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DENSITATEA TIMPULUI

CONSTRUCȚII INDUSTRIALE
Pentru colectivele întreprinderilor 

de construcții-montăj ale ministeru
lui nostru, timpul de lucru are o 
maximă însemnătate. Sarcinile spo
rite și de o deosebită complexitate 
ce le revin în înfăptuirea progra
mului de investiții nu pot fi înde
plinite decît prin folosirea fiecărei 
zile și ore de muncă, cu randa
mente superioare. In genere, rezul
tatele obținute în primul trimestru 
al acestui an — perioadă în care iar
na grea și îndelungată a stîn- 
jenit mai mult ca în oricare alți 
ani activitatea de execuție pe 
șantiere — atestă convingător 
că conducerile și colectivele în
treprinderilor noastre au înțeles 
înaltele considerente economice 
sub imperativul cărora se realizează 
prevederile planului din acest an — 
an hotărîtor al cincinalului. Dacă 
în primele trei luni, pe ansamblul 
ministerului, planul a fost îndepli
nit în proporție de 100.1 la sută, vo
lumul lucrărilor de construcții-mon- 
taj executate reprezentînd 21,5 la 
sută din prevederile pe acest an, 
aceasta se datorează, în mare mă
sură, folosirii mai productive a 
timpului de lucru și a forței de
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Ing. Mircea GEORGESCU 
adjunct al ministrului constructor 
pentru industria chimicd și rafinării

muncă, a mijloacelor tehnice de pe 
șantiere. Important este că în aceas
tă perioadă au fost puse în funcțiune 
11 capacități de producție, din care 
4 cu un avans de 1—2 trimestre față 
de termenul planificat.

Rezultatele bune din primul tri
mestru au constituit o bază sigură 
pentru accelerarea în continuare a 
ritmului de execuție a lucrărilor de 
construcții-montăj pe toate șantie
rele. în luna aprilie, nivelul realiză
rilor a sporit mult în comparație cu 
media primelor trei luni. Astfel, pînă 
la începutul lunii mai, pe ansamblul 
ministerului se realizase peste 30 la 
sută din volumul anual al lucrărilor 
de construcții-montăj. Ritmul si pro
porția de execuție a lucrărilor în 
aceste 4 luni sînt de bun augur, dacă 
ținem seama că constructorii și 
montorii întreprinderilor noastre 
trebuie să pună în funcțiune pînă

Aproape peste tot, terminarea 
. .(campaniei de însămînțări a coincis 

• cu începerea lucrărilor de între
ținere a culturilor. Vremea frumoa
să din prima decadă a lunii mai a 
permis ca, în unitățile în care s-a 
acordat o atenție deosebită orga-' 
nizării muncii, mobilizării coopera
torilor la această activitate, între
ținerea culturilor să se desfășoare 
într-un ritm intens.

In multe cooperative agricole din 
județul Alba se execută intens 
prima prașilă la sfecla de zahăr, 
plivitul griului șl diferite lucrări 
de întreținere în grădinile de le
gume, în vii și livezi. Cooperatorii 
din Cunța au terminat prima pra
șilă pe întreaga suprafață cultivată 
cu sfeclă de zahăr, precum și sapa 
mare la vița de- vie. Aceste fapte 
și altele de acest fel situează coo
perativa agricolă din Cunța pe un 
loc meritoriu la lucrările de între
ținere a culturilor. In ultima ședin
ță a consiliului de conducere, care 
a avut loc în ziua de 11 mai, s-a 
dezbătut situația -existentă în gră
dina de legume. Deși acest sec
tor reprezintă o sursă importantă 
de venituri pentru cooperativă, lu
crările de întreținere, ca, și planta
tul în cîmp al roșiilor și ardeilor 
au rămas în urmă. Măsurile stabi
lite de consiliul de conducere ur
măresc antrenarea la muhcă a tu
turor cooperatorilor, pentru ca și 
aceste lucrări să se facă la timp. 
Și cooperatorii din Spring au ter
minat primă prașilă la sfecla de 
zahăr și au plivit peste 150 hectare 
cu grîu. Aceste lucrări se execută 
intens și la Cooperativele din Cistei, 
Ohaba, Aiud I, Noșlac șl altele din 
județul Alba.

Rezultate bune în ce privește 
executarea lucrărilor de întreținere

a culturilor au fost obținute și în 
unele unități agricole din județul 
Olt. Poposim în mai multe coope
rative. „La cîmp lucrează circa 
1 000 de oameni — ne spune Con
stantin Andreescu, președintele 
cooperativei agricole din Brebeni. 
500 dintre ei plivesc grîul de pălă- 
midă, iar o parte prășesc ultimele 
suprafețe cu sfeclă. Se lucrează, de 
asemenea, la vie și în grădina de 
legume pentru a termina plantarea 
suprafețelor prevăzute a se. cultiva 
cu ardei, roșii etc."

Timpul umed și călduros care 
favorizează atît dezvoltarea cultu
rilor, cît și a buruienilor, necesită 
ca în toate unitățile agricole să se 
acorde atenția cuvenită lucrărilor 
de întreținere a culturilor. Pentru 
aceasta, întocmai ca la semănat, 
se cere o bună organizare a mun
cii, folosirea din plin- a tuturor for
țelor, astfel ca să se asigure con
diții bune de dezvoltare a cultu
rilor. cale sigură de obținere a 
unor recolte mari.

In unele locuri însă se neglijea
ză efectuarea rapidă a lucrărilor de 
întreținere a culturilor. La coopera
tiva agricolă din Drașov, județul 
Alba, prășitul sfeclei de zahăr pe 
cele 25 hectare a început de 5 zile. 
Cu toate acestea, pînă acum s-a 
executat lucrarea doar în propor
ție de 60 la sută. O slabă organi
zare a muncii se constata și la 
cooperativele agricole din Vingard, 
Cîlnic și Cut. La Cîlnic, de exem
plu, președintele cooperativei, Con
stantin Cutean, nu știa, în ziua de

Gheorghe CÎRSTEA 
Ștefan DIN1CĂ

la sfîrșitul anului peste 180 de obiec
tive și capacități de producție.

Succesele amintite au fost pregă
tite din vreme. De pildă, încă de 
Ia începutul anului, conducerea mi
nisterului a elaborat un plan com
plex de măsuri cu valabilitate ge
nerală, de natură tehnică și organi
zatorică, în care o atenție deosebită 
s-a acordat tocmai folosirii cu efi
cientă sporită a fondului de timp și 
a forței de muncă existente pe șan
tiere. Orientarea cu precădere spre 
aceste măsuri ne-a fost înlesnită de 
o discuție ce a avut loc în plenul 
colegiului ministerului, cu toți con
ducătorii întreprinderilor de con- 
strucții-montaj. Analiza făcută cu 
acest prilej, asupra realizărilor Șl a 
unor neajunsuri întîmpinate anul 
trecut, a scos în evidență că, deși 
rezultatele în ansamblu au fost po
zitive, ele ar fi putut să fie simțitor 
îmbunătățite dacă în fiecare între
prindere s-ar fi acordat atenția cu
venită utilizării cît mai depline a 
timpului de lucru. Din volumul de 
timp neutilizat anul trecut — circa 
137 ore/muncitor în medie pe an — 
peste 63 la sută s-a datorat absen
țelor nemotivate, întreruperilor, în
voirilor și concediilor fără plată.

Timpul nu este utilizat încă cu 
productivitate sporită din cauză că 
unele comitete de direcție ale între
prinderilor și direcții generale din 
minister acordă o insuficientă im
portanță acestei probleme, de solu
ționarea căreia depinde nemijlocit 
scurtarea termenelor de execuție a 
lucrărilor. In anumite cazuri, indișci-, 
plina în acest domeniu este favoriza
tă de efectuarea necorespunză
toare a pontajului muncitorilor 
și tehnicienilor. Adeseori nici nu se 
tine zilnic prezența efectivelor, 
ceea ce înlesnește abaterea uno- 

--ră-Țde la ' programul, ■ de - lucru 
stabilit. în alte cazuri, risipă 
de timp apare și datorită mo
dului defectuos în care își exercită 
atributele maiștrii. Nu-i vorba aici 
doar de simpla activitate de supra
veghere și îndrumare tehnică, ci de 
deficiențe mult mai acute. Faptul că 
normatorii nu deschid foile de lu
cru, înainte de începerea programu
lui, duce la necunoașterea de către 
muncitori a sarcinilor ce le 
iar planificarea lucrărilor la 
Iul maistrului nu are în cazul 
nici măcar perspectiva pe o
mînă, activitatea echipelor nu mai 
are continuitate, Iar schimbările lor
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ÎN JUDEȚUL COVASNA

S-AU TERMINAT ÎNSAMlNȚĂRILE DE PRIMĂVARĂ
însămînțările de primăvară au 

fost încheiate și în județul Covasna. 
Intr-o telegramă adresată Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU personal, comitetul 
județean de partid informează des
pre aceasta, arătînd că, în pofida con
dițiilor climaterice nefavorabile din 
această primăvară, oamenii muncii 
din agricultură s-au străduit să fo
losească din plin fiecare oră bună 
de lucru pentru însămînțarea întregii 
suprafețe planificate. „înfrățiți în 
munca lor harnică — se arată în te

legramă — oamenii muncii din agri
cultura județului Covasna, români și 
maghiari, urmînd neabătut indicațiile 
conducerii partidului, se angajează 
să mobilizeze toate forțele în vede
rea executării în cele mai bune 
condiții agrotehnice a tuturor lucră
rilor de întreținere a culturilor, pen
tru traducerea în viață a angajamen
telor luate de conferința județeană 
de partid în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a eliberării pa
triei și a Congresului al X-lea al 
partidului".

Telegrame
Cu prilejul Zilei naționale a Regatului Laos, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, ă trimis 
Majestății Sale, Sri Savang Vatthana, Regele Laosului, o telegramă prin 
care adresează calde felicitări, precum și urări de fericire și prosperitate 
poporului laoțian.

în răspunsul său, Sri Savang Vatthana, Regele Laosului, mulțumește, 
în numele poporului laoțian și al său personal, președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste România și poporului român pentru 
căldurosul mesaj de felicitări și urări cu ocazia sărbătorii naționale a 
Laosului.

revin, 
nive- 

acesta 
săptă-

un cadru favorabil e- 
mulatiei 
selecției unor 
valori 
lătură 
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mul.

SUCEAVA (corespondentul 
„Scînteii"). — în munții Dome
lor se părea că iarna nu se va 
mai sfîrși. Abia către sfîrșitul 
lunii aprilie, descotorosindu-se 
de chingile gheței, Bistrița a 
pornit-o din nou în lunga-i că
lătorie, spre matca „mării" de 
la Bicaz. Dar. pînă a ajunge 
să pună în mișcare paletele 
turbinelor hidrocentralei de 
la Bicaz și apoi ale celor ce se 
înșiruie pînă la Bacău, apele 
acestui rîu rămîn credincioase 
unei vechi îndeletniciri a oame
nilor din Țara de Sus — plută- 
ritul.

Pe cursul Bistriței există 
zeci de guri de exploatare a 
lemnului, și la fiecare dintre 
acestea se află cite o schelă de 
legare a plutelor. In primăvara 
aceasta, cea mai mare plută a se
zonului — peste 300 mc bușteni 
— a fost legată în schela Haju. 
Pentru transportul acestei plute 
ar fi fost nevoie de 30 remorci 
autotractate. Dar planul anual 
de plutărit pe apele Bistriței 
este de peste 30 000 mc buș
teni.

Zilele trecute, pluta numărul 1 
a Bistriței, împodobită cu ghir
lande de brad, și-a luat startul 
pînă la Iacobeni, sub cîrma fra
ților Traian șl Terenț Lehaci. 
Pe amîndoi i-am întîlnit la Cio
cănești, acolo unde se află „sta
tul major" al plutașilor de pe 
Bistrița. Șeful brigăzii este Ga- 
vrii Moroșan, zis Hărăluță. Un 
om trecut de a doua tinerețe, 
care vorbește cu mîndrie despre 
meșteșugul plutăritului. De alt
fel, în comuna Ciocănești, a- 
proape toți bărbații din familiile 
Moldovenilor, Moroșenilor și Le- 
hacilor sînt legători, conducători 
sau dălcăuși (ajutori) pe plute.

creatoare, 
reale 

literare, în- 
îngustimea, 1- 
și imobilis- 
atît de con

trare tocmai acestui 
fenomen. — creează 
un cîmp larg de a- 
firmare tuturor ener
giilor creatoare.

Diversitatea de sti
luri. impusă de nece
sitatea afirmării origi
nale a oricărui ta
lent, ține deci de e- 
senta literaturii evi
dențiază specificitatea 
fenomenului literar, a 
esteticului. Stilul li
terar ne apare ca stil 
al expresiei literare, 
propriu unei anumite 
individualități. unui 
anumit temperament 
artistic : el reprezin
tă concretizarea, sen
sibilizarea unui anu
mit conținut de via
tă. de idei si senti
mente. înțelegerea si 
redarea acestui conți
nut într-un mod pro
priu. de De o anumi
tă poziție ideologică, 
potrivit unui anumit 
ideal estetic, cu 
numite miiloace 
tistice șl 
dalitate 
asemenea 
Atestarea 
itor,

acordată valorii spe
cifice a literaturii, ex
presiei literare. — 
care nu este numai 
formă, ci concretizare 
expresiv-artistică a u- 
nui anumit conținut 
—. a dus la o ma
nifestare mai largă a 
stilurilor literare.

Manifestarea depli
nă a stilurilor li-

Transformările 
dinei, înnoitoare, 
re au avut loc 
sînt în curs de
făsurare în societatea 
noastră cu deosebire 
în acești ultimi ani. 
ca urmare a unor 
măsuri rezultate din- 
tr-o înțelegere științi
fică. creatoare a rea
lităților 
proprii, 
fluență 
vatoare 
volutiei 
literar,
astfel de o lărgire a 
frontului scriitoricesc, 
de o manifestare mai 
plenară a talentelor, 
de o diversificare- te
matică a literaturii, 
de o înviorare a 
schimbului de oăreri 
si opinii literare, de 
o diversitate mai ac
centuată a stilurilor 
literare, de o îmbu
nătățire în continuare 
a condiției scriitoru
lui si literaturii.

Strîns legată de 
lelalte 
ciale. 
tistice. 
turală 
țării, literatura 
temporană 
procesul fertil și am
plu, înnoitor, de mare 
durată, al dezvoltării 
sale, de maturizare, de 
adîncire si diversifica
re a expresiei litera
re. de întărire a sub
stanței si specificității 
sale. Atenția sporită
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activităti 
ideologice.
de viata cul- 

tot mai vie a 
con- 

urmează

terare, crearea posi
bilităților de realiza
re a tuturor talente
lor. individualităților 
creatoare, efortul de 
înlăturare a oricărui 
exclusivism artistic, 
de concentrare a vir- 
tualitătilor frontului 
scriitoricesc spre un 
tel unic, acela al ser
virii poporului, con- 
st’tuie una din direc
țiile fundamentale ale 
dezvoltării literaturii 
noastre contemporane. 
Diversitatea stilurilor 
literare, de o deose
bită însemnătate pen
tru practica literară, a- 
sigură în același timp

a- 
_____ ar- 

într-o mo- 
artistică de 

proprie, 
unui scri- 

a ■ unui artist

O INIȚIATIVĂ CU LARGĂ REZONANȚĂ INTERNAȚIONALĂ

condusă de tovarășul Virgil Trofin
Miercuri seara s-a înapoiat de 

la Bruxelles delegația Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent. secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Belgia, a făcut o vizită în această 
țară.

Din delegație au făcut parte to
varășii Dumitru Coliu, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Co
legiului Central de Partid, Con
stantin Vasiliu, adjunct de șef de 
Secție la C.C. al P.C.R., și Ștefan 
Mocuța, secretar al Comitetului 
județean Arad al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată 
de tovarășii Chivu Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv, al

Prezidiului Permanent, s'ecretar al 
C.C. al P.C.R., Petre Blajovici, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Vasile 
Potop și Andrei Cervencovici, șefi 
de secție la C.C. al. P.C.R., EmiJ 
Popa, vicepreședinte al Comisiei 
centrale de revizie, de activiști de 
partid.

★
La plecare, pe aeroportul din 

Bruxelles, delegația Comitetului 
Central " -
Român 
Blume 
membri 
tari ai P.C. din Belgia, Raymond 
De Smet și Marie Guisse, membri 
ai C.C. al P.C. din Belgia.

Au fost prezenți Alexandru Lă- 
zăreanu, ambasadorul României 
în Belgia, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

al Partidului Comunist 
a fost condusă de Jean 
și Urbain Coussement, 
ai Biroului Politic, secre- Interviu cu tovarășul Ion ILIESCU

prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului

Din inițiativa Uniunii Tineretului Comunist din România, între 15 
și 20 iunie a.c. va fi organizată, Ia București, o „Masă rotundă" cu pri
vire la „ROLUL ȘI CONTRIBUȚIA TINERETULUI LA ASIGURA
REA UNEI ATMOSFERE DE PACE ȘI SECURITATE IN EUROPA". 
In legătură cu scopul acestei acțiuni, cu ecoul și stadiul ei de pregă
tire, cu modul de desfășurare, ne-am adresat tovarășului Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului.

X
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Combinatul de industrializare a lemnului din Comănești, judeful Bacâu (Foto : Gh. Vlnțilă)

„Scînteia" din 10 aprilie 
a.c., „Faptul divers" : 
„50 000 de lei mită. Suma 
este impresionantă. A fost 
oferită drept mită de Ste- 
lian Neacșu (str. Agrega
telor nr. 32, București) unui 
lucrător de miliție. Cerea, 
în schimb, să se ridice sigi
liul de la atelierul în care 
el imprima... basmale. Un 
alt aspect reține însă a- 
tenția. S.N. este mandata
rul unei cooperative meș
teșugărești — „Voința" — 
din Odorhei. După docu
mentele prezentate în pri
ma fază a cercetărilor se 
părea că totul este în regu
lă. Atunci de ce a oferit o 
asemenea mită ?“

De ce ? (Astăzi, după in
vestigarea acestui caz, sîn- 
tem în măsură să dăm răs
punsul). Pentru că din
colo de ușa atelierului său 
se afla capătul unui ade
vărat fir al Ariadnei, tre- 
cînd prin labirintul unei 
afaceri cu speculanți, tra
ficant! de influență, mi- 
tui.tori, „binevoitori" si 
„incompetenți". Și pentru 
că dincolo de ușile murdare 
ale acestei afaceri prospe
rau interese particulare, ili
cite, sub „oblăduirea" unei 
firme cooperatiste. Asupra 
acestui aspect vom reveni 
însă.

Stelian Neacșu, de pro
fesie imprimeur, își în
jghebase încă din anul tre
cut un atelier, îl utilase cu 
tot dichisul (printre altele 
și o rotativă) și, fără a fi 
în posesia unei autorizații, 
pusese bazele unei mici in
dustrii ; în total lucrau 
aici patru oameni. Mărfu
rile se desfăceau cu amă
nuntul sau en gros. „Cifra 
de afaceri" pe cele cîteva 
luni în care atelierul clan
destin a funcționat : apro
ximativ 100 000 de lei.

în viața întrepidului a- 
pare însă un moment în 
care teama că un „ulcior" 
de asemenea dimensiuni nu 
are totuși sorti să meargă 
de prea multe ori la apă. 
devine presantă, I-ar tre
bui o formă, o hîrtie la 
mînă, ceva care să-1 „a- 
pere" de pericolul imanent 
de a fi descoperit și de a. 
suporta rigorile legii...

„Salvarea" i-o oferă un 
confrate de breaslă, un tip 
descurcăreț, Ioan Dodo din 
Odorhei (str. 7 Noiembrie, 
27) care îi propune un con
tract cu cooperativa mește
șugărească „Voința" din lo
calitate. (La rîndul lui, I. D. 
încheiase un asemenea act 
și nu-i mergea prost...) 
Prezentate de Dodo, lucru
rile par cum nu se poate

mai îmbietoare : pe baza 
unei sume infime față de 
beneficiile ilicite scontate, 
obținea dreptul de a cum
păra, prelucra și vinde 
după bunul plac, orice can
titate de materiale, din ori
ce colț de tară și în orice 
colț de țară. Legal ! Sub 
oblăduirea cooperativei !

— Bine, dar eu nu locu
iesc în Ocjprhel — ar fi în-

ancheta socială
■masansBsamHHBasaBHBHsaBns

trebat Stelian Neacșu, că
ruia nu-i venea să creadă 
că lucrurile se pot aranja 
atît de bine. Reținerea for
mulată de Neacșu era în
tr-un fel îndreptățită, de
oarece membrii cooperatori 
trebuie să domicilieze în li
mitele teritoriale ale jude
țului unde își are sediul 
cooperativa.

— Se aranjează — l-a 
liniștit binevoitorul Dodo. 
Tu, deocamdată, pregătește 
3 000 de lei. In rest, am eu 
grijă. Dacă nu vine Maho
med la munte, vine muntele 
la Mahomed...

Chiar așa s-a șl întîm-

— Pentru început, vă rugăm să ne 
spuneți cîteva cuvinte despre cadrul 
politic în care se înscrie inițiativa 
Uniunii Tineretului Comunist.

— După cum este bine cunoscut, 
problema securității europene con
stituie una din problemele ma
jore ale vieții internaționale ac
tuale, 
zației 
teatrul celor două războaie mon
diale, care s-au soldat cu pier
deri de zeci de milioane de vieți 
omenești, în mare parte tineri în 
floarea vîrstei. Crearea în Europa 
a unor condiții care să împiedice 
repetarea unei noi conflagrații mon
diale și să favorizeze valorificarea 
uriașului ei potențial pentru dezvol
tarea producției de bunuri, a știin
ței și culturii, în interesul prospe
rității fiecărei națiuni și al progresu
lui general constituie un deziderat 
esențial al tuturor popoarelor conti
nentului nostru. Totodată, orice pas

Europa, leagăn al civili- 
moderne, a fost totodată

INFRACTORULUI
plat: în timp ce Dodo du
cea tratative cu Neacșu, la 
hotelul „Muntenia" din 
București, vicepreședintele 
cooperativei „Voința", Biro 
Deneș și tehnicianul La- 
dislau Kovacs au hotărît 
cooptarea noului „membru 
cooperator". Sentimental, 
Dodo îi dă lui Biro Deneș 
numai o mie din cele trei, 
restul oprindu-1 drept... a- 
mintire. La cîteva zile, ne
mulțumit de faptul că 
„cooptarea" a costat prea 
ieftin. B. D. trece la ac
țiuni pe cont propriu : 
însoțit de colaboratorul 
său apropiat L. Kovacs, se 
deplasează în str. Agre
gatelor să vadă atelie
rul. Deplasarea îl va 
costa pe S. Neacșu alte 
două mii. Apetitul lui Biro 
însă abia s-a deschis. La alte 
cîteva zile, o nouă vizită 
și încă 6 000 de lei. S. N„ 
cooperatorul-fantomă, va 
primi în schimb trei con
tracte purtînd antetul coo
perativei „Voința". Biro 
este vulpe bătrînă ; a des
coperit o adevărată mină 
de aur și nu trebuie s-o 
scape din mînă.

La sfîrșitul lui februarie 
el face o cerere în numele 
lui Stelian Neacșu, îi tre
ce un domiciliu fictiv în 
Odorhei, îl semnează, și, în

calitate de vicepreședinte, 
își aprobă propria-i operă 
Pe această bază, atît de 
fragilă și de dubioasă, con
ducerea cooperativei va în
tocmi apoi un contract de 
„mandatar cooperator" cu 
începere de la 1 aprilie 
1969. Scurt timp după a- 
ceasta, prins asupra fap
telor de către organele de 
miliție, Stelian Neacșu joa
că ultima carte : oferă mită 
unui lucrător de miliție im
portanta sumă de mai sus 
Bineînțeles. încercarea lui 
a eșuat !

Așadar, încâlcind flagrant 
prevederile legale, un afa
cerist de teapa lui Si Neac
șu își deschide o adevărată 
întreprindere cu desfacere 
proprie și luni de zile își 
desfășoară activitatea clan
destină, frustrînd cu zeci 
de mii de lei statul. Deo
sebit de grav însă este fap
tul că el a găsit paravanul 
unei cooperative, că aface
rea a fost patronată chiar 
de un membru al condu
cerii acestei cooperative 
care a acționat ca un bor
faș de rînd.

Titus ANDREI

(Continuare în pag. a V-a)

în direcția atingerii acestui obiectiv 
ar avea o însemnătate internațională, 
venind în sprijinul luptei popoare
lor de pretutindeni pentru pace, li
bertate și independență, pentru dez
voltare economică și progres social.

Interesul și preocuparea crescîn- 
dă a opiniei publice, inclusiv a cercu
rilor conducătoare din țările europe
ne, pentru problemele destinderii, 
cooperării internaționale și securității 
pe continentul european sînt conclu
dent evidențiate de ecoul favorabil 
pe care l-a suscitat recentul Apel 
al țărilor socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia privind or
ganizarea unei conferințe consacrată 
dezbaterii problemelor securității și 
cooperării europene, în rîndul facto
rilor de răspundere și guvernelor u- 
nor state, al partidelor și oamenilor 
politici de diverse nuanțe, al unor 
personalități proeminente ale vieții 
publice, culturale și artistice, a nume
roase organizații obștești naționale și 
internaționale.

Ca țară socialistă europeană, Ro
mânia manifestă, după cum se știe, 
o preocupare constantă pentru pro
movarea cauzei securității euro
pene, militează activ pentru în
lăturarea germenilor de neîncredere, 
pentru depășirea divizării artificiale 
a continentului, pentru statornicirea 
unor relații noi, de colaborare, ba
zate pe respectul independenței și su
veranității, egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne.

Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a Vl-a)
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la Mărțișor

9

Incredibil și totuși adevărat. 
O vizită la casa regretatului 
Tudor Arghezi ne-a convins că 
Întreprinderea de construcții și 
reparații a Sectorului 5 lucrea
ză scandalos de prost. Iată des
pre ce este vorba. Casa, donată 
statului pentru a deveni muzeu, 
a fost supusă renovărilor și 
amenajărilor necesare adaptării 
la condițiile specifice ale unei 
case muzeale care, desigur, ne
cesită anumite amenajări specia
le. Dat fiind interesul cultural 
pe care îl prezintă lucrarea, 
s-au alocat fonduri importante. 
Dar, din păcate, lucrurile nu 
s-au desfășurat potrivit condi
țiilor create și cerințelor unui 
viitor muzeu. Cum se prezintă 
situația ? Am vizitat ieri „Măr
țișorul". In loc de a se renova, 
mai rău s-a stricat. Acum, după 
„renovare", clădirea are un as
pect deplorabil. în interior 
plouă, pereții se coșcovesc, tabla 
este pusă pe lemnărie putredă 
etc... etc. Și asta după.. repara
ții și amenajări! Este greu de 
imaginat o asemenea iresponsa
bilitate din partea constructori
lor. Pe ce s-a cheltuit atîta bă
net — și cum? O anchetă la 
fața locului este absolut nece
sară.

Unde dai si9 

unde crapă 
într-una din zilele trecute, Ni

colae Clenciu din comuna Chi
tită (municipiul București) a fost 
găsit în „Piața Unirii" oferind 
spre vînzare pulovere. Cum se 
știa că are antecedente penale, 
a fost întrebat de proveniența 
acestora. S-a constatat că găsise 
o ladă cu 95 pulovere aparținînd 
întreprinderii comerțului cu ri
dicata textile-încălțăminte Bucu
rești. în loc să anunțe — cum 
era normal — organele în drept, 
el a găsit cu cale să comercia
lizeze lucrurile găsite, însușin- 
du-și contravaloarea. Clenciu 
era în căutarea norocului 
s-a pricopsit. Asta clenci !

Eugen Zsilinsky din Bod, 
unul din suporterii echipei de 
fotbal A.S.A. Tg. Mureș, vrînd 
să-și felicite echipa favorită, a 
.avut surpriza neplăcută de a 
afla că scrisoarea pe care a 
âdresat-o antrenorului Tiberiu 
Bone în luna ianuarie n-a sosit 
nici pînă acum la destinație. 
Zilele trecute misterul s-a dez
legat. Din cauza neglijenței 
unor salariați ai poștei, scrisoa
rea sa a ajuns la.. New York. 
Cu același timbru de 0,55 lei, 
scrisoarea adresată clubului din 
Tg. Mureș s-a înapoiat din 
lunga-i călătorie, după aproape 
5 luni, cu mențiunea „Retur" și 
„insuficient adress". Noi adău
găm la această mențiune șl „in
suficientă" responsabilitate din 
partea salariaților poștei.

cu probleme
Recent, organele de miliție din 

Petroșani au constatat că la cen
trul de colectare a valorilor mo
netare ce aparține unităților 
O.C.L. Alimentara și produse 
industriale din localitate se aflau 
depuși circa 1 500 000 lei față 
de care nu fusese luată nici o 
măsură de securitate. Asupra si
tuației a fost informat și direc
torul O.C.L. Alimentara, Cazl- 
mir Davidovlci. întrebat de ce 
nu ia măsuri pentru asigurarea 
valorilor sau intrarea în cir
cuit a banilor, tovarășul direc
tor s-a simțit, se pare, deran
jat. „Ce mă privesc pe mine 
banii unităților ? Eu sînt direc
tor. Am... alte probleme". Tot 
ce se poate. Dar ce alte „pro
bleme" în afară de bunul mers 
al întreprinderii (în care intră 
și mînuirea valorilor bănești) îl 
preocupă ? Că de zborul în lună 
se ocupă alții.

Lui loan Bulucea, șofer pe 
un autocar O.N.T. Carpați, toa
te îi mergeau „ca pe roate". Im
portante erau micile atenții (de 
ordinul sutelor de lei !) colec
tate de la turiști la fiecare ple
care din Arad în străinătate con
tra unor servicii. Si cum astfel 
de curse se repetau la fiecare 
două-trei zile, vă închipuiți... 
Dar ce făcea în fond, dumnea
lui, „i 
merite 
dea în 
articole 
blănite, 
tățeni incorecți — mai sînt din 
păcate I — încercau să le trea
că fraudulos peste frontieră. A- 
semenea „servicii" a făcut ce- 
tățenelor Elena Medrea și Floa
rea Balot, ambele din Arad, pre
cum și altor persoane (în curs 
de identificare). Dar, cum se 
știe, ulciorul nu merge de multe 
ori la apă. Prins cu gerovitalul 
în sac (și cu sacul la bordul ma
șinii), loan Bulucea urmează să 
dea... vamă. Ca să intre-n lega
litate.

deRubrică redactată
Ștefan ZIDARITÂ 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

UNEI FECUNDE
ACTIVITĂȚI CETĂȚENEȘTI

De la constituirea noilor organe 
ale puterii de stat, cînd s-au înfiin
țat și noile comitete de cetățeni, 
au trecut aproape două luni. A fost 
deci depășită perioada de organi
zare, de elaborare a planului de 
muncă — perioada de „acomodare". 
Cum își exercită comitetele de ce
tățeni importantele lor sarcini ob
ștești ? La o consfătuire — orga
nizată la Sibiu cu participarea unor 
președinți de comitete cetățenești, 
deputați, membri ai comitetului exe
cutiv și lucrători ai aparatului con
siliului popular municipal — am 
făcut o succintă investigație pe a- 
ceastă temă.

Discuțiile, au relevat faptul că ma
joritatea comitetelor de cetățeni au 
o activitate susținută, care con
stituie un sprijin puternic pentru 
consiliul popular în înfăptuirea 
obiectivelor edilitare și de gospodă
rie comunală. „Este incontestabil că 
fără comitetele de cetățeni n-am fi 
putut realiza niciodată sarcinile pe 
care ni le-am propus pe tărîmul 
dezvoltării multilaterale a orașului
— spunea tov. Dumitru Tancău, vi
cepreședinte al consiliului popular 
municipal. Trebuie să remarcăm, de 
altfel, că în ultimii ani activitatea 
cetățenilor s-a intensificat, a sporit 
contribuția lor Ia înfăptuirea planu
rilor de sistematizare și moderni
zare a orașului". într-adevăr, volu
mul de muncă prestat de cetățenii 
din Sibiu în diversele compartimen
te ale muncii obștești este impre
sionant. Multe lucrări începute în 
cursul legislaturii trecute și conti
nuate In prezent schimbă, fără exa
gerare, fața orașului. Să cităm doar 
cîteva exemple. Cartierul Lazaret e 
complet renovat, străzile lui fiind 
reparate și înfrumusețate ; pe malul 
Cibinului s-a ridicat un dig care 
apără orașul de inundații ; supra
fețe întinse cu peluze de verdeață 
și flori au fost amenajate în cartie
rele nou construite ; parcuri întregi
— de pildă noul parc „Tițeica" — 
au fost create exclusiv prin munca 
cetățenilor, antrenați de comitetele 
de circumscripție.

în trecuta legislatură, unele comi
tete de circumscripție duceau o ac
tivitate restrînsă, cu intermitentă, 
ceea ce avea drept consecință și o 
mobilizare slabă a alegătorilor din 
circumscripții. „Este de la sine în
țeles că cetățenii ne urmează atunci 
cînd comitetul este activ, cînd exis
tă garanția că acțiunile la care sînt 
solicitați să participe se finalizează 
în realizări de interes obștesc" — 
spunea, pe bună dreptate, tov. Gh. 
Ferezan, președintele comitetului de 
cetățeni din circumscripția nr. 29. 
Participarea la muncă patriotică a 
crescut pe măsură ce planul nostru 
de activitate, conceput în urma unei 
largi consultări cu cetățenii, prindea 
viață. Dacă la început.,.alergam din 
poartă în poartă, ca să cerem., spriji
nul locuitorilor din cartier, la ulti
mele acțiuni am avut o participare 
masivă și s-au prestat mii de ore de 
muncă voluntară".

Este limpede că activitatea unui co
mitet de cetățeni nu poate avea per
spective și cu atît mai puțin pu
tere de atracție, dacă sarcinile pe 
care și Ie propune nu vizează nevoi 
și doleanțe ale cetățenilor din cir
cumscripție. Această realitate ne-a 
fost de altfel confirmată și la fața 
locului de observațiile noastre per
sonale. în contrast cu circumscrip
ția 29, despre care ne-a vorbit depu
tatul Ferezan, în cartierul nou Hipo
drom participarea la acțiunile ini
țiate de comitetele cetățenești este 
mai slabă și asta nu pentru că lo
cuitorii lui ar fi „indiferenți", nere
ceptivi la chemarea de a participa 
la muncă patriotică, ci pentru sim
plul motiv că aici activitatea gospo
dărească este sporadică și formală, 
iar comitetele de cetățeni nu țin 
seama de nevoile stringente ale lo
cuitorilor. De trei ani, de cînd s-a 
construit cartierul, n-au fost rezol
vate unele cerințe formulate cu in
sistentă. Pentru aprovizionarea cu 
legume și fructe, de pildă, cetățenii 
bat drumurile în cartierele vecine 
sau în centrul orașului, deoarece 
O.L.F. avea pînă acum, în acest car
tier cu mii de locuitori, o baracă ne
încăpătoare, lipsită de confort și, 
mai ales, de marfă. Spunem „avea", 
pentru că zilele trecute și această 
baracă a fost desființată. Cetățenii 
din cartier ne-au sesizat, de altfel, 
și alte doleanțe ; printre altele, lip
sesc farmaciile și telefoanele pu
blice. Oare comitetul de cetățeni nu 
trebuie să se ocupe și de rezolvarea 
unor asemenea probleme de larg in
teres ? în cartierul Hipodrom, mun
ca obștească se rezumă — cel puțin 
așa reiese din planurile de activitate 
nou concepute — la curățenia car
tierului și amenajarea spațiilor 
verzi. Dar și în acest domeniu se 
observă lîncezeală. După trei ani, 
sînt încă cvartale întregi unde nu 
s-au curățit resturile materialelor 
de construcții și nu s-au amenajat 
spatiile verzi. în această primăvară, 
amenajarea spațiilor dintre blocuri 
a întîrziat din nou — ce-i drept, 
cu concursul timpului nefavorabil, 
dar și al. serviciului de gospodărie 
comunală al consiliului popular mu
nicipal, care nu a repartizat auto
camioane pentru transportul pămîn- 
tului. Să ne mai mire atunci de ce 
cetățenii nu răspund „cu entuziasm" 
la chemările comitetului 
scripție ?

Realizările comitetelor 
munca și succesele lor 
legate de activitatea deputatului. în 
această privință părerile au fost u- 
nanime : circumscripția și comitetul 
de cetățeni sînt oglinda în care se 
reflectă munca deputatului. Parti- 
cipânții la masa rotundă au demon
strat, cu exemple concrete, că acolo 
unde deputății sînt activi și își în
deplinesc cu conștiinciozitate man
datul. comitetele cetățenești desfă
șoară, la rîndul lor, o activitate fruc
tuoasă. în circumscripția unde ac
tivează tov. Moise Timaru, deputat 
în consiliul popular municipal, mun
ca obștească se soldează de_obicei 
cu rezultate remarcabile, 
altele, s-au reparat 
opt din cele nouă 
circumscripției. Anul 
obținut o economie de 175 000 lei, 
circumscripția fiind declarată frun
tașă și recompensată cu un pre
miu în materiale de construc
ție în valoare de 20 000 lei. Despre 
asemenea deputați. care înțeleg pe 
deplin sensul mandatului ce le-a 
fost încredințat se vorbește cu res
pect și prețuire.

Sperînd într-un reviriment, cetă-

tenii au ales-o din nou deputată în 
consiliul popular orășenesc, pentru 
circumscripția nr. 78, pe tov. Vasi
lina MaVcu. Dar nici de astă dată 
încrederea nu le este răsplătită. De 
ani de zile, cetățenii revin cu ace
leași doleanțe, obținînd doar promi
siuni. La rîndul său, comitetul de 
cetățeni urmează aceeași „tactică".

Ar fi de prisos să mai demonstrăm 
că eficacitatea activității comitetului 
de cetățeni depinde substanțial de 
consiliul popular, de legăturile lui 
cu cetățenii din circumscripții, de 
metodele lui de lucru. La con
sfătuire și apoi în discuțiile pe

însemnări pe marginea 

unei consfătuiri 
ia Consiliul popular 

municipal Sibiu

care le-am avut în cîteva din cir
cumscripțiile din oraș, cetățenii au 
subliniat că organele locale mani
festă în general solicitudine față da 
nevoile sesizate de comitetele da 
circumscripție, interes față de pro
punerile lor. Un îndrumar întocmit 
recent de consiliul popular munici
pal formulează chiar unele reco
mandări pentru deputați privind co
laborarea cu comitetele de cetățeni. 
Nu putem însă să nu dăm glas și 
unor observații formulate de pre
ședinții unor comitete de circum
scripție și de unii locuitori ai Si
biului în legătură cu aceeași pro
blemă. Dacă în situațiile cînd sînt 
în joc sarcini urgente ale consiliului 
popular municipal, grija pentru în
drumarea comitetelor cetățenești se 
ridică la nivelul dorit, nu același 
lucru se întîmplă, de obicei, atunci 
cînd comitetele de cetățeni solicită 
consiliului popular sprijinul și asis
tenta tehnică necesară. Nu de mult, 
consiliul popular municipal a pus 
în mișcare toate comitetele cetățe
nești și pe toți deputății pentru cu
legerea fierului vechi. Cetățenii au 
răspuns cu promptitudine : în curțile 
președinților comitetelor de circum
scripție sau pe străzi s-au format 
grămezi masive de deșeuri de metal, 
(în treacăt fie zis, fierul n-a fost 
ridicat nici acum din locurile unde 
a fost provizoriu depozitat). Acțiu
nea a fost bine venită, cu rezultate 
concrete. Aici legătura cu circum
scripțiile a funcționat ireproșabil. 
De ce nu ar acționa serviciile consî- 

. liuluî popular cu aceeași prompti
tudine Si atunci cînd e vorba de 
împlinirea unor nevoi pe care le 
reclamă locuitorii din circumscrip
ții ? Să cităm, pentru exemplificare.

circumscripția nr. 53, care are ca 
președinte al comitetului cetățenesc 
pe tov. Dumitru Mînăstireanu, iar 
deputat pe dr. Ion Tuțurugă. De 
cîte ori și în cîte feluri a fost for
mulată, de pildă, de către aceștia, 
cerința ca magazinul alimentar din 
stația de tramvai „Jiului" să fie rea- 
menajat? Neîncăpător și prost a- 
provizionat, el nu face față cererilor 
consumatorilor. „Problema" — căci 
cazul a devenit o adevărată pro
blemă — a fost ridicată în ședințele 
comitetului de circumscripție, a fost 
adusă la cunoștința direcției comer
ciale județene și inclusă în infor
mările periodice trimise consiliului 
popular. E oare atît de greu să se 
schițeze măcar un răspuns care să 
lămurească intențiile consiliului 
popular în această privință ? în cir
cumscripția menționată sînt și alte 
nevoi, de pildă reparația unor imo
bile, a căror rezolvare se tărăgănea
ză nu de luni, ci de ani de zile. Dacă 
ar lua parte la ședințele comitetelor 
de circumscripție, măcar periodic, 
membrii comitetului executiv și lu
crătorii din aparatul consiliului 
popular municipal ar fi mai la cu
rent cu ce se întîmplă, ar rezolva 
mai prompt unele neajunsuri. Dar 
lucrătorii consiliului popular se 
limitează la primirea referatelor 
lunare din partea deputatilor. infor- 
mîndu-se astfel... din birou. O secție 
specială adună, triază și repartizează 
sesizările către serviciile de specia
litate și direcțiile consiliului popular 
județean. Drumul e lung, sinuos, iar 
rezultatele de multe ori îndoielnice 
și, în orice caz, temporizate. Așa . se 
face că între circumscripții și con
siliul popular se poartă în unele 
cazuri corespondente interminabile.

Sînt, desigur, și nevoi care nu pot 
fi satisfăcute în măsura și cU ur
genta dorită de solicitant!. De pildă, 
reparațiile unor străzi și trotuare 
sînt limitate și eșalonate potrivit cu 
bugetul consiliului popular. Dar asta 
nu trebuie s-o știe si deputății, comi
tetele de cetățeni — primii care 
răspund la sesizările locuitorilor din 
circumscripții ? Nu s-ar putea pre
lucra regulat, în aceste unități de 
bază care sînt circumscripțiile, pla
nul lucrărilor edilitare și gospodă
rești. arătîndu-se posibilitățile ma
teriale ale consiliului popular și eșa
lonarea stabilită ? Se vede limpede 
că. în ce privește legăturile sale cu 
cetățenii din circumscripții. Consiliul 
popular municipal Sibiu este încă 
deficitar.

Prin aspectele cu caracter general 
Pe care le-a evidențiat discuția 
noastră, se desprind unele concluzii 
cu privire la activitatea atît de im
portantă si de cuprinzătoare a co
mitetelor de cetățeni, la sprijinul 
care Ie este necesar, concluzii pe 
care le supunem atenției forurilor 
de resort și în primul rînd comite-’ 
telor executive ale consiliilor popu
lare.

Rod al unor studii și expe
rimentări, noul tip de aspira
tor „Practic", realizat de între
prinderea „Electromotor’ din 
Timișoara, se numără printre 
mijloacele moderne de ridi
care a gradului de confort și 
civilizație gospodărească.

Tehnologia modernă de fa
bricație și execuția îngrijită îi 
conferă performanțe compa
rabile cu ale celor mai bune

produse similare străine. Cu 
un consum redus de energie 
electrică (0,lS lei pe oră) cu
răță rapid praful și impurită
țile din locuință, de pe par
chet, dușumele, mobile, covoa
re etc. Poate fi utilizat și pen
tru pulverizarea de lichide.

Un aspirator „Practic* costă 
785 lei. Se vinde și cu plata 
în 8 rate lunare, acontul fiind 
de 118 lei.

Drumurile fără pulbere 
ale Deltei s-au deschis largi, 
revărsate primăvăratic 
peste maluri, printre co
drii de stuf și de sălcii, 
în cuibul de pe acoperișul 
cabanei Ilgani, scăldată în 
unda verzuie a Sulinei, a 
sosit din nou perechea de 
berze, iar ceamurile încăr
cate cu ultimele transpor
turi dip stuful iernii gră
besc în amonte, remorcate 
spre Chiscani.

Și-au făcut apariția și 
primii turiști. Sînt entu
ziasmați de natura primi
toare a Deltei și, deocam
dată, îngăduitori cu gospo
darii hotelului „Delta" din 
Tulcea, unde camerele de 
la etajele superioare n-au 
ieșit încă din praful luni
lor de iarnă și unde deo
camdată personalul se 
pregătește, cînd mai în 
glumă, cînd mai în serios 
pentru SEZON.

Turistul „timpuriu", _ a- 
cest om grăbit, nerăbdător 
să savureze spectacolul în 
avanpremieră, înaintea al
tora. nu cere mult. Dar 
cum zilele rămase pînă la 
deschiderea oficială a se
zonului se numără pe de
gete și cum gazdele din 
Deltă — indiferent dacă 
țin de O.N.T., O.C.L.,
Centrocoop, Icomcoop, 
I.G.O., I.A.P.L., T.A.P.L.
ori Navrom — sînt datoare 
să-1 cinstească asemeni 

. unui oaspete, chiar dacă 
sosește cu cîteva zile mai 
devreme față de prescrip- 
țiunile unui plan de înca
sări, ne transformăm și 
noi, „turiștii matinali", în 
drumeți cu pretenții jus
tificate de turist în sine.

...Delta .oferă, ca în fie
care an, surprizele sale, 
parcă mereu altele. Iubi
torii săi, al căror nu
măr e mereu în creștere 
(anul trecut acest număr 
s-a dublat fată de 1967), 
sosesc în împărăția dintre 
grinduri nu numai în con
cediul de odihnă ci șl, tot 
mai mult, la sfîrșit de săp
tămână. La această creștere 
contribuie în mare măsură 
modernizarea drumului de 
acces în Deltă, de pe ma
lul drept al brațului Sfîn
tul Gheorghe, care, recent, 
„a ajuns" cu asfaltul pînă 
ia Murighiol. Anul acesta, 
numai previziunile1 Auto- 
mobil-clubului român a- 
nunță pentru Deltă 15 000 
de automobiliști din țară, 
fără să mai vorbim 
miile de automobiliști 
peste hotare.

De la automobil, de 
gară, din port ori de 
aerodrom e grija O.N.T.- 
ului să te familiarizeze cu 
frumusețile de neasemuit 
ale Deltei — cel mai mare 
parc faunic și vegetal al 
Europei. 15 tipuri de ex
cursii în Deltă, variind ca 
intinerar și durată, așteap
tă alegerea turistului. De 
la excursiile de o zi sau 
două efectuate cu vasul cu 
zbaturi „Tudor Vladimi- 
rescu", recent modernizat, 
sau cu cele 6 hidrobuze 
rapide ale O.N.T.-uIui (ul
timele două, „Sitarul" și 
„Sturzul",', fiind, amenajate 
cu' punte' Superioară) și' 
pînă la excursiile de 10—12 
zile, efectuate de grupuri 
mari, pe pontoane 
morcate — toate oferă 
deosebire momente 
neuitat.

în afară de numărul mare 
de pontoane și remorchere, 
O.N.T. a mal închiriat. 
5 vaporașe cu 25—30 locuri, 
pentru plimbări pe canale, 
o șalupă rapidă pentru 
vînători și pescari și 
o șalupă cu 4 locuri 
pentru turul „ultrarapid" 
al Deltei, destinat celor 
mai grăbiți dintre vizita
torii de o zi. Totuși, numă
rul de vaporașe și șalupe 
închiriate anul acesta este 
foarte mic, în vreme ce 
atît Navromul, cît și Trus
tul de amenajare și valori
ficare a stufului, sau alte 
unități proprietare de nave 
au suficiente vase din care 
O.N.T.-ul ar fi putut alege. 
Ne întrebăm, la fel ca și 
tovarășul T. Pavelescu, șe-

ful serviciului de presta
ții turistice suplimentare 
din Agenția centrală „Car- 
pați“ pentru turismul in
ternațional, cum va izbuti 
O.N.T.-ul să onoreze cere
rile tuturor turiștilor, cînd 
numai cifra prezumtivă a 
excursioniștilor de peste 
hotare depășește 30 000 ? 
Timp pentru achiziționarea 
altor vase. suplimentare, 
există. Totuși, situația a- 
ceasta nu poate să nu fie 
pusă în legătură și cu fap
tul că la serviciul de ex
cursii interne din Agenția 
centrală O.N.T. nu se cu
noșteau, înainte cu numai 
cîteva zile de începerea se
zonului, toate problemele 
ridicate de buna desfășu-

vînătoare șl pescărești la 
Uzlina, pe brațul Sfîntul 
Gheorghe, la Grindul Lu
pilor și la Calica pe Ra- 
zelm. Totuși, conducerea 
O.N.T. se declară nemul
țumită de spațiul de ca
zare disponibil. O ușoară 
ameliorare o aduce grupul 
de campinguri din căsuțe 
prefabricate, — prevăzute 
cu bufete, umbrare și 
locuri de parcare — ame
najate de uniunea jude
țeană a cooperativelor de 
consum. Așa sînt campin
gul de la Murighiol, care 
se preconizează să devină 
un veritabil sat de vacantă 
(și, poate stațiune balnea
ră, datorită nămolului de 
aici, cu excelente proprie-

—i
rare a activității turistice 
în Deltă.

...După o zi de hoinăreală 
fără griji pe aceste întin
deri de vis, simți nevoia 
să te oprești: undeva- și, 
printr-o cină cu specialități 
ale locului, să-ți refaci for
țele pentru o nouă zi de 
încîntare. Pentru cei ce în
noptează la „porțile" Del
tei, Tulcea are un hotel 
modern, cu 6 etaje, care, 
dacă momentan ridică turis
tului unele întrebări legate 
de simțul nu prea gospodă
resc al personalului de ser
viciu, promite totuși să 
nu-și dezmintă în plin se
zon aprecierile bune de a- 
nul trecut. Mai spre inima 
Deltei, pe malul stîng al 
brațului Sulina, Maliucul 
îți pune la dispoziție un 
hotel cochet. însă cu o ca
pacitate de cazare infimă 
(50 de ‘ - - -
sare, 
oferă. 
30 de 
drept. 
Asociația generală a 
nătorilor și pescarilor spor
tivi și cu Ministerul Eco
nomiei Forestiere, 
a preluat cîteva

locuri), iar la văr- 
orașul Sulina mai 
în hotelul său, alte 
locuri. Cam atît. E 
de comun acord cu 

vî-

ori, pentru numeroșii ama
tori de inedit, pe insula 
Popina din Razelm. De a- 
semenea, merită studiată 
ideea de a se construi 
„Veneții" miniaturale din 
căsuțe pe piloni și aceea 
de a se amenaja, în locurile 
cu aglomerări de copaci 
atît de des întîlnite, cam
pinguri pescărești, cu ha- 
mace. Simplu, pitoresc, cu 
mijloace la îndemînă.

Dacă la toate acestea 
s-ar adăuga și îndeplinirea 
dorinței unanime a turiș
tilor de a găsi în restau
rante 
ciorbă 
cum se prepară 
Deltă, și nu după rețetele 
„de la oraș", mulțumirea 
ar fi deplină. Firește, cu 
condiția ca organele în 
drept să se preocupe și de 
buna aprovizionare a bu
fetelor cooperativelor de 
consum, pentru a nu se 
întîmplă ca anul trecut la 
Murighiol, unde turistul, 
într-o vreme, găsea nu
mai pește, dar... conserve!

...Oscar Bîra, șeful agen
ției internaționale O.N.T. 
din Tulcea, e un om ener
gic, bun cunoscător al Del
tei, amabil, îndatoritor. 
Ascultîndu-i istorisirile, 
cunoscîndu-i satisfacțiile și 
doleanțele, nu poți să nu 
fii, din capul locului, de 
partea sa. I-ar trebui, de 
pildă, pentru a ține legă
tura cu vasele aflate pe 
întinderile de apă ale Del
tei, cîteva micro aparate 
de radio emisie-recepție. 
Nu s-ar mai ivi greutăți în 
respectarea programului și 
a ritmului de marș și, de 
asemenea, s-ar putea co
munica imediat, de pe vas, 
orice incident ivit pe ne
prevăzute. Dacă ar fi după 
el, s-ar trece masiv 
și la explorarea brațului 
Sfîntul,-Gheorghe. cel mai 
pitoresc dintre toate, și 
s-ar interzice, între 15 au
gust și 1 noiembrie, vînă- 
toarea pe traseele turistice 
ale împărăției apelor. Ast
fel, păsările nu și-ar mai 
căuta refugiul în rezerva
ții, cum au făcut-o pelica
nii de la Uzlina, care s^au 
strămutat departe, pe lacu
rile de la Matița, iar 
excursioniștii nu s-ar mai 
plînge că n-au 
acest sezon de 
nici 20 de specii 
din cele aproape 
e mare, este loc 
vînători...

Afișele care duc imagi
nea Deltei Dunării pe toate 
meridianele globului repro
duc, aproape fiecare, foto
grafia unor reprezenta- ți 
străvechi ai acestor locur,: 
morile de vînt. în realitate, 
ultimele mori, cele de Ia 
Letea, există numai cu nu
mele. Tovarășul Bîra (și 
nu numai el) propune 
reconstruirea unor mori 
de vînt pe marile tra
see ale apelor, perpetuînd 
astfel o tradiție și aducînd 
obiectul fotografiei din 
afiș aproape, la vederea 
excursionistului.

Se impune, în sfîrșit, o 
cooperare, judicioasă între 
întreprinderile care exploa
tează Delta, pe de o parte, 
și O.N.T,, pe de altă parte. 
Astfel, TAVS (Trustul de 
amenajare și valorificare a 
stufului) nu s-ar mai grăbi 
să pună „dopurile" pe ca
nale înaintea terminării 
sezonului de turism. M.E.?’.-. 
ar interzice defrișările Ani 
pădurile Letea și Carao»- 
man, iar AGVPS și-ar o- 
bliga membrii să vîneze, 
temporar, departe de trase
ele turistice.

Si iată-ne, cu acestea, la 
capătul călătoriei noastre. 
Am efectuat-o „în avan
premieră", convinși că 
pînă Ia pornirea avalanșe
lor de turiști către Deltă 
mai este timp să se ia mă
suri pentru curmarea lipsu
rilor existente.

Numărul îndrăgostirilor 
de frumusețile Deltei se 
află în continuă creștere, 
iar ei trebuie să fie pri
miți, în împărăția apelor, 
așa cum se cuvine.

tați curative) și cel de lingă 
hanul „La doi iepurași" 
din Babadag (departe de 
Deltă). Se mai pregătesc _ ________
campinguri, la Tulcea, la ministerele, trusturile 
Maliuc și în pădurea, Topo- 
log, cu o încetineală care 
ne face să ne gîndim dacă 
nu cumva pe aici sezonul 
turistic începe iarna...

Și de data aceasta, gos
podarii salariați ai Deltei 
vor fi scoși din impas de 
ospitalitatea tradițională a 
localnicilor. Au fost omo
logate numeroase spații 
particulare la Tulcea, Su- 
lina, Sfîntul Gheorghe, 
Murighiol, Crișan, Vultu
rul ș.a., unde turiștii vor 
putea locui și, în același 
timp, vor putea gusta o 
masă veritabil pescărească.

Un mare număr dintre 
prietenii credincioși ai a- 
cestor locuri de farmec și 
poezie vin, an de an, cu 
idei care ar trebui luate în 
seamă. Ele se referă la po
sibilitatea organizării unor 
sate de vacanță specific 
pescărești chiar în inima 
Deltei și la necesitatea 
construirii unei salbe de 
campinguri și moteluri pe 
șoseaua spre Dunavățu, ca 
și la Mila 23, Crișan, Ilgani

Rolul decisiv al forței de 
muncă, ca factor esențial 
al dezvoltării economiei în
deosebi în condițiile revo
luției tehnico-științifice 
contemporane, este unanim 
recunoscut în teoria și 
practica economică. Dife
ritele aspecte pe care le 
îmbracă aportul și influen
ța forței de muncă în creș
terea economică constituie 
o pasionantă și complexă 
problemă de studiu și cer
cetare teoretică, cu vaste 
implicații practice și în care 
se înfruntă păreri contra
dictorii.

în condițiile socialismu
lui, studiul acestei proble
me este cu atît mai im
portant, cu. cît forța de 
muncă, utilizarea ei, capătă 
trăsături noi, specifice, 
proprietatea socialistă asu
pra mijloacelor de produc
ție, caracterul planificat al 
dezvoltării economice cre- 
înd premise obiective pen
tru valorificarea optimă a 
resurselor de muncă.

Apariția în colecția „Bi
bliotheca Oeconomica" — 
Editura Academiei — a vo
lumului „Utilizarea forței 
de muncă. Factori, carac
teristici, tendințe în Româ
nia" este cu atît mai bine 
venită, cu cît în literatura 
economică din țara noastră 
nu a existat pînă acum o 
lucrare consacrată acestei 
probleme. Volumul înmă
nunchează rezultatele cer
cetărilor efectuate în ca
drul Institutului de cerce
tări economice al Acade
miei de către Constantin 
Grigorescu, Grigore Vîl- 
ceanu, Sabin Nica, Traian 
Lazăr, Nicolae Sufană, Ste- 
liana Perț. Autorii și-au 
propus într-o primă etapă 
abordarea numai a cîtorva 
dintre aspectele cele mai 
generale’ ale problemei și 
îndeosebi cele 
feră la nivelul 
nomîc.

Conturînd 
caracteristici ale resurselor 
de muncă din țara noastră 
în momentul trecerii la

construirea socialismului 
— marea densitate a popu
lației agricole, proporția 
redusă a populației femi
nine urbane atrase în pro
ducție, nivelul relativ scă
zut de instrucție profesio
nală a populației apte de 
muncă — lucrarea relevă 
dificultățile care s-au ridi
cat în calea utilizării rațio
nale a resurselor de muncă.

Pe baza unor date statis

de propria noastră expe
riență, lucrarea scoate în 
evidentă netemeinicia unor 
teze teoretice vehiculate în 
literatura de specialitate 
din străinătate, potrivit că
rora ar exista o contradicție 
între extinderea tehnicii 
moderne și folosirea de
plină a resurselor de mun
că. Realitatea istorică con
cretă demonstrează că ex
tinderea tehnicii noi duce

noastră cu
cut, precum și cu nivelul 
atins pe plan mondial, lu
crarea arată în mod preg
nant imensul drum pe care 
l-am parcurs, dar și efortu
rile care mai sînt necesare 
spre a se asigura contri
buția maximă a forței de 
muncă la creșterea econo
mică.

Totodată, autorii lucrării 
desprind din experiența

care se re- 
macro-eco-

principalele

tice elocvente și a unei a- 
nalize complexe a utilizării 
forței de muncă din țara 
noastră, este evidențiată 
pregnant justețea politicii 
economice a partidului și 
statului nostru. Astfel, 
orientarea în direcția dez
voltării intensive și multi
laterale a economiei, pe ba
za industrializării socialis
te și a introducerii tehnicii 
noi, a asigurat creșterea 
continuă a acumulărilor și, 
odată cu aceasta, lărgirea 
continuă a posibilităților de 
a crea noi locuri de muncă 
și de a le utiliza eficient. 
Numai în perioada 1965— 
1963 au fost create 500 000 
de noi 'locuri de muncă.

Ținînd seama de expe
riența țărilor avansate din 
punct de vedere economic,

la creșterea productivității 
muncii, a venitului net, pe 
seama căruia se creează noi 
locuri de muncă atît în ra
murile neagricole ale pro
ducției materiale, cît și în 
sfera neproductivă și a ser
viciilor. Esențial este fap
tul că pe ansamblul econo
miei naționale se realizea
ză astfel o creștere perma
nentă a totalului locurilor 
de muncă, chiar dacă anu
mite întreprinderi sau sec
toare de activitate cunosc 
o reducere a numărului a- 
cestora.

Punînd față în fată reali
zările obținute în țara

construcțîei noastre econo
mice criteriile esențiale ca
re trebuie avute în vedere 
în aprecierea îmbunătățirii 
utilizării resurselor de 
muncă și a factorilor care 
contribuie la aceasta.

Un interes cert prezintă 
capitolul consacrat exami
nării formării profesionale 
a muncitorilor pentru in
dustrie, unde este evidentă 
străduința de a contribui la 
elucidarea teoretică a con
ceptului de formare pro
fesională în condițiile ac
tuale ale progresului teh
nic.

tn ansamblul său lucra
rea, deși semnată de mai 
multi autori, reprezintă o 
structură unitară în care 
sînt analizate probleme 
fundamentale teoretice și

practice 
ței de muncă 
economiei naționale, iar în 
unele părți și Ia nivelul 
unităților economice din 
diferite ramuri, realizîn- 
du-se o sintetizare și gene
ralizare a experienței acu
mulate în tara noastră în 
acest domeniu.

Fără a diminua aprecie
rea pozitivă în ansamblu 
a lucrării, am remarca fap
tul că multiplele păreri și 
rezolvări cu privire la uti
lizarea forței de muncă ex
primate în literatura eco
nomică de specialitate nu 
sînt supuse unei analize 
cuprinzătoare. în acest fel 
nici contribuția teoretică 
a autorilor la elucidarea 
științifică a unor probleme 
controversate nu este cea 
dorită. De asemenea, le-am 
putea reproșa faptul că di
feritele fenomene negative 
care frînează utilizarea ra
țională a forței de muncă, 
— ca, de exemplu, slaba 
diferențiere în orientarea 
forței de muncă pe ramuri 
de producție în funcție de 
sex ; neajunsurile existente 
în folosirea forței de mun
că din agricultură, din apa
ratul tehnico-administrativ 
și de deservire etc — 
nu au fost abordate sufi
cient de critic și în profun
zime.

Prin vasta informare pe 
care o conține, ca și prin 
numeroasele probleme teo
retice pe care le ridică, lu
crarea este însă, neîndoiel
nic, deosebit de utilă.

Elucidarea multiplelor 
fațete pe care le îmbracă 
forța de muncă și utilizarea 
ei deplină în țara noastră 
solicită în continuare un 
studiu aprofundat și multi
lateral, la care sînt che
mați să-și aducă contribu
ția deopotrivă cadrele de 
cercetători și specialiștii din 
economie.

lector univ.
Ana GLUVACOV

întreprinderea de industrie 
locală din Galați livrează pe 
bază de comenzi ferme mese- 
tlp cantină pentru uzul unită
ților de alimentație publică, 
birouri cu unul sau două cor
puri.

Cei Interesați își pot pro
cura de la întreprinderea de 
industrie locală nr. 1 din Ga
lați fișete metalice, precum și 
rezervoare de diferite tipuri 
și capacități din tablă de pes
te 4 milimetri.

Venind tn întîmpinarea ce
rințelor cumpărătorilor, între
prinderea produce șl o serie 
de articole de tinichigerie, iar 
din tablă cositorită tăvi pen
tru copt șl bidoane de untură, 
râzători și strecurători pentru 
lapte, solicitate de populație. 
De asemenea, livrează burlane 
negre șl burlane zincate, 
jgheaburi și cîrlige pentru 
jgheaburi, găleți zincate și ne
gre.

în nomenclatorul de produse 
al întreprinderii gălățene tntră 
șl o gamă variată de flori din 
mase plastice.
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CALCARUL 
poate deveni rentabil 

prin îndepărtarea 
stratului 

de... indiferență
IF Exploatările de calcar de la Valea 
? Domanului (Reșița) , și Crăciunești 
! (Deva), în prezent secții ale com

binatelor siderurgice din Reșița șl 
Hunedoara, nu au figurat niciodată 
și nu figurează nici acum, după cîte 
știm, printre unitățile industriale 

, care nu și-au realizat sarcinile în- 
’ scrise în planul de stat. Se situează, 
I în schimb, de cînd au fost date în 
, funcțiune, adică de 5 ani încheiați, 

în rîndul acelor unități industriale 
care nu și-au atins, încă, parame- 

i tril proiectați. Sarcinile lor de pian 
prevăd extragerea unor cantități de 

I calcar mult mai mici decît cele sta
bilite în proiecte și la prețuri de 

, cost de peste două ori mai mari.
Ne-am deplasat, de aceea, la fața 
locului — cu intenția de a stabili 
unele din cauzele perpetuării aces
tei situații anacronice și, mai 
ales, de a investiga posibilitățile 
reale existente, în măsură să deter
mine ieșirea din impasul prelungit, 
pentru ca aceste două unități in
dustriale — în care statul a investit 
aproape 200 milioane lei — să pro
ducă cît mai curînd la întreaga lor 
capacitate.

La EXPLOATAREA CRACIU- 
NEȘTI, lucrurile sînt. destul de lim- 

. ,pezi. Aici, capacitatea proiectată este 
'de l 600 000 tone calcar extras ne an. 
iar ' prețul de cost antecalculat — 
de 15,39 lei pe tonă. Niciodată nu 
s-a extras, însă, mai mult de 60 la 
sută din cantitatea de producție a- 
mintită ; „recordul" exploatării, sta
bilit în trimestrul I al acestui an, 
este de 241569 tone (față de un 
plan de 240 000 tone), ceea ce ar co
respunde unei producții anuale de 
aproximativ 970 000 tone. Nici pre
țul de cost mediu pe tona de calcar 
extras nu s-a încadrat niciodată în 
cel prevăzut de prbiectant. Anul a- 
eesta el a fost de 28,89 lei, mai mare, 
deci, chiar și față de cel prevăzut 
pentru prima etapă de dezvoltare 
(800 000 tone pe an), și care este de 
23,22 lei. Confruntînd proiectul cu 
situația de pe teren, se desprinde 
concluzia că ritmul lent de atinge
re a parametrilor stabiliți, discre
panța dintre prevederi și realitate se 
datoresc — astăzi ca și în trecut — 
faptului că acestei exploatări miniere 
nu i s-au creat condițiile tehnico- 
materiale stabilite prin proiect.

Este vorba, în mod concret, de 
preluarea nedescopertată a zăcă- 
mîntului de calcar, de dotarea cu 
autocamioane basculante mai puține 
și de alt tip decît prevede documen
tația tehnică, de lipsa — uneori ex
trem de acută — a mecanicilor de 
întreținere auto și a pieselor de 
schimb necesare, de întîrzierea cu 
care s-au primit anumite mijloace 
mecanizate de încărcare. De pildă, 
inițial s-a lucrat cu. un excavator 
în loc de două, apoi cu două în loc 
de trei. (Ce-i drept, de cîteva săptă- 
mîni a sosit, în fine, și cel de-al 
treilea excavator și în prezent se lu
crează — dar fără spor — la mon
tarea lui în vederea dării în exploa
tare). Iar de la deschiderea carierei 
și pînă la sosirea buldozerului — în 
lipsa căruia nici n-ar fi trebuit, de 
fapt, să înceapă activitatea — au tre
cut nu mai puțin de 3 ani.

— Este pe deplin posibil — ne-a 
spus tov. Victor Lăslău, șeful ex
ploatării — să atingem capacitatea 
de producție proiectată în trimestrul 
III al acestui an. Cu o condiție : să 
fim dotați corespunzător, așa cum 
prevede proiectul, cu autobasculante 
de mare capacitate. Prețul de cost, 
din păcate, nu va putea coborî la 
nivelul stabilit; el a fost calculat 
în ipoteza că transportul calcarului 
din carieră la stația de preparare 
(7 km) se va face cu mijloace proprii, 
în timp, ce, de fapt, transportul este 
asigurat de către I.R.T.A., la un-tarif 
care-1 face să fie de -două ori mai 
mare decît era de așteptat. Consider, 
ca atare, că prețul de cost al cal
carului trebuie să fie recalculat în 
funcție de condițiile de lucru reale.

Deci, la exploatarea de calcaf- 
Crăciunești, realizarea unei producții 
trimestriale de 400 900' tone depinde 
exclusiv de asigurarea condițiilor 
tehnico-materiale absolut necesare 
atingerii acestui scop.

La exploatarea VALEA DOMA
NULUI, situația e mult mai com
plicată. După încheierea lucrărilor de 
investiții și intrarea în producție a 
exploatării s-a constatat că, de fapt, 
zăcămîntul nu prea semăna cu cel 
descris în „studiul geologic" pe baza 
căruia a fost întocmit proiectul aces
tui obiectiv : în loc de calcar cu 19 
la sută infiltrații de argilă, minerii 
au dat de un amestec compus din 
două treimi... argilă și o treime cal
car ! Eroarea geologilor era evi
dentă. înapoi nu se putea da, însă. 
Așa îneît, în această situație s-a 
trecut — ad hoc — la ceea ce în 
termeni tehnici se numește o ex
ploatare selectivă. Adică, la o ex
ploatare mai puțin productivă și mai 
costisitoare, „pe alese" de ici, de colo, 
din zonele în care predomină calca
rul.

Din motive greu de înțeles, mine
rilor nu li s-a indicat nici pînă astăzi, 
de către proiecțanții carierei, o me
todă de lucru rațională. S-a sperat, 
probabil, că, după dislocarea „primei 
trepte" a carierei se va ajunge la 
straturi de mai mare puritate. Dar 
nu s-a ajuns. Și astfel; de la Valea 
Domanului spre fabrica de aglome
rare și furnalele Reșitei nu s-au ex
pediat în nici un an 670 900 tone cal
car prelucrat, cît prevede proiectul. 
Anul trecut, cantitatea livrată a fost 
de 345 000 tone. Și nu la un preț 
de cost de 14,15 lei tona, ci de 36,10 
lei. în plus, nici compoziția chimică 

a calcarului n-a corespuns așteptă
rilor siderurgiștilor.

Pentru Combinatul siderurgic din 
Reșița, toate dificultățile amintite au 
generat pierderi mari. Diferența de 
preț de cost a calcarului echivalează
— la nivelul producției unui an — 
cu o pagubă de 7,5 milioane lei ; 
consumul suplimentar de cocs (8 700 
tone anual), provocat de conținutul 
bogat în elemente acide (provenind 
din argilă) al calcarului — cu o 
cheltuială în plus de 6 670 000 lei ; 
iar procurarea — de la alți furnizori
— a calcarului nelivrat de Valea Do
manului, dar absolut necesar în pro
cesul tehnologic de fabricare a fon
tei, costă 7,5 milioane lei. Mai tre
buie adăugat, în fine, nerealiza- 
rea anuală a unei producții de 
fontă de 14 500 tone. Este mai mult 
decît evident, deci, că o atare 
situație costă scump economia na
țională și frînează creșterea contri
buției Reșiței la sporirea producției 
de metal a țării.

Din discuțiile purtate cu șeful ex
ploatării — geologul Vasile Matei — 
și, mai ales, din documentele pe 
care le-am examinat la exploatarea 
de calcar Valea Domanului si la 
conducerea Combinatului siderurgic 
din Reșița, am reținut, mai înt.îi. 
factorii de a căror intervenție de
pinde ieșirea din impas. Ei sînt Mi
nisterul Minelor, Ministerul Indus
triei Construcțiilor, Comitetul de 
Stat al Geologiei, Ministerul Indus
triei Metalurgice, Consiliul Superior 
al Agriculturii, Ministerul Economiei 
Forestiere, anumite institute de cer
cetări și proiectări din cadrul aces
tora. Aceste foruri știu foarte bine, 
de mai mulțl ani, ce au de făcut în 
acest scop. S-au stabilit, în repetate 
rînduri, o serie de „minute" și de 
planuri de măsuri. în cei 5 ani de 
provizorat păgubitor s-au întocmit, 
însă, doar noile studii geologice ne
cesare. în rest, practic, nu s-a mai 
făcut aproape nimic altceva.

A fost necesară intervenția Consi
liului de Miniștri pentru ca, spre 
sfîrșitul anului trecut, acești factori 
să întocmească un nou plan comun 
de măsuri, cu responsabilități și ter
mene precise, în vederea redresării 
situației de la Valea Domanului. Dar 
nici acum, din motive inexplicabile, 
soluțiile preconizate nu prind viață 
cu operativitatea maximă, de parcă 
peste problema eficienței — mal bine 
zis a ineficientei economice a ex
ploatării de la Valea Domanului — 
s-ar putea trece încă multă vreme, cu 
vederea. Ne referim, în mod concret, 
la ritmul lent în care Institutul de 
proiectări pentru industria materia
lelor de construcții elaborează docu
mentația tehnică a adaptării exploa
tării la condițiile reale de zăcămînt 
(inclusiv reconsiderarea indicatorilor 
tehnico-economici proiectați), Ia de
pășirea, de către același institut, a 
termenului de predare a proiectului 
de descopertare a carierei și de des
chidere a treptei a doua (care a ex
pirat la 28 februarie 1969).

La Valea Domanului, atingerea u- 
nui nivel de producție maxim este 
condiționată, în principal, de revi
zuirea tehnologiei de derocare a cal
carului, de crearea unei trepte pen
tru descopertare, deschiderea trep
tei a doua (sub cea în care se lu
crează în prezent) și legarea ei de 
stația de concasare printr-un drum, 
de dotarea corespunzătoare, conform 
proiectului, cu excavatoare și auto
basculante de mare capacitate, de 
solutionarea problemei spălării cal
carului, respectiv a decantării mîlu- 
lui. (în legătură cu această din urmă 
problemă trebuie menționat că spe
cialiștii combinatului reșițean au stu
diat-o ■ temeinic și au ajuns la con
cluzii care dovedesc că dă rezultate 
excelente). Cei în drept să se pro
nunțe asupra celei mai avantajoase 
soluții tehnologice de spălare și să 
decidă aplicarea ei păstrează însă o 
tăcere deplină. De ce, oare ? Și. mai 
ales, pînă cînd ?

Ar mai fi de adăugat încă un fapt. 
încercînd să stabilim cum ar putea 
scădea la Valea Domanului prețul 
de cost al tonei de calcar, am ajuns 
la concluzia că acest rezultat de
pinde de respectarea întocmai a anu
mitor prevederi din proiectul exploa
tării. Este necesar, de pildă, ca vo
lumul cupei excavatoarelor să fie 
de 2 mc și nu de 1,25, ca autobascu
lantele din dotare să aibă o capaci
tate de 12 tone și nu de 5. ca funl-j, 
cularul basculant să fie comandat 
în mod automat.

în legătură cu normalizarea situa
ției exploatării de la Valea Doma
nului, este necesar ca cei în drept să 
stabilească, prin proiect,, indicatori 
tehnico-economici care să tină seama 
de realitatea obiectivă, inclusiv de 
greșelile iremediabile din primul pro
iect (de pildă, de făptui că funicu- 
larul basculant nu poate transporta, 
într-o. cursă, 6 tone, ci numai 4,5 
tone calcar).

Concluzia ce se desprinde din cele 
de .mai sus este fără echivoc : la ex
ploatările de calcar de la Valea Do
manului și Crăciunești. atingerea 
unor indicatori tehnico-economici op
timi este posibilă. Acest lucru de
pinde de perseverenta cu care con
ducerile combinatelor siderurgice de 
la Reșița și Hunedoara si Ministerul 
Industriei Metalurgice vor urmări 
ca toti factorii de care depinde ma
terializarea acestui deziderat econo
mic major să-și facă ireproșabil și 
la timp datoria. O cer interesele eco
nomiei naționale. O impune sarcina 
trasată de partid siderurgiștilor, de 
a produce mal mult metal. în con
diții de eficientă economică maximă.

Ipg. Adrian PRODAN

întreținerea 
culturilor 

(Urmare din pag. I)

13 mai, unde lucrează cooperatorii 
și ce anume fac.

în județul Alba au rămas mult 
în urmă. lucrările de întreținere 
la vița de vie, importantă ramură 
de producție ; pentru multe unități 
agricole din județ. Direcția agricolă 
și Uniunea județeană a cooperati
velor agricole vor trebui să se o- 
cupe și de terminarea primei sape 
la plantația de viță de vie.

Și în unele cooperative agricole 
din județul Olt lucrările de între
ținere a culturilor se desfășoară în 
ritm nesatisfăcător. La Coteana se
cretarul organizației de partid ne-a 
informat că s-ar . fi terminat de 
prășit floarea-soarelui pe 180 hec
tare, sfecla de zahăr pe 200 hectare 
și că se lucrează la porumb. Dar 
în punctul Mărunțica, erau zeci de 
hectare de sfeclă îmburuienite și 
nelucrate. Lucrările de întreținere 
a culturilor făcute numai în scrip
te nu pot duce la sporirea produc
ției.

Urmărim mersul lucrărilor de 
întreținere și în unele unități din 
zona Drăgănești-Olt. „Nu am în
ceput încă lucrările de întreținere 
a prășitoarelor, ne spune Mircea 
Vieru, președintele cooperativei a- 
gricole din Dăneasa, pentru că nu 
e cazul. Azi am trimis la cîmp 
două cultivatoare, dar nu am con
trolat dacă au lucrat pentru că 
trebuie să merg la o ședință la 
Drăgănești-Olt". împreună cu ingi
nerul acestei cooperative, tov. Va
sile Vlase, am controlat mai multe 
parcele. în punctul Călugăreasca 
(unde urma să ajungă cele două 
cultivatoare și nu ajunseseră), 
floarea-soarelui pe 100 hectare era 
invadată de buruieni. Nu s-a 
început prașila nici în cooperativa 
Gostavățu, vecină cu cea din Dă
neasa, și unde, de asemenea, par
celele vizitate de noi reclamau o 
intervenție urgentă de combatere a 
buruienilor. „Aveam planificat azi 
să trimitem trei sape rotative la 
cultura porumbului. Dar am renun
țat pentru că am fost chemați la 
ședință". Cum este cu putință ca 
organele județene de partid șl de 
stat să tolereze o asemenea situa
ție ? De ce se admite ca să se piar
dă timpul în ședințe ?

Pentru ca lucrările de întreți
nere a culturilor să se execute, pes
te tot, fără întîrziere, este absolut 
necesar ca organele județene de 
partid și de stat, direcțiile agricole 
și uniunile cooperatiste să se ocu
pe îndeaproape de îndrumarea 
cooperativelor agricole. Timpul este 
înaintat. Cu cît mai repede și mai 
bine vor fi făcute aceste lucrări, 
cu atît va fi mai mare sporul de 
recoltă ce se va obține la toamnă.

Șantierul naval din Giurgiu. Se pregătește lansarea la apâ pentru probe a unui ponton maritim de tip greu
Foto : Agerprcs

(Urmare din pag. I)

de la un loc de lucru la altul, ge
nerează irosirea timpului de lucru.

Pierderea timpului de lucru tre
buie judecată însă și din unghiuri 
în care ea este mai puțin șocantă. 
Bunăoară, s-a constatat că neglija
rea extinderii micii mecanizări la 
unele procese — aceasta privind 
doar lucrările cu volum mare da 
muncă — a provocat, și din păcate 
fenomenul mai persistă și acum, un 
consum sporit de forță de muncă și, 
corespunzător, diminuarea produc
tivității muncii. Insuficienta pre
ocupare a unor conduceri de 
întreprinderi pentru extinderea 
micii mecanizări la toate lucrările, 
ca și celelalte deficiente care au fost 
amintite în privința folosirii timpu
lui de lucru explică, în cea mai 
mare parte, de ce în lunile ianuarie 
și februarie a.c. nivelul productivi
tății muncii s-a menținut la un ni
vel scăzut, iar procentul de realizare 
a planului la acest indicator a osci
lat în jurul cifrei de 90 la sută.

Așa cum am mai spus, căile șl 
mijloacele de înlăturare a acestor 
neajunsuri au constituit osatura unui 
program ferm de acțiune, îndrep
tat spre mai buna utilizare a timpu
lui de lucru. Fructificarea neîntîr- 
ziată a măsurilor a început să-și ara
te în scurt timp foloasele. Deși con
dițiile de lucru pe șantiere au fost 
în acest an indiscutabil mai grele 
ca cele din anul trecut, iar coeficien
tul de utilizare a fondului de timp a 
coborît sub 94 la sută, la sfîrșitul 
primului trimestru s-a constatat to
tuși o ameliorare a procentului pier
derilor de timp, tocmai la capitolele 
deficitare : învoiri și concedii fără 
plată, absențe nemotivate, alți timpi 
nelucrați. Aceste îmbunătățiri sînt o 
dovadă sigură că analiza și măsurile 
întreprinse de conducerea ministe
rului pînă acum au avut eficacitatea 
scontată. In continuare, va trebui să 
manifestăm maximă consecvență 
pentru traducerea în viață a tuturor 
celorlalte măsuri pe care ni le-am 
propus. Realizarea sarcinii de creș-

Podgoriilor tării li s-au adăugat, 
în această primăvară, încă 12 000 
hectare plantații noi de vii. Un fapt 
îmbucurător. Mai multi struguri, mai 
mult vin sînt în folosul consumato
rilor care agreează și solicită produ
sele viticulturii. Pînă aici toate bune. 
Se pune, însă, întrebarea : ce soiuri 
de viță de vie se plantează ? 
Zilele acestea, cu prilejul lucră
rilor' de primăvară în vii, s-a 
putut face constatarea că. în ciuda 
lucrărilor de zonare și specializare 
a producției viticole, care au drept 
scop stabilirea unui sortiment spe
cific fiecărei podgorii, au fost 
plantate, în unele unități agri
cole, prea multe soiuri, un ade
vărat mozaic. Iată care este situația, 
din acest punct de vedere, în jude
țul Vrancea unde se întinde cea mai 
mare podgorie a țării — Odobești, 
Panciu, Cotești. în cooperativele a- 
gricole, au fost plantate cinci soiuri 
de viță de vie pentru struguri de 
masă și 12 soiuri pentru vin. în afa
ră de acestea, unele cooperative a- 
gricole și-au procurat direct, fără 
repartiție, material săditor viticol, 
din alte soiuri, ceea ce face să se 
împestrițeze și mai mult această 
podgorie. în cooperativa agricolă din 
Tifești, de exemplu, au fost plantate 
12 soiuri de viță de vie, din care 
unele nu sînt cuprinse în lucrarea 
de raionare a viticulturii. în schimb, 
nu s-a plantat nici un butuc de Gal
benă de Odobești, soi specific acestei 
podgorii și care asigură un vin ușor, 
preferat de consumatori pentru cali
tățile sale. Și asemenea situații sînt 
caracteristice și altor podgorii. în 
oricare cooperativă agricolă șl între
prindere agricolă de stat în care s-a 
plantat vită de vie, în ultimii ani, se 
găsește un număr exagerat de soiuri, 
ceea ce îngreunează acțiunea de ti
pizare a vinurilor, împiedică obține
rea unor partizi mari de vin cu în
sușiri bine definite, cerință de mare 
însemnătate, actuală.

împestrițarea podgoriilor . cu un 
mare număr de soiuri se datorește, 
în principal, modului cum sînt orga
nizate producerea și distribuirea ma
terialului săditor viticol. Deși aceas
tă activitate este coordonată pe pla
nul întregii țări de către Consiliul 
Superior al Agriculturii, Iar reparti
zarea Iui se face prin direcțiile a- 
gricole județene, în multe cazuri nu 
se plantează ceea ce este indicat în 
lucrarea de zonare și specializare a 
producției viticole, ci altceva. Cum se 
explică această situație ?

„în dorința de a se face plantații 
se solicită material săditor din orice 
soi — ne-a relatat tov. dr. D. Beznea, 
directorul stațiunii experimentale vi
ticole Odobești. întrucît unele pod
gorii nu-și produc singure cantitățile 
de material săditor necesar — și în 
această situație este și aceea din 
județul Vrancea — plantează 
ce li te oferă. La Nicorești, 
de exemplu, soiurile Băbeasca, 
Fetească Neagră. Merlot dau vi
nuri excelente. Totuși se plantează 
și alte soiuri care nu dau rezultate 
mulțumitoare. La cooperativa a- 
gricolă' Unirea s-a extins vița de 
vie din soiul Afuz Aii pe 16 ha. iar 
cooperatorii sînt nemulțumiți că 

tere a productivității muncii ce-1 re
vine în acest an ministerului și fie
cărei întreprinderi în parte nu poa
te fi asigurată decît printr-o utili
zare productivă, completă, a celor 8 
ore sau 10 ore de lucru, printr-un 
efort constant, pe toată durata pro
gramului de muncă.

Consider necesar să mă opresc 
mai mult la această ultimă ches
tiune. în construcții, dat fiind spe
cificul activității, programul de lucru 
de 10 ore este un fapt obișnuit, 
aceasta fiind o practică curentă în 
marea majoritate a țărilor lumii. 
Există argumente temeinice care ple

Densitatea timpului 
pe șantierele de construcții

dează în favoarea extinderii unui a- 
semenea regim de lucru — legiferat 
de altfel prin reglementările în vi
goare. Dacă insist asupra respectă
rii acestor reglementări, o fac de
oarece pe unele șantiere ele nu sînt 
aplicate în mod riguros. Dar în ce 
constau aceste argumente ? Intre a- 
cestea, aș aminti că sînt operațiuni 
care nu pot fi executate în bune con
diții de calitate și cu randament ri
dicat în timpul iernii, sau care chiar 
dacă se efectuează în acest anotimp 
necesită cheltuieli exagerate, fără o 
justificare economică. Desigur, ase
menea lucrări trebuie executate în 
timpul călduros, ceea ce face să apa
ră o mai mare necesitate de forță 
de muncă. Avînd în vedere și fap
tul că numărul constructorilor este 
totuși limitat și absorbit în marea 
majoritate pe șantierele de investiții, 
că mijloacele de mecanizare ale lu- 

strugurii nu se coc. Și în podgoria 
Odobești se fac asemenea greșeli, 
care au ieșit în evidență cu ocazia 
concursului de vinuri de la Panciu. 
Din cele 226 probe prezentate, numai 
39 au fost vinuri curente, restul fiind 
dulci sau semidulci. Or, specificul 
podgoriei este obținerea vinurilor 
curente seci, cu tărie alcoolică mai 
redusă". Aceeași idee a fost susținu
tă și de tov. ing. Nicolae Poli, direc
tor adjunct al direcției agricole a 
județului Vrancea. „Noi nu plantăm 
ce vrem, ci ceea ce avem". In
tr-adevăr, „Agrosemul" spune : „Asta 
am, asta vă dau, iar dacă nu 
vreți materialul, îl iau alții".

Podgorii 
renumite, 
vinuri 
anonime
Situația se datorește insuficienței 
materialului săditor din anumite 
soiuri prevăzute a se planta și înlo
cuirii lui cu altele. Ca atare, con
tinuă împestrițarea podgoriilor. De 
aici concluzia că producerea și, mai 
ales, distribuirea materialului sădi
tor trebuie să se facă cu mai multă 
răspundere, pentru a se putea res
pecta întocmai lucrările de zonare 
a viticulturii.

Specialiștii sînt de părere că este 
necesar să se facă un serios pas în 
direcția restabilirii specificului fiecă
rei podgorii. Și iată de ce. în mo
mentul de față, în comerț există o 
mare varietate de sortimente de vin 
cu denumiri adesea necoreșpunzătoa- 
re. Ducînd însă paharul la gură, con
sumatorul nu constată nici o diferen
ță între vinul provenit din podgoria 
Odobești, Dealul Mare sau Drăgă- 
șani. Vînzătorii sînt puși în situația 
de a explica diferența de preț prin 
tăria alcoolică a sortimentelor de 
vin. Ca să aibă un vin de care să 
fie sigur că provine dintr-o podgorie 
anumită, consumatorul trebuie să-1 
cumpere tras la sticlă de trei sfer
turi, iar soiul și podgoria să poată 
fi determinate dacă nu după conți
nut, după eticheta aplicată. Este o 

crărilor trebuie folosite intensiv, 
pentru a putea scurta necontenit du
rata execuției lucrărilor, apare clar 
cerința obiectivă ca în sectorul de 
construcții să fie practicat în mod 
efectiv un program de lucru de 10 
ore. Bineînțeles, avansîndu-se mun
citorilor și tehnicienilor cîștigul 
echivalent și proporțional cu munca 
depusă.

Pentru aplicarea riguroasă a re
glementărilor în vigoare pledează și 
alt argument: există anumite ope
rații de tehnicitate ridicată ce nu 
pot fi executate de formații distincte, 
care să-și predea una alteia lucra

rea de la un schimb la altul. Ca 
urmare, se impune obligatoriu folo
sirea aceleiași formații de muncă 
pentru execuția întregii lucrări, care 
să muncească un program de 10 ore. 
Așa este cazul lucrărilor de auto
matizare la instalații sau centrale, 
la instalații electrice de precizie, la 
montarea compresoarelor de mare 
turație și multe altele, care nu per
mit dispersarea răspunderii de exe
cuție pe mai multe echipe. Mai 
mult chiar, există cazuri fortuite, în 
special în preajma punerilor în func
țiune a unor noi obiective, cînd la 
reglarea aparaturii de control și au
tomatizare sau la montajul aparate
lor fine cu tehnologie specială de 
montaj, echipele de strictă speciali
tate trebuie să lucreze un număr 
sporit de ore pe zi.

Mai trebuie luat în considerare șl 
faptul că o bună parte din efectivul 

situație anormală, care atrage deza
probarea consumatorilor.

în trecutul mai îndepărtat, vinul 
obținut într-o podgorie avea anumite 
trăsături caracteristice, îneît se putea 
deosebi un vin de Cotnari de unul de 
Dealul Mare, cel de Odobești de unul 
de Drăgășani. Și era explicabil. Fie
care podgorie avea sortimentul ei 
format din cîteva soiuri. La Cotnari 
se cultiva Grasa, Feteasca și Frîncu- 
șa ; la Drăgășani — Crîmpoșia, Bra- 
ghina și Gordanul; la Odobești — 
Galbena, Plăvaia, Tămîloasa etc. A- 
cestea, vinificate împreună, dădeau 
acele vinuri omogene, cu caractere 
proprii bine definite, îneît consuma

torii le puteau deosebi cu ușurință. 
Unii aveau preferințele lor și nu 
schimbau un vin de Drăgășani cu 
unul de Dealul Mare, de Odobești 
etc. De altfel, și acum, în principa
lele podgorii ale lumii, există un 
sortiment compus din 2—3 soiuri, cul
tivate într-o anumită proporție, iar 
vinul produs își păstrează caracterul 
propriu de la un an la altul. Pro
porția dintre soiuri s-a stabilit pe 
baza unei experiențe îndelungate, 
după criterii obiective, știindu-se că 
dacă sînt vinificate separat nici unul 
dintre soiurile respective n-ar putea 
da un vin mai bun, mai plăcut, mai 
ușor de păstrat, susceptibil de a 
dezvolta un buchet ales.

în țara noastră, o dată cu distru
gerea viilor de filoxeră, s-au pierdut 
vechile sortimente specifice fiecărei 
podgorii Introducerea unor soiuri 
străine a dus la obținerea de vinuri 
foarte variate, îneît nu se mai poate 
recunoaște podgoria din care provin. 
In pofida lucrării de zonare și spe
cializare a producției viticole, aceas
tă situație continuă să dăinuie și as
tăzi. Este adevărat că, prin lucrarea 
respectivă, s-au indicat soiurile de 
viță ce trebuie cultivate în fie
care podgorie și centru viticol. 
Ca urmare, numărul total al soluri
lor care se înmulțesc, în prezent, în 
pepiniere, este de circa 25 față de 
peste 190 cîte se produceau cu 10—15 
ani în urmă. Așa se face că, în ulti
mii ani, s-au făcut plantații cu soiuri 
pure pe o suprafață de peste 55 000 
ha pentru vin și 30 000 ha cu soiuri 
de struguri de masă. Dar a avea cîte
va zeci de mii de hectare de soiuri 
pure nu înseamnă că a fost restabilit 
specificul podgoriilor noastre, deoa
rece, așa cum s-a văzut, continuă 
să se planteze în fiecare podgorie un 
mare număr de soiuri.

Restabilirea sortimentului specific 
fiecărei podgorii, această concepție 
bine statornicită de-a lungul veacu
rilor, care a fost abordată prin lu
crările de zonare a viticulturii, nu 
a fost dusă mai departe. Ba mai 
mult. Aprecierea calității vinului 
nu se face ținîndu-se seama de însuși
rile de gust, aromă, buchet, ci de 
conținutul în alcool sau de zahărul 
acumulat. Așa se explică de ce nu 
se mal înmulțește și plantează Gal
bena de Odobești, un sol care dă vi
nuri agreabile de consumat, dar cu 
un conținut mai mic în alcool, din 
care cauză nu este plătit corespun
zător. în această primăvară, în ju
dețul Vrancea nu s-au plantat de
cît 14 000 fire de vițe altoite cu Gal- 
benă de Odobești la cooperativa a-

de muncitori ai șantierelor provine 
din mediul rural. Tot aici, însă, își 
are rezerva de mînă de lu
cru și agricultura. Cum și pentru 
construcții și pentru agricultură vîr- 
ful de activitate este localizat în 
anotimpul călduros, în mod obiectiv 
apare necesitatea unei concomitente 
suplimentări a efectivelor în amîn- 
două ramurile. Datorită măsurilor 
luate de conducerea partidului și 
statului pe linia perfecționării or
ganizării și conducerii agriculturii, 
cîștigul obținut de un muncitor agri
col în perioada de vîrf a crescut sim
țitor. Bunăoară, se poate majora cu 

pină la 50 la sută salariul tarifar 
zilnic al muncitorilor agricoli sezo
nieri care lucrează o zi-lumină în 
perioada de vîrf din agricultură. Și 
consecința ? Muncitorii șantierelor 
care sînt dislocați pe un anumit timp 
în sectorul investițiilor manifestă a- 
ceeași tendință ca în agricultură, de 
folosire integrală a timpului priel
nic de lucru, prin efectuarea unui 
program de muncă potrivit nevoilor 
producției, mai ales că și cîștigurile 
lor individuale se majorează în pro
porții bine dimensionate,

îmi exprim părerea că, prin fruc
tificarea importantelor rezerve in
terne ce există în domeniul utilizării 
timpului de lucru — pe marea ma
joritate a șantierelor noastre se pot 
consemna însemnate sporuri de pro
ductivitate a muncii, cu consecințe 
favorabile asupra accelerării ritmu
lui de execuție și scurtării terme

gricolă din Jariștea, 10 000 la Movi
lita si 1000 la Faraoane. Or, în fe
lul acesta nu va putea fi refăcut 
specificul podgoriei.

„în momentul de fată, în clasifi
carea vinurilor predominant este 
criteriul alcoolului — arată tov. 
Cornel Vodarici, șeful fermei de vi- 
nificație de la I.A.S. Dealul Mare, 
Urlați. Or, se știe că cele mai plăcu
te vinuri sînt cele ușoare, cu 
un conținut scăzut în alcool. La noi. 
problema clasificării după însușirile 
organoleptice nu e rezolvată. De 
exemplu, vinul din soiul Chardonay 
de Murfatlar, dacă nu are 12 grade 
alcool nu mai este Chardonay,_ ci 
intră în categoria vinurilor anonime, 
așa-zise de regiune. Galbena de 
Odobești, care este cel mai plăcut 
vin, rămîne și cel mai anonim dato
rită conținutului său scăzut în al
cool. în podgoriile noastre se pot 
obține vinuri care să se deosebească 
unele de altele prin alte caracteris
tici. Condițiile naturale din fiecare 
podgorie imprimă strugurilor și 
deci vinului anumite trăsături. Vi
nurile de Tîrnave au o aromă de 
fîn cosit; celor de Dealul Mare le 
este caracteristic un miros de ars, iar 
aroma de nucă verde este prezentă 
Ia cel de Cotnari. După asemenea 
caracteristici pot fi identificate vi
nurile din alte podgorii. Se cere 
însă să fie vinuri naturale".

Si alți specialiști sînt de acord că 
în ce privește restabilirea specificu
lui podgoriilor trebuie să se proce
deze cu mai multă hotărîre. „Dacă 
la bere plătești 3 lei, știi că în sticla 
respectivă este bere de 3 lei — ne 
spune tov. T. Bcjan, care se ocupă 
de multă vreme de problemele viti
culturii în Consiliul Superior al 
Agriculturii. La vin, din contră. 
Poți să dai 20 de lei pe o sticlă de 
trei sferturi cu vin soi și să nime
rești un vin inferior celui de 12,50 
lei litrul, care provine dintr-un sor
timent de soiuri. Pe consumator îl 
interesează nu atît soiul, cît calita
tea vinului respectiv. Or, se știe că 
cele mai bune vinuri din lume sînl 
cele care provin dintr-un sortiment 
bine echilibrat. Se cere să se stabi
lească un tip de vin pentru fiecare 
podgorie. De această tipizare vorbire 
de mult, dar nu am reușit să o rea
lizăm".

La Consiliul Superior al Agricul
turii se afirmă că răspunderea pen
tru realizarea întocmai a sortimen
tului prevăzut pentru înmulțire 
stabilit conform planului, revine In
stitutului de cercetări pentru viti
cultură și vinificatie. Este normă 
să fie așa. După cum alte institut* 
de cercetări agricole coordoneazi 
activitatea de producere a semințe
lor și Institutul de la Valea Călu
gărească trebuie să se ocupe de asi
gurarea materialului săditor viticol 
urmărind înmulțirea soiurilor stabî 
lite prin lucrarea de zonare si spe 
cializare a producției viticole. Da 
problema diriiării materialului să 
ditor viticol si a plantării în fie 
care podgorie a sortimentului stabî 
lit cade în atribuțiile Consiliului Su 
perior al Agriculturii si direcțiile 
agricole — organele sale județeni 
Or. așa cum s-a văzut, tocmai î 
această activitate se constată mai 
neajunsuri. Plantarea unui mare nt 
măr de soiuri demonstrează că s 
procedează haotic. De aici concluzi 
că. în primul rînd. trebuie făcui 
ordine . în producerea si dirijare 
materialului săditor. urmărlndu-se c 
în fiecare podgorie să se plantej 
numai ceea ce s-a stabilit; Apoi tri 
buie făcut Dasul corespunzător i 
direcția tipizării vinurilor, potrlv 
condițiilor naturale din fiecare poc 
gorie. De aceea este necesar să f 
stabilit vinul tip. specific fiecăr- 
podsorii. care să aibă caracteristi 
distincte, iar plantările să se fac 
ne baza sortimentelor bine prec 
zate.

Desigur, problema enunțată va 
reglementată prin viitoarea Lege 
viticulturii si vinificației. Din pi 
cate, cei însărcinați cu elaborare 
ei — specialiști de la Consiliul St 
perior al Agriculturii și Institut 
de cercetări pentru viticultură 
vinificatie — o „pritocesc" pri 
mult. Pesemne aplică un princip 
pe care-1 știu : vinul cîștigă în c 
litate prin învechire. Nu este în 
cazul cu legea respectivă, care 
face așteptată de multă vreme 
care trebuie să reglementeze pr 
blemele dezvoltării viticulturii și v 
nificatiei în tara noastră.

Ion HERȚEG

D @ I

nului de punere în funcțiune a ni 
lor obiective de investiții. De ma 
importanță este să se aplice exei 
plar prevederile planurilor de m 
suri întocmite la începutul anul 
să se reactualizeze intervențiile și 
fie completate cu noi măsuri spe< 
fice subunităților și locurilor 
muncă. în mod special, în preze 
este imperios necesar ca, în fieca 
întreprindere, să se organizeze, s 
cum s-a stabilit printr-un ordin 
ministrului, compartimente de pi 
gătire a producției. Considerăm 
prin înființarea unui asemenea s< 
viciu organizatoric se creează pren 
sele unei mai bune încărcări 
timpului de lucru pe șantiere, e1 
tîndu-se „golurile" de producție, 
același scop, fiecare întreprinde 
are obligația să revizuiască conțin 
sarcinile de producție și, în răpi 
de acestea, să corecteze și cuanl 
mul forței de muncă. întărirea d 
ciplinei în muncă pe șantiere a i 
pus și impune, de urgență, redist 
buirea maiștrilor pe obiecte de ' 
crări în raport cu numărul mun 
torilor, astfel ca acești conducăt 
ai locurilor de muncă să poată i 
ganiza și conduce nemijlocit luc: 
în tot timpul programului. De ai 
menea, s-au dat indicații precise I 
treprinderilor de construcții-mc 
taj pentru extinderea grabnică a n 
canizării lucrărilor la toate locui 
de muncă unde aceasta este po 
bilă, vizîndu-se creșterea sistemat 
a productivității muncii.

Realizarea integrală a tuturor n 
surilor pe care le-am preconizat 
impulsiona și mai mult ritmul es 
cuției pe toate șantierele unde at 
vează întreprinderile de construe; 
montaj ale ministerului nostru, 
atare cerință se impune cu atît r 
mult, cu cît sarcina princip 
ce ne revine constă în punerea 
funcțiune la termen a noilor obli 
tive și capacități industriale — i 
respunzător indicațiilor date 
acest domeniu de conducerea 
partid și de stat.
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PREZENTA VIE
A INTELECTUALULUI

VIAȚA SATULUI
CONTEMPORAN

4»
Sub ochii unei singure generații, 

satul românesc a parcurs o profundă 
metamorfoză sub auspiciile noilor 
sale destine socialiste. Adîncile prefa
ceri din viața economică și socială, 
jȘCBa condiție umană dobîndită au 
produs importante mutații în toate 
zonele conștiinței săteanului. Ele au 
constituit, în același timp, resortul 
unei importante mobilități sociale 
atît sub aspect spațial, cit și profe
sional. în satele noastre au apărut 
profesii noi, legate de producția a- 
grlcolă — căci însăși activitatea ță
ranilor cooperatori are tendința de 
profesionalizare — iar numărul in
telectualilor este în continuă creș
tere

In prezent, în județul Satu Mare 
muncesc în mediul rural peste 4 500 
intelectuali — învățători, profesori, 
ingineri agronomi, medici etc — ci
fră care atestă constituirea în satul 
contemporan a unui important deta
șament al intelectualității noastre. In 
fiecare comună își desfășoară activi
tatea 40—50 intelectuali și un impor
tant număr de salariați în unități 
industriale, agrare, ale cooperației 
meșteșugărești și de consum, ale ad
ministrației de stat etc. în unele 
sate mari, cum sînt Ardud, Livada, 
Halmeu, Bicsad, Supuru de Jos, Turț, 
numărul intelectualilor a ajuns a- 
proape la 100. Dispunem, după cum 
se vede, de un potential intelectual 
ridicat, capabil să-și aducă contri
buția la înfăptuirea sarcinilor preco
nizate de partid pentru înflorirea 
economică și social-culturală a satu
lui socialist.

Prezența activă și tot mai masivă 
a intelectualilor în viata satului con
temporan nu este o cerință abstrac
tă, ea are temeiul unei determinări 
obiective, constituind o importantă 
premisă a utilizării cu maximă efi
cientă a potențialului creator al po
porului. Prin intermediul și cu con
tribuția lor trebuie să fie determi
nată acea impresionantă mișcare de 
integrare a maselor largi populare 
în procesul de asimilare a valorilor 
culturii și civilizației contemporane, 
care reprezintă o legitate a dezvol
tării societății noastre. „Noi, care ac
ționăm în mod conștient în direcția 
făuririi societății comuniste — spu
nea tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
cunoaștem că dezvoltarea bazei ma
teriale este hotărîtoare, dar fără o 
dezvoltare a științei, a gîndirii tehni
ce, a nivelului general de cultură 
a poporului, nu vom putea asigura 
nici progresul bazei materiale a so
cietății, pentru că aceste două laturi 
ale activității noastre sînt string le
gate, se condiționează reciproc".

Intelectualul este menit să fie o 
prezență dinamizatoare în viața sa
tului contemporan — învățătorul, 
profesorul, medicul, inginerul din sat 
devenind, dincolo de cadrul profe
sional, un militant pentru idealurile 
de progres și bunăstare ale poporu
lui nostru. Atributele sociale ale in
telectualilor sînt potențate și de fap
tul că mai mult de jumătate din el 
sînt membri ai Partidului Comunist 
Român și ai Uniunii Tineretului Co
munist, un mare număr sînt depu
tat! în organele locale ale puterii 
de stat.

Frontul larg pe care organizațiile 
de partid, organizațiile de masă, așe- 
zămintele culturale își desfășoară ac
tivitatea politică și cultural-educa- 
tivă de masă antrenează în acțiuni 
de tot mai mare diversitate forțele 
intelectualității sătești. Conferințele, 
simpozioanele, șezătorile literare, bri
găzile științifice, lecțiile de învăță- 
mînt agrozootehnic sînt numai cîte- 
va din formele care polarizează într-o 
măsură crescîndă populația sătească 
în opțiunea ei pentru însușirea 
valorilor culturii' și civilizației, 
în ansamblul formelor de trans
mitere orală a cunoștințelor, cel 
mai important interes, atît pentru 
public cît și pentru intelectuali, îl 
oferă, după constatările noastre, 
brigada științifică. Sistemul foarte 
accesibil al întrebărilor și răspunsu
rilor, varietatea tematică, aspectele 
spontane, inedite, dau acestor întîl- 
iiri' culoare și produc satisfacții de 
ambele părți. Dacă la început am 
avut brigăzi științifice doar în orașe, 
in ultima vreme s-a dat curs iniția- 
;ivei mai multor comune de a avea 
arigăzi științifice proprii. Bind pe 
■înd, ele au luat ființă la Livada, 
Ardud, Bixad, Medieșu Aurit, Doba, 
Sanislău, ajungînd în prezent la un 
lumăr de 12, alcătuite numai din in
telectuali din mediul rural.

Generoasă și încărcată de nobile 
lemnificații este preocuparea multor 
ntelectuali dini satele noastre, mai 
des din cunoscuta țară a Oașului și 
tona Codrului, pentru păstrarea, 
■.ultivarea și valorificarea tezaurului 
Piciorului și artei populare. Cintul 
,i dansul strămoșesc au un loc de 
;inste pe scenele căminelor culturale, 
n repertoriul formațiilor artistice de 
imatori. O mare grijă se manifestă 
>entru autenticitate, combătîndu-se 
endințele „prelucrărilor" excesive, 
ontrafacerilor. fie că este vorba 
le cîntec sau joc, ori de elemente 
:le culturii materiale, de etnografie, 
eramică etc. Tot în cadrul acestor 
ireocupări s-a ajuns ca în mai 
nulte localități rurale, să se ivească 
nceputuri promițătoare ale unor rnu- 
ee sătești, cum sînt cele din Vama, 
lămărzana, Certeze și altele. în 
.cest domeniu, în afara instituțiilor 
le specialitate, un rol foarte impor- 
ant revine unor intelectuali local- 
lici, adevărați rapsozi. Nume ca ale 
ii Ioniță Andron, jurist din Negrești- 
)aș, medicului Ion Chereji din Că- 
lărzăna, profesorului N. Antonescu 
in Terebești și ale multor altora se 
ot înscrie printre cele ale pasiona- 
ilor animatori și promotori ai cul- 
urii satelor noastre.

Anii parcurși, cu succesele dobîn- 
ite, cu carențele inerente, au pus 
atuși în lumină o bogată experien- 
5, au evidențiat principii și metode, 
lumărul mare al intelectualilor 
ste, de bună seamă, o premisă a 
nei activități bogate, multilaterale, 
iar aceasta nu este totul. Cunoaș- 
2m cazuri de localități cu un mare 
umăr de intelectuali, cum ar fi, de 
xemplu, Supuru, unde se desfășoa- 
ă o activitate obștească și cultura- 
i sub posibilități, datorită deficien- 
=lor existente în conducerea și 
oordonarea muncii de către comite
ri comunal de partid și consiliul 
opular comunal. în asemenea 
icuri există un număr de oameni 
uprasolicitați, antrenați în toate 
cțlunile, iar alții, cu voia sau fără 
oia lor, absenți din cîmpul activită-

țîi obștești. S-a dovedit că aceste 
forțe intelectuale latente pot fi mo
bilizate dacă li se captează interesul 
și li se, oferă prilejul de a-și dovedi 
utilitatea și priceperea. Ne-am con
vins că prețuirea, stimularea și în
drumarea muncii intelectualilor de 
la sate de către organele de partid 
și de stat, constituie pentru aceștia 
un serios imbold în muncă. De 
aceea, membrii biroului comitetu
lui județean de partid folosesc orice 
prilej pentru a se întîlni cu intelec
tualii satelor în vederea unui schimb 
de păreri asupra celor mai impor
tante probleme de muncă și viață 
din județ, sau referitor la alte pro
bleme de interes general.

Un factor însemnat 11 constituie 
desigur și condițiile materiale de 
viată și de muncă pe care le poate 
oferi astăzi intelectualilor satul nos
tru. Această împrejurare determină 
convergenta cadrelor didactice, a 
medicilor, inginerilor șl a altor in
telectuali spre localități cu o bază 
materială puternică, unde, în gene
ral, și fluctuația cadrelor este redusă. 
Așa este cazul zonei din jurul ora
șelor Satu Mare și Cărei. Dar nici 
condițiile materiale nu duc de la 
sine la asigurarea nucleului de inte
lectuali necesar pentru învătămînt, 
sănătate, cultură, agricultură în lo
calitățile rurale. Această părere este 
întărită de exemplul a două sate ve
cine din județul nostru — Acîș și 
Unimăt, Primul, cu condiții materiale 
foarte bune (este și reședința comu
nei), iar al doilea, cu condiții mijlo
cii (sat aparținător). In ciuda aces
tei situații, învățămîntul de stat este 
asigurat în mai bună măsură cu ca
dre calificate la Unimăt, decît la 
Acîș, Aceasta și pentru că, în prima 
localitate, majoritatea cadrelor di
dactice sînt de proveniență locală.

Viața a dovedit că bunele tradiții 
ale învățământului, culturii etc. din 
mediul rural sînt, în cele mai multe 
cazuri, și rezultatul formării de in
telectuali localnici, legați organic de 
satul natal. Pot fi citate în acest 
sens localitățile Mădăraș, Medieșu 
Aurit, Apa, Bervenl și Poieni. Ple- 
cînd de la aceste concluzii s-au ini
țiat o serie de măsuri menite să ducă 
la promovarea cadrelor locale, la 
stabilizarea acestora și la perfecțio
narea pregătirii lor. Preconizăm ca, 
în mod deosebit, în anumite locali
tăți din zona Oaș și Codru, unde se

simte o lipsă mai accentuată de ca
dre calificate, să asigurăm o mai lar
gă cuprindere în școli post-generale 
a absolvenților școlilor generale. 
Vom acorda atenție pregătirii absol
venților de liceu din Negrești-Oaș si 
Ardud pentru institute pedagogice, 
facultăți cu profil didactic, medicină 
și agronomie.

După cum se știe, multe cadre di
dactice, medici și chiar ingineri a- 
gronoml ocupă posturi în localități 
vecine orașelor, avînd domiciliul însă 
în oraș. Prezența lor în viața satelor 
respective este pasageră, între două 
curse de autobuz, principala lor pre
ocupare fiind „cucerirea" unui post 
în oraș. De aici, consecințe nefavo
rabile pentru învățămînt, sănătate, 
agricultură șl pentru însăși viața 
culturală din aceste localități. în 
scopul remedierii situației arătate 
vor trebui întreprinse măsuri siste
matice pentru a reduce la minimum 
navetismul. în toate localitățile ju
dețului vor fi create condiții pentru 
o mai mare stabilitate a cadrelor 
prin construcții și amenajări de lo
cuințe, spații de cazare și condiții 
mai favorabile de viață spirituală.

Dacă odinioară intelectualul de la 
sate, alături de alte privațiuni, mai 
avea de luptat și cu marele handi
cap al lipsei de informație profesio
nală și cu imposibilitatea pătrunderii 
spre valorile spirituale contempora
ne, azi el este beneficiarul unor mul
tiple posibilități. Bogata activitate e- 
ditorîală, presa de specialitate, ra
dioul, televiziunea oferă o largă 
gamă de cunoștințe și informații în 
vederea unei temeinice documentări, 
în legătură cu îmbunătățirea deser
virii culturale a intelectualilor din 
mediul rural, ne gîndim la extinde
rea turneelor celor două secții ale 
teatrului și filarmonicii de stat din 
județ. De asemenea, vor fi luate mă
suri pentru a se asigura prezența 
la unele spectacole, concerte, confe
rințe, expoziții de înaltă ținută ar
tistică, programate la reședința ju
dețului, a unui număr sporit de in
telectuali din sate.

Dată fiind complexitatea proble
melor pe care le ridică satul con
temporan în ascensiunea sa socială 
și culturală, multitudinea aspectelor 
legate de treptata sa urbanizare și 
rolul crescînd al intelectualului 
în acest proces, ne-am propus 
să întreprindem șl unele inves
tigații sociologice în anumite zone 
ale județului. Concluziile ce se vor 
desprinde vor sluji la soluționarea 
problemelor imediate șl de perspec
tivă ale înfloririi vieții social-cultu- 
rale a satelor noastre, la ridicarea 
rolului intelectualului în realizarea 
acestui proces ce face parte integran
tă din opera de edificare socialistă a 
patriei.

10,00 — Limba germană. Lecția 
luare).

10,30 — Pentru elevi : Consultații 
mie (clasa a Xll-a).

11,00 — Ce-ațl dori să revedețl T

55 (re

ia chl-

Filmul 
artistic : „Păcat de benzină* — o 
producție a studiourilor din R. P.

Ungară.
12.10 — închiderea emisiunii de dimineață.
17,30 — Telex TV.
17,35 — Lumea copiilor: „Năzdrăvăniile Iui Păcală". Povestește Cosma 

Brașoveanu.
17,50 — Limba rusă. Lecția 50.
18,15 — Studioul pionierilor.
18.45 — O Interpretă îndrăgită a cîntecului moldovean : Ștefanla Rareș. 
19,00 — Telejurnalul de seară. — Buletinul meteorologic.
19,23 — Cronica ideilor. Mijloacele de comunicație de masă în societatea 

contemporană. Participă : prof. univ. Marcel Breazu, scriitorul 
Paul Everac șl conf. dr. Al. Tănase.

20,00 — Transmisia concertului extraordinar susținut de Orchestra simfo
nică a Radloteleviziunii (Intervlzlune). Dirijor Ionel Perlea. In 
program : Uvertura la opera ,,Oberon" de Weber; Omagiu Iui 
G. Enescu de Theodor Grigorlu ; Preludiu șl moartea Isoldel de 
Wagner ; Simfonia I de George Enescu.
In pauză : Avanpremieră.

21.45 — Varietăți pe peliculă.
22,00 — Transfocator.
22,20 — Antologie lirică. Versuri de Doina Sălăjan și Alexandru Andrițoiu.
22.45 — Alb și negru. Ișl dau concursul : Luiza Costache, Lili Bulaesl,

Angela Simllea ; Ion Dlchlseanu, Mihai Constantinescu.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.10 — închiderea emisiunii programului L

PROGRAMUL H

te, 00 — Telex TV.
20,05 — Film artistic : „Evadare în tăcere” — o producție a studiourilor 

DEFA Berlin.
21.30 — Tele-enciclopedla (reluare).
22.30 — închiderea emisiunii programului II.

• La doîce vita t PATRIA — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20, SALA PALATULUI — 16,30 
(seria de bilete — 2 894) ; 20,30 (seria 
de bilete — 2 895).
a Tarzan, omul Junglei : REPUBLICA
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19,15 ; 21,15, 
FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ;
18.30 ; 21, Ia grădină — 20, FAVORIT
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, STADIONUL 
DINAMO — 20.
© In umbra coltului : LUCEAFĂRUL
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 i 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, GRĂDINA DOINA — 20.
a Căsătorie pripită ? : VICTORIA —
8.45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45 î
20.45.
© Femela- în halat a CINEMATECA — 
10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Crăciun cu Ellsabeta : CENTRAL — 
19 ; 21.
© Eclipsa s CENTRAL — » t 11,30 ; 14 8
16.30.
• Profesioniștii s LUMINA — 9-15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,45.
© Program pentru copil — desene anft> 
mate : DOINA — 9 ; 10.
© Ceasul căpitanului Enrlco t DOINA
— 11,30 ; 13 ; 14,30.
© Feldmareșala : DOINA — 16 ; 18,15 f
20.30, MUNCA — 14 ; 16.
© Prietenele : MUNCA — 20.
© Apele primăverii : UNION — 15,30 ; 
18 ; 20,30, MOȘILOR — 15,30.
© Bună ziua, contesă: MOȘILOR — 
18 ; 20,30.
© Pe cer sînt numai fete ; înger bă- 
trîn ; Fulg de zăpadă ; Gustav face 
ordine ; Gustav șl elefantul: TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
© Comedianțil: FEROVIAR — 9—14,30 
în continuare ; 17,30 ; 20,30, EXCELSIOR
— 9 ; 12 ; 16 ; 19, GRĂDINA EXPOZI
ȚIA — 20.
o Noaptea • făcută pentru... a visa i 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 s
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,13 ; 20,30, la grădină —
19.45.

grădină — 20 ; POPULAR — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O La Est de Eden : DACIA — 8—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21.
e Adio, Gringo s BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20, 
VOLGA — 8,30—16,30 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
• Pentru încă puțini dolari i UNIREA
— 15,30, Ia grădină — 20, PACEA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
© Numai o singură viață: UNIREA
— 18.
© Crimă în stil personal : LIRA — 15,30. 
© Recompensa: LIRA — 18; la gră
dină — 20.
• Riscurile meseriei : DRUMUL SĂRII
— 15 ; 17,30 ; 20.
• Rio Bravo : FERENTARI — 16 ; 19. 
© Roils Royce-ul galben : COTROCENI
— 15,30 ; 18, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
© Tandrețe : COTROCENI — 20,30.
© Vicontele plătește polița: CRINGAȘI
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
© A trăi pentru a trăi : MELODIA —
9.30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
© Paradisul îndrăgostlțllor î FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 
TOMIS — 9—15,45 în continuare ;
la grădină — 20.
• Pașa : VIITORUL — 15,30 ; 18.
© Vîrstele omului : VIITORUL —
e Pe urmele șoimului : GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
FLAMURA — 9—14 în continuare ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
© Vremuri minunate la Spessart t MIO
RIȚA — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,45, ARTA — 9—15,45 în continuare 
18,15 ; 20,30, Ia grădină — 20.
O Becket: FLACĂRA — 15,30 ; 19. 
© Răutăciosul adolescent: VITAN
15.30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20, RA
HOVA — 15,30 ; 18, la grădina — 20. 
« Astă seară mă distrez : PROGRESUL
— 15,30 ; 18, GRĂDINA PROGRESUL- 
PARC — 20.
© Iliroșima, dragostea mea : PROGRE
SUL — 20.30.

• Vera Cruz : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Pipele 1 BUZEȘTI — 15,39 ; 1», la

.Vilegiatura” da Carlo Goldoni pe scena Teatrului din Constanța,Vilegiatura” da Carlo Goldoni pe scena Teatrului din Constanța

<0 Opera Română : Coppella
• Teatrul Național „I. L. Caraglale” 
(sala Comedia) : Topaze — 19,30 ; (sala 
Studio) : Castlliana — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Opinia pu
blică — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din str. Alex. Sahia) : Photo Fi
nish — 20.
• Teatrul „C. L Nottara" (sala Ma- 
gheru) : O casă onorabilă — 19,30 ; (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
e Teatrul Glulești : Pălăria florentină 
— 19,30.
© Teatrul „Barbu Delavrancea” : Balul 
Florilor — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Egmont — 
18,30.
® Teatrul evreiesc de stat: Orologiul 
din Fraga — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale’ 1 
Hedda Gabler — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile Iul Plum-PIum — 
17 ; Cabaretisslmo — premieră — (spec
tacol pentru adulți) — 20,30 ; (sala din 
str. Academiei) : A fugit un tren — 17. 
© Teatrul Tineretului din Piatra Neamț 
(la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" — 
sala din bd. Schitu Măgureanu) : Noap
tea încurcăturilor — 17 ; 20.
© Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Tănase revue — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Fe
mei, femei, femei — 19,30
© Ansamblul Artistic al Uniunii Gene
rale a Sindicatelor : Selecțiuni ’68 — 20. 
© Circul de ............................. "
vară — 19,30.

stat: Selecțiunl de prlmii-

al Teatrului Mic din București
Teatrul Mic din București a ple

cat miercuri în turneu în Uniunea 
Sovietică. El va fi pînă la 27 mai 
oaspetele publicului din Leningrad 
și Moscova, pentru care va pre
zenta nouă spectacole. Spre a oferi 
gazdelor o imagine deplină asupra 
posibilităților artistice ale colecti
vului teatrului, asupra preocupări
lor și stilului său, a fost realizată 
o selecție reprezentativă cuprin- 
zînd drama lui Camil Petrescu „Jo
cul ielelor", în regia lui Crin Teo
dorescu, piesa „îngrijitorul" de 
Harold Pinter, pusă în scenă de 
Ivan Helmer, și un spectacol in
titulat „Piese și actori". Acesta cu
prinde fragmente din spectaco
lele „Baltagul". dramatizare după 
romanul lui Mihail Sadoveanu, 
în montarea lui Radu Fen

ciulescu,, „Simple coincidențe" de 
Paul Everac, în regia lui Ion Co- 
jar, „Ofițerul recrutor" de George 
Farquhar și cinci schițe de Cara- 
giale, ultimele două spectacole rea
lizate de regizorul Valeriu Moîses- 
cu, precum și recitarea poemu
lui „Norul în pantaloni" de Maia- 
kovski. Colectivul, în fruntea că
ruia se află directorul teatrului, 
regizorul Ion Cojar, reunește, ală
turi de regizorul Crin Teodorescu 
și pictorul scenograf Adriana Leo- 
nescu, cele mai valoroase forțe ar
tistice ale trupei.

După vizita Teatrului Mic în 
Uniunea Sovietică, colectivul Tea
trului Mic Academic de Stat din 
Moscova va face, la rîndul său, un 
turneu în luna septembrie la.Bucu
rești.

Scurte știri culturale
în colaborare cu Editura „Volk 

und Welt" din Republica. Demo
crată Germană. Editura Meridia
ne a scos de sub tipar romanul 
„Ion“ de Liviu Rebreanu. intr-un 
tiraj de 10 000 de exemplare. Ver
siunea germană a celebrului ro
man — prim,a din ultimii 25 de 
ani — se adaugă la versiunea en
gleză din 1965 apărută în Editura 
„Peter Owen" și la cea americană 
din 1967 în „Twayne Publishers". 
Tot în R.D.G., aceeași editură va 
lansa în curând romanul „Desculț" 
al lui Zaharia Stancu — carte ce 
a apărut vină acum în 21 de țări 
— iar ..Verlag der Nation" va pu
blica romanul lui Mihail Sadovea
nu „Neamul Șoimăreștilor".

ir
Intre 14 și 18 mai se desfășoară 

la Cluj festivalul studențesc si de

tineret „Tinerețe pe portativ", ma
nifestare artistică devenită tradi
țională. La festival participă 28 
de soliști de muzică ușoară, acom- 
paniati de 6 orchestre. La 18 mai 
vor avea loc concertul laureațilo'i 
și înmînarea premiilor.

•fc
Secția de istoria artei medieva

le a Institutului de istoria artei 
al Academiei a organizat în zi
lele de 12 și 14 mai o sesiune Ști
ințifică, la care au participat și 
specialiști de la Direcția muzeelor 
și monumentelor și Institutul de 
arhitectură ..Ion Mincu". Au fost 
prezentate rezultatele unor cerce
tări și descoperiri recente, făcute 
pe teritoriul țării, în domeniile 
arhitecturii, picturii vechi si orna
mentației.

(Aoervresi

este condiționată fi
resc de existenta 
unui stil artistic pro
priu. Repetarea, mi
marea unor stiluri la 
modă, mai ales a ce
lor străine de struc
tura 
mîn 
fara
ca ......
mult epigonice. Viabi
litatea unei literaturi 
este asigurată de e- 
xistenta. de posibili
tatea reală de afir
mare a tuturor stilu
rilor literare, fără a 
uita că acestea se sus
țin nemijlocit prin 
forța lor expresi
vă, importanta conți
nutului 
frumusețea 
gradul de 
tate

O 
tă 
rar 
scriitor reflectă 
mea. — pe de o parte, 
ca om viu. concret 
cu temperamentul său 
artistic accentuat, po- • 
trivit individualității, 
personalității sale dis
tincte. felului său 
propriu de a vedea si 
a se exprima literar, 
viziunii, gîndirii si 
simțirii sale indivi
duale. miiloacelor si 
modalității sale artis
tice personale. — iar 
pe de altă parte, si 
ca fiu al epocii, ca 
exponent al anumitor 
interese sociale, al a- 
numitor aspirații, ca 
reprezentant al po
porului său. ca mi
litant al unui anumit 
ideal etic și estetic. A- 
ceastă înțelegere dia
lectică a actului literar 
explică mai profund 
faptul că stilul literar 
este deopotrivă expre
sia literară proprie a 
unui univers scriitori-

artistului, ră- 
ea atare. în a- 
sferei literaturii, 

manifestări cel

cesc individual, 
cum și expresia 
ticulară a gîndirii 
și simțirii societății, a 
trăsăturilor caracte
ristice ale epocii. *. 
aspirațiilor, idealului 
social al vremii.

Nu există deci — 
după cum se știe —. 
un stil ..pur". Deși 
calitate naturală, pro
prie. el este cultivat.

a structurii stilului li
terar. un rol însem
nat, definitoriu, revi
ne concepției scriito
rului despre lume si 
societate. ideologiei 
dominante a vremii 
sale, ideologie care 
constituie baza formă
rii si manifestării tu
turor stilurilor si ca
re în cadrul societății 
noastre socialiste este

social-uman. 
mesaiului. 
accesibili-

etc. 
analiză 
a 
ne arată că un

__  mai aten- 
stilului lite-

lu-

GLASURI
DISTINCTE*4

in proza
pentru copii

Octav PANCU-IAȘI

Critica literară, ocupîndu-se 
de proza destinată copiilor, apre
ciază unanim. în ultimii doi, 
trei ani, ceea ce aș numi eu 
nolifonizarea respectivei specii, 
termenul părîndu-mi-se su
gestiv pentru această fază în 
care, străduindu-se să dobîn- 
dească un tot armonic, nu pu
tini sînt creatorii ce impun un 
glas, o melodie distinctă, de 
sine stătătoare. Se discută chiar 
despre un salt în acest sens, 
deși mie mi se pare că mai a- 
proape de realitate ar fi o ex
presie consacrând nu atît un 
act exploziv, ci unul propunînd 
analizei o mișcare mai lentă, 
dar sigură, lipsită de latura 
spectaculară, dar nu si de a- 
cumulări convingătoare. Ori 
cum i-am spune însă, avem de 
a face cu o incon
testabilă evoluție — 
și poate că nu gre
șim căutînd-o în 
primul rînd într-o ________V— ?
mai clară, mai lnS6fnllSri
pregnantă diversifi
care înregistrată de 
proza românească 
adresată copiilor.

As încerca, riscînd, mai mult 
ca sigur, o apreciere limitată 
de propria-mi lectură, lipsită 
cu desăvârșire de ambiții ex
haustive, un tur de orizont prin 
acea proză care, în timpul din 
urmă, a încercat să fure cîte 
ceva din surîsul copiilor noștri.

Constantin Chirită. unul din
tre putinii „alergători de cursă 
lungă" ai literaturii noastre 
pentru copii și adolescenți, se 
relevă prin cele cinci volume ale 
Ciresarilor un romancier matur, 
construind amplu, pe zone 
largi de spațiu și timp, tra
versând cu eroii săi nu doar a- 
venturile caracteristice unei 
vârste, ci însăși vîrsta întreagă 
a aventurii. Nu e prima oară 
cînd o spun și, fără îndoială, 
nu sînt singurul care spun că 
Ciresarii este azi o carte de 
bază a copiilor de la noi. ro
manul în care își regăsesc nu 
un vis, ci visarea, nu o vir
tute. ci suma acestora, nu do
rința de a mai ști ceva, ci ne
potolita sete de cunoaștere.

Lirismul lui Costache Anton 
s-a impus greu. Spre deosebi
re de copii, care l-au îmbră
țișat fără rezerve, poezia neli
niștilor imperceptibile si nostal
gia inexplicabilă infiltrată în 
clipele de reverie au apărut în 
fața unor critici drept o conce
sie în dauna lucidității. Romanul 
Seri albastre Și, cred eu, mai cu 
seamă recenta culegere de po
vestiri Despărțirea de jocuri 
contribuie la construcția erou
lui literar copil cu un mate
rial de o rară finețe si puri
tate, liantul principal fiind vi
sul, cel cu ochii larg deschiși, 
cel care poate preface, deopo
trivă, realitatea în fantezie și 
fantezia în realitate. De altfel, 
în proza lui Costache Anton, a- 
ceste planuri, real si ireal, n-au 
decît sporadic o existentă dis
tinctă, farmecul constă tocmai 
în contopirea lor.

îndrăgostit de pitoresc, de o 
copilărie consumată între apă si 
cer. refuzând constringerile, ne
odihnită și zvăpăiată. Petre 
Luscalov a descoperit calea spre 
inima copiilor, folosind o cheie 
pe care au pierdut-o ei înșiși. 
Micii eroi ai lui Luscalov au 
mușchi de marinari încercați. 
Prind șalăi ce ttîrnesc invidia

pescarilor cu stagiu, trăiesc ar
zător, cu convingere și senină
tate. aventuri la care pustiul ci
tadin probabil că nici nu în
drăznește să rîvnească.

Arma lui Mircea Sîntimbrea- 
nu e umorul. Incurabil profe
sor. Sintimbreanu privește de 
la. catedră în clasă, cu șirete
nia pedagogului care a desco
perit o originală modalitate de 
a-și face simțită autoritatea : 
nu iartă nimic, nici un gest re
probabil, nici un răspuns ne
mulțumitor. replicând prompt cu 
o vorbă spirituală. Cartea sa de 
schite și foiletoane Caramele 
cu piper este o suită de tipuri 
școlărești, conturate cu creionul 
unui veritabil umorist, cu tocul 
unui profesor care n-a uitat 
vremea cînd a fost el însuși 

elev și de aceea 
verva sa este ade
seori și nițel nos
talgică, maliția sa 
ascunzînd (atît de 
abil incit aceasta 
chiar i s-a repro
șat !) afecțiune.

Cu o voce per
sonală, împletind 

un haz băiețesc cu o can
doare ușor perceptibilă, a intrat 
în corul prozei pentru copii Va- 
sile Mănuceanu. întristat de 
ravagiile pedagogismului, veșnic 
în polemică cu el, cu o rafi
nată știință a disimulării. Mă
nuceanu povestește degajat a- 
venturi de care puțin îi pasă 
dacă sînt verosimile sau nu, 
important i se pare, și îi dau 
dreptate, că întâmplările trăi
te de eroii săi au logica vârstei 
baloanelor colorate si a praș
tiei.

Sonia Larian își poartă co
piii pe planete fantastice, am
bianțele zugrăvite de ea sînt 
fabuloase, dar apropierea, lite
raturii ei de cea de anticipa
ție sau stiintifico-fantastică 
n-are cum fi făcută. Autoarea 
Continentului colorat este pțt 
se poate de pământeană. dar, ca 
si Sam Smoli, a învățat să 
zboare, a descoperit frumuse
țea zborului și. luîndu-i pe co
pii în călătoriile sale. îi invită 
la o constatare 
Ies. nu-i miră : 
născut cu aripi, 
te, încă nu toți

Faptul că nu 
asupra literaturii, atît de a- 
parte și atît de îndrăgite de 
către copii, semnată de Vladi
mir Colin, faptul că am omis 
din modestul meu tur de ori
zont pe Horia Aramă, Mioa.ra 
Cremene. luliu Rațiu, Al. Ovi- 
dlu Zotta, Călin Gruia, Al. Mi- 
tru, Eduard Jurist și încă pe 
multi alții, se datorează numai 
intenției de a nu investiga, so- 
cotindu-l de altă natură, do
meniul beletristicii știintifico- 
fantastice. cel al basmului sau 
al narațiunii destinate preșco
larilor și școlarilor mici.

Sîntem martorii unei de mult 
așteptate si îmbucurătoare di
versificări în proza pentru co
pii și, în ceea ce mă privește, 
n-as avea o mulțumire mai de
plină decît ca. prin aceste ari
cit de expediate rînduri. s-o 
pot semnala celor în drept, in- 
vitîndu-l șă se ocupe de anali
za atentă a unor cărți și mo
dalități de creație care, nu mă 
îndoiesc, merită mai mult de
cît atenție I

care, bineînte- 
oamenii s-au 
dar. din păca- 
au aflat...
mă opresc aici 

de

o unitate de concep
ție (a lumii, a socie
tății. a literaturii), u- 
nitate ne care diver
sele stiluri o închea
gă ca niște elemente 
componente ale ace
leiași orchestre. pe 
baza aceleiași ideolo
gii si tinzînd spre a- 
eelasi ideal estetic. A- 
ceastă platformă a li
teraturii noastre ac-

buie să fie însufleți
te, adine luminate de 
mesajul înalt si nobil 
al societății noastre 
contemporane. care 
este cel al socialismu
lui, al comunismului, 
al umanismului socia
list. ideal de care 
ne-am legat munca .si 
talentul nostru si pe 
care vrem din toată 
inima să-l sluiim.

3

PERMANENȚA MESAJULUI
UMANIST AL LITERATURII

orientat. împlinit și 
fortificat de societate. 
Stilul „original" su
feră oricum influen
tele altor stiluri, al
tor modalități artisti
ce trecute sau pre
zente, pe care însă le 
filtrează, le subsumea
ză. le depășește prin 
cristalizarea unui stil 
original, firesc perso
nalității creatoare res
pective. Mai mult, 
fluenta societății 
păta o deosebită 
semnalate pentru 
sași existenta fiecărui 
stil. Drin faptul că 
gîndirea si simțirea, 
concepția despre lu
me, _ conținutul de 
viată, de idei si sen
timente, 
artistică. __
tea scriitorului 
stau sub 
rectă a 
filozofiei 
piratiilor 
lor colectivității, 
această a doua latură

in- 
ca- 
în- 
în-

modalitatea 
Dersonalita- 

toate 
înrîurirea di- 
societătii. a 
epocii, a as- 

Si idealuri- 
în

cea a clasei munci
toare. a partidului co
munist.

Diversitatea stiluri
lor literare rezidă 
deci în natura diver
sității talentelor. a 
individualităților. a 
temperamentelor lite
rare. în natura ex
presiei artistice cu 
multiplele sale posi
bilități de concretiza
re. în diversitatea lu
mii obiective social-u- 
mane reflectate si 
chiar a receptivității 
operei de artă, a ci
titorilor. a afinității a- 
cestora pentru anume 
..tipuri" de literatură; 
dar și în necesitatea 
exprimării diverse a 
aceluiași ideal de via
tă. a însușirii artis
tice a lumii de ne a- 
ceeasi poziție ideolo
gică. în determinarea 
implicită a aceluiași 
cadru social. Diversi
tatea stilurilor litera
re are astfel Ia bază

tuale, comună tuturor, 
este desigur — cum 
am spus — ideologia 
marxist-leninistă a 
partidului nostru co
munist. Multiplele 
manifestări ale stilu
rilor literare, ale in
dividualităților crea
toare sînt miile de 
oglinzi care reflectă, 
fiecare în felul său 
propriu, puterea ace
leiași mări, lumina a- 
celuiasi soare. Aceste 
oglinzi nu împrăștie, 
nu subțiază si nu slă
besc lumina, ci o în
tăresc. o concentrează 
cu puterea lor unită 
în incandescenta a- 
celuiari focar, multî- 
plicîndu-i înmiit tăria 
si strălucirea.

Concepția diversi
tății stilurilor litera
re. deci, trebuie în
țeleasă în integritatea 
ei. Prin mijloacele si 
modalitatea artistică a 
fiecăruia dintre noi 
cărțile noastre tre-

Manifestarea deplină 
a tuturor individuali
tăților creatoare, di
versitatea de stiluri, 
ca si lupta de opinii 
dintre acestea, nu au 
un scop în sine, ci 
tind spre realizarea, 
dezvoltarea literaturii 
pe care o dorim, de 
certă expresivitate ar
tistică. unitară în di
versitatea 
cepția ei 
tetică. în 
servi cu . . ___
devotament poporul.

O literatură ca a 
noastră trăiește în 
primul rînd ca expre
sie artistică a conți
nutului său social-po
litic. a problematicii 
profunde și vii. efer
vescente a omului 
contemporan, a forței 
deosebite a ideilor re
voluționare. înalt u- 
manitare. ale socialis
mului. Idealul nostru 
estetic — în manifes
tarea cît mai strălu-

ei. în con- 
ideologic-es- 
telul de a 
nasiune si

cită a oricăruia dintre 
stilurile literare —. 
nu poate fi decît al 
nostru, al celor care 
am pus la baza înțe
legerii literaturii si a 
practicii literare con
cepția despre lume si 
viată a societății noas
tre, a marxism-leni- 
nismului. Această u- 
nică platformă ideolo
gică dă unitate si for
ță literaturii noastre 
și face să găsim 
în scrisul nostru mai 
mult decît o pro
fesiune. întruchiparea 
năzuințelor noastre de 
scriitori angajați, de 
militanti pentru cau
za unei literaturi în
chinate omului con
temporan. poporului, 
patriei noastre socia
liste..

Mai mult, tocmai 
manifestarea pe deplin 
liberă a tuturor sti
lurilor presupune, in
clude — atît în teo
ria si critica literară, 
cit si în practica ar
tistică 
combativitate, un

mai multă 
----  — e— 

fort comun pentru în
tărirea unității noas
tre de concepție, pen
tru afirmarea idealu
lui nostru revoluțio
nar.
teratură. ________
înțelegerii reale a di
versității de stiluri 
cere să nu diluăm in
fuzia de 
colorează si 
rizează 
noastră, ci dimpotri
vă să o întărim, să-î 
dăm împreună inten
sitatea unei flăcări 
nepieritoare, vii. In 
ultimă instanță, și 
măiestria artistică a 
fiecărui talent autentic
— care înțelege sau cel 
puțin simte că nu se 
poate dezvolta altfel
— se vădește prin fe
lul în care reușește 
să realizeze în creația 
literară acest lucru.

comunist în 11- 
Integritatea

viată cara 
caracte- 

literatura
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AI F.A.O.

în Capitală au început, miercuri 
dimineața, lucrările celei de-a XV-a 
sesiuni anuale de comunicări știin
țifice a Institutului de energetică 
al Academiei, consacrat împlinirii 
a 20 de ani de activitate a institu
tului. Participă academicieni, cadre 
didactice din învățămîntul superior 
politehnic, specialiști din unități de 
cercetare și proiectare ale Acade
miei și departamentale, precum și 
din mari întreprinderi industriale.

în ședința de deschidere a sesi
unii, participanții au fost salutați 
din partea Prezidiului Academiei, 
de acad. Athanase Joja, vicepreșe
dinte al Academiei.

Cu prilejul aniversării a două 
decenii de activitate a institutului, 
colectivul acestei unități a fost felici
tat pentru contribuția adusă la dez
voltarea energeticii în țara noastră 
și, prin aceasta, la progresul econo
miei naționale, de tovarășul Dumitru 
Popa, membru supleant al Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului municipal 
București al P.C.R., primarul general 
al Capitalei.

Au rostit, de asemenea, cuvinte de 
salut tovarășii Vasile Chiriță, vice
președinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, Oliviu Rusu, 
vicepreședinte al Consiliului natio
nal al inginerilor și tehnicienilor, 
precum și reprezentanți ai Ministe
rului Energiei Electrice, Institutului 
de studii și proiectări energetice și 
Centrului de cercetări șl proiectări 
de cazane.

Despre activitatea Institutului de 
energetică în .cei 20 de ani de exis
tență a vorbit acad. Remus Răduleț, 
vicepreședinte al Academiei, directo
rul Institutului.

Coreferatele prezentate In continu
area ședinței au tratat aspecte ale 
activității de cercetare a institutului 
în domeniile termoenergeticii, elec- 
troenergeticii, electronicii și automa
ticii în energetică, precum și orien
tarea de perspectivă a cercetărilor 
în aceste domenii.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Miercuri seara a sosit în Capitală 
reprezentantul regional pentru Eu
ropa al Organizației Națiunilor Unite 
pentru Alimentație și Agricultură 
(F.A.O.), Paul Lamartine Yates, în
soțit de E. Ojala, directorul Diviziei 
produselor, R. Stamenkovici, directo
rul Diviziei mixte de agricultură 
F.A.O.—C.E.E., și G. Bildesheim, șef 
de serviciu în cadrul F.A.O. Repre
zentanții F.A.O. vor avea convorbiri 
cu membri ai Comitetului național al 
României pentru F.A.O. privind coo
perarea dintre tara noastră și 
ceastă organizație internațională.

★
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala, plecînd spre patrie, secreta
rul general al M.A.E. al Danemarcei, 
Paul Fischer, care, la invitația pri
mului adjunct al ministrului aface
rilor externe, George Macovescu, a 
făcut, împreună cu soția, o vizită în 
țara noastră. La plecare, pe aeropor
tul Băneasa, oaspetele danez a fost 
salutat de primul adjunct al minis
trului afacerilor externe, cu soția, 
și de funcționari superiori în 
M.A.E. A fost prezent Richard Wag
ner Hansen, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Danemarcei la Bucu
rești. în timpul șederii sale în 
România, Paul Fischer a vizitat Ca
pitala, mînăstiri din nordul Moldo
vei, precum și stațiunile de pe lito
ralul românesc al Mării Negre. El 
a fost primit de ministrul afacerilor 
externe, Corneliu Mănescu, și a avut 
convorbiri cu primul adjunct al mi
nistrului afacerilor externe. De ase
menea, Paul Fischer s-a întîlnit la 
sediul Asociației de drept inter
național și relații internaționale 
(A.D.I.R.I.) cu personalități din con
ducere și membri ai asociației.

\ *
în perioada 5—14 mai ne-a vizitat 

țara, la invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, prof. arh. Michael Stettler,

președintele Fundației „Pro-Helve- 
tia“, împreună cu soția. în cursul 
vizitei, oaspeții au avut întrevederi 
la Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Comitetul 
de Stat pentru Construcții, Arhitec
tură și Sistematizare, Institutul de 
istorie a artei al Academiei, Institu
tul de arhitectură „Ion Mincu" și au 
vizitat mînăstirile din nordul Moldo
vei, precum și alte obiective cultu
rale. Marți 13 mai, oaspeții au parti
cipat la vernisajul expoziției de ar
hitectură contemporană elvețiană, or
ganizată la București.

Mustafa Șabici, membru al Vecei 
Executive Federale a R.S.F. Iugosla
via, care se află în țara noastră 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-lugoslave, a vizitat Uzina de 
autocamioane de la Brașov. Combi
natul petrochimic Ploiești, Fabrica

de mașini unelte și 
rești.

In timpul vizitei, oaspetele iugo
slav s-a interesat de 
nizare a întreprinderilor, de calita
tea produselor, de posibilitățile de 
colaborare și cooperare dintre uzi
nele românești și cele iugoslave.

(Agerpres)

a-
★

Miercuri a părăsit Capitala, ple
cînd în Bulgaria, delegația română, 
condusă de Alexandru Sobaru, pre
ședintele Oficiului Național de Tu
rism, care va participa la Conferința 
mondială convocată la Sofia din ini
țiativa Uniunii internaționale a or
ganismelor oficiale de turism 
(U.I.O.O.T.).

★
Ministrul transporturilor auto, na

vale și aeriene. Ion Baicu, s-a în
tors miercuri seara 
pesta, unde a semnat 
rian româno-măghiar.

★
Miercuri dimineață, 

din Capitală, a 
expoziție de produse hi- 
din Bulgaria. Organizată 
Reprezentanței comerciale

de 
un

la

la Buda- 
acord ae-

patinoarul 
fost inau-

licența 
cilindri,

Capita-

Floreasca 
gurată o 
draulice 
sub egida
a Bulgariei și a Trustului economic 
de stat „Balkancar", expoziția pre
zintă timp de patru zile pompe hi
draulice, fabricate după 
„Plessey", distribuitoare, 
supape, filtre și altele

ir
In sala Finanțe-Bănci din

lă, firma elvețiană „Union-Carbid- 
Europe" organizează timp de trei 
zile o expoziție de aparate pentru 
tehnica temperaturilor foarte scăzu
te, cu aplicații în biologie, medicină, 
transporturi frigorifice și altele.

(Agerpres)

wi 0 PRESTIGIOASĂ VICTORIE
A FOTBALULUI ROMÂNESC:

1-0 CU EL VEțIA

închiderea
industriale

Expoziției
cehoslovace

Miercuri s-a închis Expoziția in
dustrială cehoslovacă din Capitală, 
în cele două săptămîni, cit a fost 
deschisă, expoziția a fost vizitată de 
circa 100 000 de persoane din Bucu
rești și alte localități ale țării.

La închiderea expoziției, directo
rul ei, Alfred Lenard, a făcut urmă
toarea declarație unui redactor al 
Agenției „Agerpres"

. Cea de-a treia manifestare econo- 
mico-comercială de acest gen, orga
nizată în ultimii zece ani de către 
Cehoslovacia în România, și-a atins 
pe deplin scopul. Expoziția, prin 
produsele prezentate — multe dintre 
ele constituind noutăți — a reținut 
atît atenția publicului larg, cît și a 
specialiștilor și reprezentanților co
merțului exterior românesc. Multe 
exponate s-au bucurat de aprecieri 
elogioase : instalațiile pentru indus
tria energetică, mașinile textile și 
pentru industria de încălțăminte,

precum și produsele chimice și 
industriei ușoare. Unele dintre ele au 
constituit, de altfel, obiectul unor 
tranzacții comerciale. Țin să subli
niez, de asemenea, că întîlnirile din
tre specialiștii din cele două țări, 
prilejuite de conferințele tehnice ce 
s-au desfășurat în această perioadă, 
au constituit un valoros schimb de 
experiență în diferite ramuri de ac
tivitate economică.

Sîntem convinși, a spus în înche
iere Alfred Lenard, că Expoziția in
dustrială cehoslovacă, prin rezultate
le concrete obținute, ca și prin cele 
ce vor urma în viitorul apropiat, 
constituie o contribuție la dezvolta
rea și diversificarea schimburilor 
noastre comerciale, la îmbunătățirea 
și adîncirea colaborării și cooperării 
tehnico-economice, la întărirea în 
continuare a prieteniei trainice din
tre popoarele Cehoslovaciei și Româ
niei.

modul de orga-

agregate Bucu-

uniunea sovietica : Importante

descoperiri arheologice

DIN TARILE

SOCIALISTE

în peninsula Man- 
gîșlak, situată în estul 
Mării Caspice, unde 
țițeiul a început să fie 
exploatat de mai pu
țin de patru ani. au 
fost descoperite noi 
zăcăminte care vor 
permite ca în pers
pectivă să se obțină 
anual 80—100 milioane 
tone țiței. Anul acesta 
vor intra în funcțiune 
200 de sonde adîncf de

i

Delegația Comitetului Național al 
orașului Praga. condusă de Ludvik 
Cerny, primarul orașului, care se 
află într-o vizită în tara noastră, a 
sosit miercuri dimineața ne litoral. 
Oaspeții. însoțiți de Ion Borca. vi
cepreședinte al Consiliului popular 
al Capitalei, si Vasile Drăgoescu, 
secretarul consiliului, au fost în- 
tîmpinați ia aeroportul M. Kogăl- 
niceanu de Ion Pooa. prim-vicenre- 
sedintele Consiliului popular al mu
nicipiului Constanta, si Dumitru 
Bordîncă, secretarul consiliului. In 
cursul zilei de miercuri, oaspeții au

avut o întrevedere la consiliul 
popular municipal cu Petre Nico- 
lae, președintele Comitetului exe
cutiv al consiliului, și cu alți mem
bri ai Comitetului executiv. La 
miază, președintele Comitetului 
xecutiv al Consiliului popular 
municipiului Constanta a oferit 
masă în cinstea delegației, 
cursul zilei, oaspeții cehoslovaci
vizitat stațiunea Mamaia. orașul 
Constanta. Stațiunea experimentală 
viticolă Murfatlar.

a- 
e- 
al 
o 

în 
au

(Agerpres)

LAUSANNE (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Cea de-a 12-a în
tâlnire din cadrul grupei întii a pre
liminariilor campionatului mondial de 
fotbal este de acum un fapt.consu- 
'rnat.|lEa a însemnat, totodată, și des
fășurarea celui de-al cincilea duel 
fotbalistic între echipele României și 
Elveției. Stadionul Pontaise a fost 
aseară arhiplin, spectatorii elvețieni 
vrînd să vadă cel puțin două lu
cruri : dacă echipa lor va reuși 
acea victorie care să-i păstreze ma
rile șanse de a face voiajul oficial 
în ^'^xic, la turneul final al C.M., și, 
în același timp, să vadă la „lucru" 
direct noua echipă a României, for
mație despre care s-a scris atît de 
mult în ultima vreme aici.

Dar, ca întotdeauna, un meci de 
fotbal arată cu totul altfel decît a 
fost discutat, „stilizat" sau încadrat 
de către comentatori înainte de în
ceperea lui. Cu atît mai mult, cînd 
este vorba de o partidă cu o ase
menea miză, cum a fost aceasta. Cum 
era și de prevăzut, gazdele au în
ceput jocul prin atacuri furibunde. 
Ne-am așteptat la acest lucru ; de 
altfel, antrenorul Angelo Niculescu a 
discutat cu jucătorii lui în ședințele 
de pregătire soluțiile tactice antidot. 
Desigur, prima dintre ele, bazată pe 
superioritatea tehnică a unora dintre 
jucătorii noștri — Nunweiller VI, 
Dembrovschi, Lucescu, Dinu — era 
așa-zisa „înghețare" a balonului la 
mijlocul terenului. Ea trebuia să 
ducă la ruperea ritmului adversari
lor. A doua prevedea continue de
plasări ale lui Dumitrache spre la
tura stingă a terenului, urmărindu-se 
dizlocarea apărătorilor centrali Mi
chaud și Tacchella, îndeosebi. în 
sfîrșit, „problema problemelor" era 
preluarea inițiativei prin întinderea 
jocului pe toată lungimea terenului, 
mai ales prin presingul executat de

către atacanții noștri asupra funda
șilor formației elvețiene. Nimic com
plicat, nimic artificios ; totul la în- 
demîna oricăruia dintre jucătorii 
trimiși pe teren.

Drept să vă spun, cu toată 
strădania mea, acum la cîteva mi
nute după încheierea meciului, cînd 
mi s-a dat legătura cu Bucureștiul, 
(unde este miezul nopții), n-aș putea 
să mă pronunț exact asupra modu
lui în care una sau alta dintre indi
cațiile tactice date anterior au fost 
respectate. Cred că- aceasta nici 
n-ar fi prea important pentru noi 
toți, dat fiind rezultatul excelent 
obținut de fotbaliștii români. Califi
cativul de excelent să nu vi se pară 
exagerat; echipa noastră a învins 
la limită, însă comportarea ei gene
rală, falitul că, în deplasare, în fața 
unei formații hotărîtă să se „bată" 
pentru victorie. în fata unei forma
ții aprig susținută de galeria pro
prie, ei bine în aceste condiții vitrege, 
am putea spune, fotbaliștii, tricolori 
au făcut dovada unor frumoase ca
lități tehnice și mai ales de voință, 
și-au învins tracul firesc și n-au pă
răsit terenul decît victorioși, așa cum 
doream cu toții.

în repriza a doua mai ales, echipa 
noastră a contrat hotărît, cu efectiv 
suplimentar în apărare, necedînd- în 
fața atacurilor furibunde, cu șuturi 
din toate pozițiile, ale fotbaliștilor 
elvețieni. Una dintre ocaziile cele 
mai periculoase la poarta lui Rădu
canu a fost la mijlocul reprizei se
cunde. Vuilleumier, cu mingea lipită 
parcă de picior, a intrat în careu 
pînă la un metru de poarta noastră, 
dar Răducanu — atent, cu un plon
jon precis și temerar — a deviat 
milimetric mingea pe care elveția
nul ar fi trimis-o sigur în poartă.

Fotbaliștii români, băieți tineri, 
iuptînd fără să se cruțe, dînd tot ce au 
avut mai bun—talent, energie, măies-

trie sportivă—animați de un înalt spi
rit patriotic, au produs o mare satis
facție în rîndul opiniei noastre spor
tive. Care dintre ei au fost mai buni în 
meciul de la Lausanne 7 Mi-e greu 
să-i nominalizez pe unii în defavoa
rea celorlalți. Țin totuși să-i amintesc 
pe Boc, Dan, Răducanu, Radu Nun
weiller, Deleanu, Tufan.

Arbitrul scoțian Thomas Wharton 
a condus excelent următoarele for
mații : România : Răducanu — Săt- 
măreanu, Boc, Dan, Deleanu (din 
min. 56 Hălmăgeanu) — Dinu, Radu 
Nunweiller — Dembrovschi, Tufan, 
Dumitrache, Lucescu. Elveția : Pros
peri — Ramseier, Michaud, Tac- 
chella, Chapuisat — Odermatt, Sig
norelli (din min. 30 Stierli), Kuhn — 
Kunzli, Vuilleumier, Quentin.

în sala de marmură a Casei Scîn- 
teii din Capitală, au început, miercuri 
dimineață, lucrările sesiunii Comite
tului de . conducere al Uniunii inter
naționale a sindicatelor lucrătorilor 
din funcțiunile publice și similare.

La lucrări iau parte reprezentanți 
al sindicatelor de ramură din Bulga
ria, Chile, Franța. R. D. Germană, 
Italia, Polonia România, Siria, Un
garia, U.RS.S., precum și un repre
zentant al Federației Sindicale Mon
diale.

Cuvîntul de deschidere a fost rostit 
de Raymond Barberis, președintele

PRONOEXPRES
numerele extrase la tragerea 

din 14 mai 1969

Uniunii. Constantin Herescu, secre
tar al Gonsiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia, a transmis sesiunii un salut.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează probleme privind activitatea 
desfășurată de Uniune după cea de-a 
IV-a conferință profesională inter
națională, care a avut loc în aprilie 
anul trecut la Budapesta, sarcinile 
activității de viitor, precum și pro
bleme legate de asigurarea dreptului 
de organizare și negociere colectivă 
în instituțiile cu caracter de deser
vire publică.

Raportul la primul punct de pe or
dinea de zi a fost prezentat de Da- 
gobert Krause, secretar general al 
Uniunii.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Valentin PAUNESCU
P. S. — Echipa de fotbal a Româ

niei se întoarce în Capitală astăzi, în 
jurul orei 18,30, cu avionul de Paris 
(via Geneva).

EXTRAGEREA I:
37 12 4 22 3 39 

Fond de premii: 439 892 lei. 
EXTRAGEREA a Il-a :

9 18 29 11 16 43 1 
Fond de premii: 363 666 lei.
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Secvențe din
ÎN PRIMELE ZECE MINUTE, 

echipele acționează nesigur, mai 
mult la mijlocul terenului. Două 
momente mai deosebite : unul la 
poarta lui Răducanu, în min. 4. 
Scăpat prea ușor de Boc, Quen
tin pătrunde periculos spre 
poartă. înainte de a șuta însă, 
portarul nostru plonjează la pi
cioare și salvează situația. Puțin 
mai tîrzin, echipa noastră bene
ficiază de un corner, bine exe
cutat de Lucescu, dar nefructi
ficat.

MIN. 15—16. Două șuturi, des
tul de periculoase la poarta 
noastră. Tricolorii n-au șutat 
pînă acum deloc.

MIN. 21. în sfîrșit, primul șut 
la poarta Iui Prosperi. Autor 
Radu Nunweiller. Portarul elve
țian respinge în corner, prin- 
tr-un salt spectaculos.

MIN. 25. Un șut excelent, prin 
surprindere, tras de Dem
brovschi. dîn întoarcere. Pros
peri insă deviază mingea în 
corner, in aplauzele firești ale 
masivei galerii elvețiene...

MIN. 30. Atacurilor insistente 
ale gazdelor echipieri! noștri le 
răspund cu calm și siguranță. 
Dan și Boc „lămuresc" totul...

MINUTUL 33. PRIMUL GOL

AL PARTIDEI. ROMÂNIA CON
DUCE CU 1—0. Mingea pornită 
de la Radu Nunweiller trece pe 
la Tufan, care centrează precis, 
în fața porții ; fundașul central 
Michaud trimite în ...propria-i 
poartă.

MIN. 40. 
șut, deviat 
de Dinu.

MIN. 43.

Răducana apără nn 
spre cadrul porții...
Este rîndul români

lor să rateze ; de pe extrema 
dreaptă, Dembrovschi trage pu
ternic, dar mingea iese afară, 
foarte aproape de bara laterală 
din stînga lui Prosperi.

MIN. 60. Același Michaud, 
care înscrisese în propria-1 
poartă, trage de două ori foarte 
periculos la poarta lui Rădu
canu, însă portarul nostru are 
intervenții salutare.

MIN. 65. Răducanu salvează 
din nou un gol ca și făcut, de
viind în corner șutul lui Vuil
leumier.

MIN. 80. Contraatac al româ
nilor. Dumitrache driblează fru
mos și pasează excelent in ca
reu, unde Dembrovschi, cu 
capul, intervine, dar mingea 
trece peste bară.

MIN. 90. Odermatt execută o 
lovitură liberă de la 20 m.
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Golul victoriei ! — Centrată în careu de Tufan. mingea a fost deviată în 
poarta lui Prosperi de ...Michaud (al doilea din stînga). Primul din stingă 

este Lucescu. (Telefoto A.P.-Agerpres)

(Urmare din pag. I)

BASCHET: România - Olanda 80-69
Aseară, în localitatea Haarlem 

(Olanda), a început turneul de califi
care pentru campionatul european 
masculin de baschet. Selecționata 
României a debutat victorioasă, în-

trecînd cu scorul de 80—69 (36—42) 
echipa Olandei. Acest rezultat mă
rește serios șansele baschetbaliștilor 
noștri de a se califica în turneul fi
nal al C.E.

Cum poate fi calificată 
ușurința cu care conduce
rea cooperativei — și în 
primul rînd, președintele 
ei, Ioan Sandor — a accep
tat cooptarea unei... fanto
me 7 Aici intervin niște 
miraculoase hîrtiuțe purtînd 
antetul cooperativei. Re
producem un exemplar, așa 
cum s-a găsit el la S. N. ;

„In baza instrucțiunilor 
146 000 pe septembrie 1968 
ale UCECOM, s-a încheiat 
convenția nr 74/1969 de 
bună gospodărire privind 
deservirea populației, cu 
cooperatorul mandatar Ste- 
lian Neacșu, care are drep
tul de a desface toate pro
dusele prevăzute în lista 
anexă la convenție, în 
toate piețele, tîrgurile și 
oboarele din țară. Drept 
pentru care am eliberat 
prezenta delegație a servi 
la organele locale".

Practic, o astfel de hîrtie 
deschidea un. cîmp de acțiu
ne nelimitat unui infractor, 
reprezenta un „C.E.C. în 
alb". Cine și cum putea să 
controleze ce și cît produce 
„cooperatorul-mandatar" o- 
perînd la sute de kilometri 
de „baza legală" 7

Ne deplasăm la Odorhei. 
II întrebăm pe loan Șandor, 
președintele cooperativei

„Voința", ce părere are 
despre aceste documente.
Ele îi poartă semnătura.
Răspunsul este de natură 
să ne consterneze :

— Sînt ilegale.
— Pentru ce le-ati emis 7
— Atunci n-am știut; 

de-abia acum îmi dau sea
ma că sub firma coopera
ției elemente necinstite îșl

//

Vacantă 
la Soci

Agențiile Oficiului Național 
de Turism din întreaga țară 
oferă în acest sezon ocazia de 
a face o minunată excursie de 
17 zile pe itinerarul București— 
Kiev — Soci — Kiev — Bucu
rești. în cadrul excursiei se 
vizitează Kievul cu valoroa
sele sale monumente istorice 
si de artă, stațiunea Gagra, 
lacul 
Ah un. 
vate 
plajă
(iune de pe litoralul Mării Ne
gre. Clima subtropicală, vege
tația luxuriantă, pitorescul re
giunii conferă vacanței petre
cute la Soci un farmec deo
sebit.

montan Rita și muntele 
în program sînt rezer- 
douăsprezece zile de 
și băi în renumita sta-

i 1 500—3 000 de metri, 
’ care vor extrage circa
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7 500 000 tone țiței. în 
curînd va începe să 
funcționeze o con
ductă petrolieră, lun
gă de 700 kilometri, 
prin care țițeiul ex- 

re- 
pînă 
ora-

prin care țițeiu. 
tras In această 
giune va ajunge 
la rafinăria din

șui Guriev, situat la 
gurile fluviului Ural. 
De aici, produsele pe
trolifere vor fi trans
portate mai departe, 
pe calea ferată sau cu 
petrolierele pe Marea 
Caspică.

Oamenii de știință 
au mai descoperit în 
subsolul peninsulei 
Mangișlak, un zăcă- 
mînt de gaze naturale, 
rezerve de minereu de 
fier, precum și un 
uriaș bazin de ape 
termale, cu o tempera
tură de peste 100 gra
de C. O sondă forată 
la o adîncime de 
2 800 metri a scos Ia 
suprafață apă cu o 
temperatură de 127 
grade C. Specialiștii 
presupun că din aceste

ape se vor putea 
trage iod, brom, litiu 
și alte elemente chi
mice. Apele termale 
vor fi, de asemenea, 
folosite pentru termo- 
ficarea întreprinderi
lor industriale și a lo
cuințelor din localită
țile existente sau care 
urmează a fi cons
truite în peninsulă. 
Potrivit unor proiecte, 
în peninsula Mangîș- 
lak se vor construi 
mai multe localități 
de tip urban pentru 
circa 500 000 de locui
tori. Apa necesară va 
fi asigurată de uzina 
atomică de desalini
zare care se constru
iește în apropierea 
portului Șevcenko.

R.P.polonă: Se amplifică

rețeaua energetică
Industria energe

tică a R. P. Polone se 
dezvoltă într-un ritm 
susținut pe baza bo
gatelor zăcăminte de 
cărbune ale țării. A- 
nul trecut au fost 
produse 55,5 miliarde 
kwh energie electrică, 
urmînd ca în acest 
an baza energetică să 
cunoască o nouă dez
voltare.

Printre cele mai Im
portante construcții se 
numără termocentrala 
ce se ridică în apro
piere de Katowice și 
a cărei putere insta
lată va atinge 800 me-

gawați. O altă termo
centrală, cu o putere 
similară, se constru
iește la nord de Ryb- 
nik, pe rîul Ruda. 
Centrala „Pontnuw", 
aflată în construcție 
în voievodatul Poz
nan, va atinge o pu
tere de 1 200 megawați 
după intrarea în func
țiune a ultimelor două 
blocuri energetice. în- 
tr-un stadiu avansat 
se află și lucrările 
centrala electrică 
la Kojice.

în ultimii ani, 
economia R. P. Polone 
capătă un Ioc din ce

la 
de
în

Important 
hidroelec- 

mărturie
în ce mai 
și energia 
trică. Drept 
stau hidrocentrala So- 
lina, recent construită 
pe lacul de acumulare 
Sana, cascada de ba
raje și hidrocentrale 
ce se amenajează pe 
cursul mijlociu și in
ferior al Vistulei, din
tre care cea de la Wlo- 
clawec, de 160 mw, ce 
va fi în curînd pusă In 
funcțiune, hidrocen
trala „Doina Odra" de 
pe Oder, care se află 
într-un stadiu avan
sat, și altele.

R.P.UNGARĂ: Noi obiective

industriale
în ultima vreme, pe 

harta industrială a 
Ungariei au apărut 
puncte noi de mare 
importantă pentru 
dezvoltarea economiei 
naționale. Astfel, în 
orașul Gyăr din par
tea de vest a țării a 
început să producă o 
uzină constructoare 
de motoare Diesel, 
care, potrivit agenției 
M.T.I., va contribui Ia 
dezvoltarea producției 
de autobuze. Licența 
și utilajele pentru

R. P. MONGOLĂ

conducerea co- 
proble- 
aseme- 
arătat 

confor-

— Cînd 
operativei a ridicat 
ma întocmirii unor 
nea contracte, am 
că ele nu sînt în
mitate cu legea. Era o dis
cuție pur... teoretică. La 
traducerea lor în practică 
nu am fost întrebat.

După opinia noastră, or
ganele de cercetare tre-

noua uzină au fost a- 
chizitionate de la con
sorțiul francez „Re- 
nault-Man". Anul a- 
cesta uzina va pro
duce aproximativ 3 000 
de motoare, cu o pu
tere de 200 CP, iar în 
1971, cînd va funcționa 
cu întreaga capaci
tate, producția ei va 
fi de 13 000—15 000 
motoare.

La Sentezs a intrat 
în funcțiune o mo
dernă întreprindere

electrotehnică, filială 
a uzinei budapestane 
„Kontakta", care va 
livra piese necesare 
construcției de aparate 
electrotehnice pentru 
nevoile interne și pen
tru export. La Harta- 
Dunapataj, în apro
piere de Dunăre, a în
ceput construcția unui 
mare combinat de 
hîrtie, care va fi con
struit în patru etape, 
ultima urmînd să fie 
încheiată în 1977.

Cadre de specialiști
pentru economia națională

Numărul cadrelor 
de specialiști pentru 
agricultura mongolă 
va crește în acest an, 
înglobînd încă o mie 
de absolvenți ai școli
lor de învățămînt teh
nic agricol. Printre ei 
se numără și cei 200 
de absolvenți ai insti
tutului agricol din 
Ulan Bator. Pentru 
prima oară, în acest 
an a început să func
ționeze o școală de

tractoriști, de meca
nizatori pentru com
bine și alte mașini a- 
gricole. Cadre de spe
cialiști sînt pregătite 
și pentru alte ramuri 
ale economiei. în to
tal, în R. P. Mongolă 
funcționează astăzi 
467 școli de cultură 
generală și 19 școli 
medii profesionale în 
care învață peste 
206 000 elevi. Totodată, 
6 Instituții de învăță-

mînt superior rfnt 
frecventate de apro
ximativ 7 000 de stu- 
denți. Dacă la aceas
ta se mai adaugă cele 
226 000 de persoane 
care urmează cursurile 
diferitelor școli pen
tru pregătirea de 
muncitori .calificați șl 
crescători de animale, 
reiese că fiecare al 
cincilea om din Mon
golia învață.
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Mergem deci la Uniunea 
Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești. Supunem 
chestiunea tovarășului vice
președinte Iile Alexe.

— Considerăm — preci
zează interlocutorul — că 
reglementarea dată prin in
strucțiunile noastre (146000/ 
1968) este clară; numai 
prin răstălmăcirea cu rea

urmînd a se lua măsuri 
drastice de sancționare a 
celor vinovați, mergînd 
pînă la destituirea lor.

Perfect. N-ar trebui însă 
analizat mai atent cum de 
s-a putut ajunge la „răs
tălmăciri" — dat fiind că 
nu e vorba doar de un caz- 
două 7 Pe de altă parte, se 
ridică șl problema felului

CECUL ÎN ALB /✓

desfășurau nestingherit a- 
facerile.

loan Sandor încearcă să 
scape de răspundere invo- 
cînd în apărare propria sa 
culpă — necunoașterea. 
Era însă de datoria lui 
să-și cunoască atribuțiuni- 
le, care în nici un caz nu 
prevăd emiterea unor ast
fel de cecuri în alb.

Părerea lui Ștefan Ko
vacs, jurisconsultul coope
rativei, căruia î-am pus a- 
ceeași întrebare :

buie să stabilească precis 
despre ce este vorba : pe 
de o parte se invocă nești
ința, pe de altă parte avi
zul jurisconsultului a ră
mas la stadiul platonic. 
Unde-i lege, nu-i ■ toc
meală !

Insistînd totuși să des
coperim geneza hîrtiilor- 
minune, I. Sandor ne-a de
clarat :

— Cred că problema ar 
trebui reglementată mai 
clar de către UCECOM.

credință, făcută în mod 
grosolan sau din incompe
tentă s-a putut ajunge la 
o asemenea situație. Ca
zuri similare au existat și 
la cooperativele „Avîntul" 
din Drăgășani, „Deservi
rea" din Craiova, „Sporul" 
din Sighișoara etc.

— Si ce măsuri s-au 
luat 7

— în vederea restabilirii 
legalității și a sancționării 
celor vinovați, la 24 martie 
a.c. s-a emis o circulară,

cum a funcționat controlul 
din partea UCECOM. Chiar 
acum, după emiterea circu
larei, fenomenul mai per
sistă. Iată un exemplu : 
printre cei cărora li s-au 
reziliat contractele ilegale 
se află însuși unul dintre 
personajele anchetei noas
tre : Ioan Dodo din Odor- 
hei. Dar iată că. la o lună 
după circulară, cooperati
va meșteșugărească „Uni
rea" din orașul Rupea îi 
trimite acestuia o adresă

din care reiese că 1 «-a 
aprobat „primirea în co
operativă" în condiții ase
mănătoare „cecului în alb" 
la care ne-am referit. Sem
nează : Dionisie Bodor, 
președinte, și Ermil Gîțea, 
șef contabil. Semnatarii 
nu cunosc instrucțiunile 
UCECOM-ului, n-au primit 
circulara, ori au primit-o 
și o ignoră 7

Aspectele anchetate de 
noi, dincolo de cazuistica 
respectivă, relevă o proble
mă de principiu : a condi
țiilor, a modului cum se 
nasc și intră cîteodată în 
circuitul public o serie de 
acte ilegale — eliberate cu 
o condamnabilă ușurință — 
care favorizează infracțiu
nea. Este inadmisibil ca 
sub firma unei întreprin
deri sau instituții, cu an
tet, ștampilă și mai ales 
cu o semnătură așternută 
orbește, să-și poată găsi a- 
dăpost indivizi certați cu 
legea, frustrînd proprieta
tea .......................... ..
nei 
nu 
de

obștească. Apariția u- 
astfel de hîrtii nocive 
reprezintă însă un vot 
blam numai pentru e- 

mitenți ci, deopotrivă, și 
pentru organele de control 
respective care nu dove
desc vigilentă și fermitate 
în respectarea legalității 
socialiste.



viața internațională
DUPĂ GRAVELE INCIDENTE 

DE LA KUALA LUMPUR 

STARE 
EXCEPȚIONALĂ 
ÎN MALAYEZIA

KUALA LUMPUR 14 (Agerpres). 
— Guvernul Malayeziei a decretat 
miercuri stare excepțională pe întreg 
teritoriul țării, ca urmare a tulbură
rilor semnalate imediat după alege
rile generale. Anunțînd această ho- 
tărîre într-o declarație radiotelevi
zată, primul ministru al Malayeziei, 
Tunku Abdul Rahman, a afirmat că 
ea a fost necesară în vederea resta
bilirii calmului în țară. Decretarea 
stării excepționale în Malayezia a 
intervenit după ce au fost impuse 
severe restricții de circulație în ca
pitala țării, Kuala Lumpur, scena 
unor ciocniri violente între grupări 
de diverse naționalități, și ulterior 
în întreg statul Selangor. Forțele 
armate și poliția au fost mobilizate 
pentru a restabili ordinea.

Sesiunea
Comitetului O.N.U. 
pentru decolonizare

LUSAKA 14 (Agerpres). — în 
capitala Zambiei, Lusaka, și-a con
tinuat lucrările sesiunea Comitetului 
O.N.U. pentru decolonizare (Comi
tetul celor 24). Luînd cuvîntul în 
fața membrilor comitetului, D. Si- 
lundica, secretar al Uniunii Poporu
lui African Zimbabwe, a subliniat că 
în Rhodesia este în permanentă 
creștere numărul acelor ' africani 
care s-au convins că singura posi
bilitate de înlăturare a regimului ra
sist o constituie lupta armată.

în fața membrilor Comitetului ce
lor 24 a luat, de asemenea, cuvîntul 
un reprezentant al Mișcării populare 
pentru eliberarea Angolei (M.P.L.A.). 
El a prezentat un memorandum al 
M.P.L.A.,

în memorandum se arată că pu
terea populară din regiunile elibe
rate din Angola are nevoie de aju
tor multilateral din partea O.N.U. 
și al organizațiilor specializate. în 
încheierea memorandumului, se cere 
Organizației Națiunilor Unite să 
boicoteze economic Portugalia.

A

întrevederi ale tovarășilor
•>

Paul Niculescu-Mizil si Mihai Halea
->

cu membri
î

ai conducerii P. C. Francez
PARIS 14. — Corespondentul A- 

gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
Tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Mihai Dalea, 
secretar al C.C. al P.C.R., au avut 
în cursul zilei de miercuri în
trevederi cu tovarășii Georges 
Marchais, membru al Biroului Po
litic, al secretariatului Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Francez, și Jean Kanapa, membru 
al C.C. al P.C.F.

întrevederile au prilejuit un 
schimb de vederi asupra activității 
desfășurate de P.C.R. și de P.C.F. 
în țările lor, asupra situației inter
naționale, a problemelor privind 
pregătirea conferinței internaționa
le a partidelor comuniste și mun
citorești.

în cursul întrevederilor, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de sinceritate, tovărășească, dele
gațiile au reafirmat hotărîrea 
partidelor lor de a dezvolta rela
țiile de prietenie și solidaritate și 
de a contribui la întărirea uni
tății mișcării comuniste internațio
nale.

★

Miercuri după-amiază, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., și Mihai Dalea, secretar 
al C.C. al P.C.R., au părăsit Pari
sul, plecînd pe calea aerului la 
Geneva.

SOSIREA LA GENEVA
La invitația Partidului Muncii 

din Elveția, miercuri după-amiază 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil și 
Mihai Dalea au sosit la Geneva. 
Pe aeroportul Cointrin, oaspeții au 
fost salutați de Henri Trub, mem
bru al Comitetului de Direcție al 
partidului.

Au fost prezenți ambasadorul 
Nicolae Ecobescu, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
România la Geneva, dr. Ion Geor
gescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România la Berna, precum 
și membri ai oficiilor diplomatice 
ale țării noastre.

Vizita delegației
M.A.N. în Olanda
HAGA 14 (Agerpres). — Conti- 

nuîndu-și călătoria în Olanda, de
legația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România, con
dusă de vicepreședintele M.A.N., 
acad. Hie Murgulescu, a făcut o vi
zită la municipalitatea din Rotter
dam. Primarul W. Thomassen a 
vorbit parlamentarilor români des

pre planul de dezvoltare în per
spectivă a orașului și portului Rot
terdam.

Apoi, parlamentarii români au 
vizitat orașul Eindhoven și con
cernul „Philips". Delegația română 
a fost însoțită de către ambasado
rul României la Haga, dr. George 
Elian.

SECURITATEA EUROPEANĂ
(Urmare din pag. I)

Declarîndu-se în favoarea conferin
ței europene, țara noastră este adep
ta unor contacte largi și convorbiri 
în problemele securității europene, 
fiind gata să examineze și să discute 
orice propunere, orice inițiativă în
dreptată spre acest țel.

în largul evantai de forțe socîal- 
politice care sînt interesate și mi
litează pentru înfăptuirea securității 
europene, un loc de seamă revine ti
nerei generații, vital interesată în 
preîntîmpinarea unui nou cataclism 
și în statornicirea unui climat de 
înțelegere și cooperare, care să-i dea 
posibilitatea să beneficieze de minu
natele perspective pe care le des
chid în fata lor cuceririle tehnico- 
științifice pașnice contemporane. Toc
mai așa se explică prezenta entu
ziastă a tinerilor, a mișcărilor de 
tineret și studenți în marile acțiuni 
ce se desfășoară în diferite țări în 
apărarea păcii, împotriva recidivelor 
„războiului rece", pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă, prietenie și a- 
propiere între popoare. Se poate a- 
firma cu tot temeiul că tineretul 
muncitor și studios manifestă o pre
ocupare matură față de problemele 
majore ale păcii și este un factor 
de seamă în efortul general pentru 
pace în Europa și în lume.

Pornind tocmai de la aceste con
siderente, Uniunea Tineretului Co
munist din Republica Socialistă Ro
mânia a apreciat că, în prezent, 
cînd se desfășoară un larg dialog 
internațional în problema căilor șî 
modalităților de asigurare a secu
rității europene, ar fi utilă convo
carea unei reuniuni intereuropene, 
sub forma unei „mese rotunde" care 
să ofere posibilitatea unui larg si 
deschis schimb de opinii în legătură 
cu rolul și contribuția tinerilor în 
efortul general pentru destindere, 
pace și cooperare în Europa.

— Cum au fost concepute organiza
rea si desfășurarea acestei întîlniri 
pentru ca ea să-si atingă obiectivele 
pe care le-ati enunțat 1

— Noi am conceput „masa 
tundă" ca o reuniune deschisă 
turor organizațiilor de tineret
Europa, care, indiferent de orienta
rea politică, filozofică sau religioasă, 
de afilierea internațională, sînt inte
resate în găsirea căilor comune și 
înfăptuirea unor acțiuni pozitive în 
favoarea cauzei păcii, colaborării și 
securității pe continentul european.

în acest spirit. Uniunea Tineretu
lui Comunist a adresat invitații 
pentru a participa la reuniune 
unui mare număr de organizații euro
pene de tineret de cele mai diferite 
orientări: comuniste, socialiste, so- 
cial-democrate, radicale, democrat- 
creștine etc. ; au fost invitate, de ase
menea, o serie de organizații inter
naționale de tineret ca : F.M.T.D. 
(Federația Mondială a Tineretului 
Democrat), I.U.S.Y. (Uniunea Inter
națională a Tineretului Socialist) șî 
C.E.N.Y.C. (Comitetul European al 
Consiliilor Naționale ale Tineretu
lui).

Noi înțelegem că „masa rotundă" 
va fi o reuniune cu caracter larg nu 
numai prin diversitatea organizații
lor reprezentate, dar și prin carac
terul discuțiilor, fiecare participant 
avînd posibilitate să-și expună li
ber propriile considerente, propriile 
puncte de 
problemele

nînd cont de diversitatea opiniilor 
ce se vor face auzite în cadrul re
uniunii, am făcut și vom face și 
în continuare apel ca discuțiile să se 
desfășoare intr-un spirit amical, de 
înțelegere și stimă reciprocă, de re
ceptivitate față de pozițiile tuturor 
participantelor, considerînd că o con
fruntare deschisă, sinceră, lipsită de 
prejudecăți, a tuturor punctelor de 
vedere constituie prin ea însăși un 
element pozitiv pentru mai buna cu
noaștere și clarificare a pozițiilor, 
pentru o conlucrare și cooperare 
fructuoasă, pentru apropierea tineri
lor. După părerea noastră, diversita
tea de opinii, deosebirile și chiar di
vergențele de păreri nu pot șl nu tre
buie să constituie un impediment pen
tru o dezbatere aprofundată, con
structivă, a problemelor menite să 
slujească nobilului țel pe care îl re
prezintă securitatea Europei. Avînd 
în vedere tocmai caracterul larg al 
întîlnirii, ea nu își propune să adopte 
rezoluții sau un document final,

— Dat fiind timpul scurt care a 
mai rămas pînă la 15 iunie, am dori 
să cunoaștem, stadiul de pregătire 
al „mesei rotunde" și cîteva amă
nunte in legătură cu desfășurarea

— Ne este plăcut să spunem 
inițiativa 
București 
neret s-a 
o primire 
parte din 
nifestîndu-și dorința de a participa 
la „masa rotundă". în pregătirea a- 
cestei acțiuni, noi am purtat dls-

sa.
că 
la 
ti
de

cu privire la ținerea 
a acestei reuniuni de 
bucurat de la început 
favorabilă, cea mai mare 
organizațiile invitate ma

cucuțil și am realizat consultări 
majoritatea organizațiilor invitate. 
De- asemenea, am primit un mare 
număr de scrisori din toate țările 
Europei conținînd sugestii și propu
neri cu privire la modul de pregă
tire șl desfășurare, caracterul și sco
pul reuniunii, de care ne-am străduit 
să ținem seama în pregătirea aces
tei acțiuni. în ecoul pozitiv al ini
țiativei organizației noastre vedem 
reflectarea interesului existent în 
rîndurile tineretului de pe toate me
ridianele continentului, pentru pro
blemele păcii și securității, dorința 
sa vie de a milita, alături de 
celelalte forțe politice, pentru a face 
ca Europa să devină un continent 
al păcii și înțelegerii între popoare.

Cit privește 
va desfășura pe parcursul 
zile de lucru intens după 
dură simplă, 
strict sau o __ _ ______
care ar putea îngrădi dezbaterile, 
în dorința de a face ca această în
tîlnire să lase participanților amin
tiri cit mai plăcute, ne propunem 
ca la încheierea „mesei rotunde" 
să-i invităm pe participanți la o 
excursie care să le dea posibilitatea 
să cunoască cîteva din obiectivele 
turistice ale țării noastre.

Ne exprimăm convingerea că ini
țiată și organizată în spiritul prie
teniei și bunei înțelegeri între ti
neri, „masa rotundă" își va atinge 
țelul, înscriindu-se ca o contribuție 
la promovarea idealurilor de pace și 
cooperare internațională ale ome
nirii contemporane.

reuniunea, aceasta se 
I a cinci 

după o proce- 
fără un regulament 
ordine de zi formală

FRANȚA

CAMPANIA
ELECTORALA

PENTRU ALEGERILE
PREZIDENȚIALE

PARIS 14 (Agerpres). — Fostul 
prim-ministru al Franței, Georges 
Pompidou, a rostit miercuri o cu- 
vîntare in fața membrilor majorită
ții parlamentare. După ce a 
afirmat că referendumul de la 27 
aprilie denotă dorința unor schim
bări, Pompidou a subliniat ne
cesitatea păstrării unora dintre 
principiile celei de-a 5-a Republici 
în ce privește funcționarea institu
țiilor. După părerea sa, noul pre
ședinte al Franței va trebui să men
țină un contact mai strîns cu depu
tății, să aibă un guvern care să se 
bucure de sprijinul majorității celei 
mai largi posibile. în ceea ce privește 
politica vest-europeană, Georges Pom
pidou a afirmat că Marea Britanie 
nu ar trebui să rămînă „în afara 
Europei".

In aceeași zi, la Montreuil, în îm
prejurimile Parisului, a avut loc pri
mul mare miting electoral organizat 
de Partidul Comunist Francez pen
tru lansarea candidaturii lui Jacques 
Duclos la alegerile prezidențiale, 
„întindem mina tuturor muncitorilor 
și democraților fără deosebire de 
opinii și apartenență", a declarat 
Waldeck Rochet, secretarul general 
al P.C.F. Totodată, el a declarat că 
P.C.F. „refuză să dea girul unor 
alianțe cu dreapta". în cuvîntarea 
sa, Jacques Duclos a precizat că 
P.C.F. menține candidatura sa deoa
rece „nici unul dintre ceilalți can
didați nu poate schimba situația ac
tuală".

ro- 
tu- 
din

vedere în legătură cu 
aflate în dezbatere. Ți-

Vizita delegației
I.R.R.C.S. în Anglia

0 delegație a P.C. din Belgia în vizită la 
Praga. Marc Dramaux, președintele Partidului Comunist 
din Belgia, și Albert de Coninck, membru al Biroului ^fo- 
litic, secretar al C.C. al P.C. din Belgia, care se află 
într-o vizită la Praga, au fost primiți de Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, transmite 
agenția C.T.K. Reprezentanții celor două partide au făcut 
un schimb de păreri în probleme actuale ale mișcării co
muniste internaționale.

Delegația de activiști ai Consiliului Ge
neral O.L.U.S., condusă de Ion Moraru, secretar 
general al consiliului, vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, a vizitat miercuri dimineața mau
soleul lui V. I. Lenin din Piața Roșie. Au fost vizitate, 
de asemenea, monumente istorice și arhitecturale din Krem
lin. După-amiază, membrii delegației A.R.L.U.S. au făcut 
o vizită la Combinatul avicol din localitatea Glebov, în 
apropiere de Moscova.

La Moscova au început tratative so- 
VÎetO~engIeZe 'a nive’ ministerial în legătură cu în
deplinirea acordului interguvemamental de colaborare știin
țifică și tehnică, semnat la începutul anului trecut. Dele
gația sovietică la tratative este condusă de Vladimir Kirillin, 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Co- 
jnitetului de stat pentru știință și tehnică, iar delegația 
engleză de ministrul tehnologiei, Anthony Wedgwood 
Benn.

Conferința internațională consacrată pro
blemelor folosirii izotopilor radioactivi în 
agricultură deschis lucrările la Beirut. La confe-

LONDRA 14. — Corespondentul 
Agerpres L. Rodescu transmite : 
Tovarășii Dumitru Popescu; mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv, secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.R., Andrei Ștefan, prim- 
adjunct al șefului secției interna
ționale a C.C. al P.C.R., împreună 
cu Vasile Pungan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în 
Marea Britanie, au avut miercuri 
o întîlnire cu tovarășii John 
Gollan, secretar general al Parti
dului Comunist din Marea Brita
nie, și Jack Woddis, membru al 
Comitetului Politic al Comitetului 
Executiv al Partidului Comunist 
din Marea Britanie și șeful De
partamentului internațional al Par
tidului Comunist din Marea Bri
tanie. Au fost discutate probleme 
privind relațiile bilaterale dintre 
cele două partide, precum și pro
bleme ale mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale.

în seara . aceleiași zile, Vasile 
Pungan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Marea Bri
tanie, a oferit, în cinstea delegației 
Institutului român pentru relații

culturale cu străinătatea, o recep
ție la care au participat George 
Thomson, ministru fără portofoliu, 
Alice Bacon, ministru de stat la 
Departamentul educației și științei, 
membri ai Comitetului Executiv al 
Partidului laburist, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe, 
John Gollan, secretar general al 
Partidului Comunist din Marea 
Britanie, Bert Ramelson și Jack 
Woddis, membri ai Comitetului Po
litic al Comitetului Executiv al 
partidului comunist, E Grayham, 
secretar național al Partidului coo
peratist, doamna Emmet of Am
berley, președinta Comitetului de 
politică externă al Partidului 
conservator, Alexander Ross, 
președintele Consiliului ■ pentru 
comerțul cu Europa de răsă
rit, membri ai parlamentului bri
tanic, șefi ai misiunilor diplomatice 
din țările socialiste acreditați la 
Londra, lordul Thomson, președin
tele concernului de presă „Thom
son Newspapers Ltd.“, reprezen
tanți ai „British Council", ai unor 
instituții de cultură și știință, zia
riști.

la Teatrul NațiunilorI
O noapte fierbinte învăluie 

Parisul. Tricolorul românesc 
fîlfîie pe Theatre de France, 
în sală răsună acordurile im
nului nostru național. Apoi 
Marseilleza. Cortina grea de 
catifea roșie se ridică. A în
ceput „Săptămîna teatrului ro
mânesc" la cea de-a 16-a sta
giune a Teatrului Națiunilor, 
manifestare culturală interna
țională de prestigiu, unde se 
confruntă în cea mai deplină 
armonie diversele, genuri și 
tendințe ale teatrului univer
sal.

Nemuritoarele personaje ale 
lui Caragiale își fac apari
ția pe scenă în „D’ale Carna-

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS

BEIRUT 14 (Agerpres). — Criza 
ministerială din Liban a intrat miercuri 
în cea de-a 20-a zi. Președintele 
parlamentului libanez, Sabri Hamade,

Probleme ale economiei
cehoslovace în dezbaterea
Prezidiului C. C. al P. C. C

PRAGA 14 (Agerpres). — Agenția 
C.T.K. anunță că Prezidiul C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia a ținut o șe
dință, prezidată de tovarășul Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C., în cadrul căreia a luat în dez
batere problemele actuale ale econo
miei naționale cehoslovace și dez
voltarea ei viitoare. Prezidiul C.C. 
al P.C.C. a constatat — subliniază 
C.T.K. — că în actuala situație com
plexă și contradictorie în care se 
află economia națională cehoslovacă 
se oglindește acțiunea diferitelor 
disproporții și tendințe negative cu 
caracter îndelungat, care s-au inten
sificat în ultima perioadă. De aceea, 
guvernul federal al R. S. Ceho
slovace și guvernele naționale ceh și 
slovac au fost chemate să înfăptu
iască măsuri urgente de stabilizare, 
pentru îndeplinirea sarcinilor econo
mice principale prevăzute pentru 
acest an. Totodată — relevă C.T.K. 
— Prezidiul C.C. al P.C.C. a luat mă
suri pentru elaborarea principiilor 
unui program pe termen lung, cu- 
prinzînd măsuri concrete pentru 
consolidarea și înfăptuirea reformei 
economice.

★
Agenția C.T.K. anunță că guver

nul federal al R. S. Cehoslovace, 
precum și guvernele naționale ceh și 
slovac au adoptat unele măsuri con
crete pentru stabilizarea economiei 
naționale cehoslovace în perioada 
imediat următoare.

Prezidiul guvernului federal arată 
că în elaborarea acestor măsuri a 
fost necesar să se tină seama de ex
periența care decurge din evoluția 
economiei în anul 1968, care a fost 
o încercare foarte complexă de a- 
daptabilitate și de productivitate a 
economiei cehoslovace în ansamblu.

în anul 1968, situația economică a 
R. S. Cehoslovace a evoluat în pri
mul rînd sub semnul creșterii fără 
precedent a cererii de produse pe 
piața internă, cerere. care putea fi 
acoperită doar cu mari dificultăți. 
Deși au fost luate măsuri în vederea 
mobilizării excepționale a resurselor 
economiei cehoslovace — subliniază 
C.T.K. — totuși nu s-a reușit anula
rea dezechilibrului cronic existent 
pe piață între cerere și ofertă. Dim-

potrivă, dificultățile din această 
sferă a economiei cehoslovace au 
crescut, fiind însoțite de întregul 
risc inflaționist.

Guvernul federal sl guvernele na
ționale — arată C.T.K. — au adoptat 
o serie de măsuri importante în
dreptate spre rezolvarea unor pro
bleme principale. S-au luat măsuri 
pentru limitarea fărîmițării fondu
rilor pentru noile construcții indus
triale ; se va aborda cu mai multă 
strictețe cheltuirea fondurilor din 
bugetul - de stat ; se va acorda o a- 
tenție deosebită reglementării, evo
luției salariilor în corelație cu evo
luția producției și productivității 
muncii ; se vor limita si anula alo
cațiile și ajutoarele acordate unor 
întreprinderi care continuă să-și 
vîndă produsele la preturi reduse 
în mod neîntemeiat; vor fi anulate 
alocațiile la o serie de preturi cu 
amănuntul ale produselor si ale ta
rifelor pentru prestare de servicii.

★
Agenția C.T.K. anunță că direc

țiile cehă și slovacă pentru preturi 
au aprobat, pe baza hotărîrii guver
nului federal al R.S.C. și a guverne
lor naționale, majorarea preturilor 
cu amănuntul la unele produse in
dustriale și alimentare, începînd de 
la 14 mai 1969, în proporții variind 
între 5 și 49 la sută. Potrivit înțele
gerii cu Consiliul Central al Sindi
catelor, precizează agenția C.T.K., 
în anul 1969 nu vor fi majorate pre
țurile la principalele produse ali
mentare, la îmbrăcămintea si încăl
țămintea pentru copii, chiriile, tari
fele la gaze și electricitate etc.

O dată cu aceasta se reduc prețu
rile în proporție de 3 pînă la 25 Ia 
sută la o serie de produse ca moto
ciclete, la unele preparate chimice de 
uz casnic, la unele tipuri de tricotaje, 
ciorapi etc.

Modificarea prețurilor cu amănun
tul se înfăptuiește ca o parte inte
grantă a reformei economice generale 
și a măsurilor pentru consolidare, a- 
vînd drept scop crearea unui nivel al 
preturilor fundamentat din punct de 
vedere economic în comparație cu 
rezultatele producției — subliniază 
agenția C.T.K.

a declarat că, după părerea sa, criza 
politică intervenită la Beirut, prin 
demisia cabinetului Karame, este di
ficil de rezolvat. Potrivit agenției 
France Presse, președintele guvernu
lui demisionar, Karame, rămîne totuși 
personalitatea cea mai vizată pentru 
a forma un nou cabinet. In legătură 
cu această eventualitate, Karamâ a 
afirmat din nou că condiția preala
bilă a formării guvernului este reali
zarea unui acord între toate părțile 
asupra problemei mișcării palesti- 
nene de guerilă, care acționează de 
pe teritoriul libanez, problemă care, 
după cum se știe, a fost punctul de 
plecare al actualei crize ministeriale, 
cea mai lungă de la actul obținerii 
independenței țării.

★
NEW YORK 14. (Agerpres). — 

Ambasadorii la O.N.U. ai celor patru 
mari puteri au ținut marți o nouă 
reuniune consacrată căutării căilor 
unei soluții politice a conflictului 
din Orientul Apropiat. Reuniunea, 
desfășurată la reședința ambasadoru
lui S.U.A., Charles Yost, a fost a 
opta organizată de la începutul a- 
cestui gen de consultări.

PHENIAN 14 (Agerpres). — Ni
kolai Podgornîi, președintele Pre
zidiului Sovietului Șuprem al 
U.R.S.S., membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., a sosit 
miercuri la Phenian, unde face o 
vizită oficială la invitația lui Țoi 
En Ghen, președintele Prezidiului 
Adunării Populare Supreme a 
R.P.D. Coreene. în aceeași zi, Niko
lai Podgornîi a făcut o vizită lui 
Kim Ir Sen, secretar general al C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
președintele Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene, cu care a discu
tat probleme de interes comun. 
La convorbire au fost de față Țoi 
En Ghen și alte persoane oficiale 
coreene și sovietice.

valului". Un numeros public 
prezent la spectacolul de gală 
de marți seara a răsplătit cu 
aplauze binemeritate pe inter
preta români, ai colectivului 
teatrului „Bulandra" din Bucu
rești. Francezii ascultă amuzați 
replicile în traducere la cască. 
Programele oferite prezintă pu
blicului istoricul teatrului „Bu
landra". pe actori și regizori, 
cronologia operei lui Caragiale. 
Primele impresii după lăsarea 
cortinei:

— O reprezentație excelentă. 
Am apreciat mult regia, jo
cul actorilor. îmi declară dl. 
Filix Giacomoni. directorul ge
neral al stagiunii Teatrului Na
țiunilor. Am văzut că publicul 
francez s-a amuzat. A desco
perit un scriitor satiric, incisiv. 
Actori excelenti si spectacol ex
celent. cea mai pură corns. ' } 
a stagiunii Teatrului Natiufff- 
lor. (

— Cred că „D’ale Carnava
lului" este un succes pentru 
Teatrul Națiunilor — ne-a sub
liniat dl. Jean Darcante, secre
tar general al Institutului In
ternațional de Teatru. O re
prezentație remarcabilă ca re
gie și interpretare ne dezvăluie 
un Caragiale mare dramaturg. 
Desigur, există mai multe mani
ere de a prezenta un spectacol. 
Cred că e meritul lui Pintilie, 
care a reușit prin regia sa să 
valorifice verva si spuma co
mediei lui Caragiale. moravu
rile vremii. L-am văzut pe Ca
ragiale în România si în Fran
ța. Dar acest spectacol îi relie
fează vigoarea, actualitatea co
mică. fiind bine pus în scenă. 
Mi-au plăcut multe scene ale 
piesei.

— L-am descoperit ne Carat,, 
giale a doua oară ! Prima dat' '* 
din cărțile sale, ne care le cu
nosc atît de bine — ne-a re
latat dl. Alain Guillermou. șe
ful catedrei de limba română 
de la Sorbona. Acum îl desco
păr din nou ne scena Parisu 
lui. Actorii teatrului ..Bulandra" 
sînt foarte valoroși. Regia re
marcabilă. Atmosfera e curat 
caragialescă. Pentru mine, ca 
francez ce predă româna. Ca
ragiale pe scenă a fost o reve
lație. Am savurat firește în o- 
riginal toate replicile lui. Nota? 
Excelentă !

„D’ale Carnavalului” va fi 
prezentat cinci seri la rînd 
Spectatorii si-au spus cuvîntul 
Au aplaudat.

Al. GHEORGHIU

SUCCESUL STANDULUI
ROMAN IA EXPOZIElĂ

,4UT0MATIZAREA-69“

rință participă o serie de țâri arabe și europene, printre 
care și Republica Socialistă România.

0 scrisoare a grupului țărilor scandinave
la O.N.U. a fost adusă la cunoștința reprezentanților la
O.N.U. ai unor țări din Europa occidentală în legătură cu

Un credit pe cinci ani în valoare de 15 
milioane dolari a fost acordat Ungariei 
pentru finanțarea dezvoltării industriei sale de aluminiu, de 
un consorțiu alcătuit din nouă bănci din Anglia, Canada. 
Franța, Italia, sub conducerea lui .„Banck of London and 
South America", anunță agenția M.T.I.

agențiile 
de presă
transmit
propunerea privind desemnarea candidatului acestei zone 
geografice la postul de președinte al sesiunii Adunării Ge
nerale a O.N.U. din toamna lui 1970. Pentru înalta funcție 
figurează deja numele ministrului de externe al Austriei, 
Kurt Waldheim. Țările scandinave propun însă ca în această 
funcție să fie desemnat Hans Tabor, fost ambasador al 
Danemarcei la O.N.U., sau Torsten Nilsson, ministrul de 
externe suedez.

Președintele Vecei Executive Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Mika Șpiliak, a primit pe șeful 
delegației economice franceze, Georges Villier, președintele 
de onoare al Consiliului național ăl Patronatului Francez, 
care se află în vizită în Iugoslavia. Cu acest prilej au fost 
discutate posibilitățile de extindere a colaborării economice 
iugoslavo-franceze.

Miercuri după-amiază au început la 
Roma lucrările Comitetului Central al P.S.I. 
în cadrul unei ședințe a direcțiunii partidului — care a pre
cedat lucrările Comitetului Central — s-a consemnat pri
mul act formal al crizei existente în partid prin prezentarea 
demisiei secretarului național, Mauro Ferri, exponentul așa- 
numitei „majorități de 52 la sută". Practic, aceasta înseamnă 
recunoașterea faptului că această majoritate s-a destrămat 
și că se impune formarea alteia noi.

Turneul Teatrului de Operetă din Bucu
rești Sofia s-a încheiat cu prezentarea spectacolului 
„Sînge vienez". La spectacol au fost prezenți Sava Ga- 
novski, președintele Biroului Adunării Populare a R, P. 
Bulgaria, Dimitar Petkov, vicepreședinte al Comitetului 
pentru Cultură și Artă, reprezentanți ai Comitetului pentru 
prietenie și relații culturale cu străinătatea și ai Ministe
rului Afacerilor Externe din R. P. Bulgaria.

MOSCOVA 14. (Agerpres) — 
La expoziția internațională „Auto
matizarea — 1969“ din par
cul Sokolniki din Moscova, nu
meroase firme și întreprinderi de 
comerț exterior din 23 de țări, 
printre care șt România, prezintă 
in pavilioane și standuri națio
nale cele mai noi realizări în 
domeniul mijloacelor de automa
tizare și tehnicii de calcul.

în standul României, întreprin
derile noastre, de comerț exterior 
expun aparatură electronică. Ast
fel, „Mașinexport." prezintă apara
tura din sistemul electronic de 
reglare automată Din această
aparatură, România expune o 
gamă completă de traduc-
toare, înregistratoare, regula
toare, elemente de calcul a- 
nalogice și convertoare electro- 
pneumatice. Chiar de la des
chiderea expoziției, standul
României a înregistrat o
mare afluență de specia
liști și vizitatori. Pavilio
nul României a fost vizitat 
de K. N. Rudnev, ministrul con
strucției de aparate, mijloace de 
automatizare și sisteme de co
mandă al U.R.S.S., M. V. Nes
terov, președintele Prezidiului 
Camerei Unionale de Comerț, și 
de alte persoane oficiale. La in
trarea în pavilion, oaspeții au 
fost salutați de Victor Ionescu, 
președintele Camerei de Comerl 
a României. Oaspeții au făcut a- 
precieri elogioase la adresa cali
tății execuției, caracteristicilor 
tehnice superioare și finisării ex
ponatelor românești.
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