor semnala lapoviță 
și ninsoare. Vînt potrivit, cu inten

sificări de scurtă durată din sudul 
țării. Temperatura în scădere ușoară, 
minimele vor fi cuprinse între minus 
3 și plus 7 grade iar maximele în
tre 4 și 14 grade. în jumătatea do 
nord-vest a țării, dimineața, brumă. 
In București: Vremea în răcire u- 
șoară. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit, cu 
unele intensificări la începutul inter
valului. Temperatura în scădere u- 
șoară.
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i • Filarmonica de stat „George 
1 Enescu" (Sala mică a Palatului) : 
l Recital de pian susținut de Josâ 
" Antonio Bezzan (Brazilia) — 20.
I 9 Opera Română : Liliacul — 19,30.
' 9 Teatrul de Operetă : My fair

lady — 19,30.
i 9 Teatrul Național „I. L. Ca- 
* ragiale" (sala Comedia) : Becket 
1 — 19,30.
1 9 Teatrul de Comedie : Opinia
1 publică — 20.
1 9 Teatrul „Lucia Sturdza Bu-
l landra" (sala din bd. Schitu Mă-

gureanu) : Meteorul — 30 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Tandrețe și 
abjecție — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : O casă onorabilă — 
19,30 ; (sala Studio) : Fedra — 15 ; 
Anonimul — 20.
• Teatrul Mic : Iertarea — 20.
• Teatrul Giuleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
O Teatrul ,.Barbu Delavrancea" : 
Muștele — 20.
• Teatrul „Ion Creangă” : Egrnont 
— 16.
• Teatrul evreiesc de stat : Man- 
gherlada — 20.
O Teatrul satirlc-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy)Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30.
• Circul de stat : Circul „Orion' 
(R. P. Bulgaria) — 16 ; 19 30.

Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări 
a eliberării Ungariei de sub jugul fascist 
Adunarea de ia clubul petroliștilor din Tîrgoviște

La clubul petroliștilor din Tîrgo- 
viste a avut loc miercuri după-a
miază o adunare consacrată împli
nirii a 24. de ani de la. eliberarea 
Ungariei de sub jugul fascist.

Despre însemnătatea evenimentu
lui. despre succesele obținute de 
tara vecină în dezvoltarea econo
miei. culturii și ridicarea nivelului 
de trai si despre relațiile de prie

tenie dintre popoarele român si ma
ghiar au vorbit Constantin Moto- 
roiu. primarul municipiului Tîrgo
viște, și Jozsef Vince, ambasadorul 
R. P. Ungare la București.

Partlcipanții la festivitate au vi
zionat un film documentar înfăti- 
sind aspecte din viata si activitatea 
poporului maghiar.

La invitația Prezidiului Academiei 
ne vizitează țara prof. A. Oșakov, 
președintele Societății de sociologie 
din R. P. Bulgaria. Oaspetele va avea 
întîlniri la Comitetul național de 
sociologie, Centrul de cercetări so
ciologice al Academiei și la alte in
stitute de cercetări și de învățămînt 
superior. De asemenea, va vizita o- 
biective turistice de pe valea Pra
hovei și din Moldova.

★
Marți dimineața, secretarul gene

ral al Comisiei naționale libaneze 
pentru UNESCO, Camill Aboussouan, 
șeful delegației permanente libaneze 
pe lingă UNESCO la Paris, a confe
rențiat la sediul Asociației de drept 
internațional și relații internaționale 
din București despre unele aspecte 
ale politicii externe a Libanului șl 
ale relațiilor româno-libaneze.

Expunerea a fost audiată cu in
teres de asistentă — oameni de ști
ință, cercetători în domeniul dreptu
lui internațional și al relațiilor in
ternaționale.

★
Miercuri după-amiază s-au încheiat 

lucrările Simpozionului româno-sue- 
dez de separare și analiză biochimică, 
desfășurate timp de două zile în aula 
Academiei.

e? (Agerpres)

Tragerea specială
Loto a primăverii

11,00 — Limba germană. Lecția 49 
(reluare). 11,30 — Consultații pentru 
elevi (clasa a IX-a). Probleme de la 
Olimpiada de fizică (etapa locală). 
Prezintă prof. Nicolae Stănescu. 12,00 
— închiderea emisiunii.

Programul I : 17,30 — Telex TV. 
,35 — Pentru elevi : Consultații la 

fizică (clasa a XH-a) Tema : Radioactivitatea naturală și artificială. Izo
topi. Prezintă : lector univ. dr. Voicu Grecu. 18,05 — Limba rusă. Lecția 49. 
18,30 — Studioul pionierilor : „Jurnal de vacanță". 19,00 — Telejurnalul de 
seară — Buletin meteorologic. 19,30 — Tribuna economică : „înlocuitori ai 
importului" 19,45 — O1' ........................
Angela Buclu 20,00 — 
personaje în căutarea 
Popa. In distribuție : 
Irina Petrescu, Victor 
haela Badea ; „Actori' ____  __________ ________ _____„__ r....... ..
Sever, Pompilia Vasiu, Mircea Balaban, M. Constantinescu, Dan Tufaru, 
Sorin Balaban. 21,50 — Itinerar european (VI) — Emisiune de Dan Hău- 
lică. 22,10 — Cintă Alexandru Jula. 22,20 — „Tezaurul lui Gala Galaction" — 

Prefață de acad. Zaharia Stancu. „Amintiri 
— Telejurnalul de noapte. 23,00 — închiderea

interpretă îndrăgită a cînteculul maramureșean : 
Desene animate. 20,10 — Seară de teatru. „Șase 
unui autor" de Luigi Pirandello. Regia : Letiția 
„Personaje" — Fory Etterle, Eugenia Bădulescu, 
Rebengiuc, Andrei Manoliu, Ioana Ciomirtan, Mi- 

‘ — Mircea Albulescu, Mariana Mihuț, Septlmlu

film TV de Victor Frunză, 
despre Gala (Șalactlon- 22,45 
emisiunii.

I

I-

Programul U

Concert simfonic. Tn program : Divertisment20,00 — Telex TV. 20,05 — Concert simfonic. în program : Divertisment 
(primă audiție) de Theodor Drâgulescu ; Concert pentru vioară șl orches
tră nr. 1 în re major de Paganini. Interpretează orchestra simfonică a 
Radlotelevizlunli. Dirijor : E. Elenescu. Solist : Ion Voicu. 20,50 — Film 
artistic : „Prea tîrziu" — producție a studiourilor din R. P. Ungară. 22,30 — 
închiderea emisiunii.

I

Mîine are loc tradiționala 
tragere specială a primăverii.

O bogată listă de premii 
conferă acestei mșri trageri un 
interes sporit. Administrația 
de stat Loto-Pronosport atri
buie în număr nelimitat auto
turisme Dacia X 100, Moscvici 
408 cu 4 faruri și radio și 
Skoda 1 000 M.B., iar prin tra
gere la sorți alte 10 autoturis
me de diferite mărci.

Cei ce participă la tragerea 
de mîine pot avea și șansa cîș- 
tigării unei excursii în Italia, 
Iugoslavia și Ungaria prin 
O.N.T.-România, de circa 18 
zile (se acordă 70 de excursii), 
și a altor premii.

Pentru stabilirea numerelor 
cîștigătoare se vor efectua 4 
extrageri în 3 faze. Cu 15 Iei 
se poate participa la toate ex
tragerile, fiecare variantă a- 
vînd 4 șanse de cîștig.

Numai azi se mai pot procu
ra bilete de participare. Mîine 
are loc tragerea.
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în cadrul unei conferințe recente 
a comitetului federației de specia
litate s-a analizat activitatea pe ul
timul an a ciclismului românesc. 
De la început vrem să subliniem că, 
într-adevăr. sînt de consemnat u- 
nele eforturi ale activului fede
ral, ale cîtorva antrenori și sec
ții de ciclism — eforturi ilustrate 
în obținerea de rezultate meritorii 
la unele competiții internaționale de 
șosea sau velodrom. Insă fața lucru
rilor a rămas aceeași; ciclismul nos
tru nu reușește decît rareori să de
pășească anonimatul în care își des
fășoară de la un timp activi
tatea. Nu întîmplător, poate, el 
figurează acum în rîndul spor
turilor de „rangul doi", într-o 
categorisire făcută de C.N.E-F.S. 
Chiar dacă această categorisire ar 
suporta unele obiecții în ce privește 
criteriile folosite, rămîne de ne
contestat faptul că — în ciuda 
accesibilității sale și a marelui 
aport ce-1 poate exercita asupra să
nătății tineretului — ciclismul nu 
are cum să figureze (să sperăm că 
nu pentru încă multă vreme I) în 
rîndul sporturilor fruntașe.

Discuția publică organizată de zia- 
-rul nostru către încheierea sezonului 
ciclist 1968 a suscitat interes prin
tre cei preocupați de soarta 
ciclismului. Activiști ai federației, 
antrenori, cicliști sau simpli simpa- 
tizanți, constatînd situația, au fost 
unanimi în a considera de cea mai 
mare importanță rezolvarea cîtorva 
probleme, printre care : 1) produce
rea în țară a bicicletelor de semi- 
curse (ceea ce ar asigura lărgirea se
rioasă a bazei de masă a ciclismului ; 
2) selecția, formarea și activitatea 
antrenorilor; 3) stabilirea unui sis
tem competiționai cuprinzător (deo
potrivă pe plan central și local), pre- 
supunînd continuitate nu numai pen
tru cicliștii fruntași, ci, mai ales, 
pentru copii și juniori; 4) organiza
rea nnor comisii locale, care să spri
jine efectiv dezvoltarea ciclismului 
în rîndul tineretului.

în articolul „Derapaj ciclist pe 
I pista indiferenței" — publicat acum 
' cinci luni (vezi „Scînteia" nr. 7 853)

— consemnam, între altele, că în ju
rul problemelor celor mai impor
tante, hotărîtoare pentru înviorarea 
ciclismului nostru, discuțiile sînt in
fructuoase, măsurile ferme continuă 
să se amine perpetuu, sub pretextul 
existenței unor greutăți de neînvins.

De foarte puțină vreme, noul se
zon ciclist a început. Care este 
situația de fapt a ciclismului nos
tru la ora reluării activității ? E- 
xistă oare asigurate premise pentru 
ca, o dată cu sezonul 1969 — primul 
din noul ciclu olimpic — rezolvarea

— presupunîhd și îndeplinirea pro
priilor planuri de vînzări. Din păcate, 
aceste solicitări șl bune inten
ții nu au dus pînă acum la iniție
rea măcar a primului pas către mult 
așteptata și atît de dorita bicicletă 
românească de semicurse.

Reprezentanții C.N.E.F.S.-ului și 
ai federației solicită (dar încă... în 
van) rezolvarea concretă a proble
mei de către direcția generală de 
resort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Pe de

Avem de-a face as
tăzi cu o întreprindere 
complexă, cu un înalt 
grad de dezvoltare pe 
„verticală" și pe „ori
zontală". Pornind de 
la materia primă de 
bază — piele brută — 
prin prelucrări succe
sive se obține o largă 
gamă de semifabricate 
și produse finite. No
menclatorul acestora 
depășește 4 000 de re
pere, iar cel al mate
riilor prime și mate
rialelor folosite in pro
cesul de producție — 
14 000. Produsul de 
bază al fabricii îl re
prezintă încălțămintea 
pentru bărbați, femei 
și copii, încălțăminte 
bine cotată pe piața 
internă și externă. 
Sortimentele și mo
delele de încălțăminte 
sînt extrem de va
riate, atît ca sisteme 
de confecție, cît și ca 
forme și poziții colo- 
ristice : în 1968. bună
oară, s-au realizat 11 
sortimente și 560 de 
modele.

Și în anii care vin, 
evoluția marii fabrici 
clujene va conduce la 
realizarea unor impor
tante sporuri de pro
ducție : pînă în 1970 
se va ajunge la 5 mi
lioane perechi de în
călțăminte anual (cam 
a noua parte din pro
ducția anuală a țării 
în 1968), 20 tone pe zi 
piei brute, 2 400 tone 
pe an talpă artificială. 
Adăugind noile capaci
tăți celor vechi — și 
ele modernizate — se 
va realiza în decursul 
viitorului cincinal o 
producție anuală, de în
călțăminte de 7 100 000 
perechi, ceea ce repre
zintă de peste 12 ori 
producția realizată în 
anul 1938.

Nu e vorba însă nu
mai de ritmul impre
sionant al extinderilor 
și înzestrărilor, ci si 
de „ritmul asimilării 
noului" — un indice 
deosebit de expresiv 
și in desăvîrșit acord 
cu întreaga atmosferă 
care domnește în u- 
zină.

— Asimilarea nou
lui — îmi spune se
cretarul comitetului 
de partid, Ion Hanu- 
schi — e pentru noi 
o sarcină permanentă. 
Produsul realizat se 
înnoiește în fiecare 
sezon. Nu e vorba nu
mai de modelele

noi, cum se înțelege 
în mod simplist; noul 
trebuie asimilat și în 
tehnologie, pentru că 
de aici rezultă, pînă la 
urmă, condiția de ran
dament tehnic și eco
nomic.

Intrînd într-unul din 
birouri, întrerupem 
fără voie o discuție 
animată despre lărgi
rea gamei de sorti
mente și modele. A- 
ceasta este una din 
preocupările curente 
ale fabricii și, de a- 
ceea, nu pare surprin
zătoare participarea 
la această discuție a 
unui larg activ de 
„oameni cu idei", so
licitați să contribuie 
la găsirea celor mai 
bune soluții.

— Prin ce se remar
că noutățile 1

— Prin eleganța mo
delelor, prin materia
lele utilizate, dintre 
care multe sînt creații 
ale celor mai noi teh
nici chimice...

— Noutățile dum
neavoastră vizează, 
desigur, și succesul 
comercial...

— Fără urmărirea 
acestui scop nici nu e 
de conceput industria 
încălțămintei. Specia
liștii noștri s-au de
prins să investigheze 
continuu gusturile, să 
se acomodeze tot mai 
rapid cerințelor.

— Care este firul 
conducător în munca 
dv. de concepție ?

— în două cuvinte : 
comod și modern! 
Sînt Idealurile orică
rei industrii de acest 
fel...

Despre asimilarea 
noului în tehnologie 
se pot spune mul
te vizitînd fabrica. 
Există trei obiective 
sub ale căror auspicii 
se desfășoară mun
ca în anul 1969 
și cărora trebuie să 
li se dea maximum 
de atenție. După rea
lizarea investițiilor, 
dezvoltarea producției 
depinde exclusiv de 
programare, calificare 
și cercetare. întărirea 
compartimentelor de 
pregătire tehnică a 
producției a fost rea
lizată, urmează ca fie
care operație să fie 
studiată din noi un
ghiuri, cît mai judi
cios ritmată și intro
dusă în complexul 
tehnologic. Creșterea 
productivității muncii 
depinde mult de a- 
ceastă inteligentă

FOTBAL
Stadionul „Mihat Pașa”1 din Istanbul a găzduit 

aseară, la lumina reflectoarelor, meciul amical de 
fotbal dintre formația turcă Fenerbahce și selec
ționata divizionară română. Victoria a revenit 
fotbaliștilor turci cu scorul de 2—1 (1—1). Au 
marcat : Fuad, Yashar, respectiv Dumitrache.

ar permite economii de fonduri va
lutare.

Problema antrenorilor continuă să 
rămînă nerezolvată. Numărul antre
norilor de ciclism este de-a drep
tul derizoriu. întreaga activitate 
de pregătire a cicliștilor actuali 
și viitori se află sub îndru
marea de specialitate a numai... 23 de 
antrenori, dintre care doar 15 au nor
mă întreagă. Ar fi o utopie să se con
sidere că, rezolvînd oricare dintre 
celelalte probleme, ciclismul nostru 
își poate găsi făgașul, că performan-
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Pedalele continuă să 
se învîrtească în gol

problemelor-cheie să devină fapt îm-. 
plinit? Sînt motive întemeiate să se 
considere că asemenea probleme, ca 
și altele, nu și-au găsit încă 
răspunsul în principal din vina 
federației însăși. Chiar și tă
cerea F.R.C. la sesizările presei 
constituie o dovadă în acest sens...

Asupra . bicicletei românești de se
micurse planează încă incertitudinea, 
spiritul birocratic. Se pare că firma 
„Carpați" și forurile interesate 
au consimțit să ia ’ în discuție pro
blema. Cîteva întrevederi cu fede
rația de specialitate au avut loc. 
Există indicii că și organizațiile co
merciale au înțeles necesitatea unor 
astfel de biciclete (în locul celor 
aflate actualmente în comerț), bici
clete mai ușoare, mai rezistente

altă parte, reprezentanți ai Ministe
rului Comerțului Interior iau „mă
suri de precauție", cerînd forurilor 
sportive garanții că bicicletele se vor 
vinde intr-un „tiraj" anume, obli- 
gîndu-le să contracteze chiar cum
părarea unei cantități fixe. Insisten
țele firești ale federației, impuse de 
urgența lucrurilor, au declanșat un 
răspuns invariabil : „Răbdare, avem 
chestiuni mai importante de rezol
vat"... Sînt, intr-adevăr, de înțeles 
greutățile pentru producția bicicletei 
de semicurse, dar la fel de evidentă 
este și tendința acestor foruri de a 
prelungi .suita amînărilor". de a face 
din greutăți inerente obstacole de ne
trecut. Totodată, nu-i deloc lipsit de 
importanță să amintim că produce
rea în țară a bicicletei de semicurse

țele, pregătirea generală a alergători
lor vor fi asigurate în mod cores
punzător, cu un corp de antrenori 
mic și destul de eterogen ca bagaj 
de cunoștințe tehnice...

Sistemul competiționai actual a de
venit, de asemenea, o frină în activi
tatea de ciclism. Calendarul propriu 
al federației cuprinde, cum e normal, 
competiții de mai mare anvergură, 
cu caracter intern sau internațional. 
La asemenea întreceri iau parte doar 
alergătorii de performanță, juniorii 
cei mai buni- Se resimte, în conti
nuare, lipsa unor întreceri permanen
te (eventual, duminicale), organizate 
pe plan local. Dispariția curselor pe 
etape (în special a celor cu caracter 
local, gen circuitele județene) pre
lungește fi mai mult perioada de

fructificare a spiritu
lui inovator, de pro
gramarea judicioasă, 
de utilizarea fondului 
de timp. Primii pași 
făcuți în această di
recție sînt stimulatori.

De ridicarea califi
cării depinde și antre
narea în munca ds 
creație, de cercetare a 
cît mai multi oameni 
din fabrică. Un cu
prinzător plan de cer
cetări aplicative, de
falcat pe etape, este 
urmărit și realizat cu 
strictețe.

Clujul universitar 
își aduce și el con
tribuția la dezvoltarea 
marii fabrici de încăl
țăminte. Contractele 
de colaborare perfec
tate, continuînd o ve
che tradiție, își pro
pun drept țel îmbu
nătățirea unor para
metri esențiali ai pro
ducției, în primul rînd 
a calității. Bunăoară, 
filiala Cluj a Acade
miei a și definitivat, 
în colaborare cu spe
cialiștii fabricii, un 
nou model de progra
mare și lansare a pro
ducției.

In această fabrică -a 
simbioză expresivă a 
tradiției cu noutatea, 
și în care, la drept 
vorbind, veritabila 
tradiție e noutatea — 
în această întreprin
dere decorată cu „Or
dinul Muncii" clasa I, 
unde muncesc împreu
nă, înfrățiți, români, 
maghiari, germani, sa 
pregătesc acum cu 
atenție viitoarele e- 
tape de dezvolta
re. în urma aplică
rii concluziilor Ia care 
s-a ajuns pe temeiul 
studiilor de Organiza
re științifică a pro
ducției și a muncii, 
sporurile de producție 
în cincinal, peste pre
vederile planului ini
țial. depășesc 350 mi
lioane lei, concretizata 
în 2,7 milioane pe
rechi Încălțăminte, în 
importante cantități 
de piei mol, talpă ar
tificială etc.

Anul acesta. Impu
nerea în continuare a 
mărcii românești do 
încălțăminte pe piața 
internațională se con
jugă — în eforturile 
colectivului de aici — 
cu lărgirea gamei da 
sortimente și modela 
cerute la export în 
cele 16 țări unde sînt 
cunoscute produsele 
fabricii „Clujeana".

— Calitatea are pen
tru noi două aspecte t 
oameni și produse — 
ne spune, la sfîrșltul 
discuției, secretarul 
comitetului de partid. 
Calitatea pregătirii 
oamenilor e în conti
nuă perfecționare. De 
ea depinde nemijlocit 
calitatea produselor. 
Ne străduim să facenrt 
din „Clujeana" mai 
mult decît o simplă 
marcă de fabrică: o 
garanție !

inactivitate la ciclism. Faptul sur
prinde totuși, știut fiind că sportul 
cu pedale are o mare priză la tine
retul școlar, iar pe de alta că orga
nizarea unor întreceri la sfîrșit do 
săptămînă. pe biciclete de oraș e- 
ventual, nu necesită cine știe ce mă
suri organizatorice sau fonduri spe
ciale. In definitiv, alegerea traseu
lui n-ar trebui să constituie o greu
tate, iar două fanioane (unul la start 
și altul la sosire) se presupune că sa 
mai găsesc prin magaziile sportive. 
Este limpede că lipsesc nu fondurile, 
ci interesul și preocuparea forurilor 
locale.

Cluburile se dezic de această 
îndatorire. Forurile sportive locala 
manifestă și ele o tot mal accentua
tă Indiferență l’ață de organizarea 
competițiilor de ciclism. Firesc ar fi 
ca, împreună, federația, cluburile să 
nu lase competițiile cicliste în voia 
soartei.

Nu putem trece cu vederea faptul 
că în numeroase localități din țară 
(cu și fără tradiții sportive), ciclis
mul este practicat insuficient. Or- 
ganizînd excursii cicloturistice sau, 
cu regularitate, întreceri pe biciclete 
de oraș, organele locale (sportive, 
sindicale, ale U.T.C.) ar răspunde nu 
numai unor obligații precise înscrise 
în aceeași „Lege a sportului", ci și 
unor solicitări exprese ale tineretu
lui. Referitor la popularizarea în a- 
cest fel a ciclismului, la lărgirea 
caracterului său de masă, ar fi ne
cesară inființarea (și, acolo unda 
există, activizarea) comisiilor locale 
de ciclism, pe care forul federal Io 
ignoră de multă vreme.

★
Am subliniat mai sus o serie da 

probleme, după părerea mea cele mai 
importante, care merită atenția' 
principală a forurilor de resort. Alt
fel este greu de presupus că decala
jul ciclismului românesc va putea fi 
redus în actualul ciclu olimpic (așa 
cum și-au propus organele sportive), 
că sportul cu pedale va deveni si la 
noi, întru totul îndreptățit, sport de 
masă, larg practicat d« tineri ei 
vîrstnici.
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BUDAPESTA

Demonstrație anti-N.A.T.O. la Livorno. Parficipanfii s-au pronunțat pentru ieșirea Italiei din Pactul nord- 
atlantic

Depuneri de coroane
■ <-.Y?A-
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eroilor români

ȘTIINȚA
SI TEHNICA
IN SLUJBA
DEZVOLTĂRII
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întrunirea
guvernului

Al /X4@a Congres
națmal al Partidului

Comunist Chinez

Orientul Apropiat francez

@ O REZOLUȚIE A CONSILIULUI DE SECU
RITATE • ÎNTREVEDERE DE GAULLE — 
HUSSEIN e PRECIZĂRI PRMND POZIȚIA 
R. A. U. FAȚĂ DE
CVADRIPARTITE

CONVORBIRILE

NEW7 YORK 2 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate a adoptat cu 11 
voturi și patru abțineri o rezoluție în 
care condamnă Israelul pentru atacu
rile întreprinse împotriva unor locali
tăți iordaniene. Consiliul a atras aten
ția Israelului că, în cazul cînd ase
menea acțiuni se vor repeta, ar putea 
fi impuse sancțiuni.

S-au abținut de la vot reprezentan
ții Statelor Unite, Marii Britanii, Pa
raguayului și Columbiei.

e
PARIS. — Regele Hussein al Ior

daniei a fost primit miercuri la Pa
latul Elysee de către președintele 
Franței, Charles de Gaulle. Cu acest 
prilej a fost discutată situația din 
Orientul Apropiat. După întrevedere, 
suveranul iordanian a declarat că este 
optimist în ceea ce privește rezulta
tele convorbirilor de la O.N.U. ale 
celor patru mari puteri. Regele Hus
sein urmează să plece 
Unite, unde, la 8 aprilie, 
cu președintele Nixon.

în 
va

Statele 
conferi

de cuvint 
Moha- 

făcut 
a pre- 

unor

CAIRO. — Purtătorul 
oficial al guvernului egiptean, 
med Hassan El Zayyat, a 
miercuri o declarație în care 
cizat poziția R.A.U. asupra
puncte esențiale privind reglementarea 
situației în Orientul Apropiat. El a 
menționat că discuțiile între cele 
patru mari puteri trebuie să se limi
teze exclusiv la aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate de la 22 
noiembrie 1967. „R.A.U. nu insistă ca 
mai întîi să aibă Ioc retragerea tru
pelor israeliene de pe teritoriile ara
be, iar apoi să se treacă la rezol-

varea celorlalte probleme legate de 
conflictul arabo-israelian. Guvernul 
R.A.U. dorește ca întreaga dispută să 
fie rezolvată în ansamblul său". Has
san El Zayyat a menționat că încer
carea Israelului de a construi fortifi
cații în regiunea Sinai reprezintă o 
violare a acordului de încetare a fo
cului. El a arătat în continuare că 
actuala tensiune din zona liniilor de 
încetare a focului, recentele incidente 
de la Canalul Suez îngreunează posi
bilitățile de degajare a vaselor blo
cate în apele canalului. Mai mulți ma
rinari de pe unul din vapoarele afla
te în portul Suez, sub pavilion pa
namez, a spus el,' au fost uciși în 
cursul recentelor incidente israeliano- 
egiptene.

e
CAIRO. — Mahmoud Fawzi, con- 

silieiul special al președintelui R.A.U., 
Nasser, pentru problemele afacerilor 
externe își va prelungi vizita în Sta
tele Unite, pentru 
examineze cu oficialități 
cu diplomați ai O.N.U.
probleme referitoare la posibilitățile 
de soluționare a situației din Orientul 
Apropiat, scrie ziarul „Al Ahram".

©
CAIRO. — In capitala R.A.U. a 

avut loc marți o reuniune a Consiliu 
lui național de apărare a țării, condus 
de președintele Gamal Ahdel Nasser, 
anunță ziarul „Al Ahram". Publicația 
citată menționează că în cursul re
uniunii au fost examinate un raport în
tocmit de ministrul apărării, precum 
și o serie de probleme referitoare la 
situația internă în legătură cu 
ția evenimentelor în Orientul 
piat.

PARIS 2 (Agerpres). — Miercuri 
s-a ținut la Paris ședința săptă- 
mînală a Consiliului de Miniștri al 
Franței. Purtătorul de cuvînt al 
guvernului, Joel le Theule, a de
clarat că președintele de Gaulle a 
evocat cu acest prilej problemele 
pe care le-a abordat în timpul în
trevederii sale de la Washington 
cu președintele S.U.A., Richard 
Nixon.

La rîndul său, ministrul de ex
terne francez, Michel Debre, s-a 
referit la evoluția situației din O- 
rientul Apropiat, precum și la 
războiul din Vietnam. Debre a 
informat că joi va începe la 
New York prima reuniune a re
prezentanților celor patru mari 
puteri membre în Consiliul de 
Securitate pentru a dezbate situa
ția din Orientul Apropiat și pen
tru a găsi o soluție acesteia

Pe de altă parte, Joel le Theule 
a declarat că la 10 aprilie preșe
dintele de Gaulle va acorda un in
terviu radioteleviziunii franceze 
în legătură cu o serie de probleme 
privitoare la referendumul de la 
27 aprilie.

BUDAPESTA 2. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite; Cu 
prilejul celei de-a 24-a aniversări a 
eliberării Ungariei de sub jugul fas
cist, miercuri, la cimitirul Rakosliget 
din Budapesta al eroilor români că- 
zuți în luptele pentru eliberarea Un
gariei, a avut Ioc solemnitatea depu
nerii de coroane de flori. Au fost de
puse coroane de flori din partea Con
siliului Prezidențial al Republicii, Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, Consiliului Național 
al Frontului Popular Patriotic, din 
partea Ministerului Apărării Naționale, 
corpului diplomatic acreditat la Buda
pesta, precum și a unor organe locale 
de partid și de stat.

De asemenea, a fost depusă o co
roană de flori din partea Ambasadei 
Republicii Socialiste România la Bu
dapesta.

La solemnitate au participat dr. 
Hori:os Gyula, ministrul metalurgiei și 
industriei construcției de mașini, Bon
der Jozsef, ministrul construcțiilor și 
al planificării orașelor, și alte persoa
ne oficiale, precum și membri ai 
corpului diplomatic, acreditați la Bu
dapesta. Au fost de față Ion Avram, 
consilier, și membri ai Ambasadei 
României la Budapesta.

NEW YORK 2 (Agerpres). — La 
New York se desfășoară lucrările Co
mitetului consultativ al O.N.U. pentru 
aplicarea științei și tehnicii în folosul 
dezvoltării. Comitetul a desemnat un 
grup de lucru care să elaboreze un ra
port în problema lărgirii colaborării in
ternaționale în domeniul folosirii calcu
latoarelor electronice în țările în curs 
de dezvoltare. Examinarea acestei pro
bleme a fost propusă într-o rezoluție 
de delegația României împreună cu 
alte țări și aprobată la sesiunea a 23-a 
a Adunării Generale a O.N.U. în 
grupul de lucru a fost ales și Irimie 
Staicu (România).

Comitetul a desemnat, de asemenea, 
un grup de legătură cu secretarul ge
neral al O.N.U., U Thant, avînd sar
cina să ajute la redactarea unui raport 
privind efectele tehnologiei asupra 
mediului uman și consecințele sale 
pentru respectarea drepturilor omului.

în apărarea
deținuților

PEKIN 1 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la 1 aprilie 
s-a deschis la Pekin cel de-al IX- 
lea Congres național al Partidului 
Comunist Chinez.

La tribuna congresului au luat 
loc tovarășii Mao Tze-dun, pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, Lin 
Biao, vicepreședinte al C.C. al P.C. 
Chinez, Ciu En-lai, Cen Bo-da, 
Kan Sen, Dun Bi-u, Liu Bo-cen, 
Ciu De, Cen Iun, Cian Cin, 
Ciun-ciao și Iao Ven-iuan.

Lucrările congresului au 
deschise de președintele Mao 
dun, care a rostit o cuvîntare.

în ședința inaugurală a fost ales 
în unanimitate prezidiul congresu
lui. Președinte al prezidiului con
gresului a fost ales Mao Tze-dun, 
vicepreședinte — Lin Biao, iar se
cretar general al prezidiului — Ciu 
En-lai.

Ordinea de zi a congresului a- 
doptată de delegați cuprinde : Ra
portul politic al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Chi
nez ; modificarea statutului Parti
dului Comunist Chinez ; alegerea 
Comitetului Central al partidului.

în raportul politic, prezentat de

Cian

fost 
Tze-

Lin Biao, în numele Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Chinez, au fost analizate — după 
cum subliniază agenția China Nouă 
— experiența esențială a revolu
ției culturale, situația internă și 
internațională, precum și sarcinile 
actuale de luptă ale

La congres participă 
gați — vechi militanți 
lui, tineri membri de 
mare număr de membri de partid 
din uzine, mine și alte întreprin
deri, din comunele populare, din 
rîndul femeilor, membri de partid 
din armata populară de eliberare, 
printre care veterani ai armatei 
roșii și tineri militari, delegați 
din partea organizațiilor de partid 
din gărzile roșii.

Delegații la congres au fost aleși 
în conformitate cu hotărîrea celei 
de-a 12-a sesiuni plenare lărgite a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez.

începînd de la 2 aprilie, lucrările 
congresului continuă pe comisii, 
în cadrul cărora au loc discuții în 
legătură cu raportul politic și cu 
proiectul noului statut al Partidu
lui Comunist Chinez.

partidului. 
1512 dele- 
ai partidu- 
partid, un

a continua să 
americane și 
o serie de

evolu-
Apro-

ÎNTREVEDERILE

LA

S-a încheiat vizita

Ambasadorul
României

al

la Moscova primit 
de I. Spiridonov

MOSCOVA 2 (Agerpres). 
Președintele Sovietului Uniunii
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Ivan Spiridonov, a primit miercuri 
la Kremlin pe Teodor Marinescu, 
ambasadorul României la Mosco
va. Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire cordială, prietenească, 
cu privire la relațiile parlamen
tare dintre cele două țări.
-- — 't

LUI GEORGE MACOVESCU

WASHINGTON

la Washington a primului adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, George Macovescu, reprezentant al președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, la 
funeraliile fostului președinte al S.U.A., generalul Dwight D. Eisenhower. Cu 
ocazia prezenței sale în capitala Statelor Unite, George Macovescu a făcut o 
vizită secretarului Departamentului de Stat al S.U.A., William Rogers. Convor
birea care a avut loc cu acest prilej s-a desfășurat într-o atmosferă cordială. 
George Macovescu a avut, de asemenea, întrevederi cu Martin Hillenbrand, 
asistent al secretarului de stat pentru probleme europene, și cu Henry Kissin
ger, consilier principal al președintelui Nixon pentru problemele securității 
naționale. în aceeași zi. ambasadorul României la Washington, Corneliu 
Bogdan, a oferit un dejun în onoarea lui George Macovescu, Ia care au par
ticipat Malcolm Tool adjunct al secretarului de stat pentru problemele euro
pene. și alte persoane oficiale.

politici greci
PARIS. — Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite : Un 
grup de 20 cineaști și actori francezi 
a remis o scrisoare ambasadei Gre
ciei din Paris prin care cer elibe 
rarea unor oameni de artă și cultură 
deținuți în Grecia, printre care com
pozitorul Mikis Theodorakis, criticul 
cinematografic Pavlo Zanns, scriitorii 
Vurnas și Plaskovitis, poeții Negre 
Pontis, Kulufakos și Furtunis.

Scrisoarea este semnată, printre al
ții, de Jean Luc Godard, J. L. Bar
rault, Madeleine Renaud, Georges 
Wilson, Louis Malle, Marguerite Du- 
ras și Simone Signoret.

Premiera! Nepalului, Surya
Bahadur Thapa, și-a prezentat miercuri 
demisia suveranului nepalez Mahendra.

Evacuarea tuturor trape
lor spaniole 3 civililor ce do
resc să părăsească Guineea Ecuatorială 
se va încheia pînă sîmbătă, a anunțat 
secretarul general al O.N.U., U Thant, 
într-un raport înaintat Consiliului de 
Securitate. Evacuarea forțelor spaniole 
din Rio Muni, partea continentală a 
Guineei Ecuatoriale, a fost încheiată 
vinerea trecută.

ADDIS ABEBA

a
2 (Agerpres). — 

al Marii Britanii, 
și-a încheiat 

Addis Abeba. în

ADDIS ABEBA
Primul ministru 
Harold Wilson, 
miercuri vizita la
cursul șederii sale în capitala 
Etiopiei, premierul britanic a avut 
o serie de întrevederi cu împăra
tul Haile Selassie, precum și

H O E] B
cu

o

e

Cfmvoi'birils uagaro-sue- 
deZC referitoare la dezvoltarea co
merțului bilateral au luat sfîrșit. O 
dată cu convorbirile legate de sem
narea protocolului comercial au avut 
loc și tratative referitoare la înche
ierea unui acord de cooperare ungaro- 
suedeză în domeniul economic și teh
nic.

oficialități ale Organizației 
tații Africane. In centrul convorbi
rilor s-a situat examinarea situa
ției din Nigeria, precum și a posi
bilităților existente pentru înceta
rea războiului.

Conform comunicatului dat pu
blicității la încheierea convorbiri
lor, între premierul britanic și îm
păratul etiopian s-a constatat o 
deplină identitate de. vederi în 
ceea ce privește aprecierea situa
ției din Nigeria și necesitatea so
luționării ei politice.

*
în legătură cu propunerea prezen

tată de primul ministru al Mari? 'Bri
tanii privind o întîlnire cu '{■«.. ml 
biafrez Odumegwu Ojukwu, un pur
tător de cuvînt al guvernului britanic, 
citat de agenția United Press Interna
tional, a declarat că propunerea ră
mîne în vigoare. El a adăugat că ea 
a fost prezentată duminică după- 
amiază reprezentantului biafrez la 
Londra.

GHANA

încheierea 
Congresului

P. C. din
Argentina

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
Participanții la cel de-al XI Il-lea Con
gres al Partidului Comunist din Ar
gentina, care și-a încheiat recent lu
crările, au adoptat în unanimitate 
programul de activitate și statutul 
partidului. Congresul a ales organele 
de conducere ale Partidului Comunist 
din Argentina, în funcția de președin
te al partidului fiind reales în unani
mitate Victorio Codovilla, iar în func
ția de secretar general al C.C. al P.C. 
din Argentina, Amedo Alvarez.

TEL AVIV. — în cadrul 
sale în Israel, Gunnar Jarring, 
zentantul special al secietarului gene
ral al O.N.U în Orientul Apropiat, a 
avut miercuri o întrevedere cu minis
trul de externe israelian, Abba Eban. 
în cursul întrevederii — relatează 
agenția France Presse — Gunnai 
Jarring a primit’ răspunsul la chestio
narul în 11 puncte pe care îl pre
zentase anterior guvernului israelian 
în legătură cu poziția acestuia în ac
tuala conjunctură din Orientul Apro
piat. Un comunicat israelian informează 
că Abba Eban a reafirmat punctul de 
vedere al guvernului său în legătură cu 
soluționarea crizei din această regiune.

vizitei 
repre-

ȘEDINȚEALE PREZIDIULUIC.C. AL P.C.
PLENARA C.C. DIN CEHOSLOVACIA
ÂL P.C. DIN
VENEZUELA

CARACAS 2 (Agerpres). — La Ca
racas s-au desfășurat lucrările celei 
de-a 12-a plenare a Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Venezuela. în documentele date pu
blicității se subliniază că paitidul 
comunist se va folosi de toate mij
loacele legale pentru satisfacerea re
vendicărilor economice și politice ale 
celor ce muncesc, pentru libertăți de
mocratice. Plenara s-a pronunțat, de 
asemenea, pentru eliberarea deținuți- 
lor politici, repatrierea liderilor po
litici expulzați și anularea procese
lor intentate unor membri de frunte 
al partidului comunist.

Partidul Socialist Austriac este favorabil unei con
ferințe a Statelor europene. Cu Prileiul unei conferințe ținute la Vie- 
na, Bruno Kreisky, președintele Partidului Socialist Austriac, a declarat: „Sînt de 
părere că participarea Austriei la o conferință a statelor europene ar fi pe deplin 
compatibilă cu obligațiile noastre de stat neutru și membru al Organizației 
Națiunilor Unite".

Președintele Vecei Execu
tive Federale a R.S.F. Iugo
slavia, Mika Șpiliak, a primit pe 
ministrul turc al energiei și resurselor 
naturale, R. Sez.gin, care se află într-o 
vizită oficială în Iugoslavia. Cu acest 
prilej au fost discutate probleme pri
vind colaborarea economică reciprocă.

0 campauie de protest 
împotriva încercărilor autorităților de 
a interzice partidul „Blocul muncitori
lor, țăranilor și intelectualității" se des
fășoară în Costa Rica. O delegație re- 
prezentînd diferite organizații de masă 
a adresat parlamentului o petiție sem
nată de peste 6 000 de persoane care 
cer renunțarea la acest proiect.

dolari, a declarat ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, în cursul audierii 
sale de către Comisia Camerei Repre
zentanților pentru serviciile armate. A- 
ceastă reducere se încadrează în măsu
rile antiinflaționiste ale administrației.

Ceremonia înhumării fos
tului președinte al Statelor 
Unite, generalul Dwight Ei
senhower, 3 av’!t loc miercuri la 
Abilene (Kansas) La ceremonie a luat 
parte și președintele Stateloi Unite. 
Richard Nixon.

0 conferință de presă cu 
tema „Turismul în Româ
nia", 'a care au Participat redactori 
ai ziarelor olandeze, reprezentanți ai 
radioului, televiziunii și agențiilor de 
voiaj, fotoreporteri, a fost organizată 
la Ambasada Republicii Socialiste 
România din Haga. în încheiere a fost 
prezentată o gală de filme turistice 
despre țara noastră.

a demisionat din funcția»

ds sef al statului

Rcord privind desființarea vizelor între România și 
Irlanda, Ambasadorul României în U.R.S S. Teodor Marinescu, a procedat 
la un schimb de scrisori cu Oddui Gudjonsson, ambasadorul Republicii Islanda 
în Republica Socialistă România, cu reședința la Moscova, cu privire la înche
ierea acordului de desființare a vizelor între Republica Socialistă România și 
Republica Islanda.

PRAGA 2 (Agerpres). — Agen
ția C.T.K. anunță că la 1 aprilie 
a avut loc o ședință a Prezidiului 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia, în 
cadrul căreia s-a discutat comuni
carea ministrului afacerilor in
terne și a ministrului apărării na
ționale cu privire la încălcările 
ordinii publice care au avut loc în 
unele localități cu prilejul sărbă
toririi victoriilor obținute de ho- 
cheiștii cehoslovaci în cadrul cam
pionatului mondial.

Miercuri, Prezidiul C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia a avut o nouă 
ședință. Prezidiul a luat notă de 
raportul premierului federal Ol- 
drich Cernik și al premierului ceh 
Stanislav Razi cu privire la mă
surile luate de guvernul federal 
și de guvernul ceh în legătură cu 
evenimentele din 28 și 29 martie 
și a adoptat o serie de hotărîri.

Carlos Rafael Rodriguez, 
membru al Secretariatului C.C. al P.C. 
din Cuba, președintele Comisiei națio
nale de colaborare economică și teh- 
nico-științifică, a sosit la Varșovia într-o 
vizită oficială. Oaspetele va purta con 
vorbiri în legătură cu dezvoltarea rela
țiilor economice dintre cele două țări, 
anunță agenția P.A.P.

0 misiune a Fondului Mo
netar Internationalva p,eoa ,a 
20 aprilie la Londra pentru a negocia 
acordarea unui nou credit în valoare 
de 1 miliard de dolari pentru Marea 
Britanie.

Cheltuielile militare ale
S.U.A. prevăzute pentru exercițiul 
fiscal 1 iulie 1969—30 iunie 1970 vor 
fi reduse cu aproximativ 613 milioane

Iranul a luat hotărîrea de 
a rape relațiile diplomatice 
cu Libanul - 8 anuntat un pas
tor de cuvînt al Ministerului de Ex
terne iranian. Această hotărîre mar
chează o nouă fază în evoluția ten
siunii dintre cele două țări în legătură 
cu cazul generalului iranian Taymotir 
Bakhtiari, arestat de autoritățile liba
neze în aprilie anul trecut și condamnat 
de un tribuna] militar din Beirut sub 
acuzația de contrabandă de arme.

WASHINGTON 2. - 
Corespondentul Aqer- 
pres. C. Alexandroaie, 
transmite: Clarence
Cone, șeful laborato
rului de biochimie nu
cleară de pe lînpă 
Administrația naționa
lă pentru cercetarea 
spațiului cosmic, a co
municat presei o im
portantă descoperire 
în domeniul cercetă
rilor bolilor cance
roase.

El a anuntat la o 
conferință de presă 
ca în urma experien
țelor efectuate în la
borator s-a constatat 
că celulele canceroase 
se înmulțesc aproape

Italia dorește să dezvolte schimburile coroeraMs cu 
E. P. Chineză 3 declarat Vittorino Colombo, ministrul italian ai comerțului 
exterior, într-un interviu acordat ziarului „La Stampa". „Sîntem pe cale 'le a 
dezvolta convorbiri interesante cu R. P. Chineză" a spus el Potrivii apie 
cierilor ministrului comerțului exterior al Italiei, schimburile comerciale repre
zintă una din căile cele mai valabile pentru îmbunătățirea cunoașterii reciproce 
și stabilirea de relații politice.

ACCRA 2 (Agerpres). •— într-un 
comunicat al guvernului ghanez se 
arată că generalul Joseph Ankrah a 
demisionat din funcția de șef al statu
lui, fiind acuzat de corupție. Generalul 
Ankrah a venit la putere printr-o. lo
vitură de stat militară în urmă cu 
trei ani, înlocuindu-1 pe fostul con
ducător al Ghanei, Kwame Nkrumah.

Organul de conducere al statului, 
„Comitetul național de eliberare", a 
ales în unanimitate pe generalul 
Walter Afrifa în funcția de președin
te al statului.

La Rabat au avut Ioc tra
tative 7ntre Nikolai Podgomîi, pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și regele Marocului, 
Hassan al Il-lea.

în același fel ca si a- 
tomii intr-o reacție 
nucleară în lanț. So
cietatea americană de 
luptă împotriva can
cerului a subliniat că 
această descoperire 
deschide noi perspec
tive cercetării cauze
lor înmulțirii celule
lor canceroase, precum 
si pășirii mijloacelor 
de .combatere a aces
tei boli.

Dr. Clarence Cone 
a subliniat că potrivit 
concluziilor cercetări
lor sale de pînă acum 
celulele canceroase se 
înmulțesc prin diviziu
ne. Toate celulele se 
divid in același mo-

ment. răspunzînd unei 
comenzi de natură e- 
lectrică. Dr. Clarence 
Cone a relevat că în 
urma succeselor obți
nute în cercetările 
privind măsurarea po
tențialului electric al 
celulelor canceroase, 
s-a constatat că acest 
potențial rămîne con
stant. Cu circa o oră 
înaintea diviziunii ce
lulelor canceroase însă 
potențialul electric al 
acestora se dublează 
Atît fisiunea nucleară 
cit si diviziunea celu
lelor canceroase au 
loc după atinaerea 
unui punct critic.

Cei 157 de mineri mexicani surprinși în galeriile unei mine din apropierea 
localității Barroteran, în urma unei explozii de gaze ce s-a produs luni, 
și-au pierdut viața, s-a anunțat la sediul secției locale a sindicatului mun
citorilor din industria minieră. Aceasta este cea mai mare catastrofă mi
nieră ce s-a produs vreodată în Mexic. în fotografie : echipe de salvare 

la lucru
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