
ȚĂRILE, UNÎTÎ-VĂ!

sl> ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Anul XXXVIII Nr. 8031
HS

Joi 10 aprilie 1969 6 PAGINI 30 BANI

COMITETELE DE DIRECȚIE
ale Întreprinderilor

ÂȚA PROBLEMEI
RECUPERĂRILOR
Inițiativa, priceperea, capacitatea 

organizatorică a comitetelor de di
recție sînt din plin solicitate în a- 
ceastă perioadă pentru realizarea 
exemplară a planului — la toți indi
catorii — precum și a angajamente
lor asumate în cinstea- celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei. 
Cu atît mai mult crește importanța 
desfășurării operative a inițiativei 
comitetelor de direcție ale acelor în
treprinderi care în primul trimestru 
nu au obținut realizări pe 
posibilităților și la nivelul 
prin planul de stat.

Am investigat, în cursul 
tei noastre, în întreprinderi 
dețele Bacău și Vrancea, modul în 
care comitetele de direcție caută 
să soluționeze, operativ și cît mai 
eficient, problemele recuperării u- 
nor restanțe și îndeplinirii integrale 
a planului și angajamentelor.

La COMPLEXUL PENTRU IN
DUSTRIALIZAREA LEMNULUI DIN 
FOCȘANI, unitate tînără, înzestra
și cu utilaje de înaltă tehnicitate, am 
ăfîiit că pînă acum colectivul ei nu 
a reușit să atingă nivelul de 
eficiență economică preconizat prin 
plan și proiecte. Anul trecut, nu a 
fost realizat nici unul din principalii 
indicatori de plan. în primul trimes
tru al acestui an, deși a survenit 
un oarecare reviriment în ritmul 
producției, realizările la producția 
globală și marfă oscilează „pe mu
che de cuțit", cum se spune. Iar la 
producția marfă vîndută și încasată, 
planul a fost îndeplinit în proporție 
de numai 71,7 la sută, restanțele ri- 
dicîndu-se la mai multe milioane lei; 
proporția de realizare a sarcinii de 
creștere a productivității muncii a 
fost de 97,1 la sută.

întrebarea care se pune. în mod fi
resc, este aceasta : comitetul de di
recție este decis să intervină cu 

.operativitate pentru înlăturarea de
ficiențelor și greutăților care stau în 
călea îndeplinirii sarcinilor econo
mice din planul de stat ?

— Cel puțin în intențiile noastre 
a fost să cunoaștem și să stăpînim 
cît mai bine activitatea economică a 
întreprinderii — ne-a răspuns la în
trebare tov, ing. Lucian Oltcanu, 
președintele comitetului de direcție. 
A devenit o practică la noi ca, în 
fiecare din ședințele comitetului de 
direcție, să se prezinte o informare 
privind realizarea planului pe luna 
precedentă, precum și ce trebuie fă
cut în continuare.

Ce cuprinde, în fapt, această in
formare ? Doar o succintă enunțare 
a procentelor, urmată de „trecerea 
în revistă" a sarcinilor ce revin co
lectivului în următoarea etapă, pre
cum și a unor aspecte care trebuie 
soluționate în acest scop. Superficia
litatea nu a fost extirpată din rădă
cini. într-o recentă ședință de lucru 
a comitetului s-a examinat calitatea 
produselor. Materialul prezentat 
membrilor comitetului de direcție de 
șeful serviciului C.T.C. a fost su
mar, lipsit de spirit critic : nici un 
cuvînt și nici o apreciere la adresa 
factorilor care au favorizat apariția 
deficiențelor de calitate. Drept „țapi 
ispășitori" ai tuturor acestor neajun
suri au fost găsiți furnizorii de 
materiale pentru tapiserie, de arcuri 
și feronerie. Nimic despre calitatea 
slabă a lucrului la unele faze ale 
procesului tehnologic, despre lipsa 
de control și îndrumare din partea 
unor- maiștri. Ca o consecință direc
tă, nici membrii comitetului de di
recție nu au dezbătut în profunzime 
motivele care au generat refuzuri 
din cauza calității necorespunzătoare 
și măsurile ce se impun a fi luate 
pentru eliminarea lor.

Ne-am interesat ce-șî propun® 
acum, la început de nou trimestru, 
comitetul de direcție de la C.I.L. 
Focșani pentru recuperarea restan
țelor din perioada anterioară și reali
zarea integrală pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie a planului pe 4 luni. „Vom 
analiza, într-o primă urgență, rezul
tatele din trimestrul I și 'vom insista 
asupra măsurilor ce se impun în ve
derea îndeplinirii sarcinilor la pro
ducția marfă vîndută șl încasată și 
productivitatea muncii — a precizat 
tov. ing. Lucian Olteanu. Vom căuta 
să îmbunătățim ritmicitatea în fa
bricație, pentru a preîntâmpina a- 
glomerarea livrărilor spre sfîrșit de 
lună și trimestru, cînd nu mai este 
timp pentru încasarea valorii produ
selor. Avem în vedere și îmbunătă
țirea unor fluxuri tehnologice, mo
dernizarea utilajelor, mecanizarea
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu
a primit pe ministrul Israelului

Miercuri, 9 aprilie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit pe 
ministrul Israelului la București,

Eliezer Doron, în legătură cu ple
carea sa definitivă din țara noastră.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

De la an modest
port de pescarL.

Aici, la cel de-al doi
lea ceatal al Deltei Du
nării, într-un cot stră
juit. de coline, aici unde 
pămîntul Dobrogei îm
punge țesătura apelor 
parcă voind s-o 
părteze, în locul 
care delta poate 
bordată cel mai 
în toate ramificațiile și 
întinderile ei. se află 
cel mai vechi, se pare, 
port dunărean: Tul
cea de astăzi, Aegyssus 
de acum două mii de 
ani. Aegyssus n-a fost, 
desigur, un port în în
țelesul de astăzi al a- 
cestui cuvînt. Cîteva 
lusoriae (vase mici, co
respondentele antice 
ale vedetelor rapide) și 
cîteva liburnae (vase de 
luptă cu două rînduri 
de lopeți) se legănau cu 
prova înfiptă în țărm, 
legate în fața promon- 
toriului deasupra că
ruia se înălța castrul. 
Dar, oricît de mic ar fi 
fost el, portul acesta 
n-a încetat de atunci să 
adăpostească, de-a lun
gul timpurilor, nave de 
toate felurile — cîte 
s-au născut în lunga is
torie a navigației pe 
Dunăre.

Portul a crescut în-

înde- 
din 

fi a- 
lesne

cet. In dezvoltarea din 
ultimul secol, Tulcea a 
fost eclipsată de Sulina 
(devenită, o vreme, 
Porto-Franco), de Ga
lați (vadul de trafic al 
bogățiilor Moldovei) și 
de Brăila (cel mai im
portant port al Dunării 
de Jos. centru al co
merțului de cereale, de 
cherestea, 
industriale, 
de cea mal directă le
gătură cu interiorul ță-

de mărfuri 
avantajat

reportaj de
Mihai CARANFIL

conserve, apoi o a doua 
fabrică de conserve din 
peste. A urmat dezvol
tarea altor industrii. 
Desigur, pot fi evocate 
diverse cifre și date 
care ilustrează impor
tantele prefaceri înre
gistrate aici , în ulti
mul sfert de veac. Im
presionează plăcut și în
fățișarea de azi a tînă- 
rului municipiu care-și 
oglindește noua arhitec
tură în apele bătrînu- 
lui fluviu.

Am văzut pentru pri
ma dată portul acesta 
în urmă cu peste două
zeci de ani. Un chei 
de piatră, scurt și de
teriorat de apă și de 
vremuri, se întindea pe 
cîteva sute de rrifltri, 
între gară și un vechi, 
părăginit parc. In a- 
cest spațiu se legănau, 
legate de țărm, cîteva 
vaporașe. Urmau cher
hanaua, un mic atelier 
naval, vechea fabrică 
de mucava, monumen
tul eroilor — și cu asta 
se termina totul. Am re
văzut de curînd portul... 
Cheiul modern se în
tinde de la vechea ce
tate pînă dincolo da 
monument. ' In locul 
grămezilor de lemne și 
butoaie, țărmul s-a ne
tezit și stilizat; o largă 
Si însorită faleză îți o- 
dihneșțe astăzi privirile 
și pașii.

Iar navele... Cu ele 
s-a petrecut, într-ade
văr, ceva de neimagi
nat. Cheiul, de la un 
capăt la altul, este a- 
glomerat de un popor 
de nave, unele lîngă al
tele și pe mai multe 
rînduri, astfel încît ca 
să ajungi la cele din
spre larg trebuie să tra
versezi puntea a două- 
trei vase. Țărmul, mult 
lungit, a devenit mic. 
Privesc de pe ruinele 
vechiului Aegyssus a- 
ceste nave, peisajul lor 
pestriț și romantic. Sînt 
sute și sute. Unele se 
desprind încet din mul
țimea ancorată la țărm 
și pornesc, spumegînd, 
pe Dunăre. Altele vin 
din zarea apelor, își în
cetinesc mersul și se 
aliniază la țărm. Da

rli). Tulcea a fost ast
fel, multă vreme, străi
nă de circuitul mare
lui trafic portuar, mul- 
țumindu-se cu rolul 
modest de centru al ac
tivității pescărești pen
tru o bună parte a del
tei. Așadar, un port 
de mahune și cutere, de 
șalupe și ceamuri, de 
vaporașe din lemn, cu 
pescaj mic, navigînd 
de la o cherhana la 
alta. Un clasic port de 
pescari. Nici o indus
trie notabilă, nici o ac
tivitate economică mai 
de amploare nu s-a pu
tut dezvolta aici în tre
cut.

Astăzi, existența Tul- 
cei. vitdlizată — ca atî- 
tea alte localități, cînd- 
va anonime — de ritmu
rile alerte ale socialis
mului. pulsează din plin 
și în 
tuară. De aici pornesc 
spre 
prin canalele de apă, 
ramificații multiple că
tre cele mai îndepăr
tate unghere și așezări 
omenești. Delta este 
astfel asemănătoare u- 
nui uriaș sistem circu
lator ale cărui aorte, 
pornind din Tulcea, ali
mentează tărîmurile fa
buloase ale „împărăției 
apelor". Tulcea se a- 
firmă ca un centru vi
tal al unei intense și 
multiple activități eco
nomice și sociale. întîi 
s-au 
mari 
apoi

ancheta economică

(Continuare 
în pag. a V-a)

construit aici 
hale frigorifice, 
o fabrică de(Continuare în pag. a IlI-a)

ssis&ss

întreaga deltă,

activitatea por-

CORESPONDENȚA DIN GENEVA DE LA V. BARBU

anumitor lucrări grele, a operațiilor 
de transport intern, care să deter
mine ridicarea substanțială a nive
lului productivității muncii". Din 
simpla enumerare a acestor obiec
tive rezultă că ar exista un pro- ■ 
gram concret de acțiune, dar el se 
cere tradus integral în viață. Prin 
fructificarea gîndirii novatoare co-

lective a membrilor comitetului de 
direcție, -a celorlalte cadre din în
treprindere trebuie identificate cele 
mai potrivite soluții și măsuri 
care să rezolve problemele dificile. 
Numai astfel planul va fi îndeplinit 
integral, la toți indicatorii, va putea 
fi depășit impasul în care se află 
de mai mult timp întreprinderea, 
în înfăptuirea acestor prevederi, în 
asigurarea unui ritm constant al a- 
plicării planului de măsuri este aș-

teptat aportul nemijlocit al organi
zației de partid, forță și priceperea 
sa în mobilizarea colectivului de 
muncă prin metode ce-i sînt proprii, 
specifice activității sale. Eficacitatea 
intervenției și controlului va putea 
obține un calificativ pozitiv numai 
dacă pînă la sfîrșitul lunii aprilie se 
vor recupera toate restanțele și pla
nul pe 4 luni va fi realizat la toți 
indicatorii.

Principala problemă abordată în 
următoarea etapă a anchetei noastre, 
la UZINA METALURGICA ȘI FA
BRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE „PAR
TIZANUL" DIN BACAU, a fost a- 
ceasta : obiectivele urmărite în mun
ca comitetelor de direcție sînt nemij
locit legate de activitatea practică de 
realizare a planului pe luna aprilie 
și trimestrul II, de cerința ridicării 
la un nivel superior a eficienței pro
ducției ? La uzina metalurgică s-

Nicolae PANT1LIE 
Gheorghe BALTA

Fermecâtoarea „poartă* a deltei : Tulcea Foto : Dan Grlgorescu

PE OGOARELE FERMELOR AGRICOLE DE STAT

remarcabile

Lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare

Lucrările agricole de primăvară se desfășoară 
cu intensitate și în întreprinderile agricole de 
stat. în cele mai multe locuri șefii de ferme 
dau dovadă de inițiativă și simț gospodăresc în 
organizarea muncii șj folosirea cu randament a 
tractoarelor, fapt care a făcut să se recupereze 
din întîrzierile determinate de prelungirea 
timpului rece. Ancheta noastră, realizată în 
cîteva întreprinderi agricole din județele Ialo
mița, Brăila, și Dolj, a evidențiat, pe lîngă efortul 
susținut al mecanizatorilor, specialiștilor și ca
drelor de conducere din aceste unități pentru 
asigurarea celor mai bune condiții lucrărilor de 
pregătire a terenului și semănat — și unele ano
malii legate de organizarea muncii, aprovizio
narea cu piese de schimb pentru. tractoare și 
mașini agricole etc., pe care le consemnăm în 
rîndurile de față

Deși în cîmpia de sud a țării se lucrează nu
mai de cîteva zile, în multe ferme agricole s-au 
însămînțat suprafețe mari. La I.A.S. Dragalina,

județul Ialomița, s-au terminat de însămînțat su
prafețele prevăzute în plan : 250 ha mazăre, 30 
ha lucerna, 46 ha borceag. Caracteristic pentru 
ritmul rapid de lucru este și faptul că, de luni 
dimineața și pînă marți seara, pe terenurile 
acestei întreprinderi au fost semănate 300 ha 
cu floarea-soarelui. „Avem toate condițiile — 
ne spune tov. ing. Ștefan Sprîncenatu, șeful 
fermei. Dragalina — ca vineri să terminăm cu 
floarea-soarelui. Paralel se lucrează la pregă
tirea și fertilizarea terenului în vederea trecerii, 
imediat ce ne va permite temperatura solului, 
la însămînțatul porumbului".

Fiind avantajate de faptul că au terenurile 
rhai nisipoase, fermele din sud-estul județului 
Dolj sînt- mai avansate cu semănatul. La între
prinderea agricolă de stat Moțăței au fost însă
mînțate, în întregime, suprafețele planificate cu 
borceag. lucerna, cartofi timpurii, precum și 
400 ha cu floarea-soarelui. în următoarele 4 zile, 
ne-a confirmat ing. Alexandru Triculete, direc-

torul întreprinderii, vor fi însămînțate toate 
suprafețele destinate culturilor din prima epocă. 
De altfel, mecanizatorii pregătesc acum terenul 
și pentru porumb și soia". într-adevăr pe ogoa
rele fermelor I.A.S Moțăței, pentru a recupera 
rămînerea în urmă, mecanizatorii lucrează zi și 
noapte la pregătirea terenului. Ei au reușit în 
ultimul timp, să discuiască cîte 14—16 hectare 
pe zi. De altfel trebuie spus că în afară de 
faptul că fermele și-au asigurat numărul de 
mecanizatori corespunzător tractoarelor cu care 
sînt dotate, pentru 30 la sută din numărul trac
toarelor a fost organizat și schimbul II.

Deși situate mai în nord, cu terenuri mai 
grele, ce se zvîntă mai anevoie, și fermele din 
cadrul întreprinderii agricole de stat Giubega 
au început din plin însămînțatul culturilor de 
primăvară. în primele două zile cînd s-a putut

(Continuare în pag. a V-a)
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în lumea școlii au loc 
în prezent vil discuții în 
jurul proiectelor planuri
lor și programelor de în- 
vățămînt ale școlii gene
rale de 10 ani și liceului 
de cultură generală. Eve
nimentul dobîndește o 
semnificație mai profun
dă dacă ne gîndim la 
faptul că se sondează mi
nuțios, și pe această cale, 
cadrul în caro se vor rea
liza în viitor pregătirea 
pentru viață și educarea 
tinerelor generații, înfăp- 
tuindu-se directivele sta
bilite de partid pentru 
perfecționarea și mo
dernizarea învățămîntu-

profesor emerit
Stelian PĂUN

formarea După

Anina**

Petroșani"

si securității internatele

lui românesc. Din multi
tudinea de probleme com
plexe pe care le implică 
noua structură a procesu
lui instructiv-educativ aș 
vrea să mă opresc în
deosebi la obiectivul for
mării culturii artistice a 
elevilor care, după păre 
rea mea, în ultimii ani nu 
s-a bucurat de atenția 
cuvenită.

Dar mai 
tare. în 
că nu o dată, cu 
restructurărilor planurilor 
de studiu, organele de în- 
vățămînt au diminuat nu
mărul de ore consacrat 
studiului istoriei artelor, 
muzicii, desenului, re- 
curgînd astfel la calea 
cea mai facilă de descon ' 
gestionare a orarelor, în

întîi o 
poiida

consta- 
iaptului 
prilejul

numeroase școli profeso
rii se preocupă în afara 
orelor de curs de pregă
tirea estetică a elevilor. 
Este vorba de acei colegi 
care înțeleg că tînărul de 
azi trebuie pregătit, in
fluențat să pătrundă în 
toate compartimentele 
vieții spirituale. Trecînd 
prin școlile generale din 
Bollntinul din Vale, Cre- 
vedia și Hotarele ești re
ținut chiar de la intrare 
de expoziții cu desene 
ale copiilor. Rămîi uimit 
de sinceritatea cu care 
este redat frumosul din

I

„Petroșani" — nava comer
cială de construcție româ
nească cu cel mai mare de
plasament, înapoiată recent 
din prima sa cursă de produc
ție — a ridicat din nou ancora 
îndreptîndu-se spre țărmul Al
geriei, de unde va aduce mi
nereu de fier pentru combina
tul siderurgic din Galați.

în curînd, navei 
1 se va adăuga al 
neralier românesc 
tone : „Anina".

„Petroșani" 
doilea mi- 
de 12 500

(Continuare în pag. a IV-a)
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trecut trei săptămîni de cînd 
Comitetul celor 18 state pentru dezar
mare a început o nouă sesiune de 
lucru la Geneva. Reluarea tratative
lor de dezarmare a fost așteptată cu 
un interes firesc, fiind considerată, 
ca și în trecut, unul din barometrele 
sensibile și edificatoare pentru a de
termina stările și tendințele ce se 
conturează în atmosfera internațio
nală.

La aceasta se adaugă și un interes 
particular pentru actuala sesiune, de
terminat de faptul că, pentru prima 
dată în ultimii ani, comitetul este 
chemat să lucreze pe baza unei or
dini de zi prestabilite, cuprinzînd 
o gamă largă de măsuri în domeniul 
dezarmării.

După ce, timp de cîțiva ani, tra
tativele s-au concentrat aproape în 
întregime asupra neproliferării ar
melor nucleare, acum, cînd s-a ajuns 
la încheierea unui acord în această 
privință, s-a resimțit în mod acut 
nevoia unei reevaluări de ansamblu 
a negocierilor, a intensificării lor, a 
unei abordări noi, care să le imprime 
un mers ascendent. Mulți dintre par- 
ticipanții la dezbaterile actualei se
siuni a comitetului s-au pronunțat 
tocmai în acest sens, cerînd lărgirea 
și diversificarea ariei tratativelor, a- 
cordarea priorității unui evantai de 
măsuri de dezarmare efective, de 
natură să conducă într-un timp cît 
mai scurt la diminuarea încordării, 
la sporirea încrederii între state. în 
același timp, s-a impus ca o cerință 
majoră reluarea tratativelor privind 
dezarmarea generală.

întreprinderea unor măsuri eficace 
de încetare a cursei înarmărilor, a 
unor pași concreți în direcția dezar
mării generale, în vederea reducerii 
și eliminării în final a pericolului

unul război nuclear, se Impune în 
împrejurările actuale ca un obiectiv 
de cea mai mare importanță.

Țara noastră — așa cum sublinia 
recent reprezentantul român în comi
tet — s-a pronunțat și se pronunță în 
favoarea dezarmării 
primul rînd 
interzicerea 
nucleare, a 
reducerii și 
existente de 
pe această cale sînt posibile frîna- 
rea cursei înarmărilor atomice, crea
rea premiselor pentru încetarea el 
definitivă și înfăptuirea altor mă
suri care să garanteze pacea și secu
ritatea tuturor națiunilor, în egală 
măsură.

Desigur, ar fi nerealist să ne în
chipuim că dezarmarea generală poa
te fi înfăptuită cu ușurință, că 
tele imperialiste vor renunța de 
zi la alta la armamente. Există 
factori obiectivi care împing 
dezarmare, iar forța opiniei publice 
mondiale este în stare să determine 
realizarea unor progrese treptate 
acest domeniu.

Este ceea ce în tratativele de 
Geneva se numește abordarea pas 
pas. Menținînd dezarmarea generală 
în centrul atenției, este necesar să se 
înfăptuiască în același timp unele 
măsuri parțiale, generatoare de încre
dere, care ar diminua riscurile unui 
conflict și ar contribui nemijlocit 
la realizarea obiectivului principal ; 
se știe că în acest domeniu s-au 
înregistrat unele progrese — acordul 
de la Moscova privind interzicerea 
experiențelor cu arma nucleară 
în atmosferă, în spațiul cosmic șl

generale, în 
a celei nucleare, pentru 
folosirii armelor termo- 
încetării producției, a 

distrugerii stocurilor 
asemenea arme. Numai

(Continuare în pag. a Vl-a)
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,Foto : Gh. ViuțităPa șantierul noului institut politehnic din Capitală

T eleg ramă
Tovarășului NIKOLAI PODGORNÎI

Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

MOSCOVA 
în legătură cu pierderea grea suferită prin încetarea din viață a lui 

Demian Sergheievici Korotcenko, membru al C.C. al P.C.U.S., vicepre
ședinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Uniunii Republicilor Sovie
tice Socialiste, președinte al Prezidiului Sovietului Suprem al Republicii 
Sovietice Socialiste Ucrainene, vă transmit profunde condoleanțe, i«? 
familiei îndoliate întreaga compasiune.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stag 
al Republicii Socialiste România
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LA FABRICA „AVÎNTUL" DIN ORADEA
Prestigiul

unei fabrici

POIANA BRAȘOVULUI

Per pedes
Un cetățean din Sibiu — mun

citorul călitor Ion Gherman de 
la uzina „Independența" — în 
vîrstă de 44 de ani, a plecat în- 
tr-o călătorie, pe jos, în jurul 
țării, urmînd să străbată nu mai 
puțin de 5 000 de kilometri ! 
„Vreau să vizitez, astfel, cele 
mai cunoscute locuri de interes 
istoric, economic și turistic din 
patria noastră" — a declarat el, 
la plecare. Autoritățile locale 
i-au eliberat o adeverință, pen
tru a-i servi la nevoie, în prima 
zi a turului său „per pedes", a 
străbătut 54 de km ; a doua zi 
— 46. în jurul datei de 15 apri
lie va apare pe străzile lașului. 
întîmpinați-1 cu prietenie.

drumului
de confecții

LA COTA PERSPECTIVELOR

50 000 lei 
mită

ASuma este impresionantă, 
fost oferită, drept mită, de Ste
fan Neacșu (str. Agregatelor nr. 
32, București) unui lucrător de 
miliție. Cerea. în schimb, să șe 
ridice sigiliul de la atelierul in 
Care el imprima... basmale. Mi- 
tuitorul își va primi pedeapsa. 
Un alt aspect reține însă aten
ția. Stefan Neacșu este manda
tar al unei cooperative mește
șugărești — „Voința" — din O- 
dorhei. (La percheziție i s-au 
găsit 1 600 m șaten. 8 butelii de 
aragaz, cîteva sute de baticuri...). 
După documentele prezentate în 
prima fază a cercetărilor, se 
părea că totul este în regulă. 
Atunci, de ce a oferit o aseme
nea mită ? Să lăsăm organele de 
anchetă să-și facă datoria.

Cine n-a avut în mînă una din 
acele mici cutii de metal care ne 
păstrează ceva din prospețimea roa
delor verii ? Obișnuita, pînă la 
nalizare. conservă a devenit unul 
elementele de extinsă utilitate 
vieții omului modern, și nu are 
voie de caracterizări suplimentare. 
Mai puțin „publică", mai puțin cu
noscută însă, e finețea, exigenta unei 
îndeletniciri care, prin calitatea ei, 
trebuie să se recomande singură.

De la această idee pornind, a 
„autorecomandării". am încercat o 
restrînsă anchetă. Locul : fabrica de 
conserve „Avîntul" Oradea. Interlo
cutori, muncitori din diferite secții 
de producție. Deci: ce știți despre 
calitatea conservelor pe care le pro
duceți ?

Primul răspuns e oarecum colectiv, 
sintetizînd opiniile celor cinci parti- 
cipanți la discuție.

— Calitatea conservelor este foar
te bună. Nu ni se poate reproșa ni
mic. în afara eventualelor erori la 
lipirea " ' ' 
lor. Au fost 
clamați! — dar în 
urmă cu doi-trei 
ani — pentru ne
potrivirea dintre 
ceea ce era în 
cutie și ceea ce 
scria pe etichetă.

Asta este con
vingerea colectivului secției

etichete-
re-

ba- 
din 
ale 
ne-

De unde 
nu-i foc..

La „Abatorul" din Brașov 
construit, cu ani în urmă, 
turn de afumare. Executantul 
(trustul de construcții locale) 
l-a clădit atît de bine, incit da
rea sa în folosință a fost impo
sibilă. Asta se întîmpla în 1965. 
După îndelungi parlamentări 
intre beneficiar si constructor, 
ultimul a promis solemn că. la 
30 noiembrie 1966, toate neajun
surile vor fi remediate. La ter
menul stabilit, au garantat că 
tumul va fi gata în ’67. Apoi în 
’68 etc... Am intrat binișor în 
1969 și încă nu se zărește ieșind 
măcar o șuviță de fum. „De ce 
ne-am grăbi — spun construc
torii — arde Asta așa e ! Au 
dreptate. Nu arde. Problema e, 
cînd vor pune mina și pe mis
trie ?

s-a
un

Apropo de 
educație

dinCînd un copil se duce, 
proprie inițiativă, la un film in
terzis pentru cei de o vîrstă cu 
el, spectatorul vîrstnic îl doje
nește. Și bine face. Cu atît mai 
condamnabil este atunci cînd o 
instituție școlară organizează 
vizionarea, în grup, ,a unor ase
menea filme. Recent, elevii Ca
sei de copii școlari nr. 8 din 
Capitală (vîrsta 7—14 ani) s-au 
dus la cinematograful „Giulești", 
împreună cu educatorii lor, să 
vadă filmul „Pașa" — o peliculă 
(cu violențe, asasinate și alte 
scene de imoralitate) deloc re
comandabilă pentru vîrsta res
pectivă. Pe cînd și alte aseme- 
aea metode de educație ?

Un milion 
la canal

La Fabrica de amidon și spirt 
Rafinat din Sînsimion (Harghita) 
se găseau, in curte, 3 rezervoare 
mari. Două erau pline cu spirt, 
iar celui de-al treilea urma să i 
se facă proba tehnică de rezis
tență. Așa stînd lucrurile, direc
torul, Covaci Atila. a dat sar
cină unor salariați să umple re
zervorul cu apă, pentru a-i în
cerca rezistenta. N-a verificat 
însă izolarea orificiului de sigu
ranță care era în legătură cu 
cele două rezervoare pline cu 
spirt. Ce-a ieșit, nu întrebați ț 
Pe de o parte se turna apă și 
prin alte părți curgea, la canal, 
spirtul din cele două rezervoare. 
Paguba se ridică la 1 235 000 lei. 
Adică valoarea celor peste 22 000 
litri spirt care s-au vărsat la 
canal. Dacă va proceda așa. în 
continuare, inimosul conducător 
de întreprindere va da pe gîrlă 
producția, cu fabrică cu tot.

Macină
în gol

Conducerea întreprinderii a- 
gricole de stat Movila Vulpii 
(Prahova) a hotărit să constru
iască două mori de furaje combi
nate. Erau necesare, deoarece a- 
sigurau la timp (și ieftin) între
gul necesar de furaje. Au făcut 
construcția, au adus instalațiile 
și au solicitat Trustului I.A.S. 
Ploiești „rețeta" de fabricație. 
Pînă aici le-a fost! Trustul a 
hotărît, clar și răspicat: „Furaje 
combinate va produce numai 
I.A.S. Săhăteni-Buzău. Vă apro
vizionați de acolo". In zadar au 
încercat cei de la Movila Vulpii 
să explice că au și ei instalații 
care au costat . bani, că fiecare 
tonă de furaje îi costă mai mult 
cu 500 de lei (!) că etc... N-a folo
sit la nimic. Morile din Movila 
Vulpii stau și azi. Nu sîntem 
de fel pentru „cei ce dau apă 
la moara altora", dar de data a- 
ceasta trebuie. N-avem încotro !

de
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sprijinul corespondenților

însorite cum era, de pildă, cea din
tre lac și stadion. Cele trei hoteluri — 
„Sport", „Poiana" și „Bradul" — for
mează, sub aspect arhitectural, un an
samblu deplin unitar. în schimb, ulti
mele vile construite în această zonă 
contrastează puternic cu arhitectura 
celorlalte construcții, fiind străine și 
cadrului natural al Poienii. Iată de ce 
consider necesar să se studieze cu 
mai mult discemămînt aspectul fiecă
rei construcții.

în fapt, se manifestă două tendințe 
în ce privește amplasarea viitoarelor 
construcții turistice. Prima — ca aces
tea să fie dispersate pe întreaga su
prafață a Poienii; a doua — să fie 
concentrate la maximum. Nici una din 
aceste soluții nu ține seama — după 
opinia arhitectului șef — tocmai do 
păstrarea și protejarea cadrului natu
ral, concentrarea pe o zonă restrînsă 
urmînd să transforme Poiana într-o 
vastă pistă betonată. Poate că soluția 
cea mai fericită ar constitui-o con
centrarea viitoarelor construcții în 
cîteva puncte, cît mai judicios ampla
sate. Desigur, problema merită o dis
cuție mai amplă.

Gh. Pușcașu, director adjunct al a- 
genției O.N.T. Brașov, s-a referit la 
aspectul de șantier, la neorînduiala ce 
pare a se fi statornicit aici, opinînd 
că ar trebui căutate mai consecvent 
căile ce ar putea face ca du
rata de execuție a obiectivelor turis
tice și a dotărilor aferente să nu fie 
exagerată, cum se întâmplă în momen
tul de față cu complexul comercial și 
restaurantul „Capra Neagră".

Una din particularitățile esențiale 
care definesc personalitatea Poienii 
Brașovului o constituie caracterul ei 
complex de stațiune turistico-sportivă. 
La dispoziția turiștilor se găsesc 11 
pîrtii, în lungime totală de 18 600 m. 
Din acestea, trei au o lungime de 
peste 2 000 metri fiecare. „De fapt, no 
spune arhitectul loan Rădăcină, șeful 
unui colectiv care se ocupă de întoc
mirea unui studiu tehnico-economio 
privind dezvoltarea Poienii, peste 80 
la sută din turiștii care sosesc iarna 
aici, vin pentru a practica schiul. 
Condiții în acest sens există. Sezonul 
de schi durează cel puțin 5 luni pe 
an ; există, de asemenea, o mare di
versitate de pîrtii, atît pentru avan
sați, cît și pentru începători. în ulti
mii ani, o parte din acestea au fost 
iluminate, fiind totodată dotate ci^rv 
2 schilifturi. Anul trecut, la dispoziția 
amatorilor s-a pus și un modern pa- • 
linear artificial. Dat fiind că în vii
torii ani va crește mult capacitatea de 
cazare, se impune ca în 
amenajarea 1 
te, să se deschidă și altele noi. Tot
odată, vor trebui amenajate și cîteva 
pîrtii de săniuțe, să se înmulțească 
mijloacele de transport i telescaune, 
schilifturi, boblifturi etc".

Dar cadrul natural ?
— în general, cadrul natural actual 

nu trebuie alterat prin acțiuni artifi
ciale de înfrumusețare, este de păre
re profesorul de științe naturale 
V. Ciobanu. Aceasta nu înseamnă că 
unele măsuri pentru protejarea și îm
bogățirea florei nu pot fi luate. Fru
musețea nativă a Poienii poate fi în- ... 
tregită prin plantarea unor arbori spe
cifici zonei respective, în special mes
teceni, sau poate chiar prin transplan
tarea unor plante care să înflorească 
în diferite perioade ale anului, în așa 
fel încît pajiștile de aici să devină un 
permanent covor de flori. Desigur, 
această acțiune trebuie riguros studia
tă. La înfrumusețarea cadrului ar pu
tea contribui și aplicarea în practică 
a unui plan mai vechi — crearea 
unei rezervații de zimbri și a uneia do 
animale specifice munților noștri i 
corbi, căpriori, capre negre etc.

O dată cu dezvoltarea și moderniza
rea Poienii, ar fi necesar ca întreaga 
zonă să fie valorificată mai intens. 
Pentru că la o depărtare de numai 
2—4 km de porțiunea unde se înghe
suie în unele zile 30 000—50 000 de 
turiști, se află locuri tot atît de fer
mecătoare, care nu sînt însă cunos
cute și exploatate.

O măsură care ar contribui la va
lorificarea mai bună a Poienii, a 
unor părți din zona ei sud-vestică
— și care se află în stadiu de proiect 
de mulți ani — o constituie deschi
derea unui drum care să lege Poiana 
de Valea Rîșnoavei. Pe lîngă faptul 
că în acest fel s-ar pune în valoare 
o întinsă zonă turistică cu peisaje de 
o rară frumusețe, deschiderea acestui 
drum — în lungime de numai 2—3 km
— ar prezenta și avantajul scurtării 
drumului spre Poiană pe la Pîrîul 
Rece și Valea Rîșnoavei, evitîndu-se 
trecerea prin Brașov. Același lucru ar 
fi valabil și pentru turiștii veniți din 
direcția Branului. în felul acesta, atît 
Brașovul, cît și șoseaua care duce spre 
Poiană ar fi în bună parte desconges
tionate.

In timpul investigației s-au conturat 
și alte propuneri care merită să fie 
analizate de organele competente. 
Este vorba de necesitatea stringentă 
de a se întocmi un plan de amena
jare a întregii zone a Poienii, a îm
bunătățirii căilor de acces, a îmbogă
țirii locurilor de popas pentru turiști 
și a terenurilor de parcare pentru auto
vehicule. Alte propuneri sugerau mo
dernizarea actualului hotel „Sport", 
modificarea telefericului în așa fel în
cît ocuparea scaunelor să se facă din 
mers, modernizarea și automatizarea 
sistemului telefonic și instalarea de 
telefoane publice la principalele obiec
tive turistice, îmbunătățirea difuzării 
presei, interzicerea pășunatului în 
Zbna Poienii și a Postăvarului, amena
jarea unui punct medical bine înca
drat și dotat etc.

Dezvoltarea și sistematizarea Poienii 
Brașovului este o problemă de impor
tanță națională. Iată de ce în această 
vastă acțiune trebuie atrase cele mai 
pregătite cadre de specialiști în mate
rie de turism, arhitectură, sporturi de 
vară și iarnă. După cum considerăm 
că existența unor proiecte de perspec
tivă, cuprinzînd obiectivele ce urmea
ză să se înfăptuiască treptat, în timp, 
ar merita o amplă dezbatere publică.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii*

din străinătate. în același ritm s-a dez
voltat capacitatea de deservire a uni
tăților de alimentație publică. Crea
rea unor unități specifice cum sînt 
„Șura dacilor" sau „Cabana haiduci
lor", care și-au cîștigat o apreciere 
unanimă, constituie un prim pas spre 
diversificarea unităților de alimentație 
publică, un succes real al proiectan- 
ților și specialiștilor noștri.

Din relatarea directorului comercial 
am mai reținut că în anii ce vin, capa
citatea de cazare va crește substanțial 
în Poiana Brașovului, ajungînd pînă 
la 4 500 locuri față de numai 1 078 
cîte sînt în momentul de față. Nu de 
mult, în apropierea telefericului au 
început lucrările de construcție a 
unui nou hotel cu o capacitate de 375 
locuri, ca și a unui nou teleferic cu 
cabine, avînd fiecare o capacitate de 
40 persoane. Alte două noi hoteluri 
sînt prevăzute să se construiască anul 
viitor.

— Dar, în ciuda eforturilor depuse, 
în Poiană rămîn o serie de probleme 
nerezolvate — ne-a spus în continuare 
reprezentantul T.A.P.L. „Carpați". Mă 
voi referi la una singură : pe timp 
frumos, turiștii veniți aici schiază, 
patinează, fac excursii. Dar cînd ninge 
sau plouă ? Sub aspectul posibilităților 
de divertisment, Poiana este încă 
deficitară. S-au construit hoteluri, vile 
și cabane, dar s-a omis amenajarea 
unei săli de spectacol, a unui club sau 
măcar a cîtorva încăperi pentru dife
rite jocuri sau practicarea unor spor
turi. Timp de 5 luni, în această iarnă, 
spectacolele de folclor sau filmele de 
popularizare turistică — și ele puține 
la număr — s-au prezentat într-una 
din sălile restaurantului „Sport", în 
condiții de improvizație...

Legat de viitorul Poienii, se ridică 
și o altă problemă. Este vorba de con
cepția care va trebui să stea la baza 
dezvoltării și sistematizării ei, a am
plasării și arhitecturii construcțiilor 
turistice. „Poiana Brașovului a devenit 
renumită în primul rînd prin frumu
sețile ei naturale, susținea, în cadrul 
convorbirii noastre, Gh. Olsefschy, ar-

în ultima vreme, proiectanti și spe
cialiști în domeniul turismului sînt in
tens preocupați de înfățișarea viitoare 
a Poienii Brașovului, fiind în curs de 
elaborare un nou studiu privind dez
voltarea și profilul său.

Ce ar trebui făcut pentru ca Poiana 
Brașovului să se ridice la nivelul celor 
mai renumite stațiuni montane ? — 
iată întrebarea anchetei noastre. Răs
punsurile primite ar putea, credem, să 
se adauge studiului ce se întreprinde ; 
ele vizează soluționări mai apropiate 
ori mai îndepărtate, dar solicită o vi
ziune unitară, de perspectivă.

Iată ce ne răspunde scriitorul Radu 
Theodoru : „în mare s-a schițat un 
profil al Poienii Brașov, deocamdată 
timid și fără o idee unitară, capabilă 
să genereze alte valori decît ceîe co
merciale, și acestea încă modeste. Cred 
că această stațiune, cu puțin efort de 
gîndire, poate deveni un puternic cen
tru al industriei turistice de talie in
ternațională, căruia să i se adauge un 
centru de expansiune folclorică de cea 
mai bună calitate. Să mă explic. Ca
drul natural poate fi amenajat pentru 
sporturi de vară și iarnă : nautice, tu
rism, alpinism, bob, schi, patinaj, totul 
la cei mai ridicați indici de exploatare. 
De asemenea, se poate organiza un 
punct vînătoresc de mare atracție, cu 
condiția să se renunțe la improviza
țiile de acum și să se treacă la orga
nizarea unor microcabane vînătorești 
în punctele cele mai bogate în vînat 
specific muntelui nostru, cu paznici 
instruiți, capabili să conducă o expe
diție cinegetică și să exploateze cadrul 
natural în care ea se desfășoară’. Sta
țiunea se poate transforma și într-un 
puternic centru de iradiere a culturii 
noastre folclorice, organizîndu-se aici 
expoziții de ceramică și țesături, cu 
vînzare. care să înlocuiască comerțul 
cu urși verzi ori negri, cu flori bălțate 
de hîrtie, prin produse ale olarilor 
autentici, ale sculptorilor în lemn etc. 
Totul stă în inventivitate și imagina
ție, în prezența unui real spirit gos
podăresc".

— în ultimii 5—6 ani, ne-a relatat 
directorul comercial al T.A.P.L. „Car- hitectul șef al municipiului Brașov, 
păți", Gheorghe Mîzgăreanu, Poiana 
a înregistrat un salt spectaculos sub 
aspectul dezvoltării bazei turistice. 
Capacitatea de cazare s-a mărit mult 
prin darea în exploatare a hotelurilor 
„Poiana" și „Bradul", ca și a unor 
vile familiale. în general, noile uni
tăți au un grad de confort similar 
celor mai renumite hoteluri turistice

Fabrica de confecții „Steaua 
Roșie" din Sibiu cunoaște de cîți- 
va ani o impetuoasă dezvoltare, 
în prezent, în numai 16 zile se 
realizează întreaga producție a 
anului 1949, ca urmare a extin
derii secțiilor și dotării lor cu 
noi utilaje moderne, de înaltă 
productivitate, precum și intro
ducerii mobilierului adecvat unei 
evoluate industrii de confecții.

Varietatea modelelor, gradul 
superior de finisare, calitatea ire
proșabilă fac ca producția să fie 
solicitată atît pe piața internă 
cit și pe cea externă. La „Steaua 
Roșie" din Sibiu se realizează o 
gamă largă de sortimente și mo
dele elegante pentru bărbați, fe
mei și copii.

O bogată și prețioasă experien
ță acumulată în cele două decenii 
de activitate permite colectivului 
fabricii sibiene să se facă purtă
tor de cuvînt al bunului gust în 
materie de confecții. Fabrica li
vrează numai confecții din stofe 
fine, durabile, estetice, cu un 
colorit atrăgător. Iotă motivul 
pentru care confecțiile tint pre
zentate la tîrguri și festivaluri <n- 
temaționale și sînt soUc/'tote la 
export.

Pentru livrările din trimestrele al 
II-lea și al III-lea, fabrica a pre
gătit circa 40 de modele de cos
tume bărbătești și 10 modele de 
impermeabile pentru bărbați și 
adolescenți. în același timp, crea
torii sînt preocupați de 
ficarea și îmbunătățirea 
fisticilor de calitate ale 
țiilor. Noile colecții de
vor fi prezentate la tîrgurile in
ternaționale din Canada, Siria, 
Algeria, R. D. Germană, Austria, 
unde sînt invitați să participe.

rea comitetului municipal de partid 
spre problemele nodale, întrucît în 
preajma încheierii anului trecut, o 
asemenea discuție putea să influen
țeze bilanțul productiv al munici
piului. Și, desigur, l-a influențat, dar 
nu pretutindeni.

Atunci, la plenara comitetului 
municipal, s-au făcut la adresa fa
bricii de conserve numeroase critici 
privind ritmul de realizare a planu
lui de producție, disciplina în mun- 

. că și îndeosebi calitatea produselor. 
Plenara a indicat, printre altele, ca 
organizațiile de partid de la această 
întreprindere să fie ajutate in mod 
deosebit de către comitetul munici
pal, spre a se îmbunătăți munca po
litică în vederea 
opinii publice exigente, combative.

„Ajutorul" însă n-a trecut de faza 
criticilor și declarațiilor. N-a ajuns 
pînă la întreprindere. Munca poli
tică a continuat să se desfășoare a- 
nevoios. Obiectivele centrale, impuse 
de bilanțul nu prea favorabil al a- 

nului trecut, n-au 
găsit reflectare 
în numărul mare 
de mijloace de 
care dispun 
ganizațiile 
partid spre a con
centra energia în 
interesul colectiv 
către dezidera

tele de prim ordin : combaterea nu
meroaselor rebuturi, a absențelor ne
motivate, a abaterilor de la disci
plina tehnologică.

La prima vedere, cadrul tematic 
al învățămîntului de partid în între
prindere este bun. Expuneri pe teme 
de educație moral-cetățenească, un 
ciclu , de conferințe, alte forme de 
învățămînt. Nedumeririle apar însă 
în ce privește folosirea acestui cadru. 
Poate fi considerat normal ca într-un 
colectiv unde se constată încălcări 
frecvente ale disciplinei muncii, ex
punerile pe teme de educație moral- 
cetățenească să conste în prelegeri 
docte fără nici o legătură cu reali
tățile întreprinderii ? Și, asemănă
toare, abundînd în generalități, sînt 
și alte lecții și conferințe prezen
tate aici, în cadrul învățămîntului 
de partid. Asta în timp ce în între
prindere au fost perioade cînd a- 
proximativ 700 de oameni nu și-au 
îndeplinit norma...

Prea puțin utilizate de organiza
țiile de partid pentru îmbunătățirea 
întregii 
grupele sindicale, viața sindicală în 
ansamblu, cu mijloacele de care ea 
dispune. Am avut prilejul să cunosc 
modul de pregătire a cadrelor care 
conduc grupele sindicale. Multe in
struiri abundă în generalități, fără 
să aducă în centrul preocupărilor 
cele mai importante sarcini ale co-1 
lectivului, care aici se concretizează, 
în primul rînd. în eforturile pentru 
îmbunătățirea calității produselor. 
Mai eficientă apare în ultimul timp 
activitatea comisiei inginerilor și 
tehnicienilor (întreprinderea numără 
nu mai puțin de 19 ingineri și 17 teh
nicieni), care a început să se în
drepte spre ridicarea calificării 
muncitorilor și rezolvarea unor 
chestiuni tehnice cu adresă în creș
terea productivității.

Timp de vreo două luni de la în
ceputul anului 1969, se putea vedea 
la intrarea în incinta fabricii un 
mare panou, care expunea angaja
mentele luate de întreprindere în 
anul 1968... De altfel, în general, 
lungi perioade agitația vizuală pare 
ruptă de realitățile întreprinderii.

Iată cîteva constatări care, credem, 
impun măsuri eficiente nu de con
statare, ci de remediere...

viața de partid

de 
ambaîat-etichete, punctul final al 
fabricii, locul de 
tratele cîmpiilor 
spre consumatorii __  ___ ....
peste hotare. Să vedem ce opinii se 
exprimă la celălalt pol al procesului 
de producție. Iată-ne. deci, în secția 
de măcinat. Discutăm cu loan Lazăr, 
preparator de boia. Același răspuns. 
Nu sînt cunoscute eventuale repro
șuri vizînd

Abordăm 
nu e vorba 
profesional.

— Care va fi contribuția secției la 
obținerea economiilor suplimentare 
din angajamentul întreprinderii pen
tru anul 1969 ?

— Nu cunosc. întrebați șeful sec
ției sau secretarul organizației de 

această

concen- 
pornesc

unde
verii 
din tară și de

calitatea.
o altă zonă, bănuind că 
nur si simplu de orgoliu

departid. Ei se ocupă 
problemă.

Aceleași recomandări ni 
aici Suzana Erdely. iar mai 
în secția de ambalaje metalice — 
către secretarul organizației de 
partid sîntem îndrumați de Stela 
Nan si de alți muncitori.

Le urmăm îndemnul și. într-ade- 
văr. aflăm. Secretarii organizațiilor 
de partid sînt în cunoștință de cau
ză. după cum cifrele de plan și o- 
biectivele angajamentelor pe anul 
1969 sînt bine cunoscute si de Geza 
Kotyman. locțiitorul secretarului co
mitetului de partid din întreprindere, 
care ne însoțește.

La fabrica de conserve „Avîntul" 
din Oradea nu sînt decît cinci secre
tari de organizație de bază si cîtiva 
șefi de secție, dar aci lucrează a- 
proape 200 de membri de partid și 
alte cîteva sute de membri ai sindi
catului. ai organizației U.T.C. etc. 
Așadar, un colectiv numeros, care ar 
trebui să fie în deplină cunoștință 
de cauză asupra parametrilor calita
tivi si cantitativi ai muncii sale. De 
ce nu sînt cunoscute si dezbătute, 
pînă la ultimul membru al colecti
vului problemele esențiale ale în
treprinderii ? De ce aceste „distanțe" 
neparcurse de munca politică ?

Am avut prilejul să citesc, la O- 
radea, un referat prezentat, cu vreo 
patru luni în urmă, în plenara co
mitetului municipal de partid, pri
vind desfășurarea muncii politice 
de masă și eficacitatea acesteia în 
realizarea sarcinilor de plan în in
dustrie. Alegerea ei vădea

In atenția celor care se 
ocupă de educația tinere
tului s-a impus ca un do
meniu specific de cercetare 
problema schimbărilor ce 
intervin brusc în compor
tamentul unor copii ajunși 
în • pragul adolescenței, 
cîteodată avînd urmări a- 
larmante pentru dezvolta
rea lor viitoare. Fenomenul 
este însoțit aproape de fie
care dată de o motivație 
biologică, dar accelerarea și 
adîncirea lui sînt cauzate 
întotdeauna de împrejurări 
de mediu, 
lial. care-i 
ori forme 
extrem de

Către sfîrșitul anului 1968 
intra pe rol la judecătoria 
municipiului Bacău proce
sul unui grup de minori a- 
cuzați de vagabondaj și de 
săvîrșirea unor furturi. E- 
rau trei copii între 14 și 15 
ani. prea mici de statură 
pentru vîrsta lor. rușinați 
și speriati de urmările fap
telor săvîrșite. ve care, e- 
vident. nu le prevăzuseră. 
în final, instanța a dispus 
internarea copiilor într-un 
institut de reeducare mo
rală. Dincolo de hotărîrea 
judecătorească reflectînd 
prin ea însăși grija si cle
menta legii noastre penale 
față de această categorie 
de inculpați, ne-am propus 
să procedăm la o succintă 
incursiune în mediile fami
liale din care provin a- 
cești copii, spre a încerca să 
descoperim 
i-au împins 
mise.

Primul se 
stantin (Dan) P. Părinții lui 
au divorțat în 1956, cînd el 
nu împlinise încă doi ani. 
La puțin timp după divorț, 
tatăl (șef de serviciu la o 
întreprindere din Bacău) 
s-a recăsătorit. Pînă la 
vîrsta de 12 ani băiatu.1 a 
avut o conduită corectă : 
era ascultător, liniștit, sili
tor la. învățătură (la sfîrși
tul clasei a V-a a primit 
chiar premiu). Brusc însă, 
comportarea lui s-a schim
bat : a început să ia note 
slabe și să lipsească tot mai 
des nemotivat de la școală

social și fami- 
determină une- 
de manifestare 
dăunătoare.

cauzele care 
la acte neper-

numeste Con

dezvoltării unei

or-
de

diversi- 
caracte- 
confec- 
modele

le face 
tîrziu —

orienta-

activități productive sînt

Platon PARDAU

Consider că de acest element trebuie 
să se țină mai mult seama la amplasa
rea obiectivelor turistice. Majoritatea 
construcțiilor ridicate aici în ultimii 
ani au fost fericit amplasate, n-au de
teriorat cadrul natural. Dar n-au lipsit, 
din păcate, nici cazurile cînd unele 
construcții au fost plasate la nimerea
lă. distrugîndu-se pajiști frumoase și

Primăvara a sosit în Cișmigiu cu o surpriză plăcută : bărcile cu umbrare Foto : M. Cioo

mpune ca în paralel cu 
piftiilor de schi existeri-

și de acasă. Care au fost 
cauzele acestei schimbări 7 

„Pînă cînd am terminat 
clasa a cincea eu n-am știut 
că mama nu este mama 
mea adevărată — ni se 
destăinuie băiatul. Asta 
am aflat-o într-o seară cînd 
m-am dus la televizor la 
un vecin. Fata lui m-a luat 
de-o parte și mi-a spus : 
„Am auzit că tanti — adi
că mama — nu este mama 
ta bună!“. Intr-o seară 
m-am jucat cu Cristinel — 
fratele meu cel mic de la

nu m-am dus pentru că n-o 
cunoșteam bine și-mi era 
frică, dar nici acasă nu-mi 
venea să stau. Nu mai era 
ca înainte... îmi plăcea să 
umblu mai mult pe străzi 
și așa m-am întîlnit cu Ve- 
ronel și Eduard, care ziceau 
că nici ei nu se mai duc 
acasă, că n-au pentru ce. 
și am început să lipsim de 
acasă ; si pentru că nu mai 
aveam ce mînca, am început 
să furăm, pînă ne-a prins 
miliția...".

Așadar, aflarea pe căi o-

devăr de necontestat) ma
ma care-l crescuse de mic 
dovedise fată de el infinit 
mai multă dragoste decît 
cea care-l abandonase. S-ar 
fi refăcut astfel unitatea fa
milială șubrezită.

Al doilea, 
este de 
pil din 
tatălui, 
decedat ___
ani. întreaga 
lui Eduard a 
bilă chiar și 
ria tatălui, pînă acum trei

Eduard A., 
asemenea unic co- 
prima căsătorie a 
Mama . băiatului a 
cînd el avea opt 

comportare a 
fost ireproșa- 
după căsăto-

o adevărată dramă provo
cată de1 schimbarea radi
cală a poziției mamei față 
de primul copil. Din păca
te. cazul acesta nu e singu
lar. Astfel de femei egoiste 
nu țin seama că față de toți 
copiii cărora prin căsătorie 
le-au devenit mamă
celeași obligații ca fată 
propriii lor copii.

Al treilea, Veronel 
provine dintr-o familie 
chegată din care n-a lipsit
exemplul bun al celor mai 
mari (un frate este ingi-

au a- 
de
A..
în-

mama a doua — și din joa
că am spart un bibelou. A- 
tunci mama m-a certat Și 
m-a făcut tîmpit. și cînd a 
venit tata m-a. spus lui și 
el m-a bătut. Totdeauna mă 
batea mama 
ori mă spunea lui tata care 
mă batea. Pînă atunci am 
răbdat, că nu știam, dar a- 
tunci mi-am adus aminte 
ce spuneau alții că nu e 
mama mea adevărată, și a- 
tunci am crezut si mi s-a 
făcut urît . acasă...

Pe mama mea adevărată 
am întîlnit-o mai pe urmă, 
într-o zi cînd eram în o- 
ras m-a chemat la ea o 
doamnă. M-a întrebat dacă 
mă cheamă Dan și eu i-am 
spus că așa mă cheamă. A- 
tunci ea m-a întrebat: „Știi 
tu cine sînt eu Am răs
puns că n-am de unde să 
știu, că n-am mai văzut-o 
niciodată. „Eu sînt mama 
ta bună" — mi-a 
a început să-mi 
că de ce a plecat 
că tata, zicea, a 
uat. că să nu-l 
tata si să mă duc la ea. că 
o să-mi dea de toate. I-am 
promis că o să mă duc, dar

din nimica,

spus ea și 
povesteas- 
de la tata, 
fost vino- 
ascult ne

colite că aceea pe care o 
socotea mamă nu este de 
fapt mama lui, ca Și întil- 
nirea cu mama adevărată 
(această femeie iresponsa
bilă. care n-a pregetat să 
picure otravă în sufletul 
fiului de care nu s-a inte
resat niciodată) îl dezechi
librează pe Dan din punct 
de vedere psihic, schimbîn- 
du-i brusc datele existen
ței.

Evident, greșeala în cazul 
de fată constă în aceea că 
s-a ascuns atîta vreme un 
adevăr care se cerea dez
văluit cu grijă, spre a pre
întâmpina socul. Copiii sînt. 
se știe, deosebit de recep
tivi atunci cînd li se ex
plică un lucru cu răbdare, 
pe înțelesul lor. Firesc ar fi 
fost ca, aflînd că șe intere
sează de situația mamei 
sale, bunicii și părinții să 
intervină împreună pentru 
atenuarea stării depresive 
provocate de descoperirea 
acestui adevăr. Prin inter
venția hotărîtă a tatălui se 
puteau doza exigențele ma
mei adoptive fată de copil, 
căruia urma să i se expli
ce pe înțeles că de fapt la

ani, cînd în noua familie a 
apărut un copil. De la acea 
dată (cum arată faptele) 
mama vitregă se îndepăr
tează de --opilul soțului și 
își concentrează întreaga a- 
fecțiune asupra propriului 
copil, ounîndu-l pe primul 
în situația de tolerat în 
propria-i familie ! Cum 
era de așteptat. această a- 
titudine operează schimbări 
în comportarea băiatului, 
din pricina căreia izbucnesc 
tot mai frecvent scandaluri 
între soți. Sancționat tot 
mai des cu bătaia de ambii 
părinți, băiatul absentează 
de la școală și de acasă, a- 
lunecă treptat pe panta de
lincventei.

In familiile cu un singur 
copil, sosirea celui de-al 
doilea poate fi cauza unor 
mici furtuni provocate de 
apariția unui nou preten
dent la afectivitatea părin
tească. Părinții pricepuți 
știu întotdeauna să preîn- 
tîmpine acest neajuns prin 
dozarea sentimentului de 
afecțiune între cei doi co
pii. De data aceasta. însă, 
nu mai e vorba de o „mică 
furtună", trecătoare, ci d»

altul — elev la o 
tehnică). Evoluția 

e surprinzătoare 
prin elementul de 
neprevăzut pe ca- 

n-a

ner. un 
școală 
cazului 
tocmai 
aparent
re-l conține. Copilul 
pus nici un fel de proble
me pînă în vara anului 1968 
(către sfîrșitul trimestrului 
al III-lea dl clasei a Vil-a). 
De la această dată, el a în
ceput să nu mai fie același 
dinainte : lipsea de la școa
lă, hoinărea pe străzi la 
ore tîrzii. spre disperarea 
părinților care nu puteau 
înțelege „ce se petrece" cu 
fiul lor. Printr-o sentință 
penală, băiatul este încre
dințat inițial familiei spre 
supraveghere. Dar după o 
scurtă perioadă de liniște 
el continuă să aibă com
portări negative care cul
minează cu participarea lui 
la comiterea unor infrac
țiuni. Se naște firesc între
barea : care este cauza a- 
cestei subite schimbări 7

„Nu știu, nu pot să-mi 
dau seama — mărturisește 
băiatul. Totul a venit așa, 
deodată... Adevărul e că 
nu-mi mai ardea de învă
țătură. Mă atrăgea mai

mult joaca pe-afară... Cînd 
auzeam zgomot pe stradă 
îmi venea să las tot — nici 
lecțiile nu mi le mai fă
ceam... într-o zi. cînd o 
profesoară mi-a dat nota 
trei, nu m-am mai dus a- 
casă. M-am întîlnit atunci 
cu Dan și Eduard și noap
tea am dormit în gară...".

Așadar nici un element 
deosebit care să indice gre
șeala familiei.

Si totuși...
Relația părinte-copil nu 

se reduce la o simplă trans
mitere de reguli de condui
tă, ci e mult mai complexă. 
Ea presupune. între altele, 
pe de o parte recunoaște
rea dreptului copilului a- 
juns la o anumită vîrstă 
de a-si afirma într-un anu
me fel personalitatea. de a 
avea anumite libertăți de 
manifestare, iar pe de altă 
parte obligația părinților de 
a dirija aceste libertăți și a 
le controla. Veronel, tra- 
versînd o așa-numită peri
oadă critică, avea mai 
mult ca oricînd nevoie 
de ajutor. în loc să 
privească cu „uimire" aba
terile băiatului, părinții ar 
fi procedat mai înțelept 
dacă realmente se apro
piau de el și-i impuneau un 
control mai sever, dar în
țelegător, al activității lui 
cotidiene. Astfel de erupții 
de energie. însoțite de 
schimbarea comportamentu
lui. sînt destul de frecven
te. mai ales în etapa pre
mergătoare adolescentei ; 
sub o atentă și înțelegătoa
re supraveghere ele pot fi 
depășite 
rintă.

Ce i-a 
copii pe 
oasă potecă ? Așa cum ne-o 

. arată faptele, atent investi
gate. este vorba de unele 
serioase greșeli ale părinți
lor, greșeli de pedagogie e- 
lementară, care puteau fi 
evitate. Drumul acestor a- 
dolescenti n-ar mai fi fost 
umbrit de fapte care con
stituie o pată rușinoasă pe 
obrazul celor răspunzători 
de creșterea lor. Atențiune, 
părinți!

cu relativă ușu-
adus pe cei trei 
aceeași primejdi-

lon VLAICU
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Un lucru 
unei astfel 
spiritul de 

discernă- taie aceste 
țeavă, pier- 
astfel timp 

Concluzia :

an cite 
foarte a-

un ra- 
rezultă 

Y sau 
inutile.

s-a deschis din 
șantierul în vede- 

instalării unui 
grup energetic 

MW.

să ră- 
ales că

De fapt, lucrurile se desfășoară în 
nota obișnuitului, după cel mai ba
nal ritual, ca și cum nu ar fi vorba 
de trecerea la fier vechi a unor în
semnate valori materiale ale statului. 
La început se întocmește 
port-propunere, din care 
că mașina X, utilajul 
instalația Z au devenit
Apoi, într-o ședință, o comisie spe
cială din întreprindere sau minister 
parafează și semnează documentul 
care constituie actul legal justificativ 
al casării utilajelor respective, deoa
rece, spune comisia, s-ar fi epuizat 
toate posibilitățile de folosire a lor 
productivă. Și tot în nota firescului, 
contabilitatea operează irevocabil 
pierderea, scăzînd din soldul contului 
„mijloace fixe" valoarea de inventar 
a utilajelor casate.

Dacă judecăm doar Ia suprafață 
lucrurile, casarea unei mașini sau a 
unui utilaj, după folosirea lor în
delungată în procesul de producție, 
apare, așadar, ca singura alternati
vă. Să vedem. însă, ce surprize ne 
oferă o cercetare mai amănunțită a 
faptelor? întrebarea trebuie să fie ur
mată de un răspuns, întrucît distru
gerea prin casare a unui mijloc fix 
este ireversibilă și foarte puțin se 
poate recupera în favoarea investi
torului, adică a statului, 
este clar : la baza luării 
de decizii trebuie să stea 
înaltă responsabilitate și 
mint, exigenta maximă față de ar
gumentele formulate, astfel ca scoa
terea definitivă a unor mijloace teh
nice din circuitul productiv să aibă 
o - fundamentare economică temeini
ci- și realistă.

Cum se prezintă situația, din acest 
punct de vedere, la unele unități din 
subordinea Ministerului Minelor 7 
Atît la minister, cit și în unitățile 
investigate, am aflat că în primele luni 
din acest an nu s-au făcut încă nici 
un fel de casări de mijloace fixe. 
Eram pe cale de a lăuda și de a re
marca în termeni elogioși grija în
treprinderilor respective față de acest 
act cu profunde implicații economice. 
Dezamăgire, însă ! Anul acesta nu 
s-a propus încă nici o casare, întru
cît în partea a doua a anului trecut, 
cum vom vedea, s-a scos din dotarea 
întreprinderilor, pe această cale, un 

. volum exagerat de mijloace tehnice 
— și, ca urmare, în unele întreprin
deri s-au redus la zero fondurile fixe 
de prisos, sau cu un grad de uzură 
înaintat. Și tot analiza mai arată că 
la ora actuală în mai multe unități 
se elaborează o serie de lucrări pen
tru punerea la punct a documentației 
de casare a altor mijloace tehnice, 
ceea ce înseamnă că în lunile urmă
toare s-ar putea ca din nou să asis
tăm la un „val" al casărilor.

Desigur, nu ne putem pronunța 
asupra oportunității verdictului ca
sării, într-un caz sau altul. Credem 
că oamenii din întreprinderi și din 
minister, care au responsabilități 
precise în acest domeniu, vor chib
zui serios cu mult înainte de a ho
tărî asupra acestui act, pentru a nu 
se mai repeta situația din anul tre
cut. Atragem atenția asupra acestui 
fapt, pentru că în 1958, în afară de 
casări întemeiate pe mijloace teh
nice, s-au înregistrat numeroase abu
zuri și abateri de la reglementările 
în vigoare, datorită interpretării ero
nate a dispozițiilor legale.

Există în acest sens un cadru le
gal precis : regulamentul aprobat 
prin Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri nr. 771/62 privind casarea și 
declasarea mijloacelor fixe, ca și in
strucțiunile Ministerului Minelor. 
Ele stipulează că mijloacele fixe a- 
flate în administrarea operativă a 
întreprinderilor și organizațiilor e- 
conomice se pot casa, printre altele, 
dacă costul reparației capitale depă
șește 60 la sută din valoarea de în
locuire a fondului fix (costul unui 
mijloc fix nou plus cheltuielile 
transport și instalare). Deci, preve
derile respective nu admit casarea 
unui utilaj după bunul plac, nu o- 
colesc spiritul de responsabilitate ce 
trebuie să se manifeste permanent 
față de valorile materiale ale statu
lui. Sub nici un motiv nu este tole
rată casarea unui mijloc fix al cărui 
grad de uzură nu trece de limita a- 
mintită ! Totuși, conducerile unor în
treprinderi miniere și-au permis să 
dea o interpretare aparte, „origi
nală", acestor reglementări. Așa s-a 
procedat la Combinatul carbonifer 
Valea Jiului.

în exploatările carbonifere din 
Valea Jiului, statul nostru a investit, 
în ultimii ani. zeci de milioane de lei 
pentru a ridica gradul de mecani
zare a lucrărilor și a face mai pro
ductivă munca minerilor. Se pare, 
însă, că uneori conducerile exploa
tărilor miniere, a combinatului car
bonifer nu au înțeles sensul acestor 
eforturi și nu au imprimat exigența 
cuvenită față de folosirea tuturor 
mașinilor și utilajelor, de repararea 
lor la timp și în bune condiții. Nu
mai așa se explică gradul inadmi
sibil de uzură întîlnit la unele mij
loace tehnice noi, ca și superficiali
tatea cu care s-a aprobat trecerea 
unor utilaje și instalații insuficient 
folosite, direct în „pîntecele" cuptoa
relor. Această soartă au împărtășit-o, 
printre altele, mai mulți vagoneți de 
mină, un transportor cu racleți, cîte
va transportoare tip T.P., locomotive 
cu baterii și cu acumulatori — care 
aveau un grad de uzură cuprins în
tre 20 și 52 la sută.

La fața locului ne-am dat seama 
că unii factori de răspundere erau 
tentați să aducă fel de fel de ar
gumente „prefabricate". pentru a 
justifica casarea acestor mijloace 
fixe, care puteau fi menținute in 
producție dacă li se făceau la timp 
reparațiile elementare cuvenite. Ar
gumentele lor nu ne-au convins 
însă. în schimb, nu _ . _
să înțelegem că le-a fost mai la în- 
demînă să ceară un 
decît să întrețină și

cele de care aminteam. Risipa este 
tot risipă, chiar dacă ea este camu
flată de acte justificative „în re
gulă". La același combinat am în
tîlnit situații cînd nici măcar nu 
s-au întocmit devize pentru even
tualele reparații capitale, care să 
justifice decizia de casare. Calculele 
s-au elaborat — în alte cazuri — 
după ochi, formal. Va fi dificil, pro
babil, la ora actuală, să se recon
stituie fiecare moment care a pre
cedat casarea mijloacelor fixe amin
tite și să se stabilească vinovății. 
Aceasta, însă, nu poate absolvi de 
răspundere conducerea combinatului 
pentru modul deliberat în care s-au 
încălcat prevederile legale 
toare la criteriile de casare 
loacelor fixe.

Oricum, situația nu poate 
mînă neclarificată. Mai 
la Combinatul carbonifer Valea Jiu
lui s-a ignorat adesea și o altă pre
vedere a reglementărilor în vigoare, 
potrivit căreia Ia casarea mijloace
lor fixe trebuie să se întocmească 
procese verbale din care să rezulte 
bunurile dezafectate și piesele, agre
gatele sau materialele recuperate. Au 
constituit excepții cazurile în care 
s-a _ respectat această dispoziție le
gală. Este o simplă scăpare din ve
dere că o serie de piese și subansam- 
ble rezultate de la mijloacele casate 
puteau fi valorificate la alte mașini 
și utilaje similare 7

Să vedem, totodată, cum a fost 
respectată o altă prevedere bine pre
cizată în reglementările în vigoare, 
care stabilește obligația expresă a 
întreprinderilor de a oferi utilajele 
propuse pentru casare altor unități 
socialiste, cărora eventual le-ar fi 
necesare. Este oare facultativă a- 
ceastă precizare 7 Nicidecum 1 Din 
practica de nînă acum, chiar din a- 
ceastă ramură, s-a desprins cu clari
tate că o serie de mijloace fixe care, 
la un moment dat. au devenit inu
tile în anumite unități miniere, s-au 
dovedit a fi deosebit, de folositoare 
în alte întreprinderi, fără prea mari 
intervenții tehnice. Au putut fi sal
vate. pe această cale, fonduri fixe 
în valoare de zeci de milioane de 
lei. Spiritul de responsabilitate și 
priceperea gospodărească și-au spus 
cuvîntul. Numai la Combinatul mi
nier din Valea Jiului, nu 1 Aici, con-

trar prevederilor legale, s-au apro
bat și semnat liste de casare a dife
rite mijloace tehnice, fără să se exa
mineze serios dacă ele pot fi redis
tribuite la alte unități din sector. O 
atare posibilitate nu a fost va
lorificată in toate cazurile și, de a- 
ceea, pe drumul „fără întoarcere" al 
casării au fost aruncate la fier vechi 
un motor Diesel, un grup generator, 
ambele cu o valoare de inventar de 
1,1 milioane lei, din care s-au recu
perat prin amortizare numai 429 
mii lei.

Aducem în discuție și alte aspecte 
de nesocotire a normelor legale de 
casare, valabile nu numai pentru 
combinatul carbonifer Valea Jiu
lui, ci și pentru alte întreprinderi 
din industria minieră. în unele uni
tăți miniere nu s-a ținut seama de 
instrucțiunile ministerului de resort 
care reglementează competențele de 
aprobare a acestuia. Practic, s-a acor
dat dreptul de a dispune casarea ma
șinilor și utilajelor unor unități care 
nu au nici cel puțin personalitate 
juridică. Oare asemenea manifestări 
nu atestă superficialitatea și indife
rența, lipsa de răspundere față de 
soarta bunurilor tehnice încredința
te spre administrare unor conduceri 
de întreprinderi 7

★
Am punctat aceste abateri și abu

zuri de la reglementările în vigoare 
privind casarea mijloacelor fixe 
pentru a fi prevenite cu hotărîre în 
viitor. După cum am fost informați 
la Ministerul Minelor, în prezent, în 
mai multe întreprinderi se întocmesc 
liste de mașini și utilaje care sînt 
propuse pentru casare. Este de aș
teptat că se va trage maximum de 
învățăminte din neajunsurile semna
late, că la formularea fiecărei pro
puneri de casare se va chibzui cu 
răspundere, aprofundat, pentru a nu 
se mai ajunge la situațiile înfățișate. 
Nu trebuie pierdut nici un moment 
din vedere că mașinile și utilajele 
sînt o parte integrantă, esențială, a 
avuției naționale, că ele trebuie gos
podărite cu grijă si păstrate ca ochii 
din cap și că de aceasta fiecare con
ducător de întreprindere răspunde 
în fața partidului, a poporului.

Din experiența C. A. P. din comuna Putineiu

in creșterea animalelor

spunem

De cînd s-au ocupat cu agricultura, oa
menii au crescut și vite, ele fiindu-le ne
cesare atît la lucrul pămîntului, cit și pen
tru a le asigura cele necesare traiului și 
îndeosebi lapte și carne. Noi, cei din Puti
neiu, am crescut vite și înainte de coopera
tivizarea satului și creștem și acum. Nu
mai că în cadrul cooperativei agri
cole această activitate se face în mod or
ganizat, pe baze științifice, și de aceea re
zultatele pe care le obținem sînt foarte 
bune. De aceea, ne miră cum membrii unor 
cooperative agricole pot afirma că, în uni
tățile din care fac parte, creșterea vitelor 
n-ar fi rentabilă. Pentru a demonstra cit de 
avantajoasă este această preocupare, voi 
arăta, în rîndurile de față, rezultatele eco
nomice obținute în zootehnie și metodele 
folosite în îngrășătoria noastră de taurine.

Uniunea cooperatistă ne-a îndrumat 
să dezvoltăm acele specii care folosesc 
cel mai bine condițiile naturale de care 
dispunem, respectiv baza furajeră. în acest 
scop am organizat o îngrășătorie de tau
rine care utilizează îndeosebi furajele gro
siere pe care le avem în cantități mari.

în 1965, în cadrul îngrășătoriei am avut 
un număr mic de vițele și viței proveniți 
din prăsila proprie a cooperativei sau cum
părați de la membrii cooperatori. în acel 
an am livrat, pe bază de contract, 180—200 
taurine îngrășate la o greutate medie de 
250 kg. Cu timpul, capacitatea îngrășătoriei 
a fost extinsă. în sprijinul nostru a venit 
uniunea județeană, care ne-a indicat din ce 
unități putem cumpăra viței pentru creștere 
și îngrășare. Asa am ajuns, anul trecut, la 
un rulaj de 2 200 animale tinere la în
grășat, din care am livrat 1 450 capete.

O dată cu sporirea numărului de animale 
îngrășate și creșterea greutății la livrare, 
am obținut și venituri mai mari. Cîteva ci
fre sînt grăitoare în această privință. în 
1968 prețul mediu de vînzare a unui mînzat 
a fost de 2 400 lei, față de 2 050 lei în 1965. 
Veniturile totale obținute din acest sector 
au fost de peste 3 400 000 lei în 1968, față de 
425 000 în 1965. Ele reprezintă, în anul tre
cut, 35 la sută din totalul veniturilor bă
nești încasate de cooperativa noastră față 
de numai 8 la sută cit era în 1965. Am pre
zentat aceste cifre pentru a arăta dezvol
tarea pe care au luat-o la noi creșterea și 
îngrășarea tineretului taurin.

Poate unii vor întreba : este într-adevăr 
rentabilă această activitate 7 Să lăsăm tot 
cifrele să vorbească. în primul rînd, pe
rioada de îngrășare este destul de scurtăViorel SALAGEAN

In hala de prelucrări mecanice, dată recent în funcțiune, a Uzinei de piese de schimb și reparații de utilaj chimic-Găiești
Foto : Agerpres

(Urmare din pag. I)

ne-au
ne-a fost greu
mijloc fix nou, 
să păstreze pe

acumulat o anumită experiență în 
acest domeniu. Evidența clară a pro
blemelor producției, planurile de 
muncă judicios alcătuite constituie 
baza organizării activității comite
tului de direcție. La ultima ședință, 
din luna martie a.c., comitetul de di
recție a analizat stadiul lucrărilor de 
investiții. Materialul a fost pregătit 
din vreme și dat spre studiu mem
brilor comitetului. Pe baza acestuia 
și a cunoașterii situației reale din 
uzină s-au putut lua unele hotărîri 
care să ducă la impulsionarea lucră
rilor. Constatîndu-se că în primele 
două luni, din lipsa unor construcții 
metalice, planul de investiții a fost 
realizat doar în proporție de 92,4 la 
sută, comitetul de direcție a hotărît 
să se organizeze o echipă specială 
pentru lucrările respective, condusă 
de un maistru din întreprindere. De 
asemenea, s-au luat măsuri pentru 
terminarea intr-un timp scurt a do
cumentației tehnice necesare și res
pectarea riguroasă a graficului de 
execuție a lucrărilor, recent ela
borate.

îndeplinirea acestor hotărîri se ur
mărește zilnic de către directorul u- 
zinei și secretarul comitetului de di
recție.' Fiecare hotărîre are termen 
de realizare și de aceasta răspunde 
concret un membru al comitetului. 
Desigur, ar mai fi multe de spus în 
legătură cu activitatea acestui co
mitet de direcție. Fapt este 
zultatele primului trimestru 
mă eficacitatea hotărîrilor 
planul la producția globală 
îndeplinit în proporție de 100,6 la 
sută și de 105 la sută la producția 
marfă vîndută și încasată. Mersul 
activității uzinei în luna aprilie o- 
feră toate premisele pentru realiza
rea ritmică, la toti indicatorii, a 
planului pe trimestrul II.

Cu totul alta este situația la FA
BRICA DE ÎNCĂLȚĂMINTE „PAR- 
TÎZANUL“-BACĂU. Și aici se întoc
mesc planuri de muncă și de măsuri 
ale comitetului de direcție, dar aces
tea nu sînt respectate. însă una este 
in plan și alta în realitate. De neînțe-

că re- 
confir- 
luate : 

a fost

les este 
cutate 
ceeași 
tru că

că aceleași probleme sînt dis- 
de mai multe ori în 
lună — și aceasta pen- 
stabilirea programului de 

activitate se face fără un stu
diu atent, multe chestiuni dintre 
cele obișnuite, curente, care ar tre
bui soluționate de cadrele din ser
vicii și secții încărcînd inutil agen
da de lucru a comitetului de direc
ție.

La dezbaterile comitetului de di
recție, de regulă, nu se prezintă a- 
nalize temeinice, bazate pe un stu-

fără

în
a-

activitatea comitetului de direcție 
domeniul îndeplinirii hotărîrilor pri
vind realizarea planului și angaja
mentelor se desprinde din însăși a- 
precierea directorului fabricii, ing. 
Dan Pricop, care recunoștea că, în 
întreprindere, singura diferență în
tre conducerea colectivă de astăzi si 
cea unică din trecut o constituie fap
tul că la ședințe participă și repre
zentanții salariatilor. în rest, se iau 
măsuri si hotărîri în același mod, 
adică doar de cîtiva dintre factorii 
de conducere ai fabricii.

— 280—300 de zile, iar consumul de furaje 
scăzut. In fiecare zi se obține un spor zil
nic de greutate de 0,600—0,700 kg. Dacă 
se au în vedere costul vițelului pro
venit din prăsilă proprie la intrarea în în
grășătorie, hrana consumată și valoarea 
zilelor-muncă efectuate rezultă un venit cu
rat de 1 260 lei de fiecare mînzat livrat. în 
cazul vițeilor cumpărați din alte coopera
tive agricole, venitul curat este de 800 lei.

Se mai poate pune o întrebare: de ce este 
rentabilă creșterea taurinelor 7 Pentru că 
se folosesc, în general, furaje grosiere, cum 
sînt cocenii de porumb, pleava de grîu și 
capitulele de floarea-soarelui, la care se a- 
daugă, bineînțeles, tăițeii de sfeclă. Anul 
trecut, de exemplu, noi am strîns și de
pozitat 350 tone de pleavă de grîu, fără a 
mai vorbi de cocenii de porumb și capi
tulele de floarea-soarelui, care sînt strînse 
și depozitate cu cea mai mare grijă. Fu
rajele grosiere de care am amintit sînt to
cate și amestecate cu melasă și uree. De 
mare folos sînt culturile duble de furaje. 
Anul trecut, după ce am recoltat culturile 
timpurii, am semănat 720 ha cu porumb 
cultura a doua și alte plante furajere, ceea 
ce ne-a permis să însilozăm o cantitate de 
6 000 tone. Dacă în toamnă timpul s-ar fi 
menținut favorabil puteam însiloza canti
tăți mult mai mari.

Rezultatele bune obținute se datoresc, pe 
de altă parte, permanentizării și cointeresă
rii materiale a îngrijitorilor care lucrează 
la îngrășătorie. în acest scop am aplicat 
normele orientative elaborate de Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de 
Producție. îngrijitorii primesc zile-muncă 
după creșterea în greutate a animalelor 
din lotul pe care îl au în primire. în me
die, un îngrijltoi- realizează pe 
350—420 zile-muncă. ceea ce este 
vantajos.

Din activitatea de pînă acum __
unele învățăminte, pe care le împărtășim 
și altora pentru ca să evite greșelile pe 
care le-am săvîrșit noi. Prima greșeală este 
aceea că nu ne-am gîndit să organizăm mai 
demult o asemenea îngrășătorie, care s-a 
dovedit deosebit de avantajoasă pentru 
cooperativa noastră. în ce privește meto
dele de lucru, nu am urmărit sporul zilnic 
de creștere în greutate a animalelor puse 
la îngrășat, ceea ce ar fi permis o inter
venție în ce privește furajarea. De multe 
ori s-a întîrziat trecerea animalelor tinere 
la îngrășat cu furaje în amestec cu melasă 
și uree, ceea ce a dus la prelungirea ciclu
lui de îngrășare. Cunoscînd asemenea lip
suri putem lua măsuri, în cunoștință de 
cauză, pentru înlăturarea lor.

în acest an, pe baza prevederilor cuprin
se în planul de producție, vom livra 1 600 
capete tineret taurin îngrășat, la o greutate 
medie de 280 kg de fiecare animal. în felul 
acesta va spori și prețul mediu de vînzare, 
ceea ce va contribui la realizarea unui ve
nit bănesc de 3 900 000 lei. Vom contribui 
astfel la o mai bună aprovizionare a popu
lației cu carne, iar cooperativa noastră, 
membrii ei vor obține însemnate venituri.

Am prezentat cele de mai sus pentru a 
demonstra unor neîncrezători rentabilita
tea ridicată a creșterii și îngrășării bovi
nelor. Experiența noastră, ca șl a altor coo
perative agricole, demonstrează, așa cum 
s-a arătat la plenara Consiliului Uniunii 
Naționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, că dezvoltarea creșterii anima
lelor oferă posibilități largi de sporire a 
veniturilor. Prețurile oferite de stat pentru 
achiziția de carne din cooperativele agri
cole sînt acoperitoare și stimulatorii. Se 
cere ca această activitate să se desfășoare 
pe baza unor norme raționale. Noi am 
respectat această cerință și am cîștigat.

loan DRĂGHICI
președintele
cooperativei agricole Putineiu, 
județul Ilfov

Turistul care străba
te frumoasa vale a Tîr- 
navei Mici, în drum 
spre Sovata, trece pe 
iîngă Termocentrala 
din Fîntînele. Data ei 
de naștere : anul 1954. 
In 1956 s-a încheiat 
prima etapă de dez
voltare, atingîndu-se 
puterea instalată de 
100 MW. După doi ani, 
puterea ei a ajuns la 
150 MW. în anul 1964, 
cu aceeași putere in
stalată, s-a consemnat 
recordul de producție 
- 1,3 miliarde kWh e- 
nșrgie electrică. în a- 
nii 1965—1965 la Fîntî
nele 
nou

șantierului 
fost de numai 18 luni. 
Grupul s-a dat în 
funcțiune cu 52 zile a- 
vans și este cel mai 
rapid agregat energetic 
la pornire. în numai 
45 minute (față de 3 
ore necesare altora) 
el atinge puterea ins
talată. în primul tri
mestru din acest an : 
74 milioane kWh ener
gie electrică dată peste 
plan. La împlinirea a 
15 ani de activitate 
(peste cîteva zile). Ter
mocentrala Fîntînele 
se afirmă ca o unitate 
de bază a sistemului 
nostru energetic. Semn 
că autorii ..fluviilor de 
energie" au crescut în 
15 ani cu viteza 
minil.

prima zi de lucru 
cîmp. tractoriștii 
secția I a I.M.A. 

Babadag au avut o 
surpriză. La un mo
ment dat. deși rezer
voarele conțineau cam 
o treime din cantitatea 
de motorină, tractoa
rele s-au oprit din 
lipsă de combustibil. 
Ca să nu piardă vre
mea, tractoriștii au 
dat o fugă pînă la sec
ție să se aprovizione
ze. Ce se întîmplase 7 
Cînd s-a făcut repa
rarea tractoarelor, 
meșterii de la Uzina de 
reparații Năvodari au 
lăsat în rezervoare o

prelungire a țevii de 
alimentare care pleacă 
spre motor. Din aceas
tă cauză, circa o trei
me din motorină nu 
poate fi consumată, re- 
ducîndu-se practic ca
pacitatea rezervoare
lor. Soluționarea dile
mei : tractoarele tre
buie ținute în atelier 
ca să se 
capete de 
zîndu-se 
prețios.
mari meșteri cei de 
la Năvodari. Cu 
capăt de țeavă 
încurcat strașnic 
crurile.

a a

In-

diu detaliat. însoțit de propuneri și 
măsuri, care să fie date din timp 
membrilor acestuia pentru a le e- 
xamina. Uneori, discuțiile se abat 
de la tema principală și degenerează 
în analiza unor aspecte minore ne
semnificative (de pildă, dacă laptele 
antidot trebuie să fie dat muncito
rilor fiert sau. nefiert 7 !). în ulti
mul timp, problemele esențiale ale 
îndeplinirii planului s-au bucurat de 
mai mare atenție din partea comi
tetului de direcție. Dar analizele nu 
se încheie cu hotărîri și măsuri con
crete, cu termene precise și respon
sabilități pe oameni. De obicei, se 
fac propuneri, se exprimă păreri, iar 
directorul le sintetizează verbal, la 
modul general sub forma : „Se vor 
lua măsuri pentru rezolvarea..." sau : 
„Este necesar să se facă..." etc. etc., 
fără să se concretizeze un obiectiv 
imediat. Cit de defectuoasă este aici

în legătură cu această _problemă 
ne-am adresat 
noliu, secretar 
dețean Bacău 
da 
recție 
cut și 
grenat 
nizării . 
nomice. Este cazul comitetelor 
direcție de la Combinatul chimic Bor- 
zești. schelele de extracție Momești 
și Zemeș, Uzina metalurgică Bacău, 
care cunosc bine problemele ce se 
ridică în legătură cu îndeplinirea 
planului și angajamentelor și — în 
mod corespunzător — adoptă, după 
fiecare dezbatere, decizii sau măsuri 
cu o mare eficientă economică".

Situația de la fabrica de încălță
minte „Partizanul", care poate fi în- 
tîlnită șl în alte întreprinderi din 
județ — a completat interlocutorul

— a fost agravată de faptul că or
ganizația de partid din fabrică a du
blat, uneori, activitatea comitetului 
de direcție. De altfel, de curînd, în 
județ s-a analizat activitatea comi
tetelor de direcție — la care au par
ticipat si reprezentanți ai ministere
lor de resort. Cu această ocazie, s-au 
clarificat o serie de probleme me
nite să îmbunătățească munca comi
tetelor de direcție.

Ne-am notat. în continuare, că in 
această perioadă de intensă activita
te pentru îndeplinirea planului și 
a angajamentelor luate în între
cere, comitetele de direcție au 
îndatorirea să intervină operativ, cu 
măsuri energice pentru lichidarea 
deficientelor ce apar într-un sector 
sau altul al întreprinderilor. Acti
vitatea lor va fi nemijlocit îndru
mată. și controlată de activiști de 
partid, membri ai comisiilor econo
mice; care au îndatorirea să ajute 
concret, la fața locului, la funda
mentarea deciziilor si îndeplinirea 
lor. La fel trebuie să procedeze — a 
completat secretarul comitetului ju
dețean de partid — și ministerele 
de resort. Cu mici excepții, re
prezentanții acestora ocolesc între
prinderile. sau cînd vin în unități, 
consemnează doar deficientele. Prea 
puțin le rezolvă.

tov. ing. Radu Ma- 
al Comitetului ju- 
al P.C.R. „Perioa- 
comitetelor de di- 

din întreprinderi a tre- 
multe dintre ele s-au an- 

efectiv în mecanismul orea- 
și conducerii activității eco- 

de

maturizării
întreprinderi

*
Activitatea organelor de conducere 

colectivă din întreprinderi trebuie să 
se ancoreze puternic și eficace în 
realitate, să contribuie din plin la 
înlăturarea oricăror piedici care mal 
stau în calea bunei desfășurări a pro
ducției. De aceea, organele și 
organizațiile de partid trebuie să ve
gheze. permanent asupra activității 
comitetelor de direcție în fiecare în
treprindere, pentru ca aceasta să nu 
se mărunțească, să nu alunece pe 
panta formalismului. în mod practic, 
această activitate trebuie să se ma
terializeze în creșterea productivității 
muncii, a producției destinate bene
ficiarilor interni și exportului, a be
neficiilor. în realizarea exemplară, 
decadă cu decadă și lună de lună, a 
sarcinilor de plan.

l
(

i
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Pe șantierele 
treprinderii de con- 
strucții-montaj din Pi
tești, piesele de schimb 
se caută cu lumi
narea. Și, fiindcă nu 
se găsesc, diferite elec- 
trocompresoare, auto- 
transportoare, betonie
re. dozatoare gravime
trice de ciment, cio
cane de abataj stau 
pe... dreapta. Stau și 
pierderile cresc. în 
proporție geometrică. 
Aceasta, deoarece imo
bilizarea utilajelor a- 
mintite imobilizează, 
la rîndul ei, echipele 
de betoniști și vagoa
nele nedescărcate. 
S-a încercat recondi- 
ționarea pieselor de 
schimb. Operația costă

mult, cit dublul sau 
triplul valorii pieselor, 
ca să nu mal vorbim 
că aceste „cîrpeli" 
nu asigură siguranța 
necesară în exploa
tare.

Cel care ne-a sesi
zat neajunsurile, ing. 
Dorin Huzunea, 
pune înlăturarea for
malismului 
baterea 
lui în 
pieselor
De acord. Dar nici 
neajunsurile și nici 
propunerile nu sînt de 
ieri, de azi. Sînt cu
noscute de forurile de 
resort. Nu cumva sînt 
necesare și „piese de 
schimb" pentru învio
rarea spiritului 
răspundere 7

pro-
com-și 

dezinteresu- 
procurarea 

de schimb.
Dar 

și

**
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*
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Departamentul I.A.S. 
a emis ordinul 84 
prin care se dădeau 
unele indicații cu pri
vire la realizarea sar
cinilor de plan pe a- 
nul 1969. Ordinul era 
adresat tuturor ferme
lor agricole din țară. 
Acest ordin a ajuns la 
ferma Clucereasa, si
tuată în apropiere de 
Pitești, pe căi întorto
cheate și, după multe 
peripeții, abia după o 
lună de zile. Iată calea 
parcursă. Ordinul a 
fost expediat de către 
Departamentul I.A.S. 
din București către 
Trustul zonal Ploiești. 
Aici a fost multiplicat 
și... amplificat, adică a

fost copiat, 1 s-a mai 
adăugat un „cap" și 
două semnături. Apoi 
a fost expediat la 
I.A.S. Cîmpulung. Aici 
a suferit din nou ace
leași transformări, a- 
dică multiplicat și am
plificat, dar i s-a a- 
dăugat numai o sin
gură semnătură. Așa a 
fost trimis Ia ferma 
Clucereasa. întrebarea 
firească : ce eficiență 
pot avea asemenea 
ordine care conțin in
dicații operative pri
vind semănatul sau 
recoltatul culturilor, 
lucrări care durează 
mai puțin decît dru
mul parcurs de la de
partament la ferma 
Clucereasa 7

)

Direcția comercială 
a Consiliului popular 
județean Bacău a alcă
tuit o listă cu mărfu
rile refuzate din moti
ve de calitate. în pri
mul trimestru al anu
lui. Ce nu găsești în 
ea ? 10 tone pastă to
mate livrate de Fabri
ca de conserve din Fe
tești, 3 200 kg halva de 
la fabrica „Unirea" — 
Iași, 14 350 sticle de 
sucuri de la I. S. Rîu- 
reni, 6 000 perechi de 
sandale de la Fabrica 
de încălțăminte din 
Agnita, 3 500 perechi 
pantofi de tenis de la 
Uzinele chimice româ
ne, 900 perechi pantofi 
de la fabrica de 
încălțăminte „Dîmbo-

vița" și 700 perechi 
pantofi pentru adoles
cenți de la fabrica 
„Progresul", toate trei 
din Capitală, 500 de 
costume bărbătești de 
la Fabrica de confec
ții din Focșani ș.a. Va
loarea acestor „refu
zuri" (bineînțeles, cea 
din... scripte) se ridică 
la suma de 2 253 000 
de lei. în schimb, e- 
xigența controlului de 
calitate al expedito
rilor nu face... doi 
bani. Și pentru că 
pierderile trebuie plă
tite, ne întrebăm : în 
ce „cont" vor fi tre
cute 7 Doar nu în 
contul economiei na
ționale 1
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PROGRAMELE LĂUTĂREȘTI
DÂRDIZAT

ANIHILEAZĂ

PROGRAMUL I

ȘERBAN CIOCULESCU

AUTENTIC
Avem toate motivele să ne mîn- 

drim cu o tradiție spirituală mile
nară, care a înflorit, s-a dezvoltat si 
s-a șlefuit neîntrerupt, pe fondul ro
bust al vieții acestui popor, care în 
drumul său istoric greu, dar sigur, 
a fost călăuzit de teluri înalte si 
limpezi. Iar noi. cei de azi. am moș
tenit de la înaintași o dată cu trăsă
turile principale care ne definesc, si 
deprinderea de a sti să păstrăm si 
să prețuim tezaurul. comorile si 
nestematele pe care ei le-au făurit, 
le-au cinstit și apărat în toate pri
lejurile. le-au cizelat si meșteșugit 
cu măiestrie.

Pentru valorificarea si răspîndirea 
creației populare au fost instituite 
ansambluri si orchestre populare de 
stat. Multe dintre acestea au depășit 
vîrsta matură de douăzeci de ani 
iar majoritatea celorlalte sint pe cale 
de a o împlini în curînd.

Ca o primă constatare se cuvine 
să consemnăm bogata activitate de 
spectacole a acestor instituții, care 
străbat în permanentă drumurile 
tării în turnee, numărul mare de în
registrări la radiodifuziune si ne 
discuri, apariția frecventă în emisiu
nile de televiziune a formațiilor fol
clorice din toate colturile tării, pre
cum si programarea unora dintre a- 
cestea în turnee în străinătate, de 
unde se întorc cu aprecieri elogioa
se din partea spectatorilor și a pre
sei, sau cu premii prestigioase.

Organele de specialitate din 
cadrul Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă care coordonează 
activitatea instituțiilor de propagare 
a folclorului au organizat periodic 
acțiuni necesare îndrumării de spe
cialitate a acestora, consfătuiri, co
locvii, analize, studii, care au scos 
în evidență trăsăturile esențiale ale 
conținutului activității lor. tendin
țele manifestate în orientare și mo
dul de prezentare a repertoriului 
folcloric, aspecte ale pregătirii ca
drelor de specialitate. Analizînd ob
servațiile critice făcute cu aceste 
prilejuri (prima consfătuire pe tară 
a dirijorilor orchestrelor populare a 
avut loc în anul 1957) și comparîn- 
du-le cu ceea ce vedem și auzim azi 
în programele acestor formații, con
statăm că multe din îndrumările 
date și referirile de specialitate la 
diferitele aspecte ale activității a- 
cestora. care atunci au fost primite 
cu interes de către participanți, s-au 
reflectat în mică măsură în activi
tatea lor ulterioară.

Se știe că, în unitatea ei, muzica 
noastră populară cunoaște multiple 
trăsături particulare proprii unor a- 
numite zone folclorice. Formațiile 
folclorice din diferite părți ale tă
rii sînt purtătorii virtuali ai unul 
repertoriu și unor deprinderi cu tră
sături specifice proprii acelor locuri. 
Așa se explică faptul că unele an
sambluri folclorice ca acelea din Su
ceava. Craiova. Tîrgu Mureș și Timi
șoara, ca și unele orchestre populare 
cum sînt la Oradea. Cluj, Caran
sebeș. Arad. Tîrgu Jiu. Sibiu și Iași, 
au reușit să-și creeze o personalita
te specifică reprezentativă pentru 
creația folclorică din zonele respec
tive. Realizarea acestor trăsături de
finitorii se face în primul rînd prin 
preluarea a ceea ce este mai semni
ficativ în folclorul local ca bază a 
alcătuirii repertoriului, precum și 
prin introducerea în componenta or
chestrelor a instrumentelor tradițio
nale folosite în practica folclorică 
din acele zone și a folosirii modali
tăților de exprimare de asemenea 
proprii. Este mult mai dificilă misi
unea celor patru mari ansambluri 
bucureștene precum și a celor două 
orchestre populare de sine stătătoare, 
tot din București, care au menirea 
de a valorifica un repertoriu larg 
reprezentativ pentru toate zonele 
folclorice ale tării. Ung din dificul
tățile pe care, le au de învins aceste 
instituții constă în faptul că membrii 
orchestrelor populare sînt în marea 
lor majoritate lăutari din București 
sau din împrejurimi, iar principalii 
dirijori ai acestora — cu unele ex
cepții de dată mai recentă — au 
fost promovați tot din rîndul lăuta

rilor, unii dintre ei posedînd, e 
drept, studii muzicale de speciali
tate ca instrumentiști, dar repertoriul 
lor folcloric rezumîndu-se în cea 
mai mare parte la acel bine cunos
cut stil „lăutăresc".

Din contopirea și sedimentarea 
de-a lungul a cinci secole a unor 
elemente muzicale s-a cristalizat 
așa-numitul folclor lăutăresc orășe
nesc. au apărut creații proprii în a- 
cest spirit datorate unor lăutari ta- 
lentati. de regulă lucrări de virtuo
zitate instrumentală (unele bucurîn- 
du-se de celebritate), dar și vocale 
(cîntece de lume).

Concomitent cu aceasta, como
rile artei noastre populare au conti
nuat să fie păstrate și îmbogățite în 
păturile largi. La aceasta o contri
buție însemnată au avut-o lăutarii 
țărani, neprofesioniști sau semiprofe- 
sioniști. care, integrați în viata sate
lor. cîntau la diferite prilejuri în 
spiritul repertoriului și mijloacelor 
de interpretare autentice.

Pînă nu demult, lăutarii au fost 
organizatorii unor orchestre (tara
furi), unele bucurîndu-se de un bun 
renume. Membrii mai multor aseme-

însemnări pe marginea 
repertoriului 
orchestrelor populare

nea tarafuri au fost concentrați în 
ansamblurile și orchestrele popu
lare, așa. cum am arătat, celor din 
Capitală revenindu-le rolul de a fi 
reprezentanții creației muzicale popu
lare de pe întreg cuprinsul tării. Este 
evident că la început repertoriul 
de bază al acestor mari formații a 
fost acela adus de componentii or
chestrelor. Ulterior au fost incluși în 
orchestre instrumentiști cu instrumen
te specifice unor zone folclorice ce 
nu erau reprezentate în taraful lău
tăresc de tip muntenesc. Orches
trele au fost completate treptat 
cu mulți soliști vocali, de asemenea 
din diferite colturi ale tării, care au 
adus cil di un repertoriu . autentic, 
cu toate particularitățile lui melodice, 
ritmice și arhitecturale. Dar Unele 
din aceste creații, care se' deb’sebeău 
de cele lăutărești și pretindeau o 
tratare orchestrală aparte, ajungînd 
la îndemîna dirijorilor bucureșteni, 
au fost „corectate", „transformate", 
„prelucrate" (după unii) pierzîndu-și 
astfel prospețimea și personalitatea 
lor naturală.

în felul acesta asistăm și în pre
zent la o tendință de standardizare 
a programelor de muzică populară, 
pe de o parte prin stăruitoarea a- 
plicare a manierelor despre care 
vorbeam melodiilor de orice factură, 
pe de altă parte prin existența în 
repertoriul majorității orchestrelor 
a acelor cîteva creații lăutărești — 
valoroase incontestabil, dar care 
sînt programate de multi ani de zile 
cu insistentă în toate prilejurile. La 
acestea se adaugă tendința de a ne
glija includerea în repertoriu a crea
țiilor aparținînd unor genuri tradi
ționale (chiar și din repertoriile so
liștilor vocali) cum sînt doina, cîn- 
tecul bătrînesc etc. și de a admite 
cu precădere melodii de ioc ritma
te. ale căror mișcări originale sînt 
accelerate uneori artificial. Mai pu
tem vorbi despre unele intervenții 
regizorale, care urmăresc creșterea 
gradului de spectaculozitate al con
certelor folclorice (pentru aceasta 
fiind angajați de regulă regizori de 
la teatrele de revistă), despre adop
tarea unui costum popular hibrid, 
de fapt inexistent în realitate, pen
tru componentii orchestrelor (ilice 
populare si pantaloni negri) si încă

ar mai rămîne de spus multe lucruri 
pentru a caracteriza această unifor
mitate de care, cu unele deosebiri 
de natură formală, sînt amenințate 
formațiile de muzică populară bucu
reștene.

Fată de această stare de lucruri 
s-au făcut în multe locuri încercări, 
au fost căutate căi si mijloace pen
tru ca instituțiile de acest gen să-și 
găsească un drum propriu, un profil 
anume, pentru a ieși din formulele 
standard care le făceau asemenea cu 
toate celelalte. Este demn de remar
cat faptul că în ultimul an progra
mele de folclor radiodifuzate au un 
caracter mult mai selectiv. La radio, 
ca și la „Electrecord", înregis
trările făcute de orchestra popu
lară a Radiodifuziunii poartă am
prenta unei concepții juste despre 
folclor, reliefînd mai bine, atît prin 
repertoriu cît si prin tratarea or
chestrală și folosirea timbrelor unor 
instrumente specifice, particularită
țile muzicii populare din diferitele 

'zone folclorice. Este, de asemenea, 
meritorie preocuparea de a se lucra 
la mai multe ansambluri pe mate
rial muzical scris în caracterul spe
cific folclorului din anumite părți 
ale tării, care atunci cînd este bine 
realizat. în spiritul real al folcloru
lui. aduce o lumină adevărată asu
pra creației populare si îi conferă 
o certă valoare.

Sînt speranțe în talentul si capa-, 
citatea cîtorva absolvenți cu studii 
superioare muzicale, care s-au de
dicat slujirii muzicii populare, așa 
cum sînt dirijorii la Bîrlad. Tîrgu 
Jiu si Oradea, recent la ..Ciocîrlia" 
si cum ar fi de dorit să fie promo
vați si la alte orchestre populare 
din tară. La Caransebeș si Pitești, 
însă, instrumentiști valoroși si re
prezentanți ai unor regiuni bogate 
în folclor muzica] sînt lipsiți de 
mult timp de o îndrumare si de o 
conducere de specialitate.

în încercările de a crea o varie
tate a programelor folclorice, an
samblul „Perinița" din București a 
înregistrat progrese meritorii prin 
punerea în scenă a unor spectacole 
inspirate din unele obiceiuri popu
lare tradiționale. Apoi s-a simțit un 
gol de creație, după care ansamblul 
a încercat să programeze cîteva 
concerte. în aceste concerte au cola
borat și cîțiva interpreți de muzică 
ușoară care nu cîntau melodii lău
tărești. De altfel, începe să îngrijo
reze tendința unor orchestre popu
lare de a presăra concertele de mu
zică populară cu „momente vesele", 
cele mai multe întristător de banale.

Specialiști în domeniul folclorului 
. .muzical și coregrafic sînt destui de 

puțini. Astfel de cadre se formează 
anevoios, folcloristica impunînd. în 
afara cunoștințelor de specialitate 
(muzicală sau coregrafică în cazul 
nostru), și o îndelungată practică de 
teren, investigații științifice, precum 
și asimilarea unui volum mare de 
cunoștințe din domeniul altor disci
pline. ca istoria, etnografia, filozofia, 
literatura etc. Dar si așa putini, fol
cloriștii nu sînt solicitați în suficien
tă măsură să-și aducă aportul lor 
competent la dezvoltarea activității 
formațiilor populare. Uneori sînt 
consultați doar formal, alteori sînt 
categorisiți de unii conducători de 
ansambluri ca fiind lipsiți de simțul 
spectacolului. Aceștia uită că folclo
riștii sînt oameni de știință si nu re
gizori. De altfel, acolo unde a lipsit 
cunoașterea, a fost mai comodă ac
ceptarea șabloanelor si rețetelor 
standard, fără a le analiza originea 
și nici perspectivele. în arhiva 
Institutului de Etnografie și Fol
clor sînt zeci de mii de melodii 
populare pe care cei ce se află la 
conducerea celor 28 de instituții de 
stat care au fost create să valorifice 
folclorul muzical ar trebui să le cu
noască în mai mare măsură, fără să 
mai vorbim de marea arhivă vie din 
cugetele si inimile milioanelor de 
oameni ai muncii. Se cuvine ca a- 
ceastă bogăție să fie preluată si gos
podărită cu pricepere, talent și res
pect.
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11,00 — Limba germană. Lecția 
50 (reluare). 11,30 — Pentru elevi 
Consultații la limba română (cla
sa a VIII-a). Gramatică. Prezintă 
prof. V. Constantinescu. 12,00 — 
închiderea emisiunii de diminea
ță. 17,50 — Telex TV. 17,35 — 
Pentru elevi. Consultații la chimie 
(clasa a XlI-a). Tema : Hidro- 
carburi-structură șl proprietăți 
(lecție de sinteză). 18,05 — Limba 
rusă. Lecția 52. 18,30 — Studioul 
pionierilor. — 19,00 Telejurnalul de 
seară. — Buletinul meteorologic, 
19,30 — „Tinerețe fără bătrînețe".
— Selecțiuni din spectacolul An
samblului de cîntece șl dansuri 
„Ciocîrlia". 20.00 — Seară de tea
tru. „-Luna dezmoșteniților" de 
Eugen O’Neill. In românește de 
Sergiu Fărcășan ș! Aneta Dobre. 
In distribuție : George Demetru, 
Liliana Tomescu, Mircea Anghe- 
lescu, Mihnea Moisescu, Valeriu 
Arnăutu. 22,15 — Muzică ușoară, 
formația „Phânix". 22,30 Antologie 
contemporană românească. 22,45
— Telejurnalul de noapte. 23,00
— închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II

20,00 — Telex T V. 20,05 —20,00 — Telex T V. 20,05 — Con
cert simfonic. Interpretează Or
chestra simfonică a Radiotelevi- 
zlunil. Dirijor : Antonio Ros Mar- 
ba — Spania. Solist : George 
Hamza. In program : Simfonia de 
Xavier Benguerel (primă audiție); 
Concertul pentru vioară șl orches
tră nr. 2 de Băla Bartok. 20,50 — 
Film artistic : Republica Skid — 
o producție a Studiourilor sovie
tice. — 22,25 — închiderea emi
siunii.

teatre

unei

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Sala Ateneului) : Recital 
de harpă susținut de Dorella Ma- 
lorescu ; Recital de vioară susți
nut de Radu IancovicI — 20.
• Opera Română : Lucia dl Lam- 
mermoor — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Secretul 
lui Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Ileidelber- 
gul de altădată — 19,30 ; (sala 
Studio) : Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma. 
gheru) : O casă onorabilă — 19.30: 
(sala Studio) : Anonimul — 20.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul Giulești : Visul 
nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Un 
șirag de perle — 20.
• Studioul I.A.T.C. ,,I. L. Cara
giale" : Mult zgomot pentru nimic 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică' (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 10 ; Nocturn I (spectacol 
pentru adulțl) — 21,30 ; (sala din 
str. Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 10.
• Teatrul de stat din Galați (la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", 
sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Emln și Veronica (premieră) — 20.
• Teatrul muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Cafeaua cu lapte 
de adio — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Femei, femei, 
femei — 19,30.
• Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec
țiuni ’68 — 20.
• Circul de stat : Circul ,.Orion" 
(R. P. Bulgaria) — 19,30.
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„Premiul municipiului 
București"

o a o o o
(Urmare din pag. I)

PENTRU CEA MA! BUNĂ PICTURĂ Șl SCULPTURĂ 
ÎNCHINATĂ CELE! DE-A 25-A ANIVERSĂRI 

A ELIBERĂRII ROMÂNIEI

Consiliul popular al municipiu
lui București organizează prin 
Comitetul pentru cultură și artă 
în colaborare cu Uniunea artiș
tilor plastici un concurs pentru : 
„Premiul municipiului București".

Concursul se inițiază în cin
stea sărbătoririi a 25 de ani de 
la eliberarea României. Tema lu
crărilor va fi inspirată din lupta 
Partidului Comunist Român și 
de cuceririle oamenilor muncii 
din țara noastră în toate dome
niile de activitate pentru făuri
rea socialismului, pentru inde
pendență națională.

înscrierile pentru concurs se 
vor face în baza unei cereri ce 
se va depune la sediul Comite
tului pentru cultură și artă al 
municipiului București din str. 
Visarion nr. 4, pînă la data de 
10 iulie a. c. cu mențiunea : 
„Pentru concurs".

Concurenții pot prezenta nu
mai o singură lucrare de pictură 
și sculptură — în material defi
nitiv — dimensiunea fiind la li
bera alegere a autorului. Lucră
rile vor fi depuse la sediul Comi
tetului pentru cultură și artă al 
municipiului București pînă la 
data de 10 august a. c., orele 
18,00. Lucrările prezentate după 
această dată nu vor fi luate în 
considerare.

Fiecare lucrare va avea un 
motto scris pe spatele pînzei în- 
tr-un patrulater de circa 6x12 
cm, așezat pe colț. Patrulaterul 
va fi acoperit cu o bandă de hîr- 
tie neagră bine lipită. Acest 
motto va fi reprodus și pe un 
plic închis și sigilat conținînd nu
mele și adresa participantului. 
Pentru sculptură se va proceda 
asemănător, avînd însă grijă ca 
plasarea mottoului să nu preju
dicieze lucrarea.

Lucrările vor fi examinate și 
apreciate de către un juriu de 
specialitate.

Vor fi acordate următoarele 
premii :

Pentru pictură
Premiul I — 15 000 lei 
Premiul II — 10 000 lei 
Premiul III — 5 000 lei

Pentru sculptură
Premiul I — 20 000 lei 
Premiul II — 15 000 lei 
Premiul III — 10 000 lei
Lămuriri suplimentare se pot 

obține de la Comitetul pentru 
cultură și artă al municipiului 
București cu sediul în str. Visa
rion nr. 4.

viață, de valoarea com
pozițiilor și armonia cu
lorilor, intr-un cuvînt de 
expresivitatea artistică, 
de bogăția nelimitată de 
sentimente ce le conțin.

La Pisc, nu departe de 
București, se păstrează o 
veche tradiție a olăritu
lui. Aici, mai toți locui
torii satului sînt ceramiști. 
în școală, profesoara de 
desen a creat un cerc de 
ceramică și copiii celor 
care au transmis mește
șugul din tată-n fiu au în
vățat să facă statuete în 
cele mai diferite maniere 
și stiluri, care pot fi vă
zute nu numai în expozi
ția școlii, ci la fiecare a- 
casă, pe masa unde își 
face zilnic lecțiile. Unii 
dintre ei au reușit să dea 
figurinelor (cele mai mul
te sînt animale) pe lîngă 
plasticitatea formei, și 
expresie. Sînt convins că 
nu peste mult timp acești 
elevi vor reuși nu numai 
să-și însușească meșteșu
gul transmis de la stră
moși, dar să și trăiască 
farmecul muncii de crea
ție artistică.

Prin punctele de vedere 
pe care le expun și prin 
sugestiile pe care încerc 
să le aduc în atenție nu 
pledez, desigui, pentru o 
proiesionalizare, ci pentru 
însușirea unui minim de 
cunoștințe în domeniul 
artei, accesibil oricărui 
om și atît de necesar 
pentru trăirea frumosului.

VIAȚA LUII.L CARAGIALE

V

I i

Caragiale își va găsi, firește, scrii
torul de mare talent, care să-i învie 
chipul", spunea Șerban Cioculescu în 
prefața celei dintîi ediții a „Vieții 
lui Caragiale" apărute în 1939. Reci
tind acum prefața și cartea în noua 
ei ediție, fraza citată ne surprinde ! 
Și aceasta deoarece previziunea cri
ticului era împlinită încă din acel 
moment, după ce ai închis ultima pa
gină avînd sentimentul că ai citit nu 
numai o biografie riguros fundamen
tată științific, ci și romanul' vieții lui 
Caragiale, același sentiment pe care 
îl avem cînd citim biografiile căli- 
nesciene dedicate lui Eminescu și 
Creangă. Dar cele trei exemplare 
biografii ca și ceea ce s-a scris după 
aceea demn de stimă pe acest tărîm 
(și nu mă refer aici la numeroasele 
monografii, ci numai la biografii, pre
cum „Calistrat Hogaș" al lui Vladimir 
Streinu, „Viața lui Alecsandri" de 
G. C. Nicolescu sau „Viața lui Ma- 
cedonski" de Adrian Marino, „Viața 
lui G. Ibrăileanu" de Al. Piru) ne 
atestă că toți autorii au lucrat mai 
întîi cu mijloacele omului de știință, 
ale investigației riguroase și migă
loase. Astfel aș explica de ce roma
nele și piesele de teatru dedicate vie
ții scriitorilor, aparținînd confraților 
de breaslă, nu au constituit mai mult 
decît simple eșecuri. Iar singura 
mare și copleșitoare excepție, Camil 
Petrescu, vine să confirme regula, 
deoarece cel ce a scris „Un om între 
oameni" și-a construit romanul șl 
piesa închinate lui Bălcescu după o 
serioasă și tenace documentare, pe 
care ar invidia-o orice istoric. Șerban 
Cioculescu își asumă în cuvîntul 
înainte al primei ediții reprodus 
și acum obiective atît de modeste 
încît aș îndrăzni să spun că prefața 
îi contrazice cartea. Așteptînd scrii
torul care să reînvie viața lui Cara
giale, dînsul se consideră un simplu 
cercetător documentar, iar integra
rea documentelor în însăși țesătura 
textului (metodă la care maestrul de 
necontestat al biografiei Andre 
Maurois a ajuns abia mal tîrziu, 
considerînd-o formula superioară a 
tehnicii biografiei), o explică prin 
necesitatea de a înviora' „lectura 
prozei noastre, fără pretenții beletris
tice". Să fie oare adevărate aceste 
două aserțiuni ? Ca punct inițial, da. 
Mai întîi pentru că Viața lui Cara
giale, ca și ediția în șapte 
apărute pînă în 1947, ca și 
patru tomuri ale noii ediții 
de tipărire *) reprezintă o 
să, continuă și trebuie

zile n-au pregetat nici muncă, nici 
de in- 
domenii 
fi va- 

a ajun
și poa- 
unei a- 

dau 
faptul că ani

odihnă, lovindu-se uneori 
gratitudine, sacrificînd 
unde însușirile lor s-ar 
lorificat imediat, pentru 
ge la esența adevărului, 
te ori de cîte ori tentațiile 
firmări lesnicioase, instantanee 
tîrcoale celor tineri, ‘ '
de zile, din studenție, am fost 
alături la masa de lucru a Bibliotecii 
Academiei cu cei doi maeștri ai cri
ticii și istoriei literare, nu ne Iasă 
nici o clipă să alunecăm pe calea 
ușurinței, ci necontenit ne îndreaptă 
gîndul spre rosturile adevăratului om 
de litere. Era cred o datorie de con
știință să afirmăm în această croni
că un fapt esențial : prin abnegația 
științifică cu care a fost clădită, prin 
munca tenace depusă, prin spiritul 
de o probitate niciodată eclipsată, 
Viața lui Caragiale este una din 
acele cărți a cărei semnificație face 
să sporească valoarea ei intrinsecă. 
Cum spuneam, Șerban Cioculescu 
se consideră, în prefață, 
cercetător documentar. Cartea 
este nici o juxtapunere de fișe și 
nici o reconstituire a unor docu-

cronica literară

un
nu

volume 
primele 
în curs 

imen- 
adău- 

gat neapărat exemplară muncă de 
cercetare a tuturor surselor posi
bile. Aș spune că asemenea trudei 
depuse de Perpessicius pentru edita
rea operelor lui Eminescu, ceea ce a 
întreprins 
dierii lui 
înainte de 
telectuală.
acestea sînt criterii extraestetice, dar 
niciodată nu aș putea uita imaginea 
acestor doi oameni care ani și ani de

Cioculescu în vederea stu- 
Caragiale constituie mai 
toate o pildă de etică in- 
Mi se va spune că toate

*) Ediția în șapte volume a fost 
continuată de Șerban Cioculescu după 
decesul lui Paul Zarifopol, începînd 
de la volumul al patrulea. Ediția ac
tuală apare în colaborare cu acad. 
Al. Rosetti și Liviu Călin.

mente deja existente. E drept, Șer
ban Cioculescu are o adevărată pa
siune și chiar o voluptate a preci
ziei în materie de istorie li
terară (și cîte zile amare nu a făcut 
unor cercetători mai grăbiți care a- 
lunecau cu privirile deasupra paginii!) 
dar pentru el această pasiune nu se 
convertește în factologie pură. Docu
mentul, de la matricola de școală 
pînă la amintirile contemporanilor 
reprezintă doar materia primă care 
apoi intră în retorta unor operații 
de comparare, de verificare, de de
cantare, de sublimare pentru a putea 
extrage în cele din urmă semnifica
țiile. Și aici cred că aflăm secretul 
viabilității cărții, al faptului că după 
trei decenii ea ni se pare nouă, ine
dită, originală și nici una din con
cluziile ei nu a fost infirmată, chipul 
lui Caragiale rămînînd acela pe 
care ni l-a conturat atît de ferm Șer
ban Cioculescu în 1939. Că de atunci 
și pînă acum autorul monografiei a 
continuat cercetările asupra vieții lui 
Caragiale nu-i mai puțin adevărat. 
Că materialul documentar publicat nu 
numai de Șerban Cioculescu ci și 
de numeroși alți cercetători despre 
Caragiale din 1939 și pînă acum este, 
de asemenea, impresionant, iată un 
fapt notoriu. Istoria literară este o 
știință ca orice altă știință și nu ră
mîne niciodată pietrificată în datele 
ei. Necontenit cercetarea lărgește și 
sporește cunoașterea noastră asupra 
vieții și operei unui scriitor. Dar în 
cazul cărții de față chiar dacă „pe
tele albe" cîte mai rămăseseră s-au 
acoperit, chiar dacă anumite episoade 
ale vieții s-au conturat mai clar pînă . .. 
într-atît încît au fost necesare încă 
trei capitole noi („Revizor școlar", 
„Un moment sentimental din tine-

pus pe 
trecute

• Comedlanții (ambele serii) : PATRIA — 11 ; 14 ; 17 ; 20,30. 
O Călugărița și comisarul : CENTRAL — 8,45 ; 10,30 ; 12,15 ; 
14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
• Pipele : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21. BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 21, 
FAVORIT - 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Crimă în stil personal : FESTIVAL -
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Răutăciosul adolescent : VICTORIA -
16 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• O fată fericită : LUMINA — 8,45 —
16.15 în continuare.
« Preludiu : LUMINA — 18,30 ; 20,45.
• Rlo Bravo : DOINA — 11,30 ; 16 ;
19,30, ARTA — 8.45—17 în continuare ;
20.,
• Program pehtru copii : DOINA —
9 ; 10.
o Oameni împietriți : UNION — 15,30 ; 18
• Cîntînd în ploaie : CINEMATECA —
• Totul pentru rîs ; cultura piersicului , 
adevăr ; Gustav se odihnește : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Pe plajele lumii : FEROVIAR — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 ; MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
• Riscurile meseriei : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.15 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; I 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Columna (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POARE — 15,30 ; 19.
e Rolls Royce-ul galben : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
• Romanță pentru trompetă : BUZEȘTI — 20,30.

9 ; 11,15 ; 13,30 ;

• Pașa : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18.15 ; 20,30.
a Aventurile Iul Tom 
UNIREA — 15,30 ; 19. _
•
18

«

Sawyer ; Moartea lui Joe Indianul:

— 15,30 ; 18 ; 20.15, LIRA — 15,30 ;

DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.

cine
20,30.

12 ; 14.
; 600 secunde de

Prințesa : COSMOS
; 20,15.
Pe teren propriu : _
Profesioniștii : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Marele șarpe : COTROCENI — 15.30.

• Gustul mierii : COTROCENI — 18 ; 
20,30.
a La est de Eden : FLOREASCA — 

9 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20, GLORIA — 
9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
• Pentru încă puțini dolari : VOLGA 
— 9—15,30 în continuare ; 18 ; 20.30, 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45.

VIITORUL — 15,30 ; 18.

; 16 ; 18,
20,30, •O
PO- &

• 
e 
o

a
Feldmareșala :
Drumuri : VIITORUL — 20,30. 
Neînțelesul : MOȘILOR — 15,30 ; 18.

rețe", „Reporter judiciar ocazional"), 
chiar dacă s-a îmbogățit cronologia 
și s-au rectificat date, portretul a 
rămas același. Fiecare nouă „desco
perire" care completa și aducea ceva 
nou în biografia lui Caragiale justi
fica în același timp viziunea sa a- 
supra biografiei marelui scriitor în 
așa fel încît și Șerban Cioculescu ar 
fi putut spune precum Andrd Mal- 
raux : „La un moment dat mi-am dat 
seama că viata începe să semene cu 
cărțile mele". Deci nu o reconstitui
re biografică, ci o definire a omului 
acesta contradictoriu, care aparent 
se și refuză unei caracterizări unice. 
Pe unii i-a derutat, poate, împărțirea 
pe capitole oarecum autonome a căr
ții, ceea ce la prima vedere nu ar 
corespunde unei biografii în sensul 
clasic al cuvîntului. Dar fiecare ca
pitol corespunde nu numai unui mo
ment biografic („Revizor școlar", „Di
rector al Teatrului Național", . „La 
Berlin" etc.) dar și unei trăsături de 
caracter, unei anume direcții de ma
nifestare a personalității lui Cara
giale. Astfel biografia capătă unita
tea pe care o dă nu expunerea cro
nologică ci evidențierea momentelor- 
cneie fată de care s-a definit perso
nalitatea scriitorului. Ca și în cazul 
lui Eminescu. biografia lui Caragiale 
trebuia curățată de zgura anecdotei 
și a legendei. Cîte aduceri aminte 
tardive, cîte vorbe aruncate în vînt, 
cîte mărturii eronate nu ni s-au 
transmis cu bună sau rea credință ! 
Erorile privind etapele vieții, aminti
rile dubioase, tot ceea ce era 
seama lui Caragiale au fost
de Șerban Cioculescu prin severa 
probă de foc a documentului : expus 
ca atare și introdus în textul narați
unii ca argument sau contraargu- 
ment. Dar și cu conștiința faptului 
că prin el se reînvie o epocă în tot 
ceea ce are specific, în datele ei ca
racteristice. Și din acest punct de 
vedere, cu erorile tolerabile și inevi
tabile oricărei întreprinderi de acest 
sens, cartea ne reface un itinerar e- 
xact. de o rară acuratețe științifică 
a vieții lui Caragiale. Dar Cioculescu 
nu ne-a dat numai o colecție 
de documente despre Caragiale, ci 
de fiecare dată din noianul faptelor 
atît de divergente a surprins trăsă
tura dominantă a personalității aces
tui om a cărui caracteristică esenția
lă este inteligența. Și cum spune în 
capitolul final care sintetizează ob
servațiile din cele precedente, „in
teligența lui Caragiale se găsea însă 
pe tărîmul propriu, 
menilor 
parență și esență", 
cursiunl 
rea arborelui genealogic, 
rea prieteniilor '
ce s-a legat de existența acestui scrii
tor de geniu și om de o complexitate 
sufletească rar întîlnite, cu reacții 
contrarii, neașteptate, converg în 
portretul final către acea observa
ție de mare pertinență : „Prin ere
ditate și formație, Caragiale era un 
observator direct și un ereditiv 
care sintetizează prin gest șl vorbiră 
structura tipic socială a personaje
lor".

Și, fără îndoială, succesul aces
tei cărți de temelie a Istoriei și 
criticii noastre literare îl dă și fap
tul că autorul ei a respins dușmanul 
de moarte al biografiei: romanța- 
rea. Iubindu-și obiectul, fiind chiar 
fascinat de prezența lui, văzîndu-1 
la dimensiunile unui erou de ro
man, Șerban Cioculescu i-a dat'’ 
dimensiunile adevărului, reintegrîn- 
du-1 cu tot ceea ce a avut ome
nesc în epoca sa, pe care a ilustrat-o 
nu numai cu strălucirea unei opere, 
dar și a unei vieți bogate.

Cartea lui Șerban Cioculescu nu 
constituie o judecată și o apreciere 
a operei lui Caragiale. autorul și-a 
propus să înfățișeze viața scriitoru
lui, portretul său moral definindu-1 
în contextul social și spiritual al 
vremii. Despre opera lui Cara
giale se vor mai scrie multe pa- 

^rgini, monografia de mare amploare 
asupra creației sale, ca și studiile 
despre diferitele ei momente și ge
nuri sînt încă așteptate. Dar cheia 
pătrunderii în acest univers ne-a 
dat-o Șerban Cioculescu prin această 
carte ce unește deopotrivă rigoarea 
omului de știință, finețea psihologu
lui, talentul artistului. Reeditarea *) 
ei trebuie întîmpinată ca un binevenit 
act de cultură.

. în intuirea oa- 
cu discrepanțe între t" 

Largile 
documentare, reconstitui- 

defini- 
și antipatiilor, tot

•
o
$ „e.iLycitau, . — io,ou ; io.
• Cele trei nopți ale unei iubiri : MOȘILOR — 20,30.
O ■ _ "
20,30.
e Căderea imperiului Roman : MUNCA — 16.
o Magazinul de pe Strada Marc : MUNCA — 20.
o Tată de familie : TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 
'1,15 : 20,30.

Duelul lung : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
Mesteacănul : FLACĂRA — 20,30.
Veșnicul întîrziat: VITAN — 15,30 ; 18.
Tandrețe : VITAN — 20,30. i
Expresul colonelului von Ryan : RAHOVA — 15,30 ; 18. 1
Valea : RAHOVA — 20,30.

„...Apoi s-a născut legenda" : POPULAR — 15,30 ; 18 ;

Valeriu RAPEANU

în această privință tre
buie să facă mult mai 
mult școala, cluburile, ca
sele de cultură, căminele 
culturale.

Educația estetică poate 
începe la o vîrsta frage
dă, în familie, în grădini
ța de copii. Rolul hotărî- 
tor însă în această pri
vință trebuie să-l aibă 
școala. Ea trebuie să

grama urmărește să dez
volte cunoștințele, price
perile și deprinderile ele
vilor în domeniul artelor 
plastice (desenul după 
natură, din imaginație, 
decorativ și istoria arte
lor), această preocupare 
se termină o dată cu tre
cerea în clasa a IX-a 
(pînă-n clasa a X-a in
clusiv elevii fac numai

un colaborator egal cu 
știința. Predarea cunoș
tințelor de istoria artelor 
n-ar trebui, cred, să se 
termine la clasa a VIII-a 
sau să se continue doar 
la clasele X, XI și XII u- 
maniste, să nu se mai facă 
nimic în această privin
ță tocmai la acea vîrsta 
cînd elevul caută să cu
noască, să înțeleagă și

Qmisînoî în formarea 

culturii artistice a elevului

creeze bazele culturii es-‘ 
tetice. Dezvoltarea gîndi- 
lii abstracte permite ca 
încă de la vîrsta școlară 
mijlocie să se acorde o 
anumită atenție proble
melor de teorie a artei și 
literaturii. Desigur, nu în 
detrimentul funcției prin
cipale, educative a artei. 
Din păcate, pînă acum 
această sarcină n-a fost 
rezolvată satisfăcător și 
nici soluțiile care se oferă 
prin proiectele noilor pla
nuri și programe de învă- 
tămînt nu ne par satisfă
cătoare pe deplin. Dacă 
pînă-n clasa a VIII-a pro-

desen tehnic, cu excepția 
celor de la secția uma
nistă). Se încearcă mai a- 
poi să se înnoade firul 
întrerupt din clasa a 
VIII-a cu desenul artistic 
și istoria artelor Dar oare 
numai elevii dintr-a X-a 
umanistă au nevoie de o 
educație artistică ? A- 
ceastă nedumerire ne-o 
exprimăm și cu privire la 
predarea istoriei literatu
rii universale, unde situa
ția este aceeași 1 Și ne 
mirăm, fiindcă pentru for
marea multilaterală a a- 
dolescentului arta .este

să-și precizeze mai bine 
locul în viață. Am impre
sia că urmările posibile 
ale acestor omisiuni ar 
trebui analizate cu toată 
temeinicia de forurile de 
învățămînt care vor ho
tărî în ultimă instanță a- 
supra proiectelor noilor 
planuri și programe de 
învățămînt. Ar trebui, 
poate, să ne gîndim 
dacă nu tocmai omi
siuni similare din vechiul 
program de studiu au de
terminat existența unor ti
neri specialiști cu o pre
gătire profesională indu

bitabilă, dar cu un orizont 
de preocupări culturale 
limitat.

Este foarte important să 
se pună pe baze cores
punzătoare predarea de
senului, a cîntului, să se 
introducă studiul cunoș
tințelor de estetică etc. Să 
nu uităm însă că în cen
trul acestor preocupări ră
mîne totuși profesorul, a 
cărui activitate creatoare 
în orientarea lecțiilor nu 
poate să fie înlocuită sau 
substituită de programe 

i sau de manuale. De a- 
| ceea trebuie să veghem 

să i se acorde nu nu
mai încredere pentru în
deplinirea conștiincioasă 
a misiunii lui, dar și tim
pul necesar de studiu și 
perfecționare. Profesorul 
cu care m-am întreținut 
mai multă vreme în fața 
expoziției cu desenele co
piilor mi-a relatat că în- 
tr-o zi a fost surprins de 
către directorul școlii pic- 
tînd ceva după natură. 
Acesta i-a spus. „Ia amin
te, tinere, pentru pictat șf 
pescuit e timp numai du
minica”. E drept că atunci 
cînd lucra nu era dumi
nică, dar era profesor de 
desen...

Se înțelege că nivelul și 
gradul pregătirii artistice 
nu se încheie nici cu în- 
vățămîntul general, nici 
cu cel liceal. Arta tre
buie să devină pentru toți 
cetățenii, mai tineri sau 
mai vîrstnicl, o parte inte
grantă a vieții lor spiri
tuale.

*) Tirajul —13 640 exemplare — este 
cu totul insuficient și am fi curioși 
să știm după ce criterii lucrări fun
damentale ale culturii noastre, ce 
trebuie să fie necontenit la îndemîna 
publicului, se bucură de un aseme
nea tratament.

dl

culturale
în continuarea spectacolelor pe 

care le susține în tara noastră, so
prana Virginia Zeani a deținut, 
miercuri seara, rolul titular din opera 
„Traviata", pe scena sălii Palatului 
Republicii Socialiste România. Ală
turi de cunoscuta cîntăreată, in cele
lalte roluri principale au apărut te
norul Valentin Teodorian și barito
nul Octav Enigărescu.

Conducerea muzicală a aparținui 
dirijorului Jean Bobescu.

★

Ateneul Român a găzduit miercuri 
seara recitalul extraordinar prezentat 
de pianistul Rudolf Kerer din Uniu
nea Sovietică. Artistul oaspete a in
terpretat lucrări de Chopin, Schu
mann și Prokofiev.

★

Colectivul Teatrului popular mace
donean din Skoplje a prezentat 
miercuri seara tn fata spectatorilor 
clujeni opera de inspirație istorică 
„Tarul Samuil" de Kiril Makedon- 
ski. Regia artistică a fost semnată de 
Danco Mitrovski. iar scenografia de 
Dragutin Avramovski-Gute. Condu
cerea muzicală a fost încredințată 
dirijorului Finco Muratovski. In ro
lul titular a apărut Georgi Bozikov. 
Din distribuție au mai făcut parte 
Stoian Ganeev, Nicola Gagov, Marija 
Skalovska, Ana Lipsa-Tofic, Artus 
Surmejan si alții.
__ _ (Agerpres)



SClNTEIA — joi 10 aprilie 1969 PAGINA 5

EDINȚELE UNOR COMISII
PERMANENTE ALE M. A. N ■

Primirea la Consiliul Central
al U.G.S.R. a delegației

Recomandări

pentru prevenirea
Orientări în dinamica

La Palatul Marii Adunări Na
ționale au avut loc miercuri, 9 a- 
prilie a. c. ședințele de lucru ale 
unor comisii permanente.

Comisia pentru politică externă 
a Marii Adunări Naționale, întru
nită sub președinția tovarășului 
Mihai Dalea, președintele comi
siei, a examinat din însărcinarea 
Consiliului de Stat Apelul statelor 
participante la Tratatul de la Var
șovia către toate statele europene 
pentru intensificarea eforturilor 
îndreptate spre întărirea păcii și 
securității în Europa, adoptat la 
Consfătuirea de la Budapesta de 
la 17 martie 1969.

în cadrul ședinței, tovarășul 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a 
prezentat o informare.

în urma discuțiilor purtate, co
misia a avizat favorabil acest do
cument, hotărînd să-1 supună cu

avizul său 
Republicii

Consiliului de Stat
Socialiste România.

*
pentru probleme de

ftl

Comisia 
parare, prezidată de tovarășul Va- 
sile Patilineț, președintele comisiei, 
a examinat din Însărcinarea Con
siliului de Stat documentele pri
vind perfecționarea structurii și a 
organelor de conducere ale Tra
tatului 
statele 
tat, în 
tetului

a-

de la Varșovia, adoptate de 
participante la acest Tra- 
cadrui Consfătuirii Comi- 
Politic Consultativ, care a 

avut loc la Budapesta.
General-colonel Ion Ioniță, mi

nistrul forțelor armate, a prezen
tat o informare.

Pe baza documentelor studiate, 
a informării și a dezbaterilor, co
misia a avizat favorabil aceste do
cumente, hotărînd să le supună cu 
avizul său Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România.

Cronica
Ambasadorul Uniunii Sovietice la 

București, A. V. Basov, a oferit 
miercuri un cocteil cu prilejul 
semnării Protocolului adițional la 
Planul de colaborare culturală și 
științifică între Republica Socia
listă România și U.R.S.S. pe anii 
1968—1969.

Au participat Mihail Roșianu, 
președintele Biroului Consiliului 
General A.R.L.U.S., Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Alexandru Bălăci, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, reprezen
tanți ai unor instituții centrale, 
oameni de cultură și artă.

★
Miercuri dimineața a plecat la 

Geneva Adrian Georgescu, adjunct 
al ministrului energiei electrice, 
președintele Comitetului pentru 
energie electrică al C.E.E. a O.N.U., 
care va participa la lucrările ce
lei de-a 24-a sesiuni a Comisiei 
economice a O.N.U. pentru Europa.

★
La Ministerul Transporturilor 

Auto, Navale și Aeriene au început 
miercuri dimineața tratative între 
delegațiile României și Marii Bri
tanii, în vederea încheierii unui a- 
cord rutier. Delegația română este 
condusă de Gheorghe Bălășoiu, di
rect iul Direcției relații interna
ționale din M.T.A.N.A., iar cea a 
Marii Britanii de G.G.D. Hill, di
rector general al Direcției relații 
internaționale a Ministerului 
Transporturilor.

•k
Consilierul comercial al Amba

sadei Republicii Democrate Ger
mane la București, Gunther 
Schreiter, a oferit miercuri un 
cocteil cu prilejul închiderii Tîr- 
gului de primăvară de la Leipzig.

Au luat parte funcționari supe
riori din Ministerul Comerțului Ex
terior, Camera de Comerț, condu
cători ai unor întreprinderi de co
merț exterior, reprezentanți din 
unele ministere economice, zia
riști.

\ *Lt cadrul planului de schimbur’ 
culturale pe anul 1969, dintre Aso
ciația cineaștilor din România și 
Uniunea cineaștilor din U.R.S.S., 
miercuri a plecat în Uniunea So
vietică Constantin Simionescu, se
cretar al A.C.I.N. El 
la Festivalul unional 
de televiziune, ce se 
la Leningrad.

★
în cadrul aniversărilor culturale 

pe anul 1969 recomandate de Con
siliul Mondial al Păcii și UNESCO, 
a avut loc, miercuri după-amiază. 
la Casa de cultură a I.R.R.C.S., o 
manifestare consacrată împlinirii a 
100 de ani de la nașterea cunoscu
tului conducător al mișcării indie
ne de eliberare națională, Mahatma 
Gandhi. Manifestarea a fost orga-

nizată de Comitetul Național pen
tru apărarea păcii, Institutul ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea și Comisia națională 
română pentru UNESCO.

A urmat un program de filme 
documentare indiene.

La manifestare au asistat Amrik 
Singh Mehta, ambasadorul Indiei 
la București, și membri ai amba
sadei.

★

Miercuri a conferențiat la sediul 
Asociației de drept internațional 
și relații internaționale, Elisabeth 
Mann Borghese, membră în Con
siliul de conducere al Centrului 
pentru studiul instituțiilor demo- 
crate-California — S.U.A.

Comunicarea prezentată — „Des
pre regimul oceanelor" — a suscitat 
interesul unui numeros auditoriu 
format din cadre didactice din în- 
vățămîntul superior, specialiști în 
dreptul internațional, ziariști.

(Agerpres)

Uniunii Sindicatelor din Austria maladiilor de sezon

va participa 
al filmelor 
va desfășura

EMANOIL

în ziua de 8 aprilie 1969 a încetai 
din viață, după o lungă și grea sufe
rință, tovarășul EmanoiI Vinea, vechi 
militant al mișcării muncitorești din 
țara noastră.

Născut la 17 iulie 1905 în orașul 
Piatra Neamț, EmanoiI Vinea a luat 
parte de tînăr la numeroase acțiuni 
de luptă ale mișcării muncitorești. în 
anul 1935 a devenit membru al Par
tidului Comunist Român. Participant 
activ la lupta maselor împotriva ex
ploatării, pentru drepturi și libertăți 
democratice, EmanoiI Vinea a fost co
optat în anul 1938 în Comitetul 
P.C.R. al municipiului București. Pen
tru activitatea sa revoluționară, în a- 
nii ilegalității a fost arestat și, înce- 
pînd din 1940, internat în diferite la
găre pînă la 23 August 1944.

După eliberarea țării de sub jugul 
fascist, lui EmanoiI Vinea i s-au în
credințat sarcini de răspundere pe li
nie de stat, în ultimii ani îndeplinind 
funcția de adjunct al ministrului fi
nanțelor.

Pentru rodnica și îndelungata sa ac
tivitate în slujba clasei muncitoare, a 
poporului, a fost distins cu ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

Amintirea sa va rămîne întipărită 
în inimile tovarășilor săi de luptă și 
de muncă.

COMITETUL MUNICIPAL 
BUCUREȘTI AL P.C.R.

COMITETUL FOȘTILOR 
DEȚINUȚI ANTIFASCIȘTI DIN 

REPUBLICA SOCIALISTĂ 
ROMÂNIA

Sicriul cu corpul neînsuflețit al de
functului va fi depus azi, 10 aprilie 
ora 12, la crematoriul Cenușa : adu
narea de doliu va avea loc după-a- 
miază, la ora 16.

Delegația Uniunii Sindicatelor 
din Austria — O.G.B. — condusă 
de Anton Benya, președintele u- 
niunil, a fost primită miercuri la 
Consiliu] Central al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor de către tovară
șul Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R.

La primire au fost de față Ion 
Cotoț și Ion Preoteasa, secretari ai 
Consiliului 
membri și 
consiliului.

Cu acest
a luat cunoștință de principalele 
realizări obținute de țara noastră

Central al U.G.S.R., 
membri supleanți ai

prilej, delegația O.G.B.

în construcția socialismului, de pre
ocupările Uniunii Generale a Sin
dicatelor pe plan intern și interna
țional. Întîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească.

★
în aceeași zi, delegația a avut o 

întîlnire cu activul sindical din Ca
pitală.

Seara, 
spectacol 
tistic al

★
oaspeții au asistat la un 
oferit de Ansamblul ar- 
U.G.S.R.

(Agerpres)
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Selecționabilii
din nou învinși...

telefon). — Ti-TIMIȘOARA (prin 
mișoara a primit cu multă căldură 
(la propriu și la figurat) componen- 
ții lotului reprezentativ. A fost soa
re. cald, teren exceptional și a- 
proape 30 000 de spectatori, numărul 
acesta probînd că orașul de pe Bega 
rămîne un mare amator de spec
tacol fotbalistic. Din păcate însă 
spectatorii ca și tehnicienii lotului 
reprezentativ au plecat posomoriți de 
la stadion. Cred că nu greșesc spu- 
nînd că din această mare mulțime 
de oameni, doar 25 erau plini de 
voie bună la sfîrșitul partidei. De
legația clubului iugoslav Vojvodina 
Novisad care, oricum, și-a înscris în 
palmares o victorie prestigioasă a- 
supra „unsprezecelui" nostru repre
zentativ...

Nu știm ce concluzie au tras sau 
voi’ trage antrenorii Emmerich Vogi 
și Angelo Niculescu după această 
partidă, dar nu-i greu de bănuit că 
nu-s motive să fie liniștiți. Chiar 
dacă un meci de verificare rămîne 
un meci de verificare...

Făcînd un bilanț al celor petre
cute pe gazon în cele 90 de minute, 
putem spune următoarele: echipa 
noastră a jucat foarte relexat, doar 
linia fundașilor — Sătmăreanu. Boc, 
Dan, Deleanu — și-a îndeplinit, 
punct cu punct, obligațiile. Lovitu
ra de la 11 metri (min. 47). acordată 
de arbitrul Ritter oaspeților, a fost 
urmarea unui fault care, „de obi
cei". este trecut cu vederea... A 
transformat Dakici. Singura fază re- 
proșabilă cu adevărat a apărării s-a 
petrecut în min. 90, cînd nici unul 
dintre fundași n-a avut oportunitatea

necesară pentru 
canu ce salvase 
tului lui Rakici. 
marcat nestingherit.

Dinu a, jucat bine, în ceea ce-1 pri
vește personal. Dar aportul său la 
jocul de ansamblu al echipei rămîne 
deficitar. Problema problemelor ră
mîne, și după acest meci, desemnarea 
jucătorului de concepție ’de la mij
locul terenului. Ghergheli a făcut tot 
ce poate la ora actuală, dar... Din 
cauza aceasta jocul întregii formații 
este deficitar sub raportul construc
ției. Chiar dacă Dakici și Peiovici 
n-ar fi înscris, chiar dacă rezultatul 
partidei n-ar fi fost 2—1 pentru oas
peți (pentru noi a înscris Lucescu — 
min. 48. tot din 11 metri) observațiile 
asupra acestui capitol din jocul e- 
chipei noastre ar fi rămas aceleași.

Evoluția înaintării nu poate com
porta discuții speciale ; s-ar putea 
ca săptămîna viitoare, la Atena, ea 
să arate cu totul altfel, prin pre
zența lui Ion Ionescu alături de Du- 
mitrache (încă nerefăcut după acci
dentul de la Istanbul). Și atunci, n-are 
rost să vorbim despre Domide (ieri 
a jucat bolnav), Dembrovschi sau 
Tufan.

Deși din formație a lipsit Pantelici, 
Vojvodina a practicat un joc specta
culos. Ne-au plăcut cu deosebire Da
kici, Ivezici, Peiovici și Zemco.

Echipa noastră a avut ieri urmă
toarea componenta : Răducanu — 
Sătmăreanu (Anca), Boc, Dan, De- 
leanu (Mocanu) — Ghergheli, Dinu — 
Năsturescu. Dembrovschi. Domide 
(Tufan), Lucescu.

V. PAUNESCU

a-1 ajută pe Rădu- 
uimitor în urma șu- 
Peiovici, reluind, a

Un redactor al Agenției „Agerpres" 
s-a adresat Inspectoratului sanitar 
central de stat, cerînd unele amănun
te în legătură cu cazurile frecvente 
de gripă înregistrate în ultimul timp 
în țară. Iată răspunsul primit :

Prelungirea sezonului rece și va
riațiile climatice din cursul acestei 
primăveri au favorizat creșterea nu
mărului de îmbolnăviri prin infecții 
respiratorii acute, fată de aceeași pe
rioadă a anului trecut. In această 
situație a rezultat și o creștere a 
incidenței cazurilor de gripă, mai 
ales în unele localități și județe din 
vestul țării. Formele de boală sînt, 
în marea majoritate a cazurilor, 
ușoare și medii. în Capitală, numărul 
de cazuri este în ușoară creștere 
față de anii precedenți, fără să 
aibă un caracter epidemic.

în afară de acțiunile 
întreprinse pînă acum, 
Sănătății, prin direcțiile, 
luat măsurile necesare 
asistenței medicale și a 
vizionări corespunzătoare cu medi
camente a populației (antigripale, vi
tamine, antibiotice pentru tratamen
tul complicațiilor).

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor, 
stăruim asupra unor măsuri foarte 
simple, curente, ca : evitarea vizitării 
celor bolnavi, evitarea vizitelor inu
tile și a aglomerațiilor, mai ales de 
către persoanele vîrstnice, suferinzii 
de boli cronice și copii. Este, de ase
menea, Indicat în această perioadă, 
pentru creșterea rezistentei nespecî- 
fice, un aport suplimentar de vita
mine (vitamina C și polivltamine). 
In caz de boală, se va păstra re- 
paos în pat pe timpul perioadei fe
brile, ceea ce asigură o vindecare 
mai rapidă, prevenirea complicațiilor 
și a agravării bolii, precum și împie
dicarea răspîndirii virusului gripal la 
alte persoane.

suedeză

profilactice 
Ministerul 

sanitare, a 
asigurării 

unei apro-

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul nr. 15 

aprilie 1969din 9
EXTRAGEREA 

FOND DE
EXTRAGEREA

18 32 35
IOND DE

I : 17 5 8 21 40
PREMII : 400 594
A Il-a : 3 41 45

PREMII : 326 379

FINALELE CAMPIONATULUI DE BOX

Aurel Dumitrescu
Cunoaștem acum finaliștii la majo

ritatea categoriilor de greutate. După 
Cuțov și Dobrescu, ieri seară alți 
zece pugiliști și-au cîștigat, prin 
lupta și sudoare — uneori și prin- 
contribuția arbitrajului — dreptul de 
a concura în meciuri directe ;la;-cen- ' 
turile de campioni naționali.

Finaliști la categoria „semi-muscă": 
Mihai Aurel și Marin Lumezeanu. 
Constănțeanul I-a întîlnit pe campio
nul de juniori al anului trecut, Vasile 
Ivan, pugilist cu incontestabile cali
tăți tehnice. Poate dacă acesta din 
urmă n-ar fi început partida cu ti
miditate, juriul i-ar fi acordat lui 
decizia. Așa însă, primul rund cîști
gat de M. Aurel se pare că a contat 
mai mult pentru arbitri decît sur
prinzătorul final de meci reușit de 
Ivan. învingător la puncte, Mihai 
Aurel. Cel de-al doilea finalist, Lu
mezeanu, l-a învins la puncte pe 
fostul campion al categoriei, Petre 
Ganea.

Finaliști la categoria „cocoș" : Ga
briel Pometcu și Aurel Dumitrescu, 
învingătorul Iui Gîju a temperat re
lativ repede zelul olteanului Petre O- 
cică și l-a silit să abandoneze în 
rundul al doilea. A urmat cel mai 
frumos meci al galei Intre Pavel Ne
delcea și Aurel Dumitrescu, campion 
de iuniori în anul trecut, elev al lui 
Lucian Popescu. Disputa a fost de-a 
dreptul incendiară, schimbîndu-se lo
vituri foarte puternice. Dumitrescu 
preferind directele de dreapta și u- 
percuturile. iar Nedelcea — croșeu- 
rile. Primul rund l-a cîștigat detașat 
bucuresteanul. al doilea a revenit, 
tot detașat. Iul...' Nedelcea ! Ultimul
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performerul galei
rund. o încleștare teribilă, a marcat 
ușoara superioritate a elevului lui 
Lucian Popescu învingător la punc
te. Aurel Dumitrescu, care pare a 
fi mai mult decît o simplă promi
siune pugilistică. Remarcăm că am- 
bji „capi ,(de șerii" ai categoriei „co
coș". Gîju și Nedelcea, 
ai lotului reprezentativ, 
în finală !

Finaliști la categoria 
ele" : 
Majai. 
bligat 
Mihai 
l-a întrecut la puncte pe Ion 
doșan.

Finaliști la categoria „mijlocie" : 
Năstac Alee și Stumph Horst. Șansa 
i-a surîs lui Năstac și atunci cînd 
sorții nu i-au opus pe Ion Petrea, 
acela care-1 învinsese prin k.o. în 
luna februarie. Norocos a fost și ieri 
seară, cînd juriul, probabil încă sub 
influenta victoriei pe care o obți
nuse Năstac asupra lui Chivăr, i-a 
acordat victoria la puncte în dauna 
lui Constantin Cojocaru. Acesta, 
după un început mai slab, cîștigase 
după părerea noastră, ultimele două 
runduri. Stumph Horst, în real pro
gres pe planul tactic, l-a învins pe 
Ion Petrea, căruia nu i-au reușit 
decît foarte rar faimoasele sale lovi
turi cu stînga.

Finaliști la categoria „grea" : Ion 
Alexe și Anghel Iancu, victorioși în 
dauna lui Vasile 
pectiv. Alexandru

Joi seara, de la 
cinci semifinale.

componenti 
n-au aiuns

„semimijlo- 
și ArpadVictor Silberman

Campionul Silberman l-a o- 
să abandoneze pe ambițiosul 
Cornel din Plopeni, iar Majai 

Ho-

Nu întâmplător Stockholmul e su
pranumit „orașul dintre poduri", sau 
mai romantic „Veneția nordului". Nu 
întâlnești aici canale care-să țină loc 
de străzi, nici gondole, dar sumede
nia de brațe prin care apele lacului 
Mălaren se amestecă cu cele ale 
Mării Baltice fărîmițează orașul în 
zeci de insule mari și mici, legate prin 
poduri zvelte unele rămase încă din 
EVul Mediu. Peisajul natural al 
Stockholmulul reunește, ca într-un 
uriaș caleidoscop, marea, golfurile, 
insulele, parcurile în centru și pădu
rile de conifere la periferie ; iar ar
hitectura sa îmbină armonios tradi
ționalul baroc nordic, cu amprenta 
originală, strălucitoare a tendințelor 
moderne.

Partea veche n orașului — cu pa
late încărcate de istorie șl cu stră
duțe înguste mărginite de numeroase 
ateliere meșteșugărești formează nu
cleul metropolei de azi, în care se 
construiește mult. Au apărut cartiere 
noi, orășele satelit, s-a extins rețeaua 
de autostrăzi. Se construiește frumos 
și trainic,. din oțel, beton și sticlă. 
Căutările îndrăznețe spre viitor ale 
arhitecților suedezi și-au găsit una 
dintre cele mai strălucite expresii în 
ansamblul de construcții ce alcătuiesc 
noul complex comercial Hotorgs-City. 
Ridicat pe locul unei vechi piețe, 
unde la mijlocul secolului al XVII- 
lea se făcea negoț cu fin (de aici 1 
se trage și numele) Hotorgs-City este 
dominat de cinci blocuri cu cîte 
20—115 de etaje, în care sînt instalate 
magazine de tot felul, instituții ban
care și de comerț.

Comerțul și afacerile cunosc de 
mai mulți ani o conjunctură favora
bilă. Destinul a fost generos cu a- 
ceastă țară care de o sută cincizeci de 
ani n-a cunoscut explozia bombelor. 
Dar tot ce au realizat suedezii în a- 
cești ani de pace este rezultatul mun
cii lor harnice, al unor preocupări 
pătrunse de realism, de eficiență.

Dezvoltarea industriei suedeze s-a 
bazat nu numai pe bogate resurse 
naturale, dar și pe așa-numitul 
„know-how11 (priceperea tehnică, cu
noștințele tehnice). în legătură cu a- 
ceasta merită subliniată atenția care 
se acordă în Suedia cercetărilor știin
țifice și legăturii strînse între uzină 
și laborator. De acest lucru ne-am 
dat mai bine seama atunci cînd am 
vizitat laboratoarele centrale ale fir
mei „Volvo". Inginerul Ake Larborn 
ne-a condus In sala de încercare a 
motoarelor de automobile și camioa
ne, unde 10 mașini electronice fur
nizau datele privind comportarea a 
tot atîtea motoare, așezate pe 
standuri care simulau, cu o mare 
precizie, condițiile de funcționare pe 
șosea. Asistența instalațiilor era asi
gurată de un singur tehnician care 
se ocupa de centralizarea datelor 
transmise de mașinile electronice. 
Fiecare instalație era prevăzută cu 
un sistem care intervine automat 
in caz de incendiu sau de defecțiune 
tehnică. Rezultatele cercetărilor, ne 
spunea inginerul Larborn, contribuie 
la îmbunătățirea continuă a produ
selor firmei noastre. De cîțiva ani, 
„Volvo" reușește să vîndă mai mul
te automobile pe piața Statelor Unite 
decît pe cea suedeză.

întreprinderile particulare cheltu
iesc anual pentru cercetări științifice 
și tehnice aproape un miliard de co
roane suedeze. In ultimii ani, lucră
rile de cercetări și de dezvoltare au 
format obiectul atenției generale, 
fiind examinate în mai multe rîn- 
duri de parlament (Ricksdag).

în general, de altfel, în Suedia se 
constată o preocupare vizibilă în ve
derea unei reactivizări a instrumen
telor politicii economice a Partidului 
social-democrat, aflat de peste trei 
decenii la conducerea tării, subliniin- 
du-se necesitatea asumării de către 
stat a unor noi șl sporite responsa-

bUltăți economico-financiar©. Jj» ul
timul congres al P.S.D. a fost adop
tat un nou program In domeniile eco
nomic și industrial care, potrivit ini
țiatorilor săi, urmărește să traseze 
căile prin care s-ar putea ajunge la o 
deplină utilizare a brațelor de muncă. 
Se urmărește, îndeosebi — ne relata 
di. Arne Moller, secretar al grupului 
parlamentar al P.S.D. — extinderea 
pieței muncii pentru a da de lucru a- 
celora care au sau vor avea de su
ferit datorită procesului de raționa
lizare a economiei, generat de evolu
ția rapidă a tehnicii noi și, implicit, 
de înăsprirea competiției pe piața in
ternă și externă. In acest sens, se 
preconizează acordarea unui sprijin 
mai mare întreprinderilor din secto
rul public, accelerarea industrializă
rii regiunilor din nordul țării, creș
terea fondurilor pentru cercetări 
științifice și tehnice. In cadrul P.S.D. 
se consideră că statul trebuie să de
țină dreptul de control asupra activi
tății companiilor particulare și să 
fie în măsură să intervină chiar de la 
început într-o acțiune care ar contra
veni Interesului general.

Datorită faptului că plata internă 
a Suediei este limitată, iar economia 
ta e destul de specializată, piețele 
externe constituie principalele de- 
bușee șl surse de aprovizionare pen
tru multe din industriile sale. Prin
cipalii parteneri comerciali al Sue
diei BÎnt țările europene, care absorb 
81 la sută din exporturile acestei 
țări șl furnizează 75 la sută din im
porturile ei. Aproape că nu a existat 
un interlocutor suedez care să nu țină 
să precizeze că țara lui este vital inte
resată în dezvoltarea comerțului și a 
cooperării economice cu toate sta
tele. indiferent de orînduirea lor so
cială, insistând totodată și asupra im
portantei acestei activități în vederea 
creării unui climat al destinderii și 
securității. Se consideră ca nici ps 
departe epuizate posibilitățile extin
derii legăturilor cu țările socialiste, 
printre care și țara noastră. Per
soane oficiale, oameni de afaceri, e- 
conomiști cu care ne-am întâlnit și 
care cunosc și urmăresc îndeaproaDe 
dezvoltarea economică susținută a 
României socialiste, au tinut să ne 
releve interesul și simpatia ce o ma
nifestă opinia publică suedeză fată 
de eforturile poporului nostru pe ca
lea progresului și prosperității. Dl. 
Hans Colliander, șeful diviziei rela
ții comerciale cu Estul din Ministe
rul de Externe, care a avut prilejul 
să viziteze România, ne-a declarat că 
a fost plăcut impresionat de instala
țiile pe care le-a văzut la Suceava si 
Bacău, de industria noastră petrochi
mică pe care o consideră foarte mo
dernă. Referindu-se la evoluția favo
rabilă a comerțului româno-suedez, 
DI. Colliander și-a exprimat convin
gerea că există multiple posibilități 
încă neexplorate de intensificare a 
schimbului de mărfuri si a cooperă
rii economice și tehnico-știintifica 
dintre cele două țări. Dl. Ofverholn. 
director Ia „A.S.E.A.", a arătat că re
lațiile acestor uzine cu întreprinderi 
din România sînt bune și se pot încă 
dezvolta considerabil. în interesul 
ambelor părți. „Uzinele noastre, de
clara dl. Jan Kuylenstierna. director 
general al _,Volvest“-ului, au posibili
tăți de a vinde în tara dvs, și în a- 
celași timp ne sînt necesare o seria 
de produse românești".

Este o părere care ne-a fost Îm
părtășită în multe locuri în Suedia, 
expresie a dorinței extinderii bune
lor relații dintre cele două țări, știut 
fiind că România și Suedia pot co
opera activ pe terenul preocupărilor 
îndreptate spre asigurarea în Europa 
a unei ambiante a destinderii si secu
rității, chezășie a dezvoltării și înflo
ririi multilaterale a fiecărui stat și 
popor european în Darte.

Gh. CERCELESCU

vremea

Mariuțan și, res- 
Prohor.
orele, 19, ultimele

Ieri In țară : Vremea a-a răcit, 
mal ales ta sudul șl estul țării. 
Cerul a fost mai mult senin în 
Transilvania și schimbător ta 
rest. A nins Izolat ta Oltenia, su
dul Moldovei și local în Dobrogea. 
Vîntul a suflat potrivit, cu inten
sificări locale în " “ 
gea șl Moldova, 
sectorul nordic.
rulul la ora 14 
Intre un grad la Corugea șl 12 
grade Ia Vărădla. In București : 
Vremea a fost schimbătoare, cu

Bărăgan, Dobro- 
predomlntad din 
Temperatura ae- 
a fost cuprinsă

cerul variabil, mal mult Benin In 
cursul dimineții. După-amlază a 
plouat slab. Vîntul a suflat slab 
pină la potrivit. Temperatura 
maximă .a atins 10 grade.

Timpul probabil pentru 11, 12 șl 
13 aprilie. In țară : Vreme în ge
neral frumoasă. Cerul va fl va
riabil. Vor cădea precipitații Izo
late. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară, 
exceptînd estul țării. Minimele vor 
fl cuprinse între minus 2 și 8 gra
de, Iar maximele Intre 8 și 18 gra
de. In nordul țării, local brumă șl 
îngheț slab la începutul Intervalu
lui. In București : Vreme In ge- » 
neral frumoasă. Cerul va fl va
riabil. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura In creștere ușoară.

Valeriu MIRONESCU

De la un modest port de pescari (Urmare din pag. I)
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(Urmare din pag. I)

unde vin și unde 
pleacă ?

Sînt peste 1 100 de 
vase, de diverse tipuri 
și categorii, cu și fără 
propulsie, care își au 
portul de bază la Tul
cea. Remorchere, șalu- 
pe-remorcher, nave sa
nitare, nave de trans
portat pește, cutere de . 
pescuit, apoi șlepuri, 
gabare, mahune, bacuri, 
tancuri petroliere, șa- 
lande, pontoane-dormi- 
tor și pontoane de a- 
costare, poduri pluti
toare — iată diversita
tea acestui popor de 
nave. Dar cele mai 
mari, cele mai moder
ne, cele care sînt ade
vărate palate și uzine 
plutitoare, cele care e- 
moționează întregul 
port cînd Se întorc din 
lungile și fantasticele 
lor peregrinări, sînt 
cele patru mari vase de 
pescuit oceanic, traule- 
rele „Galați", „Con
stanța" — dintr-o gene
rație mai veche (cîțiva 
ani) — și cele mai noi i 
„Marea Neagră" și 
„Delta", pornite de cu
rînd in primul lor vo
iaj ■ pe mările și ocea
nele lumii.

Ca orice port', Tul
cea își are „armatorii"

săi. Proprietarii vapoa
relor din Tulcea sînt 
zecile de întreprinderi 
industriale, comerciale, 
cooperatiste sau insti
tuții administrative. 
Sînt instituțiile și în
treprinderile care își 
desfășoară activitatea 
în Delta Dunării, ex- 
trăgîndu-i, prelucrîn- 
du-i și valorificîndu-i ■ 
bogățiile, sau cele me
nite să asigure contac
tul oamenilor deltei cu 
restul lumii, să trans
porte 
dusele civilizației mo
derne. Unul dintre a- 
cești „armatori", între
prinderea de industria
lizare și desfacere a 
peștelui, dispune de o 
veritabilă flotă. Alte 
zeci de nave are între
prinderea piscicolă. 
Alte nave aparțin în
treprinderii de con
strucții și amenajări 
piscicole, întreprinderii 
de construcții hidro
tehnice. cooperației de 
consum și coopera
ției meșteșugărești, în
treprinderii de indus
trie locală, poștei. Lis
ta „armatorilor" din 
Tulcea e lungă. Citită 
mai atent, urmărită în 
detaliile ei funcționale, 
înțeleasă în raporturile 
ei cu viața întregului 
oraș și a zonei lui de

mărfurile, pro-

gravitație, lista aceasta 
ne sugerează pulsul viu 
al unei activități coti
diene dinamice.

A șasea parte din 
populația orașului este 
ocupată în activitatea 
portuară și de naviga
ție. Bărbații aceștia cu 
chipul smead, arși de 
soare, cu mersul elas
tic stilizat în legăna
rea vapoarelor, petre- 
cîndu-și pe apă cel pu
țin jumătate din viață, 
știu să spună multe lu
cruri despre portul lor, 
despre istoria și despre 
prezentul acestui fer
mecător, pitoresc petec 
de țărm. Chiar dacă ar 
vorbi numai despre „în
toarcerea acasă" și tot 
ar fi de ajuns. Pentru 
că întoarcerea acasă are 
acum pentru ei alt 
înțeles. Casele lor de 
altădată erau căsuțele 
din mahalalele pline de 
noroi. Casele de acum 
și din viitor se înșiruie 
în blocurile moderne ce 
dau prestanță 
loare orașului 
tăzi. De aceea, 
viga" — verb 
al vieții 
meni —
mult ca oricînd, o 
taforă. întregul 
navighează prosper în 
timp.

și ca
de as- 
„a na- 

esențial
acestor 

a devenit,
oa- 
mai 
me- 
port

lucra în această întreprindere au fost 
însămînțate 130 hectare cu borceag 
și 40, din cele 80, hectare cu lucerna. 
Paralel cu aceasta se pregătește te
renul pentru floarea-soarelui și cele
lalte culturi în vederea folosirii din. 
plin a celor 129 de tractoare cu care 
sînt dotate fermele, pe 40 din ele s-a 
organizat și schimbul II, antrenîn- 
du-se în această acțiune mecanici 
din ateliere.

Din cele relatate pînă acum se 
poate deduce că se lucrează din plin 
la cîmp, că oamenii sînt preocupați 
de terminarea cît mai grabnică a lu
crărilor de sezon, acordînd, în același 
timp, atenția cuvenită calității. în- 
tr-adevăr acum cînd timpul a devenit 
frumos, iar terenul s-a zvîntat ar fi 
nefiresc să nu se lucreze cu toate 
forțele. Cu toate că oamenii sînt con- 
știenți de acest imperativ al zilei, în 
unele locuri se constată deficiențe 
care frînează, într-un fel sau altul, 
desfășurarea normală a lucrărilor. 
Iată despre ce este vorba.

La I.A.S. Drumul Subțire, județul 
Ialomița, s-au terminat de semănat 
cele 120 ha prevăzute a fi cultivate 
cu lucernă, 50 ha cu borceag și s-a 
trecut la semănatul florii-soarelui. 
Un fapt pozitiv. Totuși, în această 
unitate, desfășurarea corespunzătoare 
și în ritm susținut a lucrărilor de 
campanie este frînată de existența 
unor deficiențe de ordin organizato
ric legate de activitatea sectorului 
A.D.T. și a sectorului mecanic. în a- 
ceste zile cu timp favorabil de lu
cru, în curtea atelierului mecanic 
stăteau 11 tractoare, datorită faptului 
că nu au fost reparate conform gra
ficului sau că s-au defectat din pri
cina reparațiilor necorespunzătoare. 
întrebîndu-1 pe tov. Simlon Popescu, 
inginer mecanic-șef, de ce nu se ur
gentează darea în funcțiune a aces
tor tractoare, ne-a spus că serviciul 
A.D.T. nu reușește să aprovizioneze

atelierul mecanic cu piesele de 
schimb necesare. în afara acestui 
fapt, unele piese, solicitate în mod 
permanent în campanie, ca de exem
plu placa ambreaj, simeringuri, nu 
pot fi găsite nici la baza de aprovi
zionare nr. 3 din Slobozia. Staționa
rea în curtea atelierului mecanic a 
celor 11 tractoare are însă și alte 
cauze, care țin de activitatea cadre-

planificate cu floarea-soarelui se va 
termina săptămîna aceasta. Dar la 
cîmp lucrează efectiv numai 6 se
mănători din cele 15 din dotație. 
Timpul ar putea fi redus la jumătate, 
dacă ar fi utilizate toate cele 15 se
mănători. în felul acesta s-ar crea 
posibilitatea ca însămîntatul porum
bului să înceapă mai devreme. Cu 
atît mai mult cu cît timpul se anunță

Pe ogoarele fermelor

agricole de stat

lor de conducere a acestei între
prinderi. De exemplu, atelierul me
canic mobil (bine utilat și nou) nu 
funcționează de 4 zile, ceea ce face 
imposibilă intervenția operativă la 
cîmp a mecanicilor pentru efectuarea 
reparațiilor mici. în felul acesta, în 
desfășurarea însămînțărilor se înre
gistrează mulți timpi morți. în dimi
neața zilei de marți, pe rampa de re
parații se aflau două semănători 
SPC-6. care au fost trimise în cîmp 
abia în jurul orei 12, necesitînd unele 
verificări și reglări. De ce aceste 
operații nu au fost efectuate înainte 
de începerea campaniei ? Aceste fap
te explică, în parte, ritmul nesatis
făcător al însămînțărilor din această 
unitate. Tov. Ion Moia, tehnolog-șef, 
ne spune că semănatul celor 500 ha

frumos, iar temperatura în sol este 
în continuă creștere.

Și la I.A.S. Lehliu, după cum ne 
spune tov. Alexandru Bobică, direc
torul întreprinderii, se putea însă- 
mînța o suprafață mai mare cu floa- 
rea-soarelul. întîrzierea se datorește 
unor șefi de ferme — de la Dîlga, 
Sălcioara, Rași și Dor Mărunt — 
care au pierdut cîte două zile favo
rabile de 
campanie 
șoară aci 
deoarece 
zia nu a 
postul rămas vacant în urma promo
vării tehnologului întreprinderii în 
post de director la altă unitate. Acest 
lucru se face simțit în urmărirea 
efectivă a lucrărilor și îndrumarea

lucru în cîmp. Actuala 
de însămînțări se desfă- 
în lipsa tehnologului-șef, 
trustul zonal I.A.S. Slobo- 
trimis un alt specialist pe

tehnică absolut necesară. Probabil 
că trustul așteaptă terminarea cam
paniei, ca să trimită „de urgență" un 
tehnolog.

Marți dimineața la I.A.S. însurăței, 
județul Brăila, a început semănatul 
florii-soarelui, realizîndu-se pînă în 
seara aceleiași zile 70 hectare. La 
această unitate, după cum ne spune 
tov. Ion Enache, directorul între
prinderii, terminarea însămînțatului 
culturilor din prima urgență — 350 
hectare borceag și 180 hectare lu
cernă — se află în întîrziere fată de 
timpul favorabil. Explicația acestei 
situații este reținerea și lipsa de ini
țiativă a unor șefi de fermă. Așa se 
explică de ce ferma nr. 3 a realizat 
pînă în seara zilei de marți numai 
10 hectare cu floarea-soarelui, față 
de celelalte ferme care au însămînțat 
in jurul a 50 de hectare.

Concluzia ce se desprinde din rai
dul efectuat este că ritmul însămîn- 
tărilor, în general satisfăcător, poate 
fi accelerat dacă deficiențele sem
nalate în activitatea fermelor, în
treprinderilor agricole și trusturilor 
zonale I.A.S. vor fi eliminate neîntîr- 
ziat. A face în această perioadă re
parații la tractoare, a regla abia 
acum semănătorile, cînd aceste utilaje 
ar trebui să fie în cîmp, constituie 
exemple de neglijență și lipsă de răs
pundere. Este adevărat, șefii de fer
mă au fost învestiți cu autonomie 'în 
ce privește organizarea producției și 
a muncii. Dar această autonomie nu 
trebuie să ducă nicidecum la întîr
zierea lucrărilor, așa cum s-a întîm- 
plat la I.A.S. I.ehliu și însurăței. Se 
cere ca trusturile zonale I.A.S. să re
zolve mai operativ problemele de 
care depinde buna desfășurare a lu
crărilor de sezon în fermele între- 
prinderilpr agricole de stat.

Nistor ȚUICU 
Aurel PAPADIUC i 
Teodor ION



IN SPIRITUL COOPERĂRII
ÎNTRE STATE,
AL DESTINDERII

Șl SECURITĂȚII EUROPENE
SESIUNEA COMISIEI ECONOMICE A 0. N. U. PENTRU EUROPA

Sub lozinca „Nu a- 
vem nevoie de 
blocuri militare", în 
localitatea San Gio
vanni Valdagno a 
avut loc o puternică 
manifestație. Parti- 
cipanțli au cerut ie
șirea Italiei din 
pactul nord-atlanticGENEVA. — Corespondentul A- 

gerpres, H. Liman, transmite : La se
diul Națiunilor Unite din Geneva 
s-au deschis miercuri lucrările celei 
de-a 24-a sesiuni a Comisiei Econo
mice a O.N.U. pentru Europa.

In cadrul dezbaterilor, comisia va 
examina situația economică pe con
tinentul european, rapoartele celor 
1.2 comitete ale sale, precum și pe 
cele ale Secretariatului cu privire la 
reuniunea consilierilor economici 
principali ai guvernelor tarilor mem
bre ale Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa.

La lucrări participă delegații ale 
tuturor țărilor membre ale Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Europa. 
Delegația română este condusă de 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Sesiunea a fost deschisă de amba
sadorul Emanuel Treu, președinte 
ai Comisiei în perioada 1967—1968.

Participantii au păstrat un mo
ment de reculegere în memoria pre
ședintelui Prezidiului Sovietului Su
prem al R.S.S. Ucraina, Demian Ko- 
rotcenko.

Reprezentantul personal al secreta
rului general al O.N.U., Martin Hill, 
a dat apoi citire mesajului adresat 
de U Thant, care subliniază rolul 
vital al comisiilor regionale în pre
gătirea celui de-al doilea Deceniu al 
Națiunilor Unite pentru dezvoltare. 
Referindu-se la Comisia Economică 
a O.N.U. pentru Europa, secretarul 
general al Națiunilor Unite relevă 
că datorită ei țările industrializate 
ale continentului european au învățat 
să coopereze rodnic. în cadrul Co
misiei Economice O.N.U. pentru Eu
ropa, subliniază U Thant, această 
cooperare se dezvoltă între țări a- 
vînd sisteme economice și sociale di
ferite. Faptul prezintă foarte mare 
importantă pentru promovarea pro
gresului economic reciproc și contri
buie nu numai la dezvoltarea și la in
staurarea unor relații prietenești, ci 
și la salvgardarea securității lumii.'

A urmat la cuvînt secretarul exe
cutiv al Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa. Janez Stanovnik, 
care a schițat evoluția schimburilor 
între țările membre ale Comisiei, 
precizînd că, deși rezultatele cantita
tive în domeniul producției. sînt fa
vorabile, politica, generală de sinteză 
a dezvoltării economice prezintă încă 
o serie de lacune. Vorbitorul a fixat 
jaloanele principale ale programului 
pe termen lung al Comisiei, Insistînd 
asupra necesității de a se aprofunda 
probleme de interes general. El a 
relevat necesitatea adoptării unei po
litici mai deschise în. vederea pro
movării cooperării internaționale și a 
înlăturării obstacolelor existente în 
comerțul Est-Vest.

Ultimul vorbitor al ședinței de di
mineață a fost secretarul general al 
UNCTAD, Manuel Perez Guer
rero.

în ședința de după-amiază, dele
gatul polonez a atras atenția asupra 
necesității ca R.D.G. să fie prezentă 
la activitățile Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa ca membru cu 
depline drepturi, ca un stat cu un 
potențial economic important, situat 
printre cele mai dezvoltate țări in
dustrializate din lume. Delegatul 
U.R.S.S. a arătat, la rîndul său, că 
R.D.G. ocupă al 14-lea loc în lume 
și al 6-lea în Europa în ceea re pri
vește volumul schimburilor.

în continuarea lucrărilor, președin
tele Treu a evocat liniile mari ale 
evoluției economice postbelice, ac- 
centuînd asupra rolului jucat de Co
misia Economică a O.N.U. pentru 
Europa în dezvoltarea cooperării in- 
tereuropene, ca și în dezvoltarea eco
nomică a Europei pe plan mondial.

Trecîndu-se la alegerea Biroului 
sesiunii, delegatul Marii Britanii a 
propus ca președinte pe reprezentan
tul Bulgariei, prof. Evghenii Mateev. 
Șeful delegației române, Mircea Ma- 
lita, după ce a mulțumit președinte
lui Treu pentru aportul adus în con
ducerea trecutelor sesiuni ale Comi
siei, a susținut propunerea britani
că. Subliniind aportul reprezentantu
lui bulgar la activitatea Comisiei 
Economice a O.N.U. pentru Europa 
în vederea accelerării progresului e- 
conomic si social și a cooperării în 
cadrul acestui organism european. 
Mircea Malița a spus că delegația 
română încearcă un sentiment de sa
tisfacție pentru faptul că prof, Ma
teev reprezintă o tară vecină cu care 
România întreține vechi relații de 
prietenie și cooperare rodnică în 
toate domeniile.

Evghenii Mateev a fost ales în u- 
nanimitate ca președinte al Comi
siei. în urma propunerii delegatului 
cehoslovac. ambasadorul Johan 
Kaufmann (Olanda) a fost ales vice
președinte al Comisiei.

Participantii au desemnat ca ra
portori ai Comisiei pe Constantin 
Georgescu (România) și Pierre 
Mutter (Franța).

A fost ales, de asemenea, un Co
mitet al sesiunii, -însărcinat cu e- 
xaminarea rapoartelor prezentate de 
organele subsidiare. Președinte al 
Comitetului este ambasadorul J. P. 
Van Bellinghen (Belgia), iar vice
președinte ambasadorul J. Kralik 
(Cehoslovacia).

★
Miercuri dimineața, Mircea Malița, 

șeful delegației române la cea de-a 
24-a sesiune a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, a avut o în
trevedere cu Janez Stanovnik, secre
tarul executiv al Comisiei. La discu
ții a asistat, de asemenea, ambasa
dorul Nicolae Ecobescu, șeful mi
siunii permanente a Republicii So
cialiste România la Geneva. Cu a- 
cest prilej au fost discutate probleme 
privind actuala sesiune, precum și 
aspecte . ale participării României 
la activitățile Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa.

agențiile de presă

transmit:
Lucrările celei de-a doua sesiuni a Conferinței O.N.U. 

pentru codificarea dreptului tratatelorau încePut ieri la Viena- 
Conferința are ca scop să elaboreze o convenție internațională cuprinzînd 
normele care guvernează încheierea, aplicarea, interpretarea și încetarea vala
bilității tratatelor, acordurilor și convențiilor dintre state. Textul convenției ce 
urmează a fi completat și definitivat la actuala sesiune a fost adoptat provizoriu 
în 1968. Delegația română Ia actuala sesiune este condusă de Gheorghe Pele, 
ambasadorul României Ia Viena, care deține funcția de vicepreședinte al 
conferinței.

Noul președinte al Con
siliului Național de Elibera
re din Ghana, generalul Walter 
A. Afrifa, a afirmat, într-un mesaj 
radiotelevizat, că nu va interveni nici 
o schimbare în politica internă și ex
ternă a țării. El a declarat că unul 
dintre obiectivele Consiliului Național 
de Eliberare este trecerea la un regim 
civil și a precizat că activitatea parti
delor politice ghaneze va fi permisă 
începînd de la 1 mai.

ne spaniolă care au dorit au rămas în 
Guineea.

Ivan Bașev, ministrul aface
rilor externe al R. P. Bulgaria, a sosit 
la Moscova într-o vizită neoficială. El
a fost întîmpinat la aeroport de mi
nistrul de externe al U.R.S.S., Andrei 
Gromîko.

Delegația condusă de 
Traian Pop, adiunct ministru
lui învățămîntului, a sosit la Belgrad, 
pentru a semna planul de aplicare 
« acordului de colaborare culturală pe 
1969—-1970 între Republica Socialistă 
România și R.S.F. Iugoslavia.

Intr-un articol consacrat 
relațiilor economice unga- 
ro-italiene,ziarul »>Figyel°“ releva 
că în prezent Italia ocupă locul al 
doilea în comerțul Ungariei cu țările 
apusene, după R. F. a Germaniei. 
Față de 103 milioane dolari cît a în
sumat comerțul ungaro-italian în 1965, 
în anul 1968 el a ajuns la 131 mi
lioane dolari.

Primul zbor de încercare 
al avionului supersonic de 
pasageri „Concorde 002" 
construit în Marea Britanie a avut loc 
miercuri la amiază pe aeroportul din 
Bristol. Avionul a zburat timp de 21 
de minute, după care a aterizat la 
baza aeriană de la Fairford, situată Ia 
80 kilometri nord-est de Bristol.

Toate trupele spaniole au 
părăsit teritoriul Guineei 
Ecuatoriale, a hiformat secretarul 
general al O.N.U., U Thant, în Con
siliul de Securitate. în raportul său, 
U Thant a arătat că nu au fost sem
nalate incidente în cursul operațiuni
lor de evacuare, iar cetățenii de origi-

Ministerul Comerțului Ex
terior al Italiei 3 anunțat că toate 
investițiile străine vor trebui să obți
nă autorizația guvernului pentru a 
opera în Italia. S-a precizat că această 
măsură a fost luată cu scopul de a se 
înlătura speculațiile în domeniul in
vestițiilor.

Alexandra Ariiuhina a în 
cetat din viață la Moscova, în vîrstă 
de 80 de ani. Membră de partid din 
anul 1910, participantă activă la miș
carea revoluționară, după Revoluția 
din Octombrie, Alexandra Artiuhina a 
ocupat diferite posturi de răspundere 
în sindicatele sovietice. Necrologul este 
semnat de Leonid Brejnev, Nicolai 
Podgornîi, Alexei Kosîghin și de alți 
conducători sovietici.

MICHEL DEBRE REAFIRMĂ 
POZIȚIA FRANȚEI 
FAIĂ BE N.A.T.O.

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al Fran
ței, Michel Debre, care a sosit la 
Washington pentru a participa la 
reuniunea Consiliului ministerial al 
N.A.T.O. organizată cu prilejul ani
versării a 20 de ani de la înființa
rea acestui bloc militar șl politic, 
a declarat reprezentantului radiote- 
leviziuhii franceze că în cei 20 de 
ani care au trecut de la înființarea 
N.A.T.O. „cauzele cs au existat la 
originea acestei alianțe au dispărut, 
în cea mai mare parte, și circum
stanțele lumii în care trăim nu mai 
sînt cele ale lumii din urmă cu 2l) 
de ani" „Ținînd seama de aceasta — 
a continuat Debrâ — Franța a tras 
deja unele concluzii- Ea a eliminat, 
îndeosebi, ceea ce era numit inte
grare, adică și-a reluat comanda 
asupra armatei sale și autonomia sa 
politică".

Wy Brandt 
despre propunerea 
privind o conferința 

în problema 

securității europene
OTTAWA 9 (Agerpres). — Minis

trul de externe al R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt, a părăsit Ottawa ple- 
cînd spre Washington după o vizită 
oficială de două zile făcută în Ca
nada. într-o conferință de presă ținută 
înaintea plecării, Willy Brandt și-a 
expiimat teama că hotărîrea guvernu
lui canadian de a retrage forțele sale 
N.A.T.O. din Europa occidentală „va 
putea duce la o reacție în lanț" în 
cadrul Alianței atlantice.

Ministrul de externe vest-german a 
declarat în cadrul unui interviu tele
vizat că „ește foarte important să nu 
fie adoptată o atitudine negativă" față 
de conferința cu privire la securitatea 
europeană, propusă în Apelul statelor 
participante la Tratatul de la Varșo
via. Subliniind că o asemenea con
ferință „trebuie pregătită serios, de
oarece, în cazul în care va avea loc, 
nu trebuie să se admită eșecul ei“, 
Brandt a spus că „în Apelul de la 
Budapesta există un anumit număr 
de principii cu care, eu personal, cred 
că țările occidentale se pot identifica, 
precum și anumite declarații asupra 
cărora ar trebui să aibă loc discuții 
prealabile".

(Urmare din pag. I)

sub apă, prohibirea plasării pe orbită 
în spațiul cosmic a armelor nucleare, 
în sfîrșit, tratatul privind neprolife- 
rarea armelor nucleare. Toate aceste 
acorduri au constituit măsuri utile 
și au jucat un rol pozitiv în elimi
narea efectelor nocive ale explozii
lor nucleare, în limitarea sferei de 
răspîndire și aplicabilitate a armelor 
nucleare. Dar este tot atît de ade
vărat că pînă acum nu s-a între
prins nici o măsură de dezarmare 
reală, nici o singură armă atomică 
nu a fost demontată, nici un bom
bardier și nici măcar o pușcă nu au 
fost distruse. Măsurile profilactice, 
de preîntîmpinare a extinderii și am
plificării cursei înarmărilor în do
menii noi sînt, incontestabil, necesare 
și ele trebuie continuate. - în acest 
sens, interzicerea activităților mi
litare în adîncul mărilor și ocea
nelor, în afara jurisdicției na
ționale a statelor, sau limitarea ve
hiculelor nucleare strategice, sînt do
menii în care se sondează deja posi
bilitatea unor acorduri.

Dar este oare aceasta suficient ?
Discuțiile de pînă acum din Comi

tetul celor 18 au reliefat că o ce
rință imperioasă a momentului ac
tual este trecerea la o etapă cali
tativ nouă. în care să se întreprindă 
măsuri concrete, eficiente de dezar
mare care să se soldeze cu rezultate 
palpabile — arme lichidate, baze mi
litare desființate și, în consecință, 
fonduri eliberate pentru scopuri paș
nice. In acest context au fost men
ționate asemenea măsuri ca interzi
cerea experiențelor subterane cu 
arma nucleară, demontarea bazelor 
militare de pe teritoriile altor țări.

L Brejnev și A. Kosîghin 
au primit pe ministrul de externe 

al României, Corneliu Mănescu

început
de stagiune

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri 
ale patrioților 

asupra Saigonului
SAIGON 9 (Agerpres). — Pentru 

prima dată în cursul acestei luni, 
forțele Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud au atacat 
marți noaptea Saigonul — relatează 
corespondentul agenției United Press 
International. Rachetele lansate de 
forțele patriotice au explodat în sec
torul Gia Dinh, la numai 4 kilometri 
de centrul capitalei sud-vietnameze, 
în apropiere de autostrada strategică 
ce duce spre bazele militare ameri
cane de la Bien Hoa și Long Binh. 
Un pod situat în sectorul unde au 
căzut rachetele a fost avariat.

Un comunicat
al Comandamentului 

forțelor armate 

populare de eliberare
SAIGON 9 (Agerpres). — Un co

municat al Comandamentului forțe
lor armate populare de eliberare din 
Vietnamul de sud, difuzat de agen
ția de presă Eliberarea, relevă 
succesele vobținute de patrioți în 
cursul celor cinci săptămîni ale 
ofensivei declanșate la 22 februarie 
pe toate cîmpurile de luptă. In 
cursul luptelor ce au avut loc în 
această perioadă — precizează comu
nicatul — au fost uciși, răniți sau 
luați prizonieri peste 104 000 de mi
litari inamici, dintre care 52 000 
americani și peste 4 000 tailandezi, 
australieni și sud-coreeni. In același 
timp, forțele patriotice au doborît 
sau distrus la sol 1 600 de avioane 
și 2 900 vehicule militare, au scu
fundat sau incendiat 275 de nave „și 
alte ambarcațiuni militare și au in
cendiat 270 de depozite de muniții 
și carburanți.

In primele trei luni ale acestui an, 
menționează comunicatul, detașamen
tele Frontului Național de Eliberare 
au scos din luptă peste 180 000 de 
militari inamici, au distrus 2 665 
avioane, 462 nave și ambarcațiuni 
militare, 5 090 vehicule militare și 
au incendiat peste 300 depozite de 
echipament militar și carburanți. 
Simultan, marile baze americano- 
saigoneze de la Da Nang, Chu Lai. 
Dau Tieng, Dong Tam, Sung May, 
Dong Du etc. au fost supuse unor 
repetate atacuri de către forțele pa
triotice sud-vietnameze.

în urma succeselor repurtate, în 
pofida intensificării raidurilor bom
bardierelor americane „B-52", for
țele Frontului Național de Eliberare 
și-au consolidat pozițiile din toate 
punctele de vedere — arată agenția 
Eliberarea. Comunicatul adresează 
un apel tuturor forțelor patriotice de 
a-și intensifica acțiunile în vederea 
obținerii victoriei finale, pentru reali
zarea unui Vietnam de sud pașnic, 
independent, democratic, neutru și 
prosper și pentru reunificarea paș
nică a patriei.

lichidarea grupărilor militare închise, 
prohibirea eficientă a armelor chimi
ce și bacteriologice, acțiuni de dez
armare și securitate pe plan re
gional, precum și alte măsuri si
milare, de natură să conducă la în
lăturarea primejdiilor de război, la 
sporirea securității statelor.

Sînt bine cunoscute poziția activă, 
militantă a României, eforturile sale 
pentru a contribui la așeza
rea raporturilor dintre țările Eu

MOSCOVA — Corespondentul,A- 
gerpres N. Cristoloveanu trans
mite : La 9 aprilie, Corneliu Mă
nescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, care 
s-a aflat la Moscova într-o vizită o- 
ficială la invitația guvernului 
U.R.S.S., a fost primit de Leonid 
Brejnev, secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă tovă
rășească, au fost abordate proble
me referitoare Ia dezvoltarea con
tinuă a relațiilor de prietenie și a 
colaborării multilaterale frățești 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Uniunea Sovietică, în intere
sul cauzei socialismului și păcii în 
Europa și în întreaga lume, al în
tăririi unității țărilor socialiste. In
terlocutorii au făcut un schimb de 
păreri util asupra unor probleme 
ale actualei situații internaționale, 
ale securității europene.

La convorbire au participat 
A. A. Gromîko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ministrul afacerilor exter

ne al U.R.S.S., și Teodor Marines
cu, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România la Moscova.

★
Corneliu Mănescu, ministrul afa

cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a fost primit la 9 a- 
prilie, la Kremlin, de Alexei Ko
sîghin, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Cu acest prilej a avut loc, în
tr-o atmosferă prietenească, un 
schimb de păreri privind dezvol
tarea continuă a colaborării multi
laterale dintre cele două țări și în
tărirea prieteniei româno-sovietice. 
Au fost discutate, de asemenea, o 
serie de probleme ale actualității 
politice internaționale care intere
sează ambele părți.

La convorbire au luat parte 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al. U.R.S.S., șl Teodor 
Marinescu, ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar al Republi
cii Socialiste România la Moscova.

ia Teatral
Națiunilor

Ministrul de externe al României 
a plecat spre București

MOSCOVA'9 — (Agerpres). — 
Miercuri seara a părăsit Moscova, 
plecînd spre București, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Ro
mânia, care, la invitația guvernu
lui sovietic, a făcut o vizită ofi
cială în U.R.S.S. între 7 și 9 apri
lie.

Ministrul de externe român a 
fost însoțit de George Marin, Ion 
Covaci și Ion Anghel, directori în 
Ministerul Afacerilor Externe.

La plecarea din gara „Kiev“, 
unde erau arborate drapelele de

stat ale României și Uniunii So
vietice, ministrul afacerilor exter
ne al României, Corneliu Mănescu, 
și persoanele care l-au însoțit au 
fost conduși de Andrei Gromîko, 
ministrul afacerilor externe ai 
Uniunii Sovietice, L, F. Iliciov și 
N. P. Firiubin, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe al 
U.R.S.S., I. N. Zemskov, secretar 
general al M.A.E. al U.R.S.S., și de 
alte persoane oficiale.

Erau de față Teodor Marinescu, 
ambasadorul României la Moscova, 
și membri ai ambasadei române.

Activitate diplomatică 
privind evoluția situației
din Orientul

WASHINGTON 9 (Agerpres). — 
Regele Hussein al Iordaniei, care se 
află într-o vizită oficială de trei zile 
în S.U.A., a avut marți o întrevedere 
cu secretarul de stat William Rogers. 
La sfîrșitul întrevedem, regele Hus
sein a refuzat să facă vreo declarație 
în legătură cu problemele discutate. 
Tot marți, suveranul iordanian a avut 
o întrevedere cu președintele Nixon.

★
DAMASC 9. — La Damasc s-a 

întors, după vizita de trei zile efec
tuată în capitala R.A.U., Mustafa Gus- 
tum, membru al conducerii partidului 
Baas din Siria. într-o declarație făcută 
pe aeroport, Gustum a informat pe 
ziariști că a remis președintelui Nassei 
la Cairo un mesaj din partea pre
ședintelui Siriei, Noureddin Atassi, și 
l-a informat pe șeful statului egiptean 
asupra rezultatelor celui de-al patru
lea congres extraordinar al partidului 
Baas. El a precizat, de asemenea, că 
președintele Nasser a manifestat de
plină înțelegere pentru actuala evo
luție a vieții interne din Siria.

★
CAIRO 9 (Agerpres). — Liderul 

Partidului conservator din Marea Bri
tanie, Edward Heath, a părăsit miercuri 
Cairo, unde a făcut o vizită de o zi, 
plecînd spre Atena.

Edward Heath a avut la Cairo în
trevederi cu președintele RA.U., Gamal 
Abdel Nasser, și cu ministrul de ex-

de încredere și stimă reciprocă pen
tru instaurarea păcii și securității pe 
continent. în abordarea acestei pro
bleme, țara noastră pornește de Ia 
convingerea că înfăptuirea securității 
europene ar corespunde nu numai 
aspirațiilor și intereselor popoarelor 
din această regiune, ci și cauzei ge
nerale a păcii.

De o mare însemnătate pentru 
securitatea continentului european ar 
fi retragerea trupelor de pe te

Apropiat
teme, Mahmoud Riad. în timpul con
vorbirilor, care au avut loc cu acest 
prilej, au fost abordate probleme ale 
actualei situații din Orientul Apropiat, 
precum și cele referitoare la relațiile 
bilaterale.0 declarație a M.A.E.->al R. P. D. Coreene

PHENIAN 9 (Agerpres). — Purtă
torul de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe , al R.P.D. Coreene a 
dat publicității la Phenian o decla
rație în legătură cu intențiile auto
rităților japoneze de a trece prin 
Dietă proiectul de „lege cu privire 
la controlul emigrației și imigrației", 
cu scopul de a intensifica represiu
nile împotriva rezidenților coreeni 
din Japonia, transmite agenția 
A.C.T.C. Această lege, se arată în de
clarație, are drept scop reprimarea 
drepturilor naționale democratice ale 
rezidenților coreeni din Japonia. Tot
odată, prin această lege se stipulează 
dreptul autorităților japoneze de a 
„desemna" pe cei care urmează să fie 
„expulzați", cu scopul de a trimite 
numeroși rezidenți coreeni din Ja
ponia în Coreea de sud.

Theatre de France, vechiul 
„Odeon" renovat de curînd, se 
pregătește să ridice cortina, du
pă un relache îndelungat. As
tăzi se deschide cea de-a 
16-a stagiune a Teatrului Na
țiunilor. In legătură cu această 
prestigioasă manifestare cultu
rală internațională, care va 
dura pînă la 28 iunie, bucu- 
rîndu-se de participarea a 11 
țări, dl. Felix Giacomoni. di
rectorul general al teatrului, 
ne-a prezentat unele amănunte 
despre repertoriu si desfășura
rea stagiunii.

Stagiunea va fi inaugurată 
de Irlanda cu o piesă cla
sică a lui Oliver Gold
smith, „Ea se umilește spre a 
triumfa", și cu o piesă a lui 
Brendan Behan, „Băiatul din 
Borstal", în interpretarea com
paniei „Abbey Theater" din 
Dublin ; vor urma apoi Spania 
cu celebra trupă de dansuri și 
cîntece „Flamenco" a lui An
tonio Gades, Cehoslovacia, cu 
piesa „Dans si lacrimi" de Pe
ter Zvon, Romănia. cu o serie de 
spectacole „D-ale carnavalului"
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de Caragiale. interpretate de , 
colectivul Teatrului „Uua’ 
Sturdza Bulandra" (26—30 mat>r 
în regia lui Lucian Pintilie, 
Tunisia, Statele Unite cu o 
trupă de balet modern a lui 
Glen Tetley. Italia, Japonia, 
Portugalia. Etiopia. Celebrul 
teatru-laborator interscandinav, 
„Odin-Teatreț" din Danemarca, 
va prezenta piesa „Ferjji" de Pe
ter Seeberg.

Pentru prima dată, cea de-a 
șaptea artă va fi reprezentată 
la această manifestare cu o de
cadă cinematografică în cadrul 
căreia vor fi proiectate filme 
despre teatru și balet. După 
cum se vede, un evantai foarte 
larg de genuri — teatru, dans, 
operă — reprezentând, totodată, 
diversele tendințe în teatru pe 
plan internațional.

Referindu-se la prezența țării 
noastre la această stagiune, dl. 
Fâlix Giacomoni ne-a spus:

„Pentru mine, ca și pentru 
mulți spectatori francezi, Ca- 
ragiale este o figură cunos
cută. Am găsit interesantă 
pentru Teatrul Națiunilor piesa 
„D-ale carnavalului" pe care am 
văzut-o de altfel la București, o 
piesă accesibilă unui public larg. 
Caragiale este un realist, un 
incisiv, apreciat azi pretutin
deni. Noi, francezii, găsim în 
el aspecte din Moliere, Fey
deau și Courteline. Comedie de 
situație, satiră, ingeniozitate.

Sînt convins că prezența ro
mânească la stagiunea Teatru-

o 
la 
a- 
a- 
la

lui Națiunilor va însemna 
nouă contribuție, nu numai 
afirmarea palorilor sale ne 
rena internațională, dar. în 
celasi timp, si o nouă verigă 
legăturile culturale tradiționale 
franco-romăne. Așteptăm, deci, 
cu plăcere si nerăbdare pe in
terpreta români ai lui Cara
giale pe scena Teatrului Na
țiunilor. Nu-mi rămâne decît să 
le adresez urări de succes la 
această importantă manifestai e 
culturală internațională ce se 
va desfășura într-un climat de 
prietenie".

res în cercurile conferinței de la Ge
neva. Mulți dintre participantii la lu
crările acesteia consideră că înfăp
tuirea propunerilor cuprinse în apel, 
convocarea conferinței statelor euro
pene pentru discutarea modalităților 
de normalizare a raporturilor inter
statale ar avea o deosebită im
portanță în viața continentului.

In fața Comitetului celor 18 stat# 
pentru dezarmare se deschide 
deci, în toate domeniile amintite, un

A

In sprijinul păcii
si securității interne Anale

ropei pe baze noi care să excludă 
folosirea forței, să elimine sursele de 
tensiune și animozități, să porneas
că în abordarea problemelor litigioa
se de la realitățile obiective, să per
mită o conlucrare largă în spiritul 
egalității, neamestecului în treburile 
interne ale altor state. Sînt cunoscu
te, de asemșnea, inițiativele sale, 
acțiunile sale concrete pentru 
statornicirea unor relații de colabo
rare multilaterală și bună vecinătate 
între state, crearea unei atmosfere

ritoriul altor state în limitele fron
tierelor lor naționale, lichidarea ba
zelor militare străine existente în 
Europa, desființarea N.A.T.O. și con
comitent a pactului militar de la 
Varșovia, crearea de zone denuclea- 
rizate șl înfăptuirea altor măsuri de 
dezarmare regională.

Un program realist de acțiune a 
fost propus recent tuturor statelor 
europene în Apelul de la Budapesta 
al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, primit cu deosebit inte

cîmp larg de acțiune, cu posibilități 
multiple de initiative constructive 
pentru fiecare membru al comuni
tății internaționale. Cum să se co
ordoneze toate aceste eforturi, cum 
să se confere tratativelor perspec
tivă. continuitate, consistentă și efi
cacitate sînt chestiuni care preo
cupă mai multi membri ai comite
tului, sugestii interesante în această 
privință făcînd o serie de delegații.

La rîndul său. delegația română a 
propus elaborarea unui program de

lucru ai negocierilor de dezarmare, 
încadrat într-un deceniu de dezar
mare al Națiunilor Unite. Un a- 
semenea program ar coincide cu 
cel de-al doilea deceniu al dezvol
tării (1970—1980), permițînd astfel o 
armonizare în aceste domenii decisive 
pentru progresul și pacea generală.

Expunînd concepția și poziția tării 
noastre în domeniul dezarmării, de
legația română în comitet sublinia 
că asigurarea dreptului egal al sta
telor la pace și securitate. De care 
legalitatea internațională îl consacră 
si are menirea de a-1 promova si 
apăra, constituie un imperativ ma
jor. căruia negocierile de dezarmare 
trebuie să-i fie constant subordonate.

Poporul român, care își consacră 
azi toate eforturile unui program 
vast de dezvoltare multilaterală a 
-tării, este vital interesat ca în lume 
să se instaureze pacea, să domnească 
buna înțelegere si prietenia între na
țiuni.

„în întreaga sa activitate externă, 
spunea în legătură cu aceasta repre
zentantul tării noastre, ambasadorul 
Nicolae Ecobescu, România por
nește de la adevărul notoriu că în 
viata internațională nimic nu poate 
fi trainic și durabil fără respectarea 
cu strictete. în relațiile dintre state, 
oricare ar fi orînduirea lor social- 
politică. a postulatelor cardinale care 
sînt principiile suveranității și in
dependentei naționale, egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, ne
amestecului în treburile interne, ne- 
recurgerii la forță.

Animată de aceste idealuri. Româ
nia militează cu toată hotărîrea pen
tru eliminarea forte! și excluderea 
războaielor din viata societății, pen
tru înfăptuirea dezarmării".
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