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F Practica a demonstrat, nu o dată, 
că circulația de idei și initiative, 
schimbul de experiență se înscriu ca 
o trăsătură definitorie a unui stil de 
muncă de partid continuu deschis 
noului, potrivnic rutinei și închis
tării. A prilejui un larg dialog în
tre organizațiile de partid, un con- . 
tact strîns, prielnic transmiterii ex
perienței pozitive, favorabil dezba
terii, generalizării și aplicării bogă
ției de metode de muncă rezultate, 
în mod firesc, din activitatea de zi 
cu zi, constituie, pentru organele și 
organizațiile de partid din județul 
Caraș-Severin, un instrument efi
cient de perfecționare colectivă a 
muncii de partid, care, în multe 
cazuri, a scurtat drumul spre rezol
varea unor probleme de maximă 
importantă în viata unităților din 
industrie, agricultură, sau din dome
niul social-cultural Tn condițiile pu
ternicului avînt politic și în muncă 
cu care întregul nostru popor întîm- 
țJ.nă Congresul al X-lea al P.C.R., 
citește în mod deosebit rolul organi- 
ziațiilor de partid în promovarea a tot 
ceea ce e nou și înaintat.

Comitetul județean de partid 
Caraș-Severin pornește de la ideea 
că generalizarea experienței înairn- 

presupune, în primul rînd 
acestei experiențe, 

acelor elemente care 
noutate și eficiență, 

a deveni bun co-

tate 
cunoașterea 
descoperirea 
îi conferă 
care merită 
Iectiv al muncii de partid. Or, în 
acest domeniu al studierii experien
ței pozitive, rolul principal revine 
organelor și organizațiilor de partid, 
care prin întreaga lor activitate tre
buie să fie în contact permanent cu 
masa membrilor de partid, a celorlalți 
oameni ai muncii, receptive la ceea ce 
practica aduce, în primul plan, ca 
valoare generalizatoare. Este vorba 
de a nu aștepta ca lucrurile -să" se 
desfășoare de la sine, ca soluțiile să 
se ivească spontan, ci de crearea 
unui climat, a unui cadru organizato
ric prielnic confruntării permanente 
a felului de a munci, a metodelor uti
lizate, a rezultatelor obținute. Iată 
urb, exemplu, care ilustrează această 
cunoaștere dinamică, deliberată, a 
experienței organizațiilor de bază.

Ubi.aitetul orășenesc de partid 
Anina, de mai mult timp, a introdus 
pe agenda sa de lucru organizarea 
unor întîlniri periodice între mem
brii birourilor organizațiilor de bază, 
prilej cu care se discută amănunțit 
metodele lor de muncă, eficienta 
înregistrată. Se practică o dezbatere 
liberă, care vizează aspectele cru
ciale ale activității, se face un schimb 
de păreri deschis, care înlesnește 
birourilor organizațiilor de bază 
să-și verifice metodele într-un con
tact mai larg, să cunoască direct 
mecanismul unor initiative, de la 
apariție pînă la finalizarea lor. în
tr-o astfel de discuție s-au analizat, 
sub toate aspectele, modalitățile de 
lucru cu activul obștesc folosite de 
comitetul de partid de la întreprin
derea minieră din localitate. Parti- 
cipantii au putut .cunoaște. în con
secință, amănunțit, că elementul de 
bază în munca acestui comitet de 
partid constă în atragerea la elabo
rarea măsurilor, a hotărîrilor a unui 
mare număr de comuniști. împă
mântenirea unor procedee prin care 
■fiecare membru de partid să cunoască 
precis ceea ce are de făcut si cum 
trebuie să-și îndeplinească îndato
ririle într-un anumit cadru deter
minat. Cele 81 de măsuri privind 
organizarea științifică a producției, 
elaborate aici în ultimul timp, si
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care s-au soldat cu realizarea a peste 
4 milioane lei economii la prețul de 
cost, sînt tocmai produsul gîndirii 
colective, efectul practic al faptu
lui că munca se sprijină pe „umerii" 
unei largi colectivități.

Cunoașterea și generalizarea ex
perienței pozitive a organizațiilor de 
bază a devenit, pentru multe comi
tete de partid, o preocupare curentă. 
Modalitățile abordate în acest scop 
sînt diverse. La Combinatul siderur
gic Reșița, de pildă, comitetul de 
partid obișnuiește să organizeze an
chete sau „mese rotunde" cu se
cretarii organizațiilor de bază, mem
bri ai birourilor, diferiți alti comu
niști. de fiecare dată cînd realitățile

întreprinderii impun declanșarea 
unor acțiuni cu caracter mai larg. 
Nucleul unor astfel de acțiuni este 
o experiență deja dobîndită. un 
„sîmbure". care a apărut undeva și 
poartă caracteristici meritînd a fi 
generalizate. Astfel, trecerea de la 
cunoaștere la generalizare are loc, 
de asemenea, prin intermediul gîn- 
dirii colective, capabilă a îmbogăți 
elementele cunoscute cu altele noi 
a le adînci și întări eficacitatea. Este 
aici un obiectiv permanent reduce
rea consumului de metal. Dintre di
feritele experiențe existente, cea a 
organizației de partid de la laminoare 
se detașa în mod deosebit. Comite
tul de partid, după studierea ei prea
labilă, a inițiat o discuție cu secre
tarii tuturor organizațiilor de bază 
din combinat, la fata locului, în sec
ția de laminoare. „Noul" care apă
ruse aici — utilizarea mai bună a 
capacităților de producție din sec
ție, aplicarea unor procedee tehnolo-
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CÎND DAI OGOARELOR APĂ 
CU ȚÎRÎITA NU POȚI AȘTEPTA 

ROD ÎMBELȘUGAT
De ce nu funcționează sistemele de irigații din județele Dolj și Ialomița ?
Extinderea irigațiilor constituie, alături de mecani

zare și chimizare, o cale sigură de sporire a recolte
lor. în condițiile tării noastre, caracterizate prin pe
rioade în care se simte lipsa precipitațiilor, apa din 
irigații asigură condiții normale de dezvoltare a cultu
rilor. ceea ce duce la obținerea unor producții mari 
și sigure. în momentul de față, pentru agricultură 
este vitală funcționarea ireproșabilă și cu maximum 
de randament a sistemelor de irigații pentru a se pu
tea asigura apa necesară plantelor.

Pentru irigarea unor suprafețe cît mai mari de teren 
este necesar ca ainenajările să fie terminate la vreme. 
Pe lîngă sistemele mari, realizate cu fonduri de inves
tiții alocate de stat, se execută unele amenajări cu 
mijloace locale ale unităților agricole. Din ultimele 
date centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii 
rezultă că. din cele 9 500 ha amenajări noi prevăzute 
a se face cu mijloacele locale în întreprinderile agri-

cole de stat, au fost realizate 4 888 ha, ceea ce repre
zintă numai 51 la sută din prevederi. De asemenea, 
în cooperativele agricole de producție, din planul de 
55 900 ha s-au realizat 29 700 hectare — adică 53 la 
sută din prevederi. Lucrările de amenajare sînt în- 
tîrziate îndeosebi în cooperativele agricole din județele 
Maramureș, Brăila, Ilfov, Mureș, Suceava, Teleorman, 
Neamț, Botoșani.

Unele concluzii desprinse în urma unui raid anchetă 
întreprins în județele Dolj și Ialomița, mai ales în ce 
privește neajunsurile constatate la irigarea culturilor, 
sînt comune și altor județe. în articolul de fată ne vom 
ocupa numai de cele care se referă la funcționarea 
sistemelor de irigat și efectuarea propriu-zisă a udă
rilor. Problema aprovizionării unităților cu utilaje de 
irigat, domeniu în care se constată multe anomalii, va 
constitui subiectul unui alt articol.

în județul Dolj, în acest an va 
fi irigată o suprafață de 44 800 
tare, la care se adaugă încă 
hectare pe care Trustul de 
strucții pentru îmbunătățiri 
ciare s-a angajat să le dea în ex
ploatare în cadrul sistemului Ca
lafat-Băilești. De la bun început se 
poate spune că startul în exploa
tarea sistemelor de irigații de aici 
nu este corespunzător. Constatările 
ce s-au desprins de pe teren sînt 
elocvente în acest sens. Sistemul 
de irigații Calafat-Băilești avea ca 
termen de execuție, prin planul de 
stat, data de 31 decembrje 1968. EI 
trebuie să asigure irigarea a circa

hec- 
3 000 
con- 
fun-

15 000 
cluzie 
unor 
cuția 
lucrări, ceea ce face să nu func
ționeze perfect. Conducerea T.C.I.F. 
Craiova consideră lucrările de ame
najare a acestui sistem ca termi
nate. în realitate, abia a intrat în 
probe tehnologice. Defecțiunile au 
devenit evidente. în seara zilei de 
20 mai, în jurul orelor 23, Ia capă
tul canalului magistral, ca urmare 
a lipsei de coordonare între stația 
de pompare, stația de repompare și 
beneficiari, apa a depășit taluzurile

O primă con- 
la existenta 

la exe- 
unor

hectare.
se referă 

defecțiuni tehnice, 
necorespunzătoare a

și a inundat o porțiune din șoseaua 
Băilești-Rast și semănăturile din 
împrejurimi. în ziua de 21 mai au 
avut loc avarii la bazinul de refu
lare al stației de pompare de la 
Dunăre. Că în execuția construc
țiilor din cadrul sistemului de iri
gații Calafat-Băilești există defici
ențe, o confirmă 
beneficiari refuză 
cesele verbale de

și faptul că unii 
să semneze pro- 
receptie.
Nistor TUICU 
A. PAPADIUC

Profesiunile de cre
dință ale creatorilor au 
fost, dintotdeauna. do
vezi ale aspirației de 
a-și ști opera receptată, 
înțeleasă, de a realiza 
o fuziune solidă de idei 
si sentimente cu citito
rul. $i totuși, deși a- 
cesta pare un lucru de 
mult stabilit — cine își 
propune gestul gratuit 
de a-si condamna tra
valiul scriitoricesc la 
anonimat, la incomuni- 
cabilitate ? — sînt însă, 
și nu de azi. de ieri, 
opinii care susțin că 
problema nu este deloc 
simplă, că îndeosebi în 
condițiile artei moder
ne receptarea operei 
literare implică o mul
titudine de factori, de 
condiții, printre care, 
nu în ultimul rînd, în
țelegerea spiritului no
vator al creației.

A vorbi de spirit no
vator în literatură ce 
altceva înseamnă decît 
a afirma , că la originea 
creației se află efortul 
unor talente autentice 
de a respecta obiec
tul acesteia, viața, ale 
cărei infinite dimen
siuni devin permanen
te ale umanității prin 
mijlocirea cuvîntului ? 
A vorbi despre spi
rit novator în lite
ratură nu înseamnă a 
contesta o tradiție, per
manentele ei si nici in
fluenta lor asupra ope
relor actualității. Pen
tru .că nimic nu se naș
te pe teren viran, pen
tru că orice nou climat 
spiritual este. în mod 
necesar, constituit și 
din reperele esențiale 
ale unei culturi. Spiri
tul novator nu este alt
ceva decît forța dina
mică a unei culturi, 
predispoziția sa cons-

tructlvă, care-și află a- 
dînci rădăcini în solul 
unor realități sociale 
distincte, în tradițiile 
culturale ale unei na
țiuni, în experiența 
tistică a unei epoci, 
atît mai mult într-o 
cietate ca a noastră,
cialistă, a cărei vocație 
este creația, spiritul no
vator se va manifesta 
în nemijlocită condițio
nare cu realitățile so
ciale, își va afla solide

de vedere

puncte de sprijin în 
sensul evoluției socie
tății. în ideologia mar- 
xist-leninistă. promova
tă creator de partid.

Postamentul creații
lor autentice, cu per
spectiva durabilității, 
nu poate fi clădit 
prin negare violentă a 
acumulărilor gîndirii 
umane, a valorilor con
sacrate printr-o înde
lungată selecție si ie
rarhizare. După cum 
nimeni nu-și poate ima
gina că scriitorul își 
află o posibilă existen
tă în condiția unei co
pieri respectuoase, unei 
imitatiuni epigonice. 
Spiritul novator în
seamnă. prin însăși e- 
senta sa. o tendință 
spre îmbogățire a unei 
tradiții ; el înseam
nă efortul de core
lare a sensurilor crea
ției cu însuși spiri
tul epocii,

evoluției sale. Pentru 
scriitorul învestit cu 
marea șansă și marea 
răspundere de a-și de- 
săvîrsi opera în condi
țiile avîntului general, 
eroic, de edificare so
cialistă a patriei noas
tre, spiritul novator în
seamnă înainte de toate 
integrarea scrisului său, 
a ideilor sale în acest 
efort uman de creație.

Scriitorul adevărat a 
fost, nu mai trebuie 
dovedit, o personalita
te umană deosebită, un 
punct de convergentă 
al ideologiei estetice în 
concordantă cu spiritul 
progresist al epocii sale, 
un contemporan al e- 
pocii. dar și un vizio
nar lucid al evoluției 
sdciale. Uneori, chiar 
dacă în concepțiile sale 
nu totul era definitiv 
precizat, clarificat, res
pectul pentru adevărul 
vieții — condiție și cri
teriu de apreciere a 
profunzimii unui talent 
real — a conferit scrii
torului autentic posibi
litatea ca. prin sinteza 
socială care este crea
ția. prin situarea ner- 
sonajeloi’ în sisteme re
laționale si conflictuale 
originale, prin cons
trucția unor tipuri u- 
mane (devenite nu o- 
dată prototipuri, sim
boluri ale unor cate
gorii sociale, ale unei 
stări de spirit) să rea
lizeze expresive docu
mente de epocă după 
care,— dacă nu putem 
selecta date noi pentru 
istoriografie — putem 
să le interpretăm, să le 
evocăm în cunoștință

Nicolae DRAGOȘ

Cel mai nimerit preludiu pen
tru un reportaj despre uzina de 
vagoane arădeană este o călă
torie cu trenul. Și în acest caz 
e recomandabil ca reporterul, 
care vrea să intre cît mai repede 
în atmosfera de lucru a uzinei, 
să caute să întreprindă călăto
ria într-unul din acele vagoane 
elegante, comode, finisate cu 
acuratețe, cu mersul lin și care 
poartă însemnele cele mai noi 
ale mărcii de fabricație arădene. 
Ulterior, ajuns la destinație, el 
își va completa această imagine, 
directă, intuitivă, cu parametri, 
exprimați în cifre, prin inter
mediul cărora uzina și Aradul 
sînt situate sugestiv, în contex
tul industrial al țării. Notați: 
întreaga producție de vagoane 
de călători și peste 72 la sută 
din producția de vagoane de 
marfă a tării se realizează aici, 
în orașul de lîngă Mureș. Adău
gați și faptul că 35—40 la sută 
din producția globală 
portată în 13 țări.

Aceste repere cifrice 
numai ponderea unei 
importante, dar și a unor răs
punderi majore, întrucît calita
tea și rezistenta materialului ru
lant, caracteristicile lui prin 
care se asigură rapiditatea și 
economicitatea transportului se 
repercutează pe scară foarte am
plă și în domenii foarte diverse. 
Dar, totodată, această situație 
explică de ce lupta pentru nou, 
pentru progresul tehnic, pentru 
organizare superioară este aici, 
în uzina arădeană, o preocupare 
asiduă, permanentă.

Pentru a desprinde direcțiile 
esențiale ale unor străduințe atît 
de complexe, ne-am adresat în 
primul rînd sectorului de con
cepție, coordonat de inginerii 
Stefan Mureșan și Bakony Co- 
loman.

— Prestigiul constructorilor 
de vagoane arădeni se bazează 
pe o bună tradiție, dar și pe ra
pida adaptare la progresul teh
nicii, la exigentele beneficiari
lor...

— Da. A.șa se explică și faptul 
că producția se află în creștere 
și comenzile adresate uzinei spo
resc an de an. Pentru a ilustra 
preocuparea noastră pentru pro
gresul tehnic e suficient ca să 
comparăm vagoanele pe care le 
fabricăm astăzi cu cele realiza
te cu 5—6 ani în urmă. Diferența 
este, fără exagerare, radicală.

— Vă rog să precizați.
— Să ne referim, de pildă, la 

producția vagoanelor de marfă. 
Cele relativ mai vechi erau con
fecționate prin nituire, din ote
luri normale, conțineau multă 
lemnărie. Cele noi pot fi imediat 
deosebite în garniturile trenuri
lor de marfă chiar de un ne- 
specialist: sînt mai spațioase, 
construite aproape în întregime 
din metal, prin sudură. Gama 
lor s-a diversificat, creîndu-se 
totodată posibilități pentru ma
nipularea rapidă a produselor ce 
se transportă — guri de încărca
re în acoperiș, clape în partea 
inferioară a ușilor, pereți fron
tali mobili etc. Cît privește noile 
vagoane de persoane...

(Continuare în pag. a IH-a)

cu direcția
(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a V-a)

6

ÎN CONSTRUCȚIE

Farul de larg al portului
Constanta

V

Evoluții pozitive
în comerțul

Să ne imaginăm un caz 
limită: un impiegat de miș
care vine la serviciu în stare 
de ebrietate o dată, de 
două ori. de nouă ori. 
Neglijentele se tin lanț, 
controalele îl surprind dor
mind etc., inspectorii fac 
procese verbale și ra
poarte, sancțiunile curg — 
una. două. nouă. Totul 
pînă într-» zi (sau o 
noapte) cînd în zona sta
ției respective are loc un 
accident de cale ferată 
soldat cu victime omenești. 
Ancheta judiciară stabi
lește culpa impiegatului, 
iar vinovatul primește o 
sancțiune pe măsura fapte
lor comise.

Dar — se va întreba 
cineva — de ce au fost ne
cesare nouă sancțiuni re
petate pentru fapte atît de 
grave ? Consecințele lo>- 
nefaste nu se puteau pre
vedea încă de la început ? 
„Repetiția este mama în
vățăturii" sună vechiul 
dicton, dar el nu se poate 
aplica. în nici un caz, în
tr-o asemenea situație. 
Există slăbiciuni omenești, 
defecte sau tulburări de 
comportament care sînt 
incompatibile cu practica
rea unor profesiuni, cu de
ținerea unor anumite func
ții de răspundere socială 
si morală. Nu putem lăsa 
conducerea unui avion pe 
mîinile unui pilot care su
feră de o afecțiune a cen
trilor nervoși motori. nu 
putem încredința viata 
unui om în mîinile unul 
chirurg cu degetele atinse 
de paralizie. Sînt două 
exemple ireale, imposibile, 
pentru că în asemenea do-

menii acționează norme șl 
regulamente foarte precise 
si categorice, dictate toc
mai de incompatibilitatea 
despre care vorbeam. Și 
totuși, există alte dome
nii în care normele și rp- 
gulamentele — la fel de 
precise — par a fi cîteo- 
dată de... gumilastic. Un 
șofer, cunoscut de cel din 
jur ca un bețiv notoriu, 
este lăsat mai departe la 
volanul autovehiculului.

tate care stă la temelia so
cietății noastre. Pînă a- 
tunci. însă, suita de sanc
țiuni amînate. ori blînde. 
ineficiente, va avea re
percusiuni negative atît 
asupra celui în culpă, cît 
și asupra celor din jur.

Dar să trecem la anali
zarea cîtorva fapte, de 
data aceasta strict reale.

Șeful gării Ploiești-Sud 
s-a făcut vinovat de tergi
versarea unor măsuri me-

exacte, iar cei în drept au 
propus sancționarea șefu
lui de gară cu retrogradare 
temporară din funcție. 
S-au găsit, totuși, niște 
apărători neplătiti, care, 
despicîn<2 firul în patru, 
„interpretînd" cu alte cu
vinte regulamentul. au 
invocat autoritatea șefului 
în fața subalternilor, fap
tul că e vorba de o primă 
și minoră abatere etc. în 
ultimă analiză însă, sanc-

disci-
unor
Pînă

■ț

FRUMOASA CARIERĂ
A UNOR „SANCȚIONAȚI"

dovedit 
într-un 
în pri- 
morali-

De ce ? Un om 
imoral este lăsat 
post care impune, 
mul rînd. o înaltă 
tate. De ce ? „Păi. a fost
sancționat cu mustrare" — 
ni se va răspunde. Iar 
dacă mustrarea nu are 
efect i se va mai da o mus
trare și, probabil. încă una. 
Deznodămîntul nu e greu 
de ghicit, mai de vreme 
sau mai 
cauză vor 
drastică.
formă cu

tîrziu, cei în 
primi sancțiunea 
meritată, con- 

spiritul de echi-

Bisa

anchetă socială

nite să întărească sigu
ranța circulației rutiere în 
dreptul unei bariere de 
cale ferată. O neglijentă 
destul de mică în raport 
cu dificultatea și comple
xitatea problemelor pe 
care 
unui 
viar.

problemelor
le pune conducerea 
important nod fero- 
Regulamentele pre- 
însă norme precise,

tiunea a fost acordată. Cine 
a avut dreptate : cei ce au 
acționat astfel sau cei ce 
s-au opus ?

La întreprinderea texti- 
lă-Păulești, fostul inginer- 
sef a avut o serie de aba
teri morale care au stîrnit 
indignarea celor din sub
ordine. Forul tutelar a tă
răgănat timp îndelungat 
aplicarea unor sancțiuni, 
ceea ce a dus la înflorirea 
bîrfei, la instaurarea în în
treprindere a unei atmos
fere nesănătoase, favora-

bilă și altor abateri 
plinare, nerealizării 
sarcini profesionale, 
cînd. în fata compromiterii 
sale totale, inginerul a fost 
înlocuit. Ca urmare a aces
tei sancțiuni și a altor mă
suri. astăzi întreprinderea 
are rezultate dintre cele 
mai bune.

— V-am relatat aceste 
exemple, spune tovarășul 
inginer Constantin Ciocan 
secretar al Comitetului 
municipal de partid — 
Ploiești, pentru că își au 
morala lor. In primul caz 
s-a pus problema „crizei 
de autoritate" a unui om 
care conduce și îndrumă 
activitatea altor sute de 
oameni. Este însă evident, 
acum, după aplicarea sanc
țiunii. că autoritatea sa și 
a forurilor superioare ar 
fi fost cu adevărat știrbită 
dacă abaterea se trecea cu 
vederea. în al doilea caz. 
amînarea sancțiunii a adus 
prejudicii morale colecti
vului și chiar, fapt mai 
greu de pus în evidentă 
daune materiale în proce
sul de producție. ..Duhul 
blîndetii" nu l-a ajutat cu 
nimic pe fostul inginer-sef 
dimpotrivă. , a favorizat 
alunecarea lui pe Panta de
căderii. Cei ce au crezut 
că-i fac un bine „închi- 
zînd ochii" i-au făcut, de 
fapt, un mare rău.

— Care ar fi. deci, mo
rala ?

— Sancțiunea trebuie a- 
preciată cu maximum de

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

CONSTANTA (corespondentul 
„Scînteii"). — La capătul 
gului noului bazin portuar 
la Constanta, la 2 555 
țărm, se construiește 
larg al noului port 
Noul far — înalt de 
va emite un fascicol 
nă portocalie, care va putea fi 
observată de ne nave de la o 
distantă de Dește 20 km. Con
strucția este prevăzută să fie 
terminată pînă Ia sfîrșitul a- 
cestui an. în cadrul lucrărilor 
hidrotehnice de amploare ce 
se execută în prezent in por
tul Constanta, se construiesc, de 
asemenea. încă două faruri ce 
vor emite fascicole de lumină 
verde si roșie, fiind destinate 
delimitării zonei de intrare în 
noul port maritim

di- 
de 
de 
de

metri 
farul 
maritim.

25 m. — 
de lumi-

Efervescențe 
industriale 

la Mahmudia
TULCEA (corespondentul 

„Scînteii"). — Mahmudia, ve
chea așezare de pescari de pe 
malul drept al brațului Sf. 
Gheorghe, cunoaște de la un 
timp efervescenta șantierelor 
industriale. Aici a fost pus 
în evidentă un important zăcă- 
mînt de calcar de calitate supe
rioară, necesar industriei side
rurgice. Lucrările pregătitoare 
pentru darea în exploatare a ca
rierei de calcar se apropie de 
sfîrșit. Concomitent, se con
struiește și un nou port.

international
A

în ultimii ani comerțul mondial a 
cunoscut o expansiune continuă, în- 
registrînd în 1968, conform cifrelor 
din anuarul statistic al O.N.U., un 
ritm de creștere de 12 la sută — cel 
mai înalt nivel atins pînă acum. Po
trivit concluziilor expertilor G.A.T.T. 
(Acordul general pentru tarife și' 
comerț), care s-au întrunit recent la 
Geneva, valoarea exporturilor mon
diale a sporit de la 108 miliarde de 
dolari în 1958 la 240 miliarde de do
lari în 1968. Fără îndoială, acesta 
este un fenomen pozitiv care înve
derează necesitatea și posibilitatea 
dezvoltării continue a circuitului de 
valori materiale pe plan mondial.

Fenomenul comerțului internatio
nal în prezent este însă mult mai 
complex decît s-ar putea deduce o- 
prindu-te doar asupra cifrelor glo- 

O analiză mai atentă 
astfel că această creștere de 
este rezultată îndeosebi din 
privind țările dezvoltate din 
de vedere economic, a căror

bale, 
arată 
volum 
datele 
punct 
pondere în exportul mondial a sporit 
la 73,5 la sută. Totodată, dinamica 
schimburilor a marcat disparități se
rioase între diferite regiuni indus
trializate, ca și între exporturile și 
importurile diverselor țări, determi- 
nînd modificări sensibile în balanța 
comercială a țărilor și regiunilor res
pective. Excedentul tradițional al ba
lanței comerciale a S.U.A., care se 
mai menținea în 1967 la 2,5 miliarde 
de dolari, a făcut loc anul trecut 
unui deficit de 1,3 miliarde, în timp 
ce excedentul comercial al principa
lelor țări vest-europene a crescut. 
Astfel, balanța comercială a R.F.G. 
s-a încheiat cu un excedent, Defici-

tul balanței comerciale italiene a scă
zut de la 1,1 miliarde de dolari, în 
1967, la 30 milioane de dolari. Marea 
Britanie și-a văzut însă sporind de
ficitul, care a ajuns la 3,6 miliarde 
de dolari, în timp ce deficitul Japo
niei — care se ridica, în 1967, la 1,2 
miliarde de dolari — a fost practic 
eliminat.

Această evoluție recentă, pe fun
dalul disparităților pe termen lung 
între diverse țări occidentale în, do
meniul comerțului, accentuează con
fruntarea unor tendințe și interese 
contradictorii pe planul relațiilor co
merciale și financiare, dă naștere 
unor divergențe și fricțiuni acute, 
ascute lupta de concurentă. în acest 
context se fac auzite tot mai multe 
critici împotriva discriminărilor și a 
unor restricții, care grevează schim
burile economice internaționale, în 
favoarea unui comerț international 
neîngrădit.

Urmărind să redreseze balanța co
mercială și de plăți, să asigure stabi
litatea dolarului influențată de criza 
cronică a sistemului monetar inter- 
occidental, noua administrație a 
S.U.A. a lansat o adevărată „campa
nie antiinflaționistă" în interior, pa
ralel cu o politică de creștere a ex
porturilor, pe plan extern. In acest 
sens, Carl Gilbert, numit de preșe
dintele Nixon în urmă cu cîteva săp- 
tămîni în postul de reprezentant al 
administrației pentru negocieri co-, 
merciale, a afirmat că deteriorarea 
balanței comerciale americane recla-

Viorel POPESCU

(Continuare în pag. a V-a) 1

I

\ 1



PAGINA 2 SCINTEIA - joi 29 mai 1969

,! faptul; CLIMATUL CARE Pînă la 1 iunie

DECADA Câlător

DIVERS ÎNTREȚINE PROSPEȚIMEA „BUCURIA 
COPIILOR" pe plaiuri

Un gest 
frumos

STILULUI DE MUNCA
TîrguPlecat din Cluj spre

Mureș, trenul de persoane 4036 
face, în nodul de cale ferată 
Războieni, un popas ceva mai 
lung. Aici, într-unul dintre 
compartimentele rămase libere, 
conductorul Nicolae Moldovan a 
găsit o poșetă. Consultîndu-se 
cu colegul de tură. Dumitru Pru- 
naș, cei doi au înmînat obiectul 
uitat in tren unui lucrător de 
miliție. Vestea faptei lor a ajuns 
în stația terminus mai repede 
decît trenul. La Tîrgu Mureș au 
primit felicitările cuvenite din 
partea conducerii stației. M. Edit 
din Sovata, posesoarea poșetei, 
în care, în afara a numeroase 
acte se găsea și suma de 14 000 
de lei, este cea mai în măsură 
să aprecieze gestul celor doi 
ceferiști.

în jurul
unui proces

O scrisoare de la Marin Neagu 
din București (str. Pietrele 
Doamnei nr. 5, Sectorul 7) ne in
formează despre rezultatul ciu
dat al unui proces. Avînd dis
cuții cu proprietara imobilului 
în care locuiește, instanța a ho- 
tărit ca el să fie evacuat dintr-o 
cameră în care, chipurile, „se in
trodusese în mod samavolnic". 
La recurs, sentința a rămas de
finitivă și executorul judecăto
resc a procedat in consecință. 
Împreună cu vicepreședintele 
judecătoriei am cercetat la fața 
locului situația. Sentința — ob
ținută pe baza unor afirmații 
mincinoase — îl lasă de fapt pe 
om fără camera la care are 
dreptul în baza actelor norma
tive în vigoare. Executorul jude
cătoresc l-a evacuat din locuință 
fără a avea in vedere că familia 
Neagu nu ocupase altă încăpere 
decît cea in care locuiește de 
5 ani de zile, cu forme în regulă. 
Acum va fi necesar un recurs 
extraordinar pentru repunerea 
cetățeanului în drepturi. Deci 
lucrurile se vor pune la punct. 
Cum rămîne cu cei care depun 
mărturie mincinoasă și nu 
„casă bună" cu adevărul ?

jac

Vocație 
nebănuită

Intîmplarea este cu adevărat 
ciudată. Un curcan în rol- de 
cloșcă ! Faptul s-a petrecut în 
comuna Cozmești (Galați), în 
gospodăria lui Gheorghe Moro- 
zan. Avea omul o curcă. Căzîn- 
du-i cloșcă, s-a gîndit să tragă 
foloase de pe urma ei și a pus-o 
să clocească cîteva ouă de găină. 
Curcanul a făcut cauză comună 
cu consoarta, nemaidezlipindu-se 
de lîngă ea. Atunci, Morozan a 
avut o idee originală. A așezat 
curcanul într-un cuibar similar, 
în care pusese 15 ouă de găină. 
La termenul sorocit (21 de zile) 
de sub penele înfoiate ale curca
nului ieșeau ciocurile a 15 ghe- 
mulețe de puf auriu. Dar asta 
n-a fost tot. Se vede că dum
nealui, curcanul, prinsese apetit. 
A rămas în continuare pe cui
bar și „a scos în lume" încă 
cinci vietăți — de-astădată 
boboci de gîscă ! Abia după 
aceea și-a părăsit „domiciliul- 
flotant", nu însă și odraslele 
față de care a manifestat în con
tinuare o grijă... maternă. Avea 
experiență I

O fi fachir?
Ancorat într-un păienjeniș de 

relafii, Gabi Ștefănescu, directo
rul comercial al T.A.P.L. Pitești, 
reușește de mult timp să-și as
cundă incompetența în materie 
de comerț. Criticat adeseori pen
tru că menține ca responsabili 
de localuri oameni certați, cu 
normele unui comerț civilizat 
(Andrei Dobrin, Vasile Iliescu, 
Radu Pândele, Ion Gheorghe și 
Gh. Oiescu). directorul comer
cial se face că n-aude... Unii 
mandatari»' sub „blinda" sa 
oblăduire, au transformat ho
telul „Argeș" si unele res
taurante în locuri de zarvă și 
huzur. Berea șe repartizează nu
mai acestora, lipsind din localu
rile de stat. Directorul comercial 
„achiziționează" din alte părți 
oameni certați cu legea, intere
sați să-și piardă urma, și-i anga
jează ca salariati la trust, cum 
este, de pildă, responsabilul de 
la restaurantul „Turist". Care o 
fi secretul lui Gabi Stefănes- 
cu? O fi știind vreo formulă 
magică ce potolește inexplicabil 
critica și urmările ei 7 Sesam, 
deschide-te I

Exponent al intereselor cetățenești, 
deputatul militează pentru rezolva
rea unor cerințe ale colectivității, a 
unor deziderate impuse de dezvolta
rea economică și socială a localită
ților. Cu alte cuvinte, mandatul de 
deputat se cuvine onorat printr-o 
activitate obștească corespunzătoare, 
care asigură deplina exercitare a a- 
tribuțiilor de reprezentant al mase
lor, de personalitate marcantă a vie
ții publice.

Un cadru din cele mai propice în
deplinirii misiunii de deputat îl oferă 
comisiile permanente ale consiliilor 
populare. în concepția legiuitorului, 
aceste comisii sînt colective alcătuite 
din deputați, care studiază probleme 
de interes local, controlează activita
tea organelor de specialitate ale ad
ministrației de stat, avizează proiecte 
de hotăriri ale comitetelor executive, 
prezintă corapoarte la problemele su
puse spre dezbatere de comitetul 
executiv, controlează modul cum sînt 
rezolvate scrisorile oamenilor muncii. 
Această enumerare a atribuțiilor, 
deși succintă, conturează cu sufici
entă pregnantă rolul important ne 
care comisiile permanente sînt che
mate să-l joace în viata administra
tivă a tării.

Cu nrilejul unei investigații pe 
care am întreprins-o zilele trecute 
la consiliile populare județean si 
orășenesc Bacău, am consemnat ca 
fapt pozitiv, pe lîngă volumul spo
rit de activitate, si un mod de al
cătuire mai judicioasă a comisii
lor permanente. S-a înlăturat si
tuația. destul de frecventă în tre
cut. cînd comisiile de deputati e- 
rau conduse de funcționari cu 
munci de răspundere In aparatul 
de stat, directori al direcțiilor con
siliilor populare, ceea ce diminua 
posibilitățile de control si concura 
Ia acoperirea unor deficiente. Toa
te comisiile permanente din oraș 
si județ 
deputati, 
menii — 
activitate 
doptate după o prealabilă dezba
tere.

în planul întocmit de comisia per
manentă pentru învătămînt. cultură, 
sport și turism, a consiliului popu
lar județean — ca să nu dăm de
cît un singur exemplu. — se sta
bilește. printre altele, un studiu des
pre modalitățile de aplicare a pre
vederilor privind generalizarea în- 
vătămîntului de zece ani — pro
blemă de mare actualitate. Poate 
că respectiva comisie ar fi putut 
aborda' acest studiu pe o cale mai 
simplă si bătătorită — investiga
țiile deputatilor. Dar comisia a simtit 
nevoia ca, în afara unor investigații 
în scoli, în rîndurile cadrelor di
dactice. a părinților etc., să orga
nizeze un schimb larg de opinii si 
cu specialiștii din județ. De turînd. 
a avut loc o ședință lărgită a co
misiei. Ia care au participat ca 
invitați numeroși profesori. învăță
tori. lucrători ai inspectoratului de 
învătămînt etc. Multi dintre ei au 
fost incluși anoi 
siei. „Activitatea 
dește eficacitatea 
lărgim . contactul . .. ___
cetățenii — spunea, pe bună drep
tate. tov. Virgil Filimon, președin
tele acestei comisii. De la ei pri
mim sugestiile care vor forma o- 
biectul proiectului de măsuri ce 
va fi înaintat comitetului execu
tiv". în momentul de fată, comisia 
continuă să-si lărgească baza de 
masă : la Tg. Ocna. Buhuși și în 
alte orașe deputății creează, ia rîn- 
dul lor. mici colective, alcătuite d!n 
cadre didactice si alti intelectuali, 
care preiau asupra lor sarcinile an
chetei întreprinse de • comisie.

De la înființarea comisiilor per
manente din orașul si județul Ba
cău s-a scurs un timp , relativ scurt, 
iar rezultatele activității lor n-au 
ajuns încă să se concretizeze. S-ar 
părea deci că. în acest stadiu de 
început de activitate, este greu să 
tragem o concluzie. Totuși, o pri
vire de ansamblu asupra activită
ții comisiilor permanente băcăoane 
arată că. în timp ce unele au por
nit temeinic la treabă, cu metode 
de muncă noi. eficace si cu hotă- 
rîrea de a înlătura tiparele clasi
ce. altele au pornit cu stîngul.

Ceea ce socotim că trebuie să 
retină atenția la acest început de 
drum pozitiv este si o meteahnă mai

— avînd în fruntea lor 
specialiști în diverse do- 
si-au întocmit planuri de 
cu sarcini trimestriale, a-

în activul comi- 
noastră îsi dove- 
în măsura în care 
cu alegătorii, cu

(Urmare din pag. I)

anume, neînțelegerea pe 
rolului comisiilor perma- 
organisme ale puterii de

veche, și 
deplin a 
nente. Ca 
stat, investite — prin mandatul pri
mit de deputati — să urmărească 
rezolvarea diverselor probleme iz- 
vorîte din multiplele necesități lo
cale. comisiile permanente au alte 
atribuții decît comitetele executive 
și direcțiile lor de specialitate, 
care sînt organe de execuție, 
de înfăptuire a sarcinilor cu
rente ale muncii administrati
ve. în practică — si asta se 
întîmplă si la Bacău — comi
siile permanente sînt și acum con
fundate, în unele cazuri, cu aparatul 
administrativ, atribuindu-li-se sar
cini care, prin natura lor, transfor
mă organul puterii de stat într-o du
blură a serviciilor sau direcțiilor de 
specialitate ale consiliilor populare.

ÎNSEMNĂRI

DIN ACTIVITATEA

COMISIILOR PERMANENTE

ALE CONSILIILOR POPULARE

La consiliul popular municipal, co
misia permanentă pentru gospodărie 
comunală, construcție și sistematiza
re, al cărei președinte este deputa
tul Sorin Butnariu, și-a propus, este 
adevărat, unele studii imperios ne
cesare pentru dezvoltarea edilitară 
a urbei băcăoane. Dar în cadrul pla
nului său de activitate apare și un 
studiu cu privire la „devierea circu
lației de la intrarea în oraș și evi
tarea aglomerației mijloacelor auto 
în centru", sarcină care ar trebui să 
revină comitetului executiv al con
siliului popular, D.S.A.P.C.-ului.

Aceeași confuzie de atribuții și, 
implicit, tendința de a atribui comi
siei permanente sarcini cu caracter 
executiv, a făcut ca în activitatea 
comisiei pentru comerț si cooperație 
a consiliului municipal să figureze 
acțiuni care formează, de fapt, obiec
tul muncii profesionale a lucrătorilor 
din organizațiile comerciale. Comisia 
a inițiat, la cererea comitetului exe
cutiv, acțiunea de aprovizionare a 
orașului în preajma zilei de 1 Mai. 
Așa se face că deputății au fost ne- 
voiți să suplinească organele comer
ciale din Bacău în îndeplinirea unei 
obligații curente, aceea de a apro
viziona populația cu Promptitudine. 
Desigur, nu e nimic rău ca, în anu
mite situat.ii speciale, comisiile per
manente să intervină direct ; dar a' 
Ie pune să îndeplinească sarcini <ale 
unor funcționari plătiti, este cu totul 
și cu totul nepotrivit.

O premisă importantă pentru suc
cesul activității comisiilor permanen
te o constituie alegerea tematicii de 
studii și investigații. Din păcate, tre
buie spus că unele comisii permanen
te băcăoane își fixează și în prezent 
tematica în mod formal. Astfel, co
misia permanentă pentru industrie 
locală a consiliului popular județean 
(președinte tov. Iosif Mîrzac), și-a 
stabilit ca una din sarcinile princi
pale „studierea creșterii eficienței 
sectorului de morărit din județ". 
Dacă „problema" ar fi fost într-ade
văr o problemă, n-ar fi de adus nici 
o obiecție. Dar dificultățile pe care 
întreprinderile de morărit din județ 
le întîmpinaseră erau de dată mai 
veche și s-au rezolvat între timp. 
De ce a fost nevoie ca în 
planul comisiei să se înscrie o 
sarcină care se cerea rezolvată cu 
urgență... anul trecut ? Evident, nu e 
ușor de ales din multitudinea de 
probleme ce formează obiectul acti
vității comisiilor permanente. Toc
mai aici intervine rolul deputatilor, 
al comitetului executiv, chemați să 
asigure orientarea consiliilor popu
lare spre compartimentele cele mai 
importante, ca și spre altele, mai 
puțin cunoscute, ale vieții economice, 
sociale, culturale, administrative, sore 
obiectivele noi reclamate de cerin
țele orașului sau județului și impuse 
de progresul continuu și multilateral 
al țării.

Cîteva cuvinte și cu privire Ia me
todele de muncă ale comisiilor per
manente. Consemnînd metodele bune, 
cu rezultate promițătoare, adoptate 
de comisia pentru învățămînt. cultu
ră, sport și turism, a consiliului 
popular județean și de alte comisii 
permanente din Bacău, nu putem 
trece cu vederea că aceeași comisie 
pentru industrie locală a consiliului 
popular județean care, după cum 
menționam, n-a depășit încă stadiul 
unei alegeri formale a tematicii, fo
losește și un stil de muncă defec
tuos. Bunăoară, studiul pe care-1 în
treprinde pentru diversificarea pro
ducției bunurilor de larg consum s-a 
rezumat, deocamdată, la un chestio
nar adresat membrilor ei. Comisia ar 
fi obținut, desigur, mult mai mult 
dacă deputății ar fi pornit, de la 
bun început, nu cu o anchetă inter
nă, ci cu o investigație largă, de 
masă, care să antreneze lucrători ai 
întreprinderilor industriei locale, 
consumatori, vînzători din magazine.

Este o realitate certă că toate co
misiile permanente simt nevoia 
ajutorului mai apropiat din par
tea comitetelor executive ale 
consiliilor populare. La Bacău, majo
ritatea președinților de comisii per
manente ne-au sesizat că legătura cu 
comitetele executive este încă slabă. 
Este adevărat că membri ai comite
telor executive au asistat la ședințele 
de constituire și Ja elaborarea te
maticii comisiilor, intervențiile lor 
fiind de un real folos. Dar de atunci 
legăturile au devenit sporadice : doar 
cînd și cînd președinții unor comisii 
sînt chemați să ia parte la unele șe
dințe de lucru. Or, una din condițiile 
de bază ale succesului activității 
comisiilor permanente este conlucra
rea permanentă : comitetul executiv 
să-i informeze pe denutați asupra 
unor probleme care privesc activita
tea lor, să orienteze permanent co
misiile spre nevoile curente ale mun
cii administrative.

în finalul investigațiilor noastre, 
o discuție cu tovarășul prim-vice- 
președinte al consiliului popular ju
dețean, Ștefan Croitoru, ne-a relevat 
interesul viu pe care comitetul exe
cutiv al consiliului popular județean 
îl manifestă pentru îmbunătățirea 
muncii administrative și a activității 
generale, acordîndu-se atenție orien
tării corecte și cu eficiență maximă 
a comisiilor permanente. Toate aces
tea constituie o garanție pentru în
lăturarea lipsurilor acestui început de 
drum în general pozitiv — lipsuri 
poate inerente. poate evitabile — 
pentru coordonarea cît mai strînsă a 
activității comitetului executiv si a 
comisiilor permanente, în așa fel în- 
cît pe agenda de lucru a comisiilor 
să stea într-adevăr probleme de larg 
interes cetățenesc, problemele cele 
mai actuale ale- fiecărui județ și lo
calități în parte.

A. MUNTEANU

Pe lîngă alte bucurii ce le sîm 
destinate în mod special — plini 
bări, serbări, concursuri — este 
în tradiție ca de ziua lor copiii 
să primească daruri de la cei 
mari. Alegerea celui mai potrivit 
cadou pentru fiecare copil în 
parte rămîne, bineînțeles, la lati
tudinea părinților, ca și a tuturoi 
celor care vor să facă celor mici 
o bucurie.

Ne stau la dispoziție — în ma
gazine — în cadrul decadei inti
tulate sugestiv „BUCURIA CO
PIILOR", organizate de Ministe
rul Comerțului Interior, o marc 
varietate de articole adecvate a- 
cestui prilej. Totul este ca alege
rea să fie bună, ca „surpriza" ce 
i se va face să-l intereseze pe 
copil, să se potrivească vîrstei, 
preferințelor sale, să-i prindă 
bine, să-i meargă la inimă.

Pentru a înlesni alegerea unui 
cadou util, primit cu plăcere de 
copii, menționăm — pe scurt — 
cu ce se prezintă magazinele în 
acest scop. La magazinele pentru 
copii s-au pus în vînzare tot felul 
de articole pentru cadouri, între 
care un sortiment variat de con
fecții și tricotaje destinate mici
lor beneficiari : rochițe, fuste, 
pantaloni și pulovere, compleuri 
pentru plajă, costume și alte ar
ticole vestimentare, într-un colorit 
modem, îngrijit executate. Sînt 
produse din cele mai noi ale in
dustriei, cooperației meșteșugă
rești și din import. Pentru com
pletarea ansamblului, se pot cum
păra sandale, pantofi, ghete babv. 
practice . și comode.

La prețuri larg accesibile se 
vînd o multitudine de jocuri și 
jucării ce pot fi folosite în aer 
]iber _ triciclete, trotinete rezis
tente și ușor de mînuit, cărucioa
re de plimbat păpușile, mingi de 
tenis, diverse unelte necesare mi
cilor grădinari, precum și binecu
noscutele jocuri care stimulează 
imaginația constructorilor amatori 
de aero și navomodele.

Pentru nou născuți au intrat 
în magazine păturile „Mirela" din 
celofibră, care se vînd cu 70 lei 
bucata, pături fine — pe o parte 
uni, iar pe cealaltă imprimate în 
diferite desene și culori — pla- 
pumioare, salteluțe, precum și alte 
piese și accesorii necesare creării 
„trusoului" celor mai mici și mai 
gingași membri ai familiei.

Fără îndoială, la fața locului, 
în magazine, oricine poate alege 
cadoul cei mai nimerit pentru 
sărbătoarea ce se apropie. Să nu 
uităm că ziua aceasta, simbolică, 
conferă „surprizelor" ei un carac
ter aparte, sărbătoresc. Nu numai 
pentru cei care primesc, dar și 

•; pentru cei care oferă cadouri. în- 
tr-o astfel de zi, cei mari trebuie 
să fie la înălțime.

mureșene
2»

Așezat la o depărtare de 468 
km de București, la distanță a- 
proape egală de Iași, Sighet și 
Oradea, Tg. Mureș e vizitat de 
călători din toate părțile țării. 
Șosele moderne se întretaie aici, 
calea ferată oferă legături bune, 
călătorie comodă ; avioanele ate
rizează pe aerodromul de'lîngă 
Mureș.

înălțîndu-se cu 330 m deasupra 
nivelului mării, punctul geogra
fic cel mai de jos — „nautic" — 
al orașului se află pe malul Mu
reșului, la 310 m altitudine, iar 
cel mai înalt — „montan" — pe 
platoul Cornești. Orașul benefi
ciază de o altitudine optimă, cli
mă plăcută, cerul mai totdeauna 
senin, cu mult soare. Mireasma 
florilor inundă străzile. Fiecare 
anotimp oferă vizitatorilor fru
museți specifice, orașul fiind 
conjurat de un splendid brîu 
coline și păduri.

Gospodarii mureșeni s-au
grijit din timp de aspectele legate 
de asigurarea unor condiții sa
tisfăcătoare penti’u turiști. Maeș
tri bucătari de renume se întrec 
în realizarea unor „opere" gas
tronomice care să nu aibă egal. 
Aceasta pare a fi și „secretul" 
solicitării de care se bucură res
taurantul „Mureș", din centrul 
orașului, care oferă într-un cadru 
plăcut și preparatele culinare ale 
maestrului bucătar Iosif Papp 
Unitățile de deservire 
își înscriu în emblemă, 
lor specifice.

„Turist", bunăoară,
numit, nu fără temei, magazinul 
cadourilor de calitate, cartea de 
vizită a comerțului cu produse de 
artizanat, porțelanuri fine, cris
tale, sculpturi în lemn, ceramică 
neagră. Se găsesc, în unicat, o- 
biecte de artizanat achiziționate 
direct de la creatorii lor — bro
derii speciale, ștergare, fețe de 
pernă, de masă etc. Magazinul 
este o adevărată expoziție cu vîn
zare permanentă, deschisă într-o 
sală spațioasă unde-și expun cele 
mai reușite produse ale lor in
dustria locală, cooperația mește
șugărească, combinatul de faian- 
ță-sticlărie din Sighișoara și fa
brica de țesături „6 Martie" din 
aceeași localitate.

în imediata apropiere a orașu
lui se află muntele Pădurea Mare 
cu vîrful . Corneșți (488 m), din 
care se desprind dealurile Trebei 
și Mare, 
locuri

în
de

în-

mureșene 
atributele

este de-

17

pădurea Stejărișului, 
pentru frumoase excursii.

Popas la îneîntătoarea grădină de vară „Platoul Cornești

De pe platoul Cornești călătorul 
are o îneîntătoare priveliște asu
pra văii superioare a Mureșului. 
Posibilitățile de petrecere sînt 
numeroase : plimbări în pădure, 
vizite la grădina zoologică, popas 
la grădina de vară „Platoul Cor
nești" unde găsești vinuri din 
podgoriile Tîrnavelor.

Cei care preferă peisajul nautic 
se vor îndrepta spre altă zonă de 
agrement a orașului — „Nautica". 
Pe un braț al Mureșului este 
ancorat vaporul „Pescăruș", 
pe terasa căruia ospătari mari
nari ies în întîmpinarea oaspeți
lor cu felurite specialități pescă
rești și vinuri potrivite. Lîngă 
ștrand e campingul cu 100 de 
locuri în căsuțe și alte locuri 
pentru corturi. Pentru plimbări 
pot fi solicitate ambarcațiunile 
existente în acest scop.

Celor care vor să se relaxeze 
în centrul orașului le este utilă 
adresa unei unități de prestigiu 
ce le stă la dispoziție în Piața 
Trandafirilor : „La Calul Bălan".

Chiar și cunoscătorii traseelor 
turistice mureșene au, anul a- 
cesta, numeroase surprize plă
cute. Sighișoara, celebră prin as
pectul său de străveche cetate 
medievală fortificată, atrage aten
ția vizitatorilor nu numai prin o- 
biectivele sale istorice — biserica 
din deal, construită în stil gotic 
tîrziu, turnul cu ceas, interesant 
prin arhitectura sa, al cărui 
mecanism pune în mișcare cele 
șapte statuete reprezentînd zilele 
săptămînii — ci și prin impre-; 
sionanta ospitalitate a hotelurilor 
și restaurantelor.

Un excelent popas turistic re
prezintă, fără îndoială, hotelul de 
vechi renume „Steaua", cu res
taurant, braserie și grădină de 
vară. Aici sînt oferite condiții 
optime, confort, precum și dife
rite servicii și comisioane. Muni
cipiul Sighișoara mai înscrie, în 
rețeaua sa turistică reprezentativ- 
comercială, vila „Franka", de pe 
dealul gării, de unde se deschide 
perspectiva orașului și a împreju
rimilor sale. De asemenea, se mai 
înscriu alte unități noi — hotelul 
„Parc", cofetăria „Perla cetății" 
și campingul „Hula Daneș", cu 
restaurant și grădină de vară, 
situate pe șoseaua Sighișoara- 
Mediaș, lingă o pădure seculară, 
monument al naturii.

■'La Reghin, oraș important pen
tru turismul de pe văile Mure
șului și Gurghiului, după ce călă
torul vizitează cele trei castele 
construite în autentic stil arhitec
tonic baroc — Brîncoveneșți, 
Gornești și Dumbrăvioara—/are 
surpriza, luînd cina într-i(lnul 
dintre saloanele restaurantului 
„Regun" (numele așezării în se
colul al XIII-lea), să întîlnească 
atmosfera ce i-o conferă cande
labrele, halebardele și armurile 
patinate ori trofeele cinegetice... 
Noul complex „Regun" are și 
cramă, terasă și grădină de vară.

Tîrnăvenii dispun de restau
rantul „Tîrnava", complet re
novat Aici, într-un fost conac din 
str. Republicii, cu grădină de 
vară amenajată chiar în vechea 
livadă de pomi fructiferi, cu gard 
viu de mălini, se poate bea ca 
vin al casei un veritabil vin 
„Tîrnave".

La această sumară descriere 
cuvine și o mențiune specială: 
în unitățile comerciale, de com
plexă deservire din județ, te în- 
tîmpină oameni amabili și înda
toritori, asemenea unor gazde 
ospitaliere ce te îmbie să revii.

de

se

A. GOLIANU

Veni, vidi... 
și s-au dus

Zilele trecute, 21 de elevi ma- 
șiniști ai școlii profesionale fo
restiere din Cîmpeni (Alba), 
după doi ani de pregătire, s-au 
prezentat să dea examen de con
ducere auto. Rezultatul ? 21 pre
zentați, 21 examinați, 21 respinși. 
Răspunsurile date de elevi au 
dovedit o totală ignoranță pri
vind regulile de circulație pe 
drumurile publice. Oare profe
sorii școlii respective i-au pregă
tit pe elevi să conducă... rachete 
pentru zborurile cosmice ? Pînă 
una-alta, rezultatele sînt edifi
catoare. Au dat examen elevii 
și au căzut... profesorii.

Rubrică redactată
Ștefan ZIDAR1ȚA 
Gheorghe POPESCU 

u sprijinul corespondenților 
Scînteii"

de

obiectivitate și aplicată cu minimum 
de întîrziere. Lipsa de principialitate, 
subiectivismul în analizarea unei a- 
bateri, cu alte cuvinte subevaluarea 
ori supraevaluarea ei, fac ca sancțiu
nea să nu-și atingă scopul educativ, 
iar cît privește tergiversarea, efec
tele ei sînt la fel de grave.

Iată mai jos un caz care ilustrează 
întrucîtva anibele aspecte. Un indi
vid cu antecedente penale își schim
bă numele adoptînd, prin căsătorie, 
numele soției. Sub această identitate 
nouă și imaculată, individul (Constan
tin Ene, alias Neguț)se angajează la 
T.A.P.L.-Ploiești. în mod surprinză
tor însă, șeful biroului personal, Eu
gen Dodea, trece în dosarul de anga
jare o „vechime de 10 ani în alimen
tația publică". In baza acestei referiri, 
impostorului i se încredințează ges
tiunea unui bufet ! Admitem că E. D. 
n-a putut descoperi înșelăciunea nu
mitului Ene. dar unde și cum „a 
descoperit" vechimea în muncă a 
unui personaj inexistent pînă a- 
tunoi sub numele respectiv ? Pentru 
această faptă dubioasă Eugen Do
dea primește o mustrare cu avertis
ment. Blîndețea sancțiunii va fi în 
curînd... răsplătită. Astfel. în ianua
rie 1969. ziarul ..Flamura Prahovei" 
este sesizat că același E. Dodea pre
tinde în , vederea angajării favoruri 
infamante din partea tinerelor ospă- 
tare, Sesizarea este trimisă Direc
ției comerciale județene-Prahova 
care răspunde redacției că, „în urma 
cercetărilor făcute de noi s-a ajuns 
la concluzia că în parte aspectele 
sesizate sînt juste. Conducerea 
T.A.P.L.-Ploiești, adîncind cercetă
rile. a stabilit și alte abateri ale 
sus-numitului. fapt pentru care ur
mează a fi pus în discuția organiza
ției de partid șl scos din funcția ce 
o deține în prezent".

Adresa de răspuns este semnată 
de T. Buga, director adjunct al Di
recției tomerciale județene, și poartă

data de 15 februarie a.c. Iată însă 
că într-un articol recent, ziarul „Fla
mura Prahovei" citează adresa de 
mai sus și conchide : „Azi sîntem în 
14 mai 1969 și Eugen Dodea este tot 
șeful biroului personal la T.A.P.L.- 
Ploiești".

în vederea unei explicații ne-am 
adresat directorului adjunct T. Buga.

— Acum sînt într-o ședință, dar 
vă aștept la ora două, mi-a răspuns 
la telefon.

La ora fixată mă prezint la Direc
ția comercială și aflu de la secretară 
că tovarășul Buga „nu este". După

— Și e atît de bolnav la această 
vîrstă îneît... ?

— Nu știu. De cînd e în concediu, 
l-am văzut o dată sau de două ori 
prin oraș. Legea nu permite să se 
ia o măsură dacă omul e în concediu 
medical. (Asupra acestei afirmații 
vom reveni, n.n.). Totuși, s-a ajuns 
la un compromis (? 1) : l-am făcut 
să accepte un post vacant, dar nu 
s-a prezentat fiind în concediu.

Două lucruri nedumeresc aici : 1. 
Dacă E. Dodea este un bolnav „în
chipuit". așa cum reiese din dialo
gul de mai sus. de ce nu s-a cerut

Cititorii își mai amintesc, desigur, 
de ancheta „Am fost patru zile ins
pector", apărută în ziarul nostru din 
20 noiembrie 1968 sub semnătura lui 
Ștefan Zidăriță. Autorul relata cum. 
dîndu-se drept inspector al unui for 
de control imaginar, a obținut de la 
M. Teodorescu, mandatar pe atunci 
la restaurantul „Bulevard" din 
Ploiești, 10 000 lei mită în vederea 
„salvării" .acestuia de la controlul 
asupra averii. (Ulterior, neputînd să 
justifice proveniența licită a unor 
bunuri, M. T. a fost obligat la plata 
unui impozit de peste 60 000 lei).

Frumoasa carieră a unor „sancționați"...
o așteptare de 30 de minute, timp 
în care m-am întrebat dacă nu cum
va acesta e un indiciu al prompti
tudinii și politeței comerciale asupra 
cărora veghează Direcția județeană, 
secretara îl găsește, la insistențele 
noastre, pe tovarășul Buga. Dar să 
nil ne oprim la amănunte...

Care, e, deci, situația în cazul 
lui Eugen Dodea. de ce nu s-a apli
cat sancțiunea stabilită ?

— în perioada anchetei a simțit 
că se vor lua măsuri ferme și a in
trat în concediu medical.

— La ce dată ?
— La 3 februarie 1969. A fost in

vitat apoi, în mai multe rînduri, la 
organizația de partid a T.A.P.L., dar 
nu s-a prezentat fiind bolnav. Pînă 
Ia urmă a venit si a spus că se 
va pensiona.

— Ce vîrstă are ?
— Aproximativ 40 de ani.

o comisie medicală care să verifice 
diagnosticul 'și justețea unui conce
diu atît de lung ; 2. Din 3 februarie 
pînă la 23 mai (data vizitei noastre 
la Direcția comercială) sînt 3 luni și 
20 debile; or, legile în vigoare pre
văd pensionarea pe motiv de boală 
a celui ce, în decurs de 12 luni, a în
registrat concedii medicale depășind 
90 de zile.

Tărăgănarea unor măsuri exigente, 
severe, apare cu atît mai nocivă pen
tru climatul etic al întreprinderii, cu 
cît sancțiunea viza o persoană cu 
răspunderi precise (șef serviciu perso
nal !), în statutul căreia principiali
tatea și moralitatea sînt comanda
mente esențiale.

Așadar, iată o sancțiune amînată 
mai bine de trei luni pe motiv de 
boală. O boală incurabilă ? Se pare 
că da. dar datorată unor viruși din 
afara sferei medicinii, pentru că 
iată „sancțiunea" acordată de 
T.A.P.L.-Ploiești în alt caz.

— Ce s-a întîmplat apoi cu Teodo
rescu ?

— A fost sancționat — răspunde, 
în continuarea discuției. T. Buga. I 
s-a luat mandatul și a fost numit 
șef de sală la restaurantul „Nord" 
(cel mai mare și mai modern restau
rant din Ploiești, n.n.).

— Cu alte cuvinte, l-ați sancțio
nat... exemplar 1 Ce au de învățat 
ospătarii de la un asemenea „șef" 
a cărui necinste a fost adusă la cu
noștința opiniei publice ? Ce zic 
consumatorii care-1 cunosc pe Mi
chel (așa i se spune lui Teodorescu 
la Ploiești, n.n.) ca pe un cal breaz ?

— Oricum, omul trebuie să mun
cească. Puteam să-I dăm afară ? De 
altfel, acum e plecat din Ploiești. 
A fost solicitat pe litoral, e șef de 
sală la- restaurantul „București" din 
Mamaia. (Pentru un astfel de om nu 
se găsește decît muncă de... șef 7 — 
n.n.).

Și toate aceste lucruri directorul- 
adjunct le spune cu cel mai firesc 
ton din lume. Așadar. M. Teodorescu. 
„sancționatul". își continuă, bine 
mersi, frumoasa-i carieră 1 Ne între
băm ce rol educativ au avut aseme
nea sancțiuni, evident formale, evi
dent cusute cu ață albă ? Nu se 
deschid, astfel, portițe pentru ivirea 
altor abateri mai grave ?

Există, bineînțeles, o scară a gre
șelilor, a răspunderilor, a gravității 
faptelor. Nu orice greșeală trebuie 

, să ducă la „tăierea capului", nu orice 
neglijentă măruntă trebuie, musai, 
sancționată. în societatea noastră e- 
xistă suficiente metode principiale de 
prevenire și educare — prin dezba
teri colective, cu ajutorul criticii și 
autocriticii — a unor greșeli minore, 
a unor tendințe incipiente de aba
tere de la obligațiile profesionale ori 
sociale. Dar, de aici și pînă la ca
zurile descrise e o cale atît de 
lungă 1

E știut că o sancțiune vine să veș
tejească un fapt, o atitudine, un gest 
oe contravine normelor vieții profe
sionale și sociale. Tocmai de aceea, 
situații ca acelea relatate mai sus 
sînt intolerabile pentru că sfidează 
simțul de echitate si de moralitate al 
opiniei publice !

Am expus cazurile de mai sus to
varășului Nicolae Bracaciu, procu- * 
ror-șef al Procuraturii județului 
Prahova, solicitîndu-i părerea.

— Sancțiunea acordată în timpul 
concediului de boală nu e interzisă 
de Codul Muncii, dar există unele 
articole care lasă loc la interpretare. 
De obicei, intervin comandamente 
umanitare; or, tocmai pe aceste 
comandamente se bizuie. de regulă, 
cei în cuină. Cunosc situații în care 
învinuitii s-au sustras, pentru o pe
rioadă mai lungă sau mai scurtă, 
chiar de la anchete judiciare. „îm- 
bolnăvindu-se" subit. De aceea, în 
cazurile dubioase, se impune consti
tuirea unei comisii medicale care să 
verifice diagnosticul.

— Ce rol au sancțiunile în viata 
socială ?

— Cînd un om incorect nu e sanc
ționat la timp și pe măsura gravi
tății faptei sale, privește acest lucru 
ca pe o „primă de încurajare". Pro
cesul de întărire a legalității socia
liste impune, după părerea mea, o 
lărgire a educației juridice în rîndu
rile specialiștilor cu funcții de con
ducere în întreprinderi și instituții. 
Legile țării, ca și hotărîrile, normele 
și instrucțiunile ministerelor, sînt 
limpezi și categorice pentru toata 
lumea. După cum zice și vorba din 
popor, pentru lege o faptă e „ori 
albă, ori neagră". Mai sînt însă unii 
care preferă să vadă lucrurile în cu
lori intermediare.

Intr-adevăr, culori intermediara 
menite să estompeze răspunderile. 
Nu o dată în răspunsuri sosite la 
redacție, în urma unor sesizări veri
ficate cu strictețe, se întîlnesc unele 
încercări de a se escamota greșeli șl 
vinovății reale prin explicații întor
tocheate, prin măsuri ori sancțiuni 
minore, menite să arunce „praf în 
ochii lumii". In alte cazuri, tergiver
sările sine die fac ca sancțiunile să 
devină inoperante, sau, chiar dacă 
acestea se aplică, ele sînt aduse la 
cunoștința vinovatului într-un cerc 
restrîns.

De ce acest anonimat ? Efectul e- 
ducativ al sancțiunii crește enorm 
atunci cînd abaterea este dezbătută 
și analizată într-un colectiv larg. în 
adunări care stimulează spiritul com
bativ, intolerant față de necinste. 
Cine și de ce are interesul să mușa- 
malizeze abaterile ? — ne întrebăm ne 
marginea unor „sancțiuni" de felul 
celor înfățișate mai sus. Asemenea 
„apărători" se solidarizează prac
tic cu vinovății si ar trebui ca el 
înșiși să devină obiectul unor ana
lize și sancțiuni exemplare. Numai 
prin astfel de acțiuni ferme, princi
piale, se pot înlătura anomaliile re
latate. se poate întreține climatul 
sănătos, propriu eticii noastre.
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Uzinelor constructoare de 
mașini djn Capitală le re
vin în acest an — ca sar
cini deosebit de importante 
— realizarea și livrarea a 
numeroase utilaje și echi
pamente tehnologice desti
nate noilor obiective de in
vestiții. Dar această înda
torire majoră de furnizor 
de utilaje nu este riguros 
respectată în unele din a- 
ceste întreprinderi. în cele 
aproape cinci luni care au 
trecut de la începutul anu
lui. uzinele „Vulcan". „23 
August". „Grivița roșie". 
„Automatica". Fabrica de 
elemente pentru automati
zare și cea de ventilatoare 
nu și-au îndeplinit integral 
obligațiile asumate prin 
contractele încheiate cu be
neficiarii, provocînd serioa
se greutăți șantierelor in
dustriale. Totodată, au a- 
părut necorelări vizibile în
tre termenele de livrare a 
unor utilaje și echipamen
te și cele de punere în 
funcțiune a anumitor o- 
biective și capacități de 
producție. în sensul că nu 
se mai asigură timpul ne
cesar montajului si pro
belor tehnologice : uneori, 
realizarea utilajului tehno
logic este stabilită chiar 
după data prevăzută în 
planul de stat pentru da
rea în exploatare a anumi
tor unități industriale.

Cum se explică această 
situație și. mai ales, în ce 
direcție trebuie intervenit 
pentru intensificarea ritmu
lui livrărilor de utilaje și 
echipamente tehnologice ? 
Iată, mai întîi. cîteva răs
punsuri pe care le-am pri
mit de la cadre de condu
cere și specialiști din unele 
Uzine bucureștene :

© Inp. MIRCEA TAN- 
TANA. șeful secției ca- 
zangerie de la uzina „23 
August" : „Supraîncărcarea 
..sactiei cu comenzi pentru 
obiective din tară si pen- 
tfu export. linsa fbrtei de 
■muncă — avem nevoie în 
momentul de fată de cel 
•puțin 150 muncitori — sînt 
principalele cauze care au 
provocat întîrzieri în rea
lizarea utilaielor tehnolo
gice pentru Fabrica de ci
ment Medgidia, uzina de 
țevi „Republica" din Ca- 
Vitală si alte șantiere. Li
nia a doua de ciment des
tinată fabricii din Medgi
dia trebuia livrată încă 
din sentembrie anul trecut 
si abia acum este. gata".

® Ing. DUMITRU CON
STANTIN. șeful secției 
construcții mecanice de la 
uzina ..23 August" : ..Cu 
actualele posibilități ale 
secției nu vom putea rea
liza volumul important de 
utilaie contractate pentru 
1939. Strangulări mari au 
apărut în ultimul timp, 
mai ales la prelucrările 
mecanice ne strunguri . si 
va trebui să se examineze 
posibilitatea realizării u- 
nor 'repere în alte secții".

AUREL BOZGAN, 
director general al Fabri
cii de masini-unelte si a- 
gregate : „Trebuie să li
vrăm Fabricii de osii si 
boghiuri din Balș. pînă la 
30 iunie a. c„ 10 strunguri 
carusel de 1 600 mm. pro
duse nou asimilate dună o 
concepție proprie. Coman
da nu va Putea fi termi
nată din două motive — 
întîrzierea importului apa
raturii pentru panourile 
mașinii si lipsa, de capa
citate de producție, de
terminată de numărul in
suficient de muncitori ca
lificați".

e POMPILfU TATULES- 
CV. locțiitor al secretaru
lui comitetului de partid 
de la uzina ..Vulcan" : „A- 
vem de realizat vină în 
luna sentembrie a c. un 
cazan de 420 tone aburi 
pe oră. destinat C.E.T.- 
Iasi. Ciclul de fabricație al' 
unui asemenea agregat du
rează în mod normal 6 
luni ; ritmul confecționării 
cazanului este necorespun
zător. deoarece ne livsestc 
în momentul de fată cea 
mai mare parte a mate
rialelor necesare construi-

(Urmare din pag. I)
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rii lui. Precizez că. la ora. 
actuală, unele materiale 
trebuiau să fie si debi
tate, dar întreprinderea 
..Metal-import" abia acum 
contractează necesarul de 
375 tone țevi inoxidabile. 
343 bucăți armături si u- 
tilaje anexe. 25 tone ta
blă inoxidabilă. 18 tone 
tagle pătrate și altele. Da
ci nu se vor lua măsuri 
urgente, sîntem siguri că 
unele din aceste materiale 
vor fi aduse dună expira
rea termenului, contractual

tem noi deficitari, pentru 
că o comandă are sute de 
repere și fiecare reper tre
buie urmărit la 10—20 de 
operații succesive — ne-a 
spus tov. ing. Mircea Tan- 
tana. Grupul nostru de 
maiștri și dispeceri, care au 
îndatorin clare în acest do
meniu este însă slab, nu 
are oameni cu experiență. 
Deci, pe lîngă nevoia de a 
completa secția noastră cu 
un număr însemnat de 
muncitori, este necesar să 
întărim și activitatea maiș-

trilor, a cadrelor cu pregă
tire medie, care poartă o 
mare răspundere în orga
nizarea și conducerea pro
ducției". In această secție, 
ca și în secția construcții 
mecanice — ambele fiind 
cele care finalizează, în a- 
ceastă' uzină, utilajele teh
nologice destinate noilor 
obiective — trebuie inter
venit pentru creșterea indi
cilor de utilizare a mași- 
nilor-unelte, folosirea inte
grală a timpului de lucru, 
ridicarea calificării și spe
cializării cadrelor.

La uzina „23 August", ca 
și la Fabrica de mașini- 
unelte și agregate, uzinele 
„Automatica", „Vulcan" ș.a., 
esențial pentru îndeplinirea 
obligațiilor de livrare a u- 
tilajelor și echipamentelor 
pentru șantierele de inves
tiții sînt, în primul rînd, 
măsurile de înlăturare a 
neajunsurilor interne. Toc
mai de aceea, în uzi
nele constructoare de ma
șini din Capitală s-a de
clanșat zilele acestea o 
amplă acțiune organizato
rică și politică, sub condu-

de furnizare a cazanului, 
asa cum se întîmplă azi 
cu un cazan de abur simi
lar pentru C.E.T. Palas ; 
el trebuia terminat la 30 
aprilie a. c.. dar în pre
zent este gata doar în 
proporție de 75 la sută".

Din răspunsurile primite 
se desprinde convingător 
necesitatea luării unor mă
suri energice, pe diverse 
pianuri, in majoritatea uzi
nelor furnizoare am Capi
tala, cu concursul direct și 
riiai eficace al Ministerului 
industriei Construcțiilor ae 
Mașini, pentru grăoirea 
execuției utilajelor telinolo- 

destinate șantierelor 
construcții industriale.

Problemele care se cer ur
gent soluționate in acest 
scop sînt mult mai nume
roase decit aspectele reia- 
tate mai înainte ae interlo
cutori. Intr-o aiscuce cu 
specialiști de la uzina „23 
August", bunăoară, am re
ținut că lenam,a ministe
rului de „a vm pe gitul" 
uzinelor comenzi peste co
menzi, unele mai urgente 
decit altele, nu este însoți
tă întotdeauna de acțiuni _____ .. __ ...
concrete pentru asigurarea’ lor de' partid. „Scopul prin- 
aprovizionării cu • materia-

' lele necesare, pentru extin
derea capacităților de pro
ducție. Din acest motiv s-a 
ajuns la situația paradoxa
la, că planul de producție, 
care oglindește oarecum 
posibilitățile reale ale uzi
nelor, să fie îndeplinit și 
depășit, în timp ce nume
roase contracte încheiate 
cu beneficiarii nu sînt o- 
norate. Iar consecințele a- 
cestei practici se răsirîng 
asupra ritmului muncii în 
secțiile uzinei ; programele 
de fabricație elaborate sînt 
sistematic date peste cap, 
se atacă unele lucrări ca, 
după un timp, să fie aban
donate în favoarea altora. 
Secția cazangerie a uzinei 
„23 August" a ajuns, din 
acest motiv, să fie supra
încărcată cu profile lami
nate, tablă și alte mate
riale.

— După cum vedeți — ne 
spunea ing. Nicolae Voicu, 
adjunct al șefului acestei 
secții — munca echipelor 
de lăcătuși și sudori este 
mult îngreunată, iar fluxul 
normal de fabricație nu se 
mai poate respecta întru- 
totul.

Este de relevat șl un alt 
aspect. La unele produse 
complexe, cum sînt utila
jele pentru metalurgie, 
construcții și chimie, pro
blema cea mai grea este 
urmărirea fabricației, de 
la lansarea comenzii și pînă 
la livrarea ei. „Aici sîn-

gice avansate — a fost supus dezba
terii ; în acest fel, concluziile 
la care ajunsese comitetul de 
partid s-au întregit cu obser
vațiile secretarilor organizațiilor 
de bază. ale diferitilor specia
liști. S-a concretizat un mod de a ac
ționa mai complex, în care locul cen
tral îi ocupă punerea în valoare a 
tuturor rezervelor interne ale com
binatului în economisirea metalului.

Discuția a relevat însă și necesi
tatea desfășurării unei susținute 
munci politice pentru atingerea te
lului propus, a unor acțiuni politico- 
educative în scopul perfecționării 
calificării, creșterii responsabilității 
fiecărui comunist, sporirii forței de 
mobilizare a organizațiilor de partid. 
De la studierea unei inițiative apă
rute într-un anumit loc, s-a ajuns 
astfel la o gamă variată de mijloace 
politice și tehnico-organizatorice 
care nu numai că au extins-o. ci au 
transformat-o și îmbogățit-o calita
tiv. în secții s-au organizat simpo
zioane pe diferite teme politice sau 
profesionale ; învățămîntul de partid 
a insistat mai mult asupra îndato
ririlor comuniștilor de a se autoper- 
fecționa necontenit ; au avut loc 
consfătuiri în legătură cu căile și 
posibilitățile economisirii metalului 
etc. Toate acestea, în final, s-au 
soldat cu economisirea numai în 
1968 a peste 3 000 tone metal.

Cunoașterea colectivă a experien
ței înaintate, dezbaterea colectivă a 
acesteia nu sînt singurele metode 
folosite de comitetele de partid în 
propulsarea noului. Cu bune rezul
tate se finalizează, de multe ori. 
contactul nemijlocit între membrii 
comitetului și ai organizațiilor de 
bază, cu masa salariaților. Se obiș
nuiește, astfel, la comitetul de partid

(Urmare din pag. I)partid, ai comitetelor de 
partid ale sectoarelor, ca și 
specialiști din Ministerul 
Industriei Construcțiilor de 
Mașini, și de la Consiliul 
Economic examinează la 
fața locului, în uzine, ce 
trebuie făcut pentru asigu
rarea condițiilor propice 
finalizării la timp a comen
zilor. Necorelările apărute 
între datele de livrare a 
utilajelor 
termenele 
funcțiune 
dustriale 
exigență, 
la caz la 
apropiate 
lor".

— Cum 
plicarea măsurilor stabilite 
în această acțiune ?

— Este de relevat, 
primul rînd, că în uzine 
elaborează noi grafice 
livrare a utilajelor, 
vor fi definitivate în 2—3 
zile, urmînd ca sarcinile 
precizate să fie aduse la 
cunoștința tuturor echine- 
lor de muncitori și dezbă
tute cu aceștia. Pe această 
bază, vor fi completate mă
surile tehnico-organizato- 
rice stabilite ; aplicarea a- 
cestor măsuri, ca și stadiul 
livrării utilajelor în com
parație cu graficele vor fi 
urmărite săptămînal sau 
decadal de comitetele de 
direcție, de organizațiile de 
partid din unități' și comi
tetele de partid ale sectoa
relor. Un control exigent 
va fi efectuat de membrii 
comitetului șl ai biroului 
municipal de partid, care 
răspund direct de anumite 
uzine constructoare de ma
șini.

Efectele acestor măsuri 
vor depinde nemijlocit de 
inițiativa și spiritul de răs
pundere cu care vor acțio
na cadrele din uzinele fur
nizoare, ca și de sprijinul 
factorilor de resort din Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini, din 
întreprinderile furnizoare 
de materiale. Orice tendin
ță de superficialitate și 
formalism în perfecționarea 
organizării producției și a 
muncii, orice tărăgănare în 
aprovizionarea cu materia
le și sub'ansamble, trebuie 
prevenită, întrucît provoacă 
reacții „în lanț". Volumul 
important de investiții care 
trebuie realizat în 
— an* hotărîtor al 
lului — și punerea 
țiune la termen a 
velor noi, a căror 
tie ocuoă un loc bine deter
minat în dispozitivul echi
librat al planului și’ este 
menită să contribuie la asi
gurarea necesităților "iritef-

din ■’nărteă' 
promptitudine si

tehnologice 
de intrare 

a obiectivelor 
sînt analizate 
precizîndu-se,
caz, termene mai 
de furnizare a

și 
în 

in- 
cu 
de

va fi urmărită a-

în 
se 
de 

care

acest an 
cincina- 
în func- 
obiecti- 
produc-

cerea directă aorganizații-’’^ ne de produse si a expor
cipal 
ne-a 
Joița, 
tului 
al P.C.R. — este de a mo
biliza colectivele din uzine 
pentru folosirea tuturor re
zervelor de care dispun, în 
vederea grăbirii execuției 
utilajelor tehnologice. în- 
momentul de față, cadre 
tehnice și economice din 
întreprinderi. activiști ai 
comitetului municipal

al acestei acțiuni — 
spus tov. Dumitru 
secretar al Comite- 

municipal București

tului. reclârfiă' 
uzinelor 
exigentă maximă în livrări. I 
conform prevederilor con- I 
tractuale. realizarea de | 
mașini și instalații la un i 
înalt nivel calitativ, pe mă- I 
sura tehnicității ridicate a 
proceselor tehnologice ce 
caracterizează noile obiec
tive și capacități indus- | 
triale.

o memorie
ar avea

REVENIRE LA O SESIZARE MAI VECHE

Un dosar
misia economică a Comitetului județean Buzău 
P.C.R., ne-a permis recent să intrăm în posesia unui 
bogat material documentar reieritor la modul în care 
unele ministere de resort soluționează problemele ma
jore ridicate de întreprinderi pentru realizarea planu
lui și a angajamentelor pe anul în curs. Punîndu-ni-1 
la dispoziție, tov. ing. George Nicoîescu, șef de sector 
în cadrul comisiei, a ținut să precizeze : „Veți întîlni 
aici răspunsuri analitice, cu rezolvări eficace, dar și 
multe exemple de formalism, de lipsă de înțelegere a 
valorii sugestiilor și propunerilor făcute de muncitori, 
ingineri, economiști, tehnicieni cu

respectabil, pe care l-am răsfoit la co-- - - - - al

Dar, să pornim din nou pe urmele 
faptelor înfățișate în ancheta pre
cedentă. La Uzina de sîrmă șl pro
duse din sîrmă-Buzău, tov. Nicolae 
Tănase, șeful serviciului planificare, 
ne-a spus :

— Principala deficiență pe care am 
întîmpinat-o luni în șir — nomi
nalizarea producției finite — a fost 
eliminată. Atît pentru trimestrul II, 
cît și pentru trimestrul III, minis
terul ne-a dat integral repartiții, 
astfel că putem asigura o mai bună 
încărcare a capacităților de produc
ție, o programare rațională a fabri
cației.

Este meritoriu, desigur, că Minis
terul Industriei Metalurgice a găsit, 
în sfîrșit, căile de soluționare. A- 
ceasta a permis colectivului de aici 
să recupereze rămînerile în urmă 
apărute în primele două luni ale a- 
nului la producția de sîrmă și să-și 
îndeplinească integral sarcinile de 
plan pe patru luni ; în această pe
rioadă. uzina a realizat peste pre
vederi 395 tone sîrmă trasă, 522 tone 
sîrmă zincată și 324 tone electrozi. A 
crescut, în același timp, productivi
tatea muncii și s-a îmbunătățit eco
nomicitatea producției.

Dialogul nostru cu directorul Uzinei 
mecanice din Buzău pornise în 
ancheta precedentă de la con
statarea că, în ianuarie și februa
rie. întreprinderea consemna o res
tanță la două sortimente principale, 
că nu se realizaseră nici. alți. prin
cipali indicatori ai planului. Motivul 
— subliniat în adunarea generală , a 
salariaților care a avut loc la în
ceputul anului —- consta în lipsa 
unor materiale și a unor piese din 
cooperare, pentru care se ceruse 
sprijinul Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini ; dar apro
vizionarea cu aceste materiale a în- 
tîrziat. Cum se prezintă azi lucru
rile ?

— Deși 
materială 
timele 
Petre 
mîne 
pentru

aprovizionarea tehnico- 
s-a îmbunătățit în 

luni — ne-a spus 
Bura, inginer-șef — ea 
încă cea mai grea problemă 
noi. mai aleși în ce privește

ul- 
tov.
ră-

Nieolne PANTILIE

Noul agregat destinat lucrărilor terasiere fabricat la Uzina mecanică „Nicolina" din lași

n o
de la C.I.L. Caransebeș ca secreta
rul comitetului si locțiitorul său să 
meargă sistematic în diferite locuri 
de muncă și să discute cu muncitorii, 
șefii de echipă, maiștrii, cu membrii 
birourilor organizațiilor de bază, des
pre evoluția activității productive, 
stadiul înfăptuirii unor sarcini, even
tualele dificultăți etc. Acest stil de 
muncă dă posibilitate comitetului de 
partid să aibă o imagine exactă asu
pra situației în ansamblu și asupra 
problemelor fundamentale, care, 
apoi, poate constitui punctul de ple

stituit un colectiv din cadre de spe
cialitate, intre care s-au aflat, bine
înțeles, membri ai comitetului. S-a 
studiat cu atenție fiecare produs în 
parte atît sub aspectul cheltuielilor 
care se fac cu realizarea lui, cît și 
al beneficiilor. Dînd dovadă de exi
gență partinică, participant^ la dez
bateri ău arătat, că, deși aici nu 
există produse nerentabile, totuși la 
unele dintre ele se realizează bene- 
fiicii mici și nu este exclus să se 
ajungă iar ia pierderi. Supuse comi
tetului de direcție, aceste concluzii

valoroase rezultate. Și aici, în apli
carea noului, rolul hotărîtor revine 
muncii colective, modului în care 
transformarea în realitate a unor 
planuri, măsuri, propuneri concen
trează un larg diapazon de eforturi 
și inițiative. Așa procedează, de 
exemplu, comitetul de partid de la 
întreprinderea minieră Bocșa, care 
nu numai că a întreprins în ulti
mul timp numeroase acțiuni de stu
diere a căilor de reducere a stațio
nării utilajelor. întrunind în măsuri 
complexe diferite soluții apărute în
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Răspindirea experienței înaintate
care al unor dezbateri cu activul său. 
Dar să exemplificăm. într-un timp, 
unele cadre din conducerea combi- 
natuluio începuseră să considere că 
rentabilizarea producției „nu mai ri
dică probleme" întrucît, la fiecare 
produs se înregistrau beneficii. Comi
tetul de partid era însă de părere că 
lucrurile nu pot fi lăsate la voia în- 
tîmplării. In consecință, pe baza 
consultării unui mare număr de co
muniști, a ajuns la concluzia nece
sității de a iniția. în fiecare organi
zație de bază, analize pentru 
a vedea ce măsuri s-ar putea lua de 
către comitetul de direcție în vede
rea sporirii continue a acumulărilor. 
Pentru a prezenta în ședința de co
mitet un material care să reflecte cît 
mai veridic realitatea și să ofere o 
bază serioasă de discuție, a fost con

au determinat un șir de măsuri în
dreptate spre creșterea rentabilității 
producției în general și cu deosebire 
la acele produse ale căror beneficii 
se situau „la limita de jos".

Desigur, cunoașterea experienței 
înaintate nu constituie un scop în 
sine. Efortul de cunoaștere trebuie 
să se finalizeze în eforturi pentru 
generalizarea noului, astfel ca între
gul colectiv să beneficieze de efectele 
sale pozitive. Există astfel o meto
dologie a extinderii elementelor va-, 
loroase, care trebuie să ocupe între 
preocupările comitetelor de partid 
un loc cel puțin egal ca importanță 
cu cunoașterea experienței însăși. 
Sînt inutile acele studii, consfătuiri, 
„mese rotunde", care, deși prilejuiesc 
soluții bune, nu au drept urmare 
aplicarea metodelor șl modalităților
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organizațiile de bază, dar a elaborat 
un program concret de aplicare ri
guroasă a acestor măsuri. Dacă as
tăzi, la întreprinderea amintită s-a 
reușit ca atelierele proprii să con
fecționeze unele piese de schimb de
ficitare. să se centralizeze lucrările 
de reparații și să se scurteze revi
ziile, îmbunătățindu-se, în același 
timp, calitatea lor, iar prin genera
lizarea folosirii mașinilor de încărcat 
cu cupă și siloz în toate abatajele, 
productivitatea muncii a crescut de 
la 3,10 tone pe post la 4,8 tone pe 
post, aceasta se datorește faptului că. 
aici, măsurile care au vizat îmbună
tățirile respective au fost urmărite 
pas cu pas în înfăptuirea lor.

Pentru comitetul județean de par
tid, îndrumarea organizațiilor de 
partid spre studierea și extinderea

prilejul dezbaterii

sarcinilor da plan pa 1969, în ședințele comitetelor de 
direcție și în adunările generale ale salariaților".

O recomandare similară ni se tăcuse și cu prilejul 
unei anchete întreprinse în cîteva unități industriale 
din județ, cu circa două luni în urmă, publicată în 
ziarul nostru sub titlul : „Cînd forurile tutelare sînt in
sensibile la solicitările întreprinderilor" („Scînteia" nr. 
8007 din 17 martie a.c.). Ceea ce înseamnă că, în 
acest răstimp, factorii de răspundere din anumite mi
nistere nu au reușit în toate cazurile — ori, poate, nici 
nu au încercat — să găsească modalitățile concrete 
de finalizare practică a propunerilor și măsurilor ce 
depășesc posibilitățile întreprinderilor în subordine.

asigurarea cu piese turnate. In pri
mele două luni ale anului, uzina de 
utilaj chimic „Grivița roșie" din Ca
pitală ne livrase doar 23 de tone, 
din cele 140 tone de piese turnate 
contractate. Restanța nu a fost di
minuată, ci s-a mărit mult. în patru 
luni și jumătate am primit de Ia 
uzina bucureșteană doar 84,5 tone 
din cantitatea de 336,2 tone, cît pre
vede contractul pe primul semes
tru al anului.

— Care sînt consecințele neonoră- 
rii obligațiilor contractuale de că
tre uzina „Grivița roșie ?“

— Planul de producție la saboții- 
opritori pentru calea ferată n-a pu
tut fi îndeplinit. Deci și noi am rămas, 
la rîndul nostru, în restanță față de 
beneficiari la livrarea produselor, 
respective. Cît privește planul pro
ducției globale și marfă, abia am 
reușit să-1 realizăm, dar cu impor
tante eforturi depuse de colectivul 
nostru și prin depășirea prevederi
lor la alte sortimente.

Cum se explică menținerea difi
cultăților în îndeplinirea obligațiilor 
contractuale la piese turnate ? Ca
drele din conducerea uzinei de uti
laj chimic „Grivița roșie" din Ca
pitală ne-au răspuns invariabil : „Ca
pacitatea turnătoriei este suprasoli
citată. Forul de resort ne-a dat sar
cini peste posibilitățile noastre". La 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini am discutat cu tov. 
ing. Vasile Dumitriu, consilier al 
Grupului de uzine pentru construc
ția de vagoane.

— Problema aprovizionării cu pie
se turnate a Uzinei mecanice-Bu- 
zău — ne-a spus el — a ajuns să 
fie discutată, cu vreo lună în urmă, 
pînă la nivelul adjuncților ministru
lui care coordonează această între
prindere și pe cea furnizoare, tova
rășii Mihai Martinescu și Gheorghe 
Oprea. Cu acest prilej s-a dat ca 
sarcină uzinei „Grivița roșie" să sa
tisfacă în mai bune condiții comen
zile . uzinei buzoiene.

Rezultatele intervenției celor, doi 
adjuncți ai ministrului s-au văzut : 
ritmul livrărilor de piese turnate nu 
a fost urnit din loc, iar îndeplinirea 
planului de producție la Uzina me
canică Buzău se află sub semnul in
certitudinii. Faptele atestă, prin ur
mare, lipsa de finalitate a deciziilor 
forurilor de resort din minister. 
Este drept, turnătoria uzinei „Grivi- 
ta roșie", precum si alte turnătorii 
din tară trebuie să facă fată unor 
sarcini mari. Dar capacitatea lor de 
producție nu este, cel puțin în ca
zul uzinei bucureștene. în mod ju
dicios folosită. „Am fost nevoit! să 
trimitem la București o echipă de 
muncitori care să aiute uzina 
„Grivița roșie" la dezbaterea, crai- 
țuirea și sablajul pieselor turnate — 
ne-a spus inginerul șef Petre Bura. 
Condiția ne-a pus-o conducerea "a- 
cestel uzine pentru a ne livra mai 
multe piese".

De ce a trebuit să se trimită mun
citori din Buzău în București, pen
tru care se cheltuie mulți bani în 
plus cu transportul, cazarea și diur
na, în loc să se ia aici măsuri pen
tru organizarea corespunzătoare a 
lucrului la turnătorie ? Iată o pro
blemă a cărei logică este greu de 

răspun- 
din mi-

înțeles și la care așteptăm 
sul factorilor de răspundere 
nister.

Ultimul obiectiv al anchetei noas
tre anterioare l-a reprezentat Fa
brica de mase plastice-Buzău. Acum, 
inginerul șef, loan Vîga, ne-a infor
mat că o mare parte din propunerile 
făcute la dezbaterea sarcinilor 
plan, în ședințele comitetului de 
recție și în adunarea generală a 
prezentanților salariaților, care 
pindeau de minister și de alte 
gane economice centrale, au fost 
luționate sau sînt pe cale de a fi 
rezolvate.

Cadrele de conducere ale fabricii 
ne-au relevat, totodată, că spinoasa 
problemă a aprovizionării cu anve
lope uzate pentru reșapare se dove
dește insolubilă. Prin hotărîrea de 
aprobare a planului de stat pe acest 
an, s-a dat ca sarcină întreprinderi
lor consumatoare de anvelope să re- 
turneze o parte din anvelopele uza
te pentru reșapare în caz contrar 
putînd să li se diminueze cotele de 
anvelope noi pe trimestrul următor 
cu pînă la 10 la sută — dar efectele 
acestei măsuri nu au început să se 
arate. Unele întreprinderi s-au con
format acestei hotărîri — ne-a spus 
inginerul șef adjunct Ștefan Pose- 
daru — dar ne-au livrat cele mai 
multe anvelope într-o stare care le 
fac inutilizabile. Nu cunosc nisă 
vreun caz în care beneficiarii să fi 
fost-sancționați din acest motiv, prin 
micșorarea cotei de anvelope noi !

— Din această lună, am început să 
aplicăm prevederile hotărîrii respec
tive — ?a- precizat «ing. Ernest Erdos, ~ 
director . adjunct al Direcției gene- 

-rale de mprovizionare și desfăcdre's 
din Ministerul Industriei Chimice. 
Bunăoară, pentru trimestrul III, am 
diminuat cantitatea de anvelope noi 

• repartizată unităților economiei 
restiere cu 433 bucăți, iar celor ale 
Consiliului Superior al Agriculturii 
cu 1680 bucăți.

— Cu toate acestea, nu se resimte 
nici o ameliorare în aprovizionarea 
Fabricii de mase plastice din Bu
zău.

— In cazul de față există un viciu 
de fond. Practic, hotărîrea amintită 
se bate cap în cap cu alte reglemen
tări în vigoare, care prevăd, spre 
exemplu, ca premierea conducători
lor auto să fie în funcție și de ru
lajul anvelopelor. Și atunci, șoferii 
merg cu anvelopele pînă la completa 
uzare, după care acestea nu mai sînt 
bune decît de aruncat la foc. Se 
pierde din vedere faptul că, prin 
reșapare — procedeu foarte larg ex
tins pe plan mondial — se poate 
prelungi mult viața anvelopelor și 
economisi mari valori materiale.

După cum subliniam și în ancheta 
precedentă, nimeni nu pledează pen
tru o tutelare măruntă ă întreprin
derilor. Totuși, atunci cînd în fața 
lor se pun sarcini mereu sporite și 
complexe, este firesc ca ele să se 
bucure de tot sprijinul ministerelor 
și organelor economice centrale. Toc
mai de aceea, surprinde indiferența 
forurilor de resort din anumite mi
nistere față dg propunerile cadrelor 
din fabrici și uzine, față de nevoile 
lor stringente. Această dare înapoi 
în fața dificultăților ce apar la un 
moment dat în unele întreprinderi 
este păgubitoare și la ea trebuie să 
se renunțe în cel mai scurt timp.
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Și în sudul Bărăganului, la Je- 
gălia, județul Ialomița, a început, 
cu aproape doi ani în urmă, ame
najarea unui vast sistem de iri
gații pe o suprafață de aproape 
19 000 hectare. Deși el este ter
minat, iar apa circulă de mai 
mult timp pe conducte și ca
nale, unitățile agricole de stat și 
cooperatiste nu au început să irige 
culturile decît sporadic și pe su
prafețe foarte mici. Care sînt cau
zele acestei situații ? Beneficia
rii de exploatare, respectiv între
prinderile agricole de stat și coo
perativele agricole, tărăgănează re- 
cepționarea lucrării. Pînă în ziua 
de 21 mai, întreprinderile agricole 
de stat Jegălia, Drumul Subțire și 
Stațiunea experimentală agricolă 
Mărculești, recepționaseră, în total, 
abia două—trei sute de hectare, iar 
cele cinci cooperative agricole din 
sistem — Jegălia, Unirea, Dichi- 
seni, Libertatea și Roseti — nu 
aveau recepționat nici un hectar.

De ce conducerile întreprinderi
lor agricole de stat refuză să re
cepționeze sistemele de irigații ? 
Iată care este situația din acest 
punct de vedere la I.A.S. Băilești, 
care n-a recepționat încă lucrările 
de amenajare pe cele 2 000 ha și, ca 
atare, unitatea nu poate beneficia 
deocamdată, de avantajele irigații
lor. Tov. ing. Gh. Tudora, directo
rul acestei întreprinderi, ne-a rela
tat : „Aproape 15 km de conducte 
nu sînt încă îngropate. Distanțele

dintre hidranți, ca și dintre antene, 
diferă de cele prevăzute în proiect. 
Unele conducte nu sînt paralele și 
aceasta ne creează greutăți".

Aceleași pretenții există și față 
de sistemul de irigații Jegălia. 
„Ritmul lent al recepționărilor este 
determinat de faptul că, în timpul 
exploatării mai apar unele defec
țiuni la conducte — ne relatează în 
această privință, tov. Mircea Suștea, 
inginer principal în Departamentul 
întreprinderilor agricole de stat. De 
asemenea, dotarea cu utilaje de 
irigat — aripi de udare, motopom- 
pe și accesorii — de care se ocupă 
Departamentul îmbunătățirilor fun
ciare, este făcută în proporție de 
numai 92 Ia sută".

După cum se vede, dintr-un mo
tiv sau altul recepționarea lucrări
lor de către beneficiari se dovedeș
te o opferăție'iha!’’greoaie decît ame
najarea propriu-zisă. Referitor la 
această problemă am solicitat și 
părerea tov. ing. Enache Sîrbu, se
cretar general în Consiliul Supe
rior al Agriculturii, care ne-a ară
tat : „Unele defecțiuni sînt impre
vizibile la volumul mare de lu
crări și nu pot forma, în nici un 
caz, obiectul tergiversării la infi
nit a lucrărilor de recepție. In fi
șele de recepție se înscriu absolut 
toate defecțiunile, cît de mici, pe 
care constructorul are obligativi
tatea de a le remedia în timpul cel 
mai scurt posibil. De asemenea, 
sistemul se află în garanție un an 
și jumătate".

Pentru 
tive să 
cesar

ca sistemele 
funcționeze, 

ca problema 
zolvată urgent de 
siliul Superior al Agriculturii
și organele sale județene. Sînt 
necesare intervenții rapide pentru 
ca să se poată trece efectiv la iri
garea culturilor.

respec- 
este ne- 

să fie re- 
către Con-

sistematică a elementelor valoroase 
ale stilului de muncă de partid sau 
ale activității economice constituie o 
preocupare de primă importanță. 
Aș vrea să mă refer la unele ac
țiuni întreprinse în acest sens în 
domeniul muncii de partid la sate. 
După cum este cunoscut, noua îm
părțire teritorial-administrativă a 
țării a determinat creșterea atribu
țiilor comitetelor comunale de partid, 
înfăptuirea lor presupune competen
tă, un stil de muncă dinamic, exigent, 
combativ. Ne-am îndreptat atenția, 
așadar, cu prilejul instruirilor și 
schimburilor de experiență cu secre
tarii comitetelor comunale de partid, 
în direcția informării lor privind me
todele cele mai eficiente ale muncii 
de partid. Am supus discuției co
lective experiența dobîndită de unele 
comitete comunale de partid în con
ducerea activității economice, cum 
au fost inițiativele comitetelor co
munale de partid din Obreja, Ber- 
zoyia, Răcăjdia, Pojejena de a întoc
mi studii menite a valorifica mai 
bine pămîntul, sau metodele folo
site de unele organizații de partid în 
mobilizarea tuturor forțelor la în
cheierea cu succes a campaniilor a- 
gricole.

Inițiative prețioase au rezultat 
din studierea experienței unor 
organizații de partid (Uzina „Oțelul 
Roșu", I.F. Caransebeș, I.M.A. Bo- 
zovici, comitetele de partid comu
nale din Lăpușnicul Mare, Naidăș 
etc.) în ce privește întărirea rîndu- 
rilor partidului. în coloanele ziaru
lui județean, la întîlnirile’ cu secre
tarii comitetelor orășenești de par
tid sau ai comitetelor de partid din 
uzine și comune, pe baza rezultate
lor obținute de aceste organizații de 
partid, s-au purtat discuții menite a 
extinde experiența lor.

Firește, apariția și generalizarea 
inițiativelor valoroase pot întîm- 
pina uneori diferite obstacole. In I 
discuțiile cu membri ai birourilor și S 
ai comitetelor de partid, mai ales de j 
la sate, am desprins că uneori lipsa H 

’ de inițiativă are drept cauză teama ff 
de a nu greși. La aceasta se mai 
adaugă cîteodată insuficienta expe
riență. De aceea vom acorda organi
zațiilor de partid un ajutor concret 
în pregătirea și desfășurarea adu
nărilor generale, alegerea celor mai 
importante probleme pentru a fi 
puse în dezbaterea comuniștilor, an
trenarea lor la îndeplinirea sarcini
lor.

Un obiectiv care stă mereu în aten- Ș 
ția noastră este ca, peste tot, pro- S 
blemele cuprinse în planurile de 
muncă ale comitetelor de partid să I 
fie finalizate. în această privință am I 
avut în vedere combaterea risipei £ 
de forțe și energii pentru tot felul 
de studii și analize, pentru stabilirea 
a tot felul de hotărîri și măsuri, care | 
pînă la urmă zăceau în dosare. în l 
unele comune am trimis recent co- ț 
lective formate din activiști cu ex
periență, care să stea o perioadă mai I 
îndelungată pentru a sprijini în mod I 
concret organele locale de partid, de 
stat și economice, în stabilirea celor' 
mai potrivite soluții menite să ducă 
Ia ridicarea nivelului întregii activi- I 
tăți, la aplicarea integrală a hotărîri- 
lor de partid și de stat.

Desfășurînd o activitate susținută 
pentru generalizarea experienței po
zitive, sîntem hotărîți să asigurăm I 
un cadru propice de finalizare în 
toate domeniile construcției socialiste 
a efervescenței politice determinate 
de convocarea celui de al X-lea 
Congres al P.C.R., eveniment de ex
cepțională însemnătate în viața par
tidului, a țării.

O mare atenție trebuie acordată 
irigării culturilor pe suprafețele 
d.e teren unde există amenajări mai 
vechi. în județul Dolj, în cadrul 
sistemelor inter-cooperatiste de iri
gații ca cele de la Ciuperceni, 
Gîngiova, udările nu se fac decît 
sporadic. Folosirea lor la întreaga 
capacitate depinde deci numai de 
buna organizare a muncii. La Ciu- 
percenii Vechi din 24 de agregate 
sînt în cîmp numai 16, dar dintre 
acestea funcționează doar 7—8 și 
nu în tot cursul zilei. Și la coo
perativa agricolă Smîrdan, din 
cele 12 agregate funcționau 11. 
După numărul de agregate puse 
în funcțiune reiese clar că, în 
nici o unitate din județ, sistemele 
de irigații nu se folosesc la întrea
ga capacitate. Din situația operativă 
a Direcției agricole județene Dolj 
rezultă că, în zilele de 20 și 21 
mai, din cele 414 agregate existente 
au funcționat numai 152 și, respec
tiv, 248 de agregate.

Am vrut să cunoaștem și păre
rea tov. ing. Mihai Băluță, directo
rul Direcției agricole județene 
Dolj, despre cauzele care determină 
ca să nu se facă, peste tot, iri
garea culturilor. „Nu sîntem mul
țumiți de felul cum se desfășoară 
acțiunea de irigații. In primul rînd, 
constructorul — T.C.I.F.-Craiova 
— a întîrziat nejustificat de mult 
lucrările la sistemul de irigații Ca- 
lafat-Băilești. De asemenea, la sis
temul inter-cooperatist Gîngiova — 
unde sînt amenajate pentru irigat 
4 000 ha — lucrările merg nesatis
făcător din cauza slabei cooperări 
între unități și a defecțiunilor de or
din organizatoric, consiliile de con
ducere și specialiștii din cooperati
vele agricole respective nu acordă 
atenția cuvenită acțiunii de udare a 
culturilor".

Am vrut să cunoaștem și părerea 
tov. Gheorghe Dindere, președintele 
Uniunii județene Dolj a cooperati
velor agricole. „Unitățile nu dis
pun încă de toate materialele ne
cesare bunei funcționări a irigații
lor. în ce privește pregătirea ca
drelor, noi am instruit personalul 
care trebuie să mînuiască siste
mele de irigații și agregatele". 
Insistînd totuși să vedem de ce 
treburile nu merg bine, interlocu
torul a evitat să dea un răs
puns precis, cu toate că i-am adus 
la cunoștință defecțiunile întîlnite 
pe teren și pe care de altfel în 
mare parte le cunoștea și dînsul.

Este necesar ca atît Departa
mentul întreprinderilor agricole de 
stat, cît și organele agricole jude
țene să adopte măsuri ferme pentru 
începerea efectivă a irigațiilor pe 
întreaga suprafață amenajată.
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ACTIVITATEA
PIONI ERE A SCÂ 
în sfera științei 
pedagogice

Patița SILVESTRU,
vicepreședinte al Consiliului National al Organizației Pionierilor

Printre manifestările prilejuite de 
cea de-a XX-a aniversare a Organi
zației pionierilor se Înscrie la loc de 
seamă și simpozionul „Bazele psiho- 
pedagogice ale activității pionierești", 
care a avut loc la București. Lu
crările acestui simpozion, orga
nizat de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și Institutul de 
științe pedagogice, reprezintă un mo
ment important al unui întreg șir de 
manifestări cu caracter metodico- 
științific, desfășurate în urma reorga
nizării activității pionierești pe baza 
hotărîrilor plenarei C.C. al P.C.R. 
din aprilie 1966. Datorită faptului că, 
încă de la constituirea consiliilor 
pionierești, în activitatea lor au fost 
antrenați specialiști din diferite do
menii — artă, știință, cultură etc. — 
și îndeosebi cercetători din sectorul 
pedagogiei, psihologiei, sociologiei, 
esteticii șia.m.d., s-a născut un ade
vărat curent favorabil abordării 
științifice a problemelor pionierești. 
Recenta manifestare centrală a fost 
precedată în diferite județe de se
siuni metodico-științifice consacrate 
generalizării experienței pozitive ; au 
fost elaborate și publicate lucrări de 
către sectorul cercetării activității 
pionierești, care funcționează sub 
egida Institutului de științe pedago
gice și a Consiliului Național al Or
ganizației Pionierilor etc.

Pentru recentul simpozion, din 
peste 100 lucrări propuse spre a fi 
susținute, au fost programate aproa
pe 50, ele întrunind contribuția unor 
comandanți de pionieri, conducători 
de cercuri și activiști ai consiliilor, 
alături de a cercetătorilor științi
fici și cadrelor universitare, în spe
cial de la catedrele universitare de 
pedagogie, psihologie sau sociologie.

în ședința plenară au fost supuse 
dezbaterii direcțiile și perspectivele 
activității pionierești din țara noas
tră, realizările sale în cel 20 de ani 
de existentă, activitatea pionierească 
în contextul pedagogiei contempo
rane. Conținutul referatelor prezen
tate s-a întregit reciproc. în sensul 
că, după ce s-a încadrat activi
tatea pionierească în contextul gene
ral al educației, prezentîndu-se spe
cificul ei în raport cu activitatea 
școlară, s-au trecut în revistă prin
cipalele rezultate înregistrate în cei 
20 de. ani pe tărîmul vieții de orga
nizație, al acțiunilor mai reprezen
tative cu conținut cultural-artistic, 
tehnico-științific sau sportiv-turistic, 
precum și aspectele mai puțin reali- 
zațe ale activității pionierești. Cu 
acest prilej s-au făcut referiri 
și la activitatea de presă și 
editorială a Organizației pionie
rilor, relevîndu-se succesele dobîndite 
în acest domeniu. Tn continuare, au 
fost jalonate principalele direcții ale 
perfecționării activității pionierești : 
lărgirea și adîncirea efectelor edu- 
cativ-politice ale activității, pionie
rești, sporirea contribuției organiza
ției Ia stimularea preocupărilor pio
nierilor pentru învățătură și îndepli
nirea exemplară a îndatoririlor șco
lare. intensificarea participării pio
nierilor la pregătirea și desfășurarea 
acțiunilor, stimularea inițiativei lor. 
înviorarea vieții de organizație, ridi
carea valorii estetice și formative a 
activității pionierești.

în secția ..Bazele teoretice 
ale activității pionierești" au 
fost susținute comunicări în ca
drul subsecțiilor „Problemele teore
tice ale activității pionierești" și 
„Conținutul și perfecționarea activi
tății pionierești", aparținînd unor per
sonalități ale pedagogiei și sociolo
giei noastre, unor specialiști de la 
Centrul de cercetări pentru proble
mele tineretului, precum și unor co

de cauză pe cele existente. Literatu
ra nu este istorie prdp'riu-zisă, se 
știe, ci o fațetă particulară a acesteia, 
concentrînd, uneori, în cîteva pagini, 
vaste pagini ale istoriei, îndreptînd 
din prezentul faptelor narate o aripă 
către viitorul anticipat de sensul 
acelor fapte. în asemenea condiții, 
spiritul novator este un uni
vers perpetuu deschis, . a cărui 
definire presupune raportarea sa, 
pentru a-l justifica și consacra ca 
atare, la cîteva elemente esențiale.

Mal întîl, s-ar-cere măsurat exigent 
elementul de noutate, gradul în 
care acesta, izvorît din coman
damente major-spirituale, crea
toare, propune o viziune nouă, 
progresistă asupra vieții, găsind 
pentru a impresiona și corespon
dentul ideal în întruchiparea for
mei de comunicare. Iar elementul de 
noutate pe care îl vizează orice 
autor nu poate fi aflat decît în pros
pectarea vieții, a realităților sociale ; 
în cazul concret al literaturii noas
tre prin crearea unor lucrări din 
care să se închege o imagine cuprin
zătoare cu adevarat esențială, repre
zentativă, pentru etapa pe care o 
străbate poporul. Apoi — nu-1 
putem lipsi de acest imperativ ! — 
s-ar cere cunoscute perimetrul de in
fluentă. puterea de penetrație, în 
formele culturii, proliferînd într-o 
optică nouă a creatorului, făcînd 
școală. Căci, autorii unor opere ce 
se vor veritabile „vehjcule" ale unui 
spirit cu adevărat novator n-au ră
mas niciodată singuri; ei au sinteti
zat magistral și experiența, căutări
le altora, dîndu-le expresie ideală, 
germinînd cîmpul creator al con
temporaneității și. pentru multă 
vreme, al urmașilor. De la sine 
înțeles că dreptul la a se numi 
exponent ideal al spiritului novator 
în creație revine autorului de geniu ; 
drumul lui este însă pietruit cu ope
rele unor scriitori ale căror crea
ții depășesc adesea teritoriile unor 
valori obișnuite, geniul năseîndu-se 
sub ochii, cîteodată neatenți, ai con
temporanilor săi, nu pe un cîmp pus
tiu, ci pe solul unei tradiții, sub 
flăcările unei concepții clare des
pre lume și viață, deschisă, obli
gatoriu ideilor de progres și uma
nism. Nici un creator de va
loare, cu atît mai mult marile ex
cepții. nu și-a scris operele în con-

mandanți sau activiști ai organi
zației. Acestea au abordat, la prima 
subsecție, bunăoară, aspecte deose
bit de importante și interesante ale 
activității pionierești, ca : autoedu- 
cația, trecerea de la preadolescentă 
la adolescență, integrarea socială a 
copiilor prin intermediul activității 
pionierești, aspectele metodologice 
ale cercetării interdisciplinare în 
problemele pionierești, valoarea es
tetică a ceremonialului pionieresc 
ș.a. în dezbaterile din subsecția a Il-a 
s-au relevat îndeosebi contribuția ac
tivității pionierești la dezvoltarea 
spiritului colectivist, interrelația 
funcțională dintre munca dirigintelui 
și cea a comandantului, problemele 
formării viitorilor comandanți de pio
nieri, preorientarea profesională prin 
activitatea pionierească, educația ci
vică și cea intelectuală, relația din
tre conducere și autoconducere, ac
tivitatea pionierească într-o școală 
specială ș.a.

La rîndul său, secția „Psihologia 
vîrstei pionierești" a întrunit comu
nicări aparținînd unor psihologi sau 
cercetătorilor științifici de la dife
rite institute centrale, care au abor
dat probleme de genul următor : con
tribuția activității pionierești la dez
voltarea gîndirii tehnice a copiilor ; 
planuri psihologice ale apropierii șco
larilor de tehnică ; formarea gîndi
rii științifice ; comunicare și comu
niune în activitatea educativă : di
namica relației dintre activitatea pio
nierească și cea școlară în formarea 
personalității elevilor ; problema in
tereselor, a atitudinilor morale etc.

în sfîrșit, secția „Metodica activi
tății pionierești" a inclus pe agenda 
sa comunicări referitoare la rolul 
distincțiilor pionierești, cunoașterea 
trecutului istoric al comunei, valori
ficarea tradițiilor locale, valoarea în- 
tîlnirilor pionierilor cu diferite per
sonalități, funcția educativă a con
cursurilor pionierești, metodica mun
cii în diferite cercuri, valoarea edu
cativă a emisiunilor pentru copii 
ș.a.m.d.

Incontestabil, comunicările pre
zentate și dezbaterile pe marginea 
problemelor ridicate de ele reprezin
tă o contribuție reală la fundamen
tarea științifică — psihologică și pe
dagogică — a întregii activități edu
cative a organizației pionierilor. Lu- 
crările simpozionului' au televat 
că problemele pionierești au pă-. 

' trims'în Preocupările universitarilor 
și cercetătorilor științifici, nerămî- 
nînd numai la nivelul practicienilor 
din acest domeniu de activitate. Fap
tul ne bucură, deoarece conține în 
sine garanția intensificării cercetă
rilor competente în domeniul educa
ției extrașcolare, sector care nu s-a 
prea bucurat de atenția specialiștilor 
în trecut. Discuțiile purtate pe sec
ții au evidențiat interesul și afini
tatea participanților fată de proble
mele pionierești, elucidînd multe as
pecte importante ale activității în 
acest domeniu, sau formulînd noi 
ipoteze pentru cercetările viitoare.

E necesar ca strînsa legătură a con
siliilor pionierești cu cercetătorii 
știirlțifici și catedrele universitare să 
se intensifice, în vederea fructifică
rii acestui bilanț rodnic al simpozio
nului național în viitoarele sesiuni 
metodico-științifice, care vor inves
tiga domeniile menționate în refera
tul din plen ca fiind insuficient abor
date pînă acum. Credem că se pot 
organiza chiar cercetări extinse, la 
care, alături de teoreticieni, să par
ticipe și practicienii, în ideea confe
ririi unei motivații științifice activi
tății din detașamente, unități, cercuri 
și consilii pionierești și implicit a 
creșterii valorii sale educative.
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tradicție cu aceste perspective. în 
fine, n-aș ezita să constat că spiritul 
novator, indiferent de momentul în 
care se afirmă, nu și-a refuzat nici- 
cînd aspirația comunicării. Autorii 
adevărați nu fac o lucrare de alchi
mie pură, gratuită, nu se distrag 
— nici nu o pot face — dorinței de 
a fi receptați, de a-și ști mesajul 
creației asimilat. înțeles, urmat. Di
ficultatea analizei unei opere, a uni
versului complex al unei creații nu 
trebuie căutată în secretul orgoliu 
al autorului de a părea profund, ci 
în însăși profunzimea ideilor și sen
timentelor sale. Cînd însă locul pro
funzimii este luat de mimarea aces
teia, cînd claritatea simbolului este 
trădată pentru o incifrare inconsec
ventă și incoerentă, pentru compli
cări artificiale, cînd logica interioară 
a creației (alta decît logica unui dis

Cred că se poate vorbi, 
fără nici o rezervă, de un 
profil al recentului turnezi 
întreprins de Teatrul din 
Tg. Mures in București. 
„Macbeth" de Shakespeare 
șt „Dragostea mea. Elec
tra" de Gyurko Laszlo, 
dramaturg din R.P. Ungară, 
concretizează, ca opțiuni 
repertoriale, străduința co
lectivului teatral de a cu
prinde marile dimensiuni 
ale tragediei; o tragedie 
clasică si cu antecedente 
spectaculare, al căror re
nume îl consemnează caie- 
tul-program. întocmit ase
menea unei mici monografii 
(remarcăm, cu acest pri
lej, reușita st eficacita
tea lui pentru informarea 
spectatorului), st o rein- 
terpretare, de către un au
tor maghiar contemporan, 
în spiritul epocii noastre, 
a vechiului mit al Atrizi- 
lor. O altă trăsătură co
mună celor două specta
cole cred că mai poate fi 
considerată tendința spre 
simplitatea de concepție, 
esentialitatea gestului sce
nic prin care interpreta 
încearcă să traducă spec
tacular. potrivit criterii
lor de teatru modern, tex
tul dramatic.

„Dragostea mea, Elec
tra" reia. în prima parte, 
cunoscutul si mult frecven
tatul mit grec, pentru a-l 
îmbogăți apoi, pe parcursul 
evoluției dramatice. cu 
cîteva elemente si sensuri 
noi, răsunet al unor orien
tări filozofice ale secolului. 
Asemenea multor eroi din 
literatura dramatică con
temporană. Electra lui 
Gyurko Laszlb este, de 
fapt, un personaj care a 
„văzut ielele": dreptatea 
absolută, pe care aceasta 
o simbolizează, este tot
odată. prin imposibilitatea 
corespondentelor ei de
pline cu realitatea, prin
cipala sursă de tragedie, 
surprinsă si exploatată de 
autor. De la „Jocul iele
lor". de Camil Petrescu, la 
„Cei drepți" de Camus, 
cîmpul dramatic în care 
se pot stabili similitudini 
de caracter si situații cu 
piesa lui Gyurkb LaSzlo 
este foarte vast. O oarecare 
originalitate a autorului 
(deși Giraudoux sau Sar
tre reiau motivul antic cu 
o bogăție sporită de nuanțe 
parcă) constă în inedita 
îmbinare a vechii fabu
lații dramatice, cu un a- 
nume sens filozofic con
temporan : absolutul, prin
cipiu al tragediei eline, 
pentru autorul modern im

perativul de neatins, dar 
etern, al omului secolu
lui XX. Paralel cu desfă
șurarea acțiunii, corul — 
constituit pe scenă din- 
tr-un singur personaj — 
punctează aforistic mo
mentele nodale ale con
flictului. Regizorul specta
colului — actorul Ko
vacs Gybrgy — îi con
feră acestui personaj. în 
întregime, spiritul modern 
al epocii noastre. Restul 
distribuției reconstituie in

o mare putere de percu
ție a replicii în sală. În
cercarea de a-si persona
liza pe deplin eroii duce 
insă la unii actori, dată 
fiind o oarecare lipsă de 
conlucrare a echipei, de 
la rol la recital. în deza
vantajul unității si coeren
tei reprezentației.

Cea de-a doua montare 
a teatrului din Tg. Mures 
prezentată în turneu — 

Macbeth" — este revela
toare printr-o îmbinare de-

N TURNEU
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PE MRGINEfl SPECTACOLELOR 
TEATRULUI DE STAT DIN TG. MUREȘ 

(SECȚIA MAGHIARA)

stil clasic tragedia. Ten
tația marelui teatru cla
sic este pentru regizor 
mai puternică parcă decît 
nevoia de a-i atesta noi 
sensuri. Intervenția acto
rului Lohinszky Dorind, 
interpretul corului. ră
mîne. din acest motiv, u- 
neori insuficient de suda.tă 
cu schimbul de replici din 
scenă, unde, dată fiind 
personalitatea actoricească 
puternică a lui Kovăcs 
Gybrgy. asistăm, la evolu
ția unor roluri interpre
tate în mare măsură în 
maniera sa.

Electra (Erdos Irma), O- 
reste (Csorba Andrăs), E- 
gist (Toth Tamăs), Cli- 
temnestra (Szekely Anna) 
și Crisotemis (Szamosy 
Kornelia) sînt orientați spre 
un ioc simplu, deschis, cu

plină a două comparti
mente de spectacol: re
gie (Harag Gybrgy) ■ și sce
nografie (Florica Mălu- 
reanu). Punerea în scenă 
se orientează asupra ca
racterului de frescă, de 
mare desfășurare epică, pe 
care îl presupune lucra
rea shakespeariană, o tra
gedie a setei de putere. 
Fiecare scenă, fiecare dia
log, fiecare personaj, sînt 
tratate cu un interes egal, 
cu o intensitate nedife- 
rentiată. astfel încît vi
zionarea ne dă senzația că 
urmărim cu un binoclu 
în amănunt. plimbîndu-ne 
privirea de la distantă, o 
pînză de Breugel cel bă- 
trîn. Aparițiile oculte ale 
vrăjitoarelor — personaje 
profetice — sînt înfățișate 
în scene întunecate, cvasi-

ireale. captîndu-ne însă 
tocmai prin acest aer di
fuz. Scenele concentrate, 
de acțiune proprîu-zisă. 
sînt concepute regizoral în 
maniera unui teatru vio
lent. cu gesturi aprige, 
brutale, cultivîndu-se prin 
aceasta un spectaculos, 
pus în evidentă deopotrivă 
prin amplasările ■ scenice. 
prin decor si prin costum. 
Fiecare trecere de la un 
tablou la altul reprezintă 
un spectacol în sine si 
simplitatea cu care Florica 
Mălureanu operează sce
nografic aceste transmu
tări ale acțiunii, o certi
fică încă o dată drept un 
talentat om de teatru.

înfățișarea unor timpuri 
de luptă în cadre limitate, 
închise. schimbarea rit
mică (ilustrația muzi
cală ing. Lucian Ionescu) 
a gărzilor la castel, sec
vența încoronării, atmos- 
ferizată medieval prin 
făclii susținute de brațele 
goale ce tîsnesc din 
deschizătura pereților sce
nei. sînt tot atîtea mo
mente de mare spectacol 
De altfel. îmbrăcindu-si 
eroii în cele mai subtile 
culori. în vestminte cu 
croieli greoaie, căutate si. 
paradoxal, de o estetică e- 
legant rafinată, dispunîn- 
du-i în scenă în echili
brate compoziții si urmă- 
rindu-i intens de la cel 
mai amplu la cel mai 
restrîns rol, Florica Mă
lureanu si Harag Gybrgy 
se dovedesc adeptii unui 
teatru de actor. Marea 
distribuție pe care o so
licită piesa — evidențiind 
cîteva reușite actoricești 
— înseamnă însă implicit 
si unele momente de insu
ficientă interpretativă, mo
mente lente, lipsite de 
tensiune, nepermis de ex
tinse . parcă în timp. Pa
tetică^ mai ales într-o 
scenă finală, Tanai Bella 
(Lady Macbeth), prezență 
scenică masivă — deși u- 
neori ușor exterioară — 
Csorba Andras (Macbeth), 
Baes Ferenz (nuanțat rol 
de mare dramă). Adleff 
Ingeborg (apariție fizică 
impresionantă). Banyai Ma
ria, Lorinczy Ilona, 
Szekely M. Eva, în stra
niile compoziții ale vrăji
toarelor. sînt doar cîteva 
nume care contribuie la 
acest spectacol, unul din
tre cele mai remarcabile 
evenimente teatrale ale 
stagiunii.

M. SĂVULESCU
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ț O Alexandru cel fericit : SALA PALATULUI
(seria de bilete — 2 876) ; 20,15 (seria de bilete — 2 877).
• La dolce vita : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
O Am două mame și doi tați : REPUBLICA - 
11,45.;. 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GRĂDINA FESTIVAL -
• Prințul negru : LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 11,30 ;
----- -- 18,30; 21, BUCUREȘTI — 9.; 11,15; 13,30;

j.....
I .11,45 .;

• Prl . . ,.................................
I 16,15; 18,30; 21, BUCUREȘTI — p ,; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 
■' ■18,45 ; '21,'■ GRĂDINA DOiiTĂ '— 26,15. STADIONUL DI

NAMO
o Vițelul de aur : (ambele serii) : FESTIVAL — 9 ; 12,30 ; 
16 ; 19,45.
e A trăi pentru a trăi : CENTRAL — 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; 
16,45, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Roșii și albii : CENTRAL — 19,15 ; 21.
0 Tarzan, omul junglei : VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA 
EXPOZIȚIA — 20,15.
e Pentru încă puțini dolari : LUMINA — 9,15—16 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Elixirul dragostei : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ;
16.30.
• Adio, Gringo : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
LIRA — 15,30 ; 18, la grădină — 20,15 GIULEȘTI — 15,30 ;
18 ; 20,30.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
• Contemporanul tău (ambele serii) : UNION — 16 ; 19.
o ' ...................
•
nuare ; :
19 ; 21, 
GLORIA
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.15.
• Asasinatul s-a comis luni : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9.30—15.30 în continuare ; 18, la 
grădină — 20,15.
• Rolls Royce-ul galben : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 15,15 : 17,45 ; 20.
• La est de Eden : BUZEȘTI — 15.30, la grădină — 20,15.
• Iluzii : BUZEȘTI — 18.
• Noaptea e făcută pentru... a visa : DACIA — 8.15—16,15

în continuare ; 18,30 ; 20,45, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15, la grădină — 20,15.
O Comedianții : BUCEGI — 9—14,30 în continuare 
la grădină — 20.

Crimă în stil personal : UNIREA — 15,30 ; 18. 
Profesioniștii : GRĂDINA UNIREA — 20,15.
Răutăciosul adolescent : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 
Riscurile meseriei : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
Urletul lupilor : COTROCENI — 15,30 ; 18.
Astă seară mă distrez > VIITORUL — 15,30 ; 18.
Pipele : COTROCENI — 20,30, VIITORUL — 20,30.
Pe urmele șoimului : VOLGA — 9—15,45 în continuare ; 

18,15 ; 20,30, VITAN — 18, la grădină — 20.15.
o Vera Cruz : VITANe— 15,30. . ,f
• Pașa : MOȘILOR — 15,30 ; 18, PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.

17,30,
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teatre

Pe plajele lumii : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
In umbra coltului : FEROVIAR — 8,30—16,15 în conti- 

18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
FLOREASCA - 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 

■ 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.15.

o Opera Română : Don Carlos — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Idiotul — 19,30 ; (sala Studio) : O femele cu bani — 19,30. 
O Teatrul de Comedie ; Opinia publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Photo Finish — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) ; Cînd luna e 
albastră — 19,30 ; (sala Studio) : Enigmatica doamnă „M" — 
20.
O Teatrul Giuleștl : Cursa de șoareci — 19,30.
O Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Balul florilor ; La lu
mina luminării — 20.
o Teatrul „Ion Creangă" : Egmont — 18,30.
O Teatrul Național Craiova (la Teatrul Mic) : Nu sînt 
turnul Eiffel — 19,30.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei): Papuciada 
— 17 ; Cabaretissimo — 20,30 ; (sala din str. Academiei) : A 
fugit un tren — 17.
O Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Tă- 
nase-Revue — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : Fe
mei, femei, femei — 19,30 ; (grădina Boema) : Nu te lăsa 
Stroe 1 — 20.
© Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : 
Baladă omului — 20.

ților creatori că întîrzierea în tipare, 
repetarea în copii palide a unor 
opere deja scrise, încercarea de a 
reproduce la scara valorii medii 
universul unor mari autori nu sînt 
în stare să confere progresul unei 
culturi, ci doar să-l amîne nedorit, 
în acest sens, prin autoritatea operei 
sale, fiecare mare scriitor s-a aflat 
în situația de a se delimita și domina 
valorile existente, dar nu negîndu-le 
cu o violență exclusivistă, ci propu- 
nînd o nouă operă, un nou univers. 
O tradiție culturală, literară verita
bilă nu poate fi negată, ci conti
nuată, îmbogățită.

Revenind la una din condițiile pe 
care ar trebui, după opinia noastră, 
să' și le pună sieși un creator stăpînit 
de dorința, de vanitatea — de ce 
nu ? — de a inova, la aceea a aspi
rației de a comunica, de a fi recep

doar cu sentimentul viitorului, igno- 
rînd reacția contemporanilor. Scrii
torul și-a vroit întotdeauna opera 
inteligibilă, și-a vroit cunoscute spi
ritul operei, ideile și sentimentele 
semănate în ea cu trudă și inima
ginabilă dăruire spirituală. La ce 
bună o asemenea încleștare dacă ac
ceptăm că finalitatea ei devine inco- 
municabilă ? Sensurile multiple ale 
poeziei moderne nu sînt egale cu 
lipsa de sensuri a acesteia. Pluriva
lenta ideilor nu o face inanalizabilă, 
ci obligă, dimpotrivă, la analiză în 
profunzime. Preocuparea pentru nu
anțarea unor noțiuni, definirea lor 
cît mai exactă, pentru orientarea 
creației literare pe un făgaș fertil 
creșterii forței de înrîurire a lite
raturii, a valorii artistice a operelor 
literaturii noastre sînt realități esen
țiale ale spiritului creator, construc

DRAMA CUVlNTGLUI DE BffiS
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curs) este abandonată, sacrificată dic- 
teului ilogic, „stării de transă", cînd 
inspirația nu este controlată de ra
țiune, ne întîmpină pseudocreații.

Sînt, desigur, autori, curente, 
maniere literare care refuză o teh
nică consacrată, intenționînd să re
voluționeze înseși normele creației, 
să dea drept la existență unor vi
ziuni și forme noi: sînt chiar mani
feste artistice care mărturisesc tran
șant acest fapt : din efortul spiritual 
al acestora s-au născut opere azi 
fundamentale în istoria culturii. Voi 
zice da nu numai din respect pentru 
faptul literar, pentru evidentă ci și 
pentru că înțeleg a nu ocoli un ade
văr general al progresului și. în 
egală măsură, al progresului cultu
rii : lupta între vechi și nou. Dar 
lupta între vechi și nou nu poate fi 
înțeleasă ca o luptă între tradițiile 
unei culturi și atitudinea de negare 
violentă a acestora, ci ca o luptă 
între elementele de rutină și inerție 
care pot asigura prestigiul trecător 
al unor epigoni (nu cultura propriu- 
zisă !) și credința lucidă a adevăra-

tat, mi-aș îngădui să observ că, oral 
și în scris, acreditarea ideii că lite
ratura modernă (și cu deosebire poe
zia) este greu, dacă nu imposibil, 
de analizat și interpretat nu ar avea 
decît darul de a crea confuzii în 
exercitarea funcției selective a cri
ticii. de a teoretiza labilitatea crite
riilor, extensiunea lor hiperbolică, 
punînd în dificultate și chiar făcînd 
imposibilă aprecierea valorică. Mi se 
par, oricîte amendamente de context 
scriitoricesc s-ar aduce, discutabile 
afirmațiile potrivit cărora poezia 
modernă este inanalizabilă, „o limbă 
de neînțeles", iar „una din trăsătu
rile de bază ale poeziei moderne este 
ambiguitatea", făcute în cadrul unei 
inițiative publicistice deosebite a re
vistei „România literară", într-un ar
ticol semnat de poetul Șt. Aug. Doi
naș, față de a cărui poezie autorul 
acestor rînduri are o consideratiune 
specială, tocmai pentru că ceea ce 
are mai valoros creația sa este ana
lizabil. ferit de ambiguități, dar nu 
de profunzimi.

Nici un scriitor autentic n-a creat

tiv al acestor ani, îndeosebi a celor 
care au urmat Congresului al IX-lea 
al partidului. De aceea voi fi un 
partizan activ al unor asemenea dis
cuții.

Discutîndu-se adesea despre dato
riile cititorului, despre necesita
tea ca acesta să-și îmbogățeas
că permanent lecturile, despre 
nevoia cultivării unei anume sen
sibilități pentru receptarea lite
raturii — cerințe pe care nu 
putem să nu le acceptăm — vom 
observa că nu întotdeauna sînt nu
mite pregnant și datoriile creatoru
lui, exigentele față de conținutul, de 
ideile operei sale și, în egală măsură, 
față de expresia artistică a creației, 
de puterea sa de a impresiona, de 
a comunica.

Este astfel posibil să se ajungă la 
opinii potrivit cărora atitudinea re
zervată. lipsa de entuziasm și ade
rentă la texte incifrate. în care este 
ușor depistabil vidul ideilor și al 
sentimentelor, să fie violent respinse, 
etichetate, ca înseși rezervele unul

O
critic față de valoarea cu totul dis
cutabilă a unor lucrări să ducă, din 
snobism, la considerarea criticului 
respectiv drept fără gust și sensibi
litate. Nu am intenția de a conferi 
criticii dreptul de a da sentințe defi
nitive, dar consider că supunerea lu
crării artistice unor analize care să 
ducă la determinarea naturii și di
mensiunii talentului, (nu e vorba de 
a măsura cu metrul sau cu centi
metrul talentul unui autor, firește !) 
la sublinierea originalității unei lu
crări, a conținutului său. a umanis
mului pe care-1 incorporează în țe
sătura sa intimă poate da criticii 
rigoare și personalitate. Nefiind o 
„copie" naturalistă a realității, lite
ratura rămîne fidelă acesteia, este 
un reflex specific al vieții. Evaziu
nea, fie în ermetism, fie în schema
tism, este o contrazicere și compro
mitere a literaturii. Și dacă am con
semnat la timpul potrivit cu satis
facție atitudinea intolerantă a criticii 
față de lucrările schematice, care 
caricaturizau și despuiau de senti
mentul autentic al vieții literatura, 
as observa că volume de poezie sau 
proză tributare unui alt schematism 
— formalismului, ilogicului, mistifi
cării pînă la incredibil a trăirilor 
umane — sînt adesea întîmpinate cu 
toleranță și precauții inutile. Respec
tul față de operă și față de creatorul 
său nu-1 voi afla niciodată în in
dulgenta analizelor, în eschivarea 
judecății de valoare, ci în efortul 
de situare a lucrării în epoca în 
care este produsă, în climatul lite
rar, în exigențele majore ale li
teraturii noastre. în acest fel, „reac
tualizarea" mimetică a unor modali
tăți lirice a căror rațiune era aceea 
de a exprima un protest social și es
tetic față de realitățile unei orînduiri 
minată de grave contradicții sociale, 
promovarea lor într-un context so
cial cu totul diferit, ar fi considerate 
mai exact, s-ar dovedi anacronismul 
și artificialitatea lor, iar producțiile 
literare rezultate ar fi analizate cu 
mai multă rigoare critică. Noua rea
litate socială pe care o trăim se cere 
înfățișată cu adevărurile și dimensiu
nile ei. însuși sensul acestei realități 
îl obligă pe creator să se integreze, 
prin operă, unei perspective lumi
noase, pătrunse de umanism, de în
credere în viitor, să se situeze într-un 
context social bine conturat și să-l 
înțeleagă prin prisma concepției ma- 
terialist-dialectice. Sustragerea, ifi-

Poeta RODICA IULIAN continuă 
și adîncește în volumul ELEGIILE 
DE PE POD preocupări lirice evi
dente sau numai sesizabile în pri
mul său volum. Lirica poetei, cu in
flexiuni și nuanțe multiple, se dez
voltă organic în sensul unei poezii 
cerebrale, nu numai în modul de a 
trata diferite specii și motive ale 
genurilor așa-zis tradiționale (lirică 
patriotică și cetățenească, poezie ele
giacă, de dragoste etc.), dar și în 
felul particular de a exprima pro
priile stări sufletești ori de a releva 
adevărurile eterne ale vieții ce răz
bat și predomină în versurile sale. 
La Rodica Iulian sentimentul patri
otic se identifică cu ideea de con
tinuitate a oamenilor pe acest pămînt. 
într-un vers tonic și luminos : „...Aici 
adică șezurn și am respirat / aerul 
alpin al desăvîrșirii noastre, / în
vățăceii înțeleptei oi vorbitoare, / și 
ne-am silabisit numele / pe o sin
gură întindere de pămînt". („Gust"). 
Starea predominantă în astfel de po
eme — dintre care mai amintim 
„Elegie la Scărișoara", „Bratocea", 
„Seară de Vidra" — este aceea de 
contemplație în fata statorniciei sem
nelor lăsate de istorie pe aceste me
leaguri. Senzația 
apartenenței la a- 
cest destin viu al 
istoriei împlinește 
și sporește una 
dintre calitățile 
poetice esențiale 
ale autoarei, evi
dentă încă de lâ debut, acum mai 
elevată și mai nuanțată printr-un 
proces de interiorizare.

Actul poetic constituie, la Rodica 
Iulian, o activitate lucidă de explo
rare a noi zone umane. Poemele sale, 
refuzînd emoționalitatea spontană și 
facilă, constituie expresia contempo
rană a unui proces vechi de înlocu
ire a sentimentalismului romanțios 
cu produsul spiritualizat; este o po
ezie lucidă, răzvrătită împotriva li
rismului minor și imaginii siropoa
se. Lirica sa se exprimă temerar 
asupra celor mai diverse aspecte ale 
vieții și ale creației dintr-un spirit al 
îndrumării actului poetic spre zo
nele trepidante ale cotidianului : „Nu 
e simplu de loc, / asta și vreau să 
înțelegeți, / de aceea cu motorul de 
patru cilindri, / cu faruri pentru 
ceață, / am năvălit în atriul pardo
sit cu marmură, / am îngăduit pot
coavelor de cauciuc / să rupă dansul 
mozaicului" („Mic poem sacrilegiu"). 
Poezia, după cum se observă în a- 
cest manifest poetic, este scoasă din 
zonele liniștite ale meditației pure 
pentru a fi reașezată în drepturile ei 
legitime de activă participantă la rit
murile efervescente ale omului con
temporan. Găsim în lirica poe
tei ceva din stilul laconic și aluziv 
al poeziei ce se impune ca reacție 

■ viguroasă la tentația mistificării sen
timentelor umane autentice, sau de 
jpsțpagjzșțțga, ațtef , îptr-un unjyețș,,, 
■confecționat. Arta a întrebărilor ma
jore, intuind într-un registru liric 
sobru resorturile intime ale realită
ții. lirica din actualul volum al 
Rodicăi Iulian confirmă debutul 
interesant, cristalizîndu-se într-o 
structură unitară. Desigur, poe- 
ta, găsindu-și propria formulă artis
tică, mai are de învins o anumită 
uscăciune sesizabilă în unele dintre 
poeziile sale, după cum o mai largă 
desfășurare a talentului în direcția 
cultivării unei poezii izvorîte din ac
tualitate, din tradițiile istorice, 
domeniu în care dovedește calități 
certe, ar pune mai profund șl mai 
amplu în văloare resursele sale li
rice.

★
Poet cu altă structură, DUMITRU 

M. ION descoperea. încă din primul 
volum, IADEȘ, imaginea coerentă a 
lumii, fixată în lucruri. în istoria 
stratificată în timp, vie însă prin 
gesturile ce le semnifică și durabilă 
prin continuitate. Poetul își caută 
începuturile în semnele înscrise de 
înaintași în piatră și lemn, în balade 
și legende. Gestul său de cuprindere 
a timpului nemărginit, specific bas
mului popular, exaltă mîndria de a 
fi rodit din acest pămînt. Debutul 
releva un poet al plaiului, înclinat

spre meditație de factură baladescă, 
din perspectiva căreia încerca să 
descopere destinele oamenilor, să și 
le apropie, cufundîndu-se în ele. Po
ezia lui se supunea unor ritmuri ar
haice, impregnate de mituri și legen
de, se extazia juvenil în fața mira
culosului natural și exalta cultul stră
moșilor făcînd din acesta crezul său 
moral. Ceea ce asigura volumului 
unitatea de gîndire și de simțire era 
unda subterană abia simțită a cău
tării iscoditoare în încercarea de a 
se apropia de filonul etern al con
diției omenești.

Explorînd mai adînc semnificațiile 
tradițiilor folclorice, recentul volum, 
VÎNĂTORILE, devine o meditație a- 
supra destinului ființei umane. Ne 
găsim în fata unui poet cu un u- 
nivers artistic constituit — desigur, 
susceptibil de îmbogățire.

VÎNĂTORILE. un autentic poem 
epopeic, are valoarea unui cînt inspi
rat din veșnica și neîntrerupta petre
cere a omului prin lume. Este poezia 
vieții eterne, mereu aceeași, dar de 
fiecare dată alta. „Omul șade ca o 
carte pe față" spune într-un vers 
poetul, el își deschide petalele spre 
orizonturile lumii încă de la naștere 

cu setea de lumi
nă în priviri. Ma
rea confruntare 
cu viața, urmă
rită în ritmurile 
ei firești, se des
fășoară în neîn
treruptă competi

ție cu timpul, în fața căruia omul în
cearcă să-și biruie propriile imper
fecțiuni și să înalțe deasupra clipei 
viața ca adevăr etern. Acesta ar fi, 
în esență, sensul poemului, a cărui 
origine folclorică este evidentă. Poe
tul își desfășoară arpegiile sonore 
în versuri încântătorii, adeseori în 
metru popular ca în „Vînătorile de 
pe dealul părinților", versuri bogate 
în sugestii, în asociații metaforice 
surprinzător de proaspete.

Dumitru M Ion încearcă, de cele,' 
mai multe ori cu real succes, să 
convertească gîndirea și arta popu
lară unei viziuni moderne. Din a- 
ceastă încercare s-a născut un poem 
remarcabil prin strădania autbrului 
de a se întoarce la menirea primară 
a~ limbajului poetic în stare să des
fășoare, în planuri ample, fără a 
recurge la concepte, meditația asu
pra destinului uman. Cu toate cali
tățile artistice remarcabile, a plasti
cității și bogăției metaforice, în crea
ția poetului se străvăd aspectele sum
bre ale existenței dominată de fata
lism și neîncredere în posibilitatea 
realizării ei plenare. Fără îndoială, 
folclorul nostru constituie o creație 
de o excepțională complexitate. Dar 
el nu este un tot unitar scutit de 
contradicții. Depozitar al înțelepciu
nii și experienței milenare, el surprin
de în "unele Creații și accente fată-1 
liste explicabile:.în contextul istoric, 
respectiv,..dar.' 'manifestă, prepon
derent, o atitudine activă în fața 
vieții, u& sens optimist, creator, plin 
de energie și vitalitate. Tocmai aici 
mi se pare că poetul ar fi avut largi 
posibilități de afirmare a gîndirii 
sale contemporane, a consecvenței 
depline cu perspectiva materia
listă asupra evoluției umanității, a 
locului ființei umane. Tocmaj-&*de 
aceea un poet autentic de valoarea 
lui Dumitru M. Ion, credem că își 
va consolida calitățile printr-o gîn
dire pătrunsă de spiritul epocii 
noastre. Intensă și dramatică, poezia 
lui Dumitru M. Ion fără a se con
forma unor scheme rigide, nu e scu
tită totuși pe alocuri de anumite di
latări sau de alunecări discursive. 
Materia poetică rămîne uneori în' 
stare minerală, nefiind îndeajuns su
pusă unui efort creator de limpezire 
și concentrare.

La al doilea volum al lor, cei doi 
poeți au reușit să se ridice de la 
gestul spontan al simțirii artistice la 
unul de organizare riguroasă, de con
stituire a unor universuri poetice 
inspirate în ce au mai autentic din 
frămîntările trecutului nostru istoric, 
din multele întrebări ce si Ie-a nus 
dintotdeauna omul.

Emil VASILESCU

norarea vieții, a realității sînt un 
nonsens pentru creatorul care înțe
lege să-și cultive rodnic vocația. Cu
tare pseudoroman, sau antiroman 
contorsionat, „călcînd în picioare" 
reguli interne ale creației ar fi a- 
nalizat și calificat cu mai multă fer
mitate a demonstrației critice. Iar 
poezii care nu au nici un sens nu ar 
mai fi „suspectate" a fi opere deschi
se, pretabile la mai multe interpre
tări, ci la una singură, la aceea pe 
care o merită orice lucrare lipsită de 
valoare, scrisă fără talent, ieșită din- 
tr-o contaminare cu „mimetism". 
Din acest punct de vedere am re
ținut cu interes investigațiile anali
tice la obiect întreprinse de poetul 
Șt. Aug. Doinaș în suita de articole 
(Moda poetică — ’68) în care au 
fost detectate cu finețe și combătute 
multiple posturi ale imposturii lirice, 
între care acelea ale dicteului auto
mat, ale aglomerării ilogice de cu
vinte n-au ocupat un ultim loc.

Referindu-se la poezia vremii sale, 
cărturarul G. Barițiu scria : ...„Ce e 
drept, se află la toate națiile și un 
număr de făuritori de versuri, poeți 
nepoeți, de carii te miri ce duh îi 
poate împinge să piardă vremea cu 
cioplirea de versurele. din care nu 
răsuflă nici o căldură spirituală, a 
căror cetire te adoarme sau te face 
să-ți pierzi pentru totdeauna răbdat 
rea de a mai citi versuri, sau adecă 
vorbind mai artistic, de a mai citi 
producte poetice". Rînduri a căror 
actualitate nu aș ezita să o afirm 
în anume prilejuri. După cum nu 
cred a fi de prisos a aminti cuvin
tele unui ctitor literar. Ion Heliade 
Rădulescu. care scria : „Poezia își 
are limba ei. ca și toate celelalte 
științe și meșteșuguri, și ca să o 
înțelegi, trebuie să o înveți, precum 
se învață toate limbile, ba încă să 
treci și prin toate învățăturile care 
te pot face destoinic a învăța acest 
meșteșug frumos".

Această „limbă a poeziei" trebuie 
învățată, mai întîi, de cei ce se încu
metă să o mînuiască. A te hotărî să 
scrii o carte, destinînd-o vremii tale 
și vremurilor viitoare, înseamnă a 
accepta oficierea prin trudă scriitori
cească a unui gest sacru. El, gestul, 
nu poate fi trădat și nici minimalizat 
prin a accepta măcar pentru o clipă 
ideea că lucrarea poate fi sortită 
incomunicării, rămînînd un „univers 
închis" pentru receptivitatea umană.

t V

PROGRAMUL I
10,00 — Limba germană. Lecția 

57 (reluare). 10,30 — Pentru elevi. 
Consultații la fizică. 11,00 — Ce 
ați dori să revedeți ? Filmul ar
tistic : „încurcăturile de la Cole
giul Nutbourne" — o producție a 
studiourilor engleze. 12.15 — în
chiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Telex TV. 17,35 — Lumea 
copiilor. întîlnire cu delfinii. Film 
de Pompiliu Gîlmeanu. 17,50 — 
Limba rusă. Lecția 58. 18,15 — 
Studioul pionierilor. Cîntece pio
nierești. 18,40 — Un interpret în
drăgit. Ion Dolănescu. 19,00 — 
Prezentarea expoziției de desene 
ale copiilor. Transmisiune în di
rect din Sala Dalles. 19,30 — Tele
jurnalul de seară. Buletinul me
teorologic. 20,00 — Seară de ope
retă. Selecțiuni din opereta : „Ana 
Lugojana“ de Filaret Barbu. Li
bretul de Vasile Timuș, Petre An- 
dreescu și Alexandru Șahighian.
21.30 — Avanpremieră la campio
natele europene de box. 21,50 — 
Transfocator. Partea a doua a an
chetei. „Cum au ajuns pe banca 
acuzării ?“ 22,10 — Publicitate.
22,15 — Film TV. „De la popor 
la popor". Film : Scrisoare din 
Terrasson — producție a Televi
ziunii franceze. 22,45 — Arte fru
moase. Pj-in expozițiile pictorilor : 
Eugen Popa, Eugen Iftode, Maria 
Blendea. Prezintă Horia Horșia. 
23,00 — Telejurnalul de noapte. 
23,10 — închiderea emisiunii.

PROGRAMUL II
19,30 — Telejurnalul de seară. 

20,00 — Concert simfonic. Orches
tra simfonică a Radioteleviziunii. 
Dirijor: Iosif Conta. „Variațiuni ci
nematografice'* de Dumitru Capo- 
ianu; Orchestra simfonică a Filar
monicii de Stat „George Enescu". 
Solistă: Alicia de la Rocha — Spa
nia. Dirijor: Mihai Brediceanu. 
Concertul pentru pian și orchestră 
în la minor de Schumann. 20,45 Film 
artistic : „Gioconda fără surîs" — 
o producție a Studioului cinema
tografic „București". Regia : Mal
vina Ursianu. Cu Silvia Popovici, 
Ion Marinescu, Gheorghe Cozo- 
rici. 22.20 — închiderea emisiunii.
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IERI S-AU DESCHIS LA BUCUREȘTI

Lucrările sesiunii Comitetului Executiv 
al Federației Sindicale Mondiale1

Miercuri dimineața. în sala de mar
mură a Casei Scînteii din București, 
au început lucrările celei de-a 36-a 
sesiuni a Comitetului Executiv al 
Federației Sindicale Mondiale.

Timp de trei zile, membrii Comite
tului Executiv vor dezbate probleme 
legate de pregătirea celui de-al VII- 
lea Congres Sindical Mondial. în a- 
cest scop, vor fi discutate „Raportul 
Comisiei pentru elaborarea docu
mentului de orientare și de acțiune 
sindicală, referitor la pregătirile pen
tru congres", „Raportul privind or
ganizarea celui de-al VII-lea Congres 
Sindical Mondial", precum și cererile 
de afiliere la F.S.M.

Sesiunea a fost deschisă de Renato 
Bitossi, președintele Federației Sin
dicale Mondiale, care, după ce a mul
țumit Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Româ
nia pentru ospitalitatea și contribuția 
adusă la organizarea sesiunii, a urat 
participanților succes în desfășura
rea lucrărilor.

In numele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, Gheorghe Apostol, pre
ședintele Consiliului Central, a salu
tat prezența la București a membri
lor Comitetului Executiv al F.S.M., 
subliniind că ținerea la București a 
acestei reuniuni constituie expresia 
grăitoare a legăturilor frățești multi
laterale de cooperare și colaborare 
ce există între sindicatele din Ro
mânia și organizațiile sindicale afi
liate la F.S’.M., o materializare a sen
timentelor de temeinică prietenie 
bazate pe încredere și respect reci
proc. în același timp, președintele 
U.G.S.R. și-a exprimat convingerea 
că cea de-a 36-a sesiune a Comitetu
lui Executiv de la București va

★

Miercuri seara, în sala Teatrului 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, â avut loc un spectacol de 
gală prezentat de Ansamblul artistic 
al U.G.S.R. în cinstea participanților 
la sesiunea Comitetului Executiv al 
Federației Sindicale Mondiale.

împreună cu Renato Bitossi, pre
ședintele F.S.M., Louis Saillant, se-

Succese ale artei 
peste

Colectivul teatrului „Lucia Sturdza 
Balandra" din Capitală a. reprezen
tat cu succes arta teatrală româ
nească la două mari competiții ar
tistice internaționale — Festivalul 
internațional al teatrelor de la Flo
rența și cea de-a 16-a stagiune a 
Teatrului națiunilor de la Paris. 
Spectacolele „Moartea lui Danton", 
prezentat la Florența, și „D-ale Car
navalului", la Paris, au cucerit pu
blicul spectator. Personalități teatra
le de renume și presa de speciali
tate au apreciat în mod deosebit 
spectacolele prezentate de artiștii, ro*; 
mâni, subliniind virtuțile ■ artei- lor < 
interpretative, > regizorale -și '-'sc'eîîd®' 
grafice.

La înapoiere în țară, colectivul

Vagoanele—asa cum nu le cunoaște călătorulo î »
(Urmare din pag. I)

— Am călătorit, nu o dată, cu aces
te vagoane de clasă. încălzite cu aer 
insuflat, luminate fluorescent, mai 
comode și mai încăpătoare, cu înfăți
șare mai plăcută datorită utilizării 
unor materiale moderne la confec
ționarea pereților și mobilei, avînd 
o suspensie care le asigură un mers 
liniștit, ele sînt preferate de călători. 
Ce alte realizări, din anii la care ne 
referim, merită o mențiune specială ?

— Vagoanele, cu caracter de u- 
nicat. pe 10 și 20 de osii pentru 
transportul transformatorilor sau al 
pieselor grele negabaritice. Cel mai 
mare dintre acestea, cu o capaci
tate de 280 tone, e însoțit de un 
fel de uzină electrică ne roate, care 
îi furnizează energia pentru exe
cutarea unor mișcări de ridicare,,, 
de coborîre. de lărgire a gabaritu
lui, de deplasare transversală. Cînd 
situația o cere, acest vagon trans- 
bordor se poate desface în două 
jumătăți, permitînd astfel ca în
cărcătura să poată fi așezată pe sol. 
la locul de destinație. Mai putem 
cita vagoane de același tip cu lon
geron înalt, cu platformă suspen
dată. vagoane dozatoare pentru pia
tră spartă, destinate balastării te- 
rasamentelor noi etc.

— In această tendință de diver
sificare. cred, se reflectă necesita
tea ca materialul rulant să tină va
sul cu dezvoltarea și diversificarea 
economiei naționale. cu exigenta 
sporită a călătorilor.

— întocmai. Iar preocupările noas
tre imediate, cît si cele_ de pers
pectivă. scot în evidentă și mai 
pregnant silința uzinei de a fi în 
pas cu dinamica realității. în a- 
cest sens, putem vorbi de un nou 
tip de vagon cu platformă lungă 
pentru transportat stîlpi de beton, 
bușteni mari etc., de vagoane spe
cializate pentru transportul negru
lui de fum. al produselor chimice, 
al automobilelor, al containerelor. 
Vom produce încă vagoane-dormi- 
tor. vagoane-postă. vagoane de 
clasă necompartimentate pentru 
transportul pe distanțe scurte și 
altele. Se înțelege că si acestea vor 
corespunde unor caracteristici mo
derne. vitezelor din ce în ce mai 
mari de rulai.

— Se vot desprinde, privind în
tr-o perspectivă mai îndepărtată, 
niște tendințe de ordin mai gene
ral privind evoluția construcției de 
vagoane ?

— Da : si în acest sens merită 
pomenite cel puțin două din ele. 
Mai întîi. tendința de a se gene
raliza transportul urin containere, 
deci preferința pentru vagonul plat
formă. în care aceste containere pot 
fi așezate mai lesne. Iar în al 
doilea rînd. e vorba de introduce
rea. potrivit unei convenții stabilite 
pe plan european, a cuplării auto
mate. Aceasta înseamnă că vor 
dispărea tampoanele si. orintr-o u- 
șoară ciocnire, vagoanele vor putea 
fi cuplate, repede si sigur. Această 
tendință e avută !n vedere de pe 
acum si vagoanele noastre sînt con
cepute astfel îneît să poată fi a- 
daptate acestui nou sistem de cu
plai.

Paralel cu progresul tehnic si 

constitui un moment pozitiv în pre
gătirea celui de-al VII-lea Congres 
Sindical Mondial.

După adoptarea ordinei de zi. ra
portul la primul punct a fost prezen
tat de Pierre Gensous, secretar ge
neral adjunct al Federației Sindicale 
Mondiale.

La dezbaterile pe marginea rapor
tului prezentat au luat cuvîntul : 
Luciano Lama (Italia), secretar al 
Confederației Generale Italiene a 
Muncii — C.G.I.L., Sandor Gaspar 
(R. P. Ungară), secretar general al 
Consiliului Central al Sindicatelor. 
Herbert Warnke (R. D. Germană), 
președintele Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane — F.D.G.B., Umberto 
Fornari, secretar general al Uniunii 
Internaționale a Sindicatelor din A- 
gricultură, Hakue Honje (Japonia), 
președintele Federației Sindicale din 
Construcții, Karel Polacek (R. S. Ce
hoslovacă), președintele Consiliului 
Central al Mișcării Sindicale Revolu
ționare Cehoslovace, Piotr Pimenov 
(U.R.S.S.), secretar al Consiliului 
Central al Sindicatelor, și Lazaro 
Pena (Cuba), vicepreședinte al F.S.M.

Vorbitorii au abordat o serie de 
probleme legate de conținutul docu
mentului de orientare și de acțiune 
sindicală ce urmează să fie prezentat 
celui de-al VII-lea Congres sindical 
mondial, făcînd propuneri privind 
completarea și îmbunătățirea aces
tuia. De asemenea, vorbitorii s-au 
referit la o serie de aspecte ale acti
vității F.S.M. și la sarcinile pentru 
dezvoltarea unității de acțiune a or
ganizațiilor sindicale, de diferite afi
lieri și orientări.

Lucrările sesiunii continuă.
★

cretar general al F.S.M., și membri 
ai Comitetului Executiv al F.S.M., la 
spectacol au asistat Gheorghe Apos
tol, președintele Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, Constantin Drăgan, 
prim-vicepreședinte al U.G.S.R., ac
tiviști ai sindicatelor.

(Agerpres)

teatrale românești 
hotare

teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" 
a adresat o telegramă tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, în care 
se spune -vintre altele : „Cu deose
bită re< t, ’-ință și respect, colecti
vul tea'. ’’ i „Lucia Sturdza Bu
landra" mulțumește partidului, gu
vernului și dumneavoastră personal, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
pentru grija continuă ce ;io„arătăți 
dezvoltării materiale și spirituale a 
țării noastre și o dată <țd'adeasta ,și' 
artei teatrale românești".

(Agerpres)

constructiv, uzina de vagoane ară
deană își îmbunătățește în mod sis
tematic modalitățile de organizare, 
atît în fiecare nucleu de lucru, cît 
și pe întregul ansamblu. Un co
lectiv de specialiști, nu prea nu
meros. alcătuind serviciul de orga
nizare științifică a muncii si a 
producției, se străduiește să facă 
față problemelor complexe cu care 
e confruntat, prin atragerea unor 
specialiști din secțiile productive 
drept colaboratori. Judecind după 
îoade. sistemuj de lucru s-a ară
tat a fi eficient. Discutăm cu in
ginerul loan Bangar din cadrul ser
viciului de ’ organizare științifică.

— începînd din 1966—1967, ani 
hotăritori pentru organizarea rațio
nală a producției din uzină — ne 
precizează dîr.sul — am trecut la 
sistemul de fabricație a vagoane
lor ..pe fluxuri". Au fost eliminate 
transporturile inutile. încrucișate, 
ceea ce a dus la sporirea randa
mentului economic și a producti
vității. prin reducerea activităților 
auxiliare de prisos.

— Ați epuizat, toate rezervele la
tente ale acestui sistem, ori se mai 
întrevăd încă posibilități de perfec
ționare ?

— Prin ceea ce am realizat pînă 
acum abia am creat premisele pen
tru introducerea unui mod de or
ganizare si mai eficace „a fluxului 
longitudinal pe tacte". Asta în
semnează obținerea unei astfel de 
exactități. îneît subansamblurile ce 
alcătuiesc produsele în curs de fa
bricație să se întîlnească în locuri 
precise conform unui grafic orar 
strict, ca pe o bandă de mon
tai.

— Si pe cînd concretizarea aces
tei superioare modalități de orga
nizare în procesul de producție ?

— E vorba de o preocupare în 
perspectiva căreia lucrăm neîncetat. 
Pentru a obține precizia „de cea
sornic" pe întregul ansamblu, e ne 
voie să eliminăm, cum e si logic, 
o seamă de imprecizii si gîtuiri ale 
fluxului cu caracter local. în cursul 
anului trecut am eliminat din hala 
de vagonai o astfel de anomalie, 
care făcea, din pricina unei neratio- 
nale așezări a instalației de sablai, 
ca produsele aflate în fabricație să 
circule pe o anume porțiune în 
„contra-flux". ceea ce provoca de
reglări. întirzieri. cheltuieli nerctio- 
nale. Asemenea perfecționări au a- 
vut loc și în alte secții, cum ar fi 
secția de debitare. Anul acesta, tot 
în cadrul acestui plan de măsuri 
de organizare. începe construcția u- 
nui tunel de vopsire si uscare, ceea 
ce va aduce înlocuirea operațiilor 
manuale, de scăzută productivitate.

— Mi-ati vorbit pînă acum, fie de 
acțiuni de raționalizare încheiate, fie, 
de altele. în perspectivă. Dar care 
e în momentul de fată preocuparea 
cea mai arzătoare ?

— Reorganizarea transportului in
tern. Acum doi ani s-au efectuat în 
acest sector o seamă de raționalizări, 
care au soluționat, pe moment, unele 
deficiențe. A venit însă timpul ca 
problema transporturilor să. fie a- 
bordată într-o perspectivă mai am
plă. Propunerile în acest sens, elabo
rate de un colectiv de studiu, se află 
în fază de dezbatere. în esență se

Cronica zilei
Au sosit în Capitală, venind de la 

Moscova, participanții la cursurile 
.internaționale organizate de Institu
tul central de perfecționare a medi
cilor de la Moscova, în colaborare 
cu Organizația Mondială a Sănătății.

Grupul este alcătuit din specialiști 
în probleme de sănătate publică din 
Bulgaria, R. D. Germană, Iugoslavia, 
Mongolia, Polonia, România și Uniu
nea Sovietică.

Oaspeții vor întreprinde o călăto
rie de studii în țara noastră și vor 
vizita unități medico-sanitare.

în ziua sosirii, oaspeții au fost pri
miți de prof. dr. Eugeniu Mareș, ad
junct al ministrului sănătății, cu care 
prilej au fost dezbătute probleme 
privind activitatea de cercetare me
dicală și de ocrotire a. sănătății.

★
Miercuri după-amiază, la Asocia

ția de drept internațional și relații 
internaționale (A.D.I.R.I.) prof. Achile 
Alboneti din Italia a . conferențiat 
despre „Securitatea europeană".

Oaspetele a fost prezentat asisten
tei de Mircea M'alița, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, secretar 
general al A.D.I.R.I.

Printre participanți se aflau spe
cialiști în dreptul internațional, cer
cetători în domeniul relațiilor inter
naționale, cadre didactice universi
tare, ziariști.

★
Miercuri dimineața a părăsit Capi

tala, îndreptîndu-se spre R. D. Ger
mană, conf. dr. Ovidiu Bădina, di
rectorul Centrului de cercetări pen
tru problemele tineretului, care va 
participa la. colocviul . internațional 
asupra problemelor tineretului orga
nizat de Institutul central pentru ti
neret din Leipzig.

★
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de U.N.E.S.C.O.. 
Comitetul de Stat pentru Cultură 
și Artă. Uniunea Scriitorilor. Co
misia Națională a Republicii So
cialiste România pentru U.N.E.S.C.O. 
si Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea au organi
zat miercuri seara, în sala Dalles 
din Capitală, un simpozion închinat 
poetului american Walt VZhitman, de 
la a cărui naștere s-au împlinit 150 
de ani.

La manifestare au participat oa
meni de cultură si artă, un nume
ros public.

Au fost prezenți Harry G. Barnes, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Statelor Unite la București, si alți 
membri ai ambasadei.

La invitația Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea. timp de zece zile ne-a vizitat 
țara scriitorul turc Yusuf Ziya Baha- 
dînlî. deputat din partea Partidului 
Muncitoresc din Turcia.

în cursul vizitei, oaspetele a avut 
întrevederi la Marea Adunare Națio
nală, Ministerul învățămîntului, 
I.R.R.C.S. și alte instituții centrale, 
a vizitat unele obiect’ve economice 
și culturale din Capitală și din țară.

★
Artiștii Teatrului național de pă

puși din Cuba, care au făcut un tur
neu în țara noastră în cadrul schim
burilor culturale româno-cubaneze, 
au părăsit miercuri la amiază Capi
tala. Timp de aproape două săptă- 

illmîhi, artiștii cubanezi au prezentat 
^spectacole pentru adulțl și topii în 
țțorqșele București, Brașov și Gheor
ghe Gheorghiu-Dej.

(Agerpres)

preconizează reorganizarea rețelei, a 
secției însăși, a magaziilor centrale 
și intermediare. Pentru găsirea celor 
mai bune soluții ne-am propus să 
elaborăm un model matematic, ape- 
lînd pentru efectuarea calculelor la 
un ordinator electronic. Cu alte cu
vinte. e vorba de încă o etapă în or
ganizarea științifică a uzinei care ne 
apropie de introducerea desfășurării 
riguroase a fabricației în fluxuri pe 
tact, ce ne-am propus-o în perspec
tivă.

...Pe platforma uzinei, adevărat 
„triaj" în miniatură, zeci și zeci de 
vagoane așteaptă „startul" spre ma
gistralele de otel ale țării : vagoane 
de mare viteză pentru trenurile de 
pasageri, vagoane de mare tonaj , și 
gabarit pentru economia națională. E 
o imagine care sugerează forța si 
ritmul viu al unui harnic și talentat 
colectiv angajat pe traiectoria pro
gresului tehnic, hotărît să-și mate
rializeze întreaga energie și capaci
tate creatoare în noi realizări închi
nate celui de-al X-lea Congres al 
partidului și celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării patriei. '

(Urmare din pag. I)

mă din partea Statelor Unite încu
rajarea exporturilor, precum și 
„eforturi extrem de urgente pentru 
a deschide sau redeschide piețele 
externe pe care accesul este limitat 
de bariere". Tocmai aceasta a de
terminat recentele turnee în Europa 
occidentală și Extremul Orient ale 
ministrului american al comerțului, 
Maurice Stans. în cadrul unei con
ferințe de presă, acesta a declarat 
că Washingtonul efectuează în mo
mentul de față un studiu aprofundat 
în vederea „reevaluării relațiilor 
comerciale". cu Piața comună vest- 
europeană. Statele Unite au lansat, 
în acest sens, ideea organizării. în
tre țările membre G.A.T.T., a unei 
„runde Nixon", care să pregătească 
eliminarea „barierelor comerciale 
'netarifare" (limitări cantitative, nor
me tehnice, restricții sanitare im
puse importurilor etc.). Aplica
rea acestui proiect ar urma — 
în concepția Washingtonului — să 
asigure, după patru ani, o creștere 
a exporturilor americane cu 42 la 
sută. Statele Europei occidentale au 
evitat însă să dea un răspuns de
finitiv acestei propuneri, partenerul 
elvețian considerînd-o doar „o arie 
îndepărtată a viitorului".

Deocamdată, partenerii vest-euro- 
peni cer Washingtonului să renunțe 
la așa-numitul „American Selling 
Price", un sistem care practic îm
piedică exporturile de produse chi
mice în S.U.A., devenind un fel de 
simbol al protecționismului ameri
can. precum și la alte măsuri 
restrictive asupra , importurilor de 
produse siderurgice, textile etc.

La rîndul lor, Statele Unite sînt 
nemulțumite mai ales de măsurile 
luate de țările C.E.E. în domeniul 
oroduselor agricole. Eventualitatea 
unei „epidemii de tendințe protec- 
ționiste" stîrnește îngrijorarea de 
ambele părți ale Atlanticului. „In 
cazul izbucnirii unui așa-numit

SPORT
Boxul /a „ora europenelor 

bucureștene“
Printre personalitățile boxului 

mondial prezente la București încă 
din săptămîna premergătoare cam
pionatelor europene se află si 
dl. H. R. Banks (Anglia), secretar 
general al Asociației internaționale 
de box amator (A.I.B.A.). Cunos- 
cînd interesul publicului român pen
tru sportul cu mănuși, am consi
derat util ca. înaintea primului gong 
al C.E.. să cerem părerile domnu
lui Banks asupra unor probleme 
privind dezvoltarea pugilismului în 
lume si. cu precădere, ne conti
nentul european. în cele ce ur
mează transcriem răspunsurile in
terlocutorului nostru la întrebările 
ce i le-am adresat.

— Plecînd de la datele pe 
care ni le-a oferit confruntarea 
pugilistică din Mexic în toam
na anului 1968, cum apreciati 
dv. situația boxului acum, la 
..ora europenelor bucureștene", 
si ce elemente noi constatați în 
evoluția lui ?

— La turneul olimpic din Me
xic. europenii și-au confirmat prih 
performante superioritatea asupra 
concurentilor din alte continente, 
însă vreau să remarc două fapte 
care exprimă, ambele, o tendință 
cu influente importante asupra vii
torului „nobilei arte" în lume. în 
Mexic au participat multi pugilisti 
din țările în curs de dezvoltare, 
la aproape toate categoriile de 
greutate. Semnificația acestui prim 
fapt se conturează însă și mai lim
pede dacă ne gîndim că boxerii 
din alte continente decît Europa 
n-au făcut un. simplu act de pre
zentă. ci au asaltat fără complexe 
locurile fruntașe. Pînă la urmă, ten
tativele lor s-au încheiat cu rezul
tate relativ limitate, dai- prevăd că 
la Jocurile Olimpice din 1972 pon
derea în domeniul marii perfor
mante a acestor sportivi, de nildă

Semifinalele „Cupei României" la fotbal
® DIÎOTO BUCUREȘTI -

CHIMia SUCOVA 5-1
Este probabil că dintre . jucătorii 

suceveni, care au evoluat ieri după- 
amiază pe stadionul din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, în cadrul primei 
manșe a semifinalelor „cupei", Bor- 
cău va fi singurul care va păstra o 
amintire frumoasă despre această 
partidă. în minutul 25, dupăz ce a 
reușit să se descurce cu abilitate în 
fața lui Boc și Dinu, el a înscris un 
gol de mare spectacol. Coman s-a 
destins- ca un resort, dar mingea.„a. 
intrat jîn/.poartă. prin acel: ..colț,' pe > 
care-1 denumim adesea ;,;,p,ăianjen‘L:,.ti 
Borcău egala situația de pe tabelă’ 
de marcaj, iar amatorii de surprize 
din tribune (au fost prezenți peste 
10 000 de spectatori) începuseră să 
spere. Speranțele crescuseră, 11 mi
nute mai tîrziu, cînd tînărul Gălă- 
țeanu a intrat singur în careu, l-a 
depășit și pe Coman și a rămas cu 
poarta goală. Șutul său a fost, însă, 
de o subțirime care i-a îngăduit lui 
Ștefan să ajungă mingea pe linia 
porții și să împiedice înscrierea go
lului.

Desigur, însă, chiar la 2—1 pentru 
chimiștii suceveni, nimeni n-ar fi 
crezut cu tot dinadinsul într-o vic-

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 30, 31 mai și 1 iunie. în țară: 
Vreme în general frumoasă și 
călduroasă, cu cerul variabil. 
Vor cădea ploi slabe izolate. 
Vînt în general slab. Tempe
raturile minime vor fi cuprin
se între 10 și 20 de grade, iar 
maximele între 22 și 32 de gra
de. în București : Vreme fru
moasă și călduroasă, cu cerul 
variabil, mai mult senin. Vînt 
în general slab. Temperatura 
în creștere ușoară.

război al tarifelor — a afirmat Edi- 
gio Ortona, ambasadorul italian în 
S.U.A. — cci in cauză ar regresa 
cu 30 de ani", iar Jean Rey, pre
ședintele Comisiei C.E.E., a subliniat 
că Statele Unite și țările vest-euro- 
pene trebuie să-și asume „respon
sabilități comune" pentru liberșli- 
zarea comerțului și ușurarea măsu
rilor protecționiste.

Pe acest fundal al ciocnirii unor 
curente divergente, problema extin
derii comerțului cu țările socialiste 
este tot mai frecvent abordată în 
Occident.

Comerțul internațional

Trebuie spus că în ultima vreme 
schimburile comerciale Est-Vest de
vin tot mai dinamice, ele înregis- 
trînd în 1968 o creștere de 7 la 
sută. In raportul anual dat pu
blicității la Geneva de către se
cretariatul Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa se subli
niază creșterea cantitativă a schim
burilor Est-Vest, precum și numărul 
mare de acorduri pe termen lung 
care stau la baza relațiilor econo
mice dintre statele socialiste și cele 
capitaliste și care conferă acestor 
relații stabilitate. Cercurile de afa
ceri, oamenii politici lucizi relevă 
utilitatea acestei evoluții favorabile, 
subliniind că trebuie acționat pentru 
continuarea procesului pozitiv care 
s-a conturat. „Avem certitudinea, a 
declarat ministrul de externe fran
cez, Michel Debre, că interesul co
mun al țărilor europene este de a 
încuraja tot ce este posibil pentru

Interviu cu H. R. BANKS
(Anglia)

secretar general al A.I.B.A.

a celor din Africa, va creste con
siderabil.

— Probabil A.I.B.A.. pe baza 
recentelor concluzii, si-a mode
lat corespunzător vropria-i ac
tivitate...

— Firește. Activitatea pugilistică 
'amplifieîndu-se. A.I.B.A. a consti
tuit cinci birouri continentale cu o 
autonomie mai largă, deci cu po
sibilități sporite de a cuprinde pro
blemele boxului pe fiecare conti
nent. în plus, noi ne ocupăm în 
mod special de organizarea unor 
cursuri de antrenori si de arbitri 
în Africa si Asia. Sperăm că nu 
va trece multă vreme pînă cînd în
trecerile dintre țările de ne di
ferite continente vor deveni un 
lapt curent, obișnuit. O asemenea 
situație favorabilă va ajuta mult 
A.I.B.A. în eforturile pe care le 
face spre unificarea modului de a 
practica boxul amator, spre a uni
formiza arbitrajul si spre u se 
impune o evoluție tehnică și per
fect umană boxului.

— Credeți că există pericole 
care să frîneze tehnicitatea și 
corectitudinea boxului ?

— Primejdii se manifestă ici și 
colo. Ele provin din instruirea de
fectuoasă sau insuficientă a tine
rilor atleti. din goana pentru re
zultate imediate sau din slaba su
praveghere medicală. însă A.I.B.A. 
apără și va apăra pugilismul ca 
„scrimă a pumnilor". Forul inter
național. nu numai că nu va favo
riza lupta bazată exclusiv ne forță.

torie a oaspeților, pentru că desfă
șurarea partidei evidenția, din ce în 
ce mai mult, diferența de valoare 
dintre cele două echipe. Aceasta, în 
ciuda faptului că dinamoviștii acțio
nau lent, cu motoarele reduse la 
maximum ; mai dezinteresați chiar 
decît într-un joc de antrenament de 
mijloc de săptămînă. Trebuie să 
spunem că această atitudine (indi
ferent de faptul că au un meci greu 
duminică, cu Progresul) a nemulțu
mit. Fotbaliștii dlnamoviștl, despre 
care am scris atîtea lucruri frumoase 
în ultima vreme, aveau datoria să 
joace cu toată seriozitatea, chiar dacă 
âd-V6rsăTul.a'nu le punea probleme. 
Aveau această, datorie față de miile 

. dțț specța.tq’rjlcăre veniseră'Ișă-i.tygdăț 
pe ei, în primul rînd. Ne place să 
scriem că, în fotbalul nostru, au apă
rut jucători de altă concepție, că 
am început să avem vedete în cel 
mai bun sens al cuvîntului. Or, marii 
jucători nu-și îngăduie exhibiții de 
natura celor pe care le-am văzut ieri 
pe stadionul Dinamo la o parte dintre 
jucătorii lui Bazil Marian. Vrem ca 
Dumitrachc, Luccscu, Radu Nunweil- 
Ier, Boc și Dinu să se afle întotdea
una și oriunde în ipostaza de jucă
tori de clasă.

Pentru Dinamo au înscris Sălceanu 
(min. 15), Lucescu (min. 38 și 43), 
Dinu (min. 61) și Roșea (min. 63 — 
autogol). A arbitrat slab ploieșteanul 
N. Cursaru.

Valentin PĂUNESCU

® FHRUL - STEAUA 3-2
In partida de la Constanța, la ca

pătul unui joc viu disputat, Farul a 
întrecut cu 3—2 (3—1) pe Steaua.
Scorul a fost deschis de fotbaliștii 
militari în min. 2 prin Voinea. Apoi 
Kallo a marcat două goluri (minu
tele 12 și 31), pentru ca Sasu, în mi
nutul 41, să mărească avantajul gaz
delor la 3—1. In repriza secundă, 
constănțenii nu au mai reușit să 
marcheze, în timp ce bucureștenii au 
redus handicapul datorită unui gol 
înscris de Creiniceanu în minutul 75.

★
Echipele scmifinaliste se vor în- 

tîlni în meciurile retur Ia 4 iunie. 
Dinamo București va juca la Su
ceava, iar Farul se va deplasa în 
Capitală.

facilitarea cooperării economice și 
comerciale, pentru înțelegerea între 
Est și Vest. Aceasta este, după pă
rerea mea, singura politică valabilă 
pentru viitorul Europei".

Această tendință se cristalizează 
tot mai pregnant și dincolo de peri
metrul continentului european. 
Cercurile economice americane ma
nifestă un interes crescînd pentru 
dezvoltarea relațiilor comerciale cu 
țările socialiste. Asociația întreprin
zătorilor americani a organizat re
cent, la New York, un seminar con
sacrat comerțului Est-Vest. care a

evidențiat tendința netă către dez
voltarea unor schimburi intense, re
ciproc avantajoase, cu țările -socia
liste. în. Senat, în Camera reprezen
tanților, numeroși deputați s-au pro
nunțat în favoarea unei reconside
rări a poziției S.U.A. față de co
merțul cu statele socialiste, pro- 
punînd o serie de proiecte concrete 
în acest sens. Zilele acestea, pre
ședintele Comisiei senatoriale pentru 
comerț, Waren Magnuson, anunțînd 
că va propune un proiect de lege 
pentru înlăturarea barierelor puse 
de S.U.A. în calea dezvoltării comer
țului cu țările socialiste, a apreciat 
că o astfel de măsură și extinderea 
schimburilor respective ar contri
bui la îmbunătățirea balanței comer
ciale a S.U.A. Guvernul de la Otta
wa — arăta în aceeași ordine de idei 
ministrul de externe al Canadei, 
Mitchell Sharp — consideră că una 
din principalele sarcini ale politicii 

dar va interveni cu hotărîre. prin 
contribuția atît a arbitrilor, cît și a 
medicilor, spre a curma orice în
cercare de întinare a luptei spor
tive din ring. Nu vom fi niciodată 
de acord cu acele reguli din. boxul 
profesionist, cu acele metode de ar
bitrai care îngăduie, facilitează 
chiar, rănirile si brutalitățile între 
adversari.

— In aceeași ordine de idei, 
a păstrării caracterului boxu
lui. nu sînteti de părere că 
înclinarea spre întrecerile ve 
„echipe'' poate aduce unele dau
ne ?

— PueiliSnul nu poate fi con
ceput altfel decît ca sport de în
trecere individuală. Scorurile, 7—4
sau 6—5, pe „echipe", ascund ne
dreptăți fată de aceia care au în
vins realmente Pe ring si pe care 
cifrele seci îi situează printre în- 
frînți !

— Noi observăm, totuși, că în 
Burova, tocmai la categoria ti
neretului sub 21 de ani, ' se 
promovează o competiție „pe 
echipe". Ce ați zice dacă si 
pentru tineret s-ar aplica sis
temul competitional al seniori
lor. tip turneu, al campionate
lor europene ? Sau dacă s-ar 
organiza turnee ve diferite ca
tegorii de greutate, să spunem, 
de pildă — în raport de nu
mărul participanților — catego
ria. „cocos" la Belgrad, catego
ria „mijlocie" la Roma, și așa 
mai departe ?

— Ideeâ ne care o formulați mi 
se pare de foarte mare interes si 
sînt întru totul de acord cu discu
tarea unei asemenea sugestii favo- 
rizînd boxul printre altele si în 
țările mai mici, cu o activitate pu
gilistică mai restrînsă. Voi supune 
această propunere si domnului 
Russel, președintele A.I.B.A., cînd 
va sosi la București, peste cîteva 
zile. O voi susține, probabil, si cu 
prilejul ședinței de mîine a Bi
roului continental european. în de
finitiv, chiar la întrecerile senio
rilor ar trebui să se mai' schimbe 
cîte ceva.

— In cele cîteva zile de cînd 
sînteti oaspete al Bucureștiului, 
ce opinie v-ati format despre 
condițiile de găzduire ale cam
pionatelor europene ?

— Cînd s-a încredințat federației 
române organizarea campionatelor, 
s-a pornit de la certitudini. Eram 
siguri că vom cunoaște o organi
zare si condiții de prim rang. Știam 
cîtă atenție se acordă sportului în 
tară dv. și așteptările nu mi-au 
fost dezmințite în nici unul dintre 
sectoarele pe care le-am vizitat.

, Cazarea loturilor va fi excelentă, 
' toate condițiile antrenamentului. sînt 
hla?.înălțime,1,! iar .arena în miilocpț., 
/căreia ,este; plasat ringul satisface'..; 
||țlfiaștțe,. Am încredere) 
buna desfășurare a campionatelor.

— Cînd~ faceți această afir
mație. măgulitoare pentru noi. 
vă gînditi. desigur, la condițiile 
materiale și la partea organi
zatorică a competiției. Dar ele 
nu sînt singurii factori ce asi
gură succesul...

— Eu cred în succesul global al 
campionatelor. Boxul. sport cu 
vechi tradiții în Europa, evoluează 
pozitiv din punct de vedere teh
nic si tactic. De aceea sînt con
vins că pugiliștii. antrenorii lor — 
printre care si românii, despre care 
am o bună părere — medicii si. 
în special, arbitrii vor asigura . reu
șita campionatelor pe planul tehnic, 
al spectacolului si al sportivității.

— Prin urmare. în special, 
arbitrii...

— Da. fără îndoială !
— Ca amator de box. nu ca 

persoană oficială, aveți prefe
rințe Pentru anumiti concurenti 
la vreuna dintre categorii ? Pu
teți să faceți vreun pronostic 
cu privire la medaliile de aur ?

— Asa cum ziceți, ca suporter, 
as fi în măsură să fac pronosticuri, 
exact cum le poate face oricine alt
cineva. Dar sînteti dispus să fa
cem... prinsori ?

— Nu 1 Tocmai cu dv. ? N-aș 
avea nici o șansă de cîstig...

Vă mulțumesc pentru inter
viu.

Valeria MIRONESCU

sale externe constă într-o contribu
ție activă pentru a se reduce barie
rele și izolarea dintre națiuni și a 
se găsi mijloacele adecvate în vede
rea dezvoltării relațiilor dintre țările 
socialiste și cele occidentale prin con
tacte comerciale și proiecte de 
cooperare. Japonia, la rîndul său, 
și-a sporit exporturile în țările so
cialiste cu 700 la sută față de 
1960, depunînd în continuare e- 
forturi pentru a-și întări pozițiile 
de partener comercial al țărilor 
socialiste.

Desigur, a face comerț nu în- 
. seamnă numai a exporta, ci și a 
cumpăra. Numai astfel se poate 
realiza un echilibru al fluxurilor 
de mărfuri, al comerțului interna
țional în ansamblu. în acest sens, 
este pozitiv că într-un sir de țări 
occidentale această necesitate își 
găsește o audiență tot mai largă. 
Fructificarea perspectivelor favo
rabile pe câre- le 'oferă - comerțul 
Est-Vest presupune, desigur, dorința 
reciprocă de a extinde schimburile 
economice, lichidarea oricăror res
tricții și obstacole artificiale din ca
lea desfășurării lor normale, eforturi 
continue pentru explorarea piețelor, 
modalități variate de cooperare și 
de plată, căutarea și găsirea tutu
ror căilor care să asigure avantajul 
reciproc, principiu esențial în dez
voltarea legăturilor economice. De 
altfel, după cum se vede, abolirea 
restricțiilor și discriminărilor artifi
ciale se pune cu acuitate pentru an
samblul comerțului internațional, ca 
o premisă a dezvoltării lui continue.

Intensificarea comerțului inter
național, pe lîngă semnificația 
ei strict economică, are totodată o 
semnificație mult mai adincă : ea 
creează premisele stabilirii unui ca
dru de relații reciproc avantajoase, 
bazate pe înțelegere și încredere re
ciprocă, de cea mai mare însemnă
tate pentru dezvoltarea destinderii 
și întărirea păcii în lume.

tricolorilor
MIHAI AUREL. — Reprezen

tantul nostru la cea mai mică 
dintre categorii — semimuscă — 
este component al clubului Farul 
Constanța, unde s-a format și 
s-a lansat ca boxer, pregătit 
fiind de antrenorul N. Buză. 
Mihai Aurel are 22 de ani și 
este de profesie zugrav. Cam
pion național în 1967, el a cu
cerit centura și anul acesta, evi- 
dențiindu-se ■ printr-o excelentă 
condiție fizică, prin eficacitatea 
și varietatea acțiunilor ofensive.

CONSTANTIN CIUCĂ. — Par
ticipant de trei ori la „europe
ne" (în 1963, la Moscova, și în 
1965, la Berlin — medalii de 
bronz ; în 1967, la Roma — me
dalie de argint), campionul nos
tru la categoria muscă se nu
mără printre „veteranii" cam
pionatelor continentului. Născut 
în comuna Vânători (1941), Ciucă 
— elev . strungar la Reșița — 
debutează ca boxer în 1956 sub 
îndrumarea antrenorului Petre 
Pop. Din 1961 face parte din 
clubul Steaua, sub culorile că
ruia a cucerit, în același an 
titlul de campion balcanic șl de 
șase ori titlul de campion al 
țării. Bogatul său palmares, for
ma excelentă pe care — după 
cum remarcă antrenorii săi, I. 
Chiriac și M. Spakov — o de-, 
ține la -ora actuală îl indică pe 
Ciucă printre candidații la me
dalia de aur.

AUREL DUMITRESCU (co
coș). — De curînd a împlinit 20 
de ani. Este boxerul care a pro
dus cea mai mare surpriză la 
campionatele naționale din acest 
an ; a devenit titularul catego
riei în locul lui Nicolae Gîju, 
campion european. Pregătit de 
apreciatul antrenor Lucian Po
pescu — a cărui manieră de box 
în ring a „copiat-o" în mare 
măsură — Dumitrescu a devenit 
anul acesta, cînd a împlinit 20 
de ani, o autentică speranță a 
boxului nostru, putînd — sînt de 
părere specialiștii — să urce 
chiar pe una din treptele po
diumului de onoare al „europe
nelor" de la București.

GHEORGHE PUȘCAȘ. — Un ' 
joc de picioare excelent, o di- ' 
recta precisă și puternică, lovi- < 
turi surprinzătoare și o bună < 
tactică defensivă — acestea ar < 
fi elementele de bază ale boxu- ( 
lui practicat de noul campion 
național la categoria pană. Anul ’ 
trecut, boxînd în finala câtego- * 
riei cocoș, a pierdut în fața lui * 
N. Gîju. A făcut primii pași pe < 
ring — ca și Ciucă — la Reșița, 4 
sub îndrumarea lui Petre. Pop. < 
Acum activează la clubul Steaua, ( 
fiind în pregătirea antrenorilor . 
Ion Chiriâc și Marcu Spakov. ’ 
Pușcaș are 21 de ani. Este de 
profesie lăcătuș^ mecanic.

CALISTRAT CUȚOV (semi- 4 
ușoară). —- Medaliat cu bronz la 4 
Olimpiada mexicană, Cuțov (des- . 
egp!eYiț‘-fca:(ț>qxef 'la Brăila, .-ctefe 
ațfeețîprfitGji. '‘Boblnaiu în 1963)J 
'a eWfo&trt ‘ cdnsacrarea la Di- ‘ ’ 
namo București în, pregătirea ’ 
antrenorilor Constantin Nour și < 
Constantin Dumitrescu. De două 4 
ori campion național (1968 și 4 
1969), Cuțov este tipul boxeru- 4 
lui stilist, impunîndu-se prin 4 
forța și varietatea loviturilor. 4 
S-a născut în octombrie 1948, în 4 
comuna Smîrdanul Nou, de pe 4 
malul Dunării. Este de profesie 4 
electrician. 4

st

Spicuiri din
regulament

a
• La actualele „europene" se 

vor decerna titluri de campioni 
ai ■ continentului la următoarele 
11 categorii de greutate : semi
muscă (pînă la 48 kg) ; muscă 
(51 kg) ; cocoș (54 kg) ; pană (57 
kg) ; semiușoară (60 kg) ; ușoară 
(63,5 kg) ; semimijlocie (67 kg) ; 
mijlocie mică (71 kg), mijlocie 
(75 kg) ; semigrea (81 kg) ; grea 
(peste 81 kg).

• O primă obligație din par
tea fiecărui competitor la cam
pionatele epropene de box este... 
să fi împlinit vîrsta de 18 ani..

• Arbitrul (directorul) de 
ring nu poate adresa boxerilor 
în ring decît trei cuvinte — 
după cum cere faza respectivă : 
brek, stop sau box.

• La campionatele europene 
există doar două decizii : învin
gător sau învins. (Decizia de 
meci nul.se pronunță numai în. 
meciurile amicale sau cînd or- .' 
ganizatorii de> competiții stipu- ' 
lează în mod special aceasta). i

o Decizia de victorie la pune- ( 
te va fi luată pe baza punctgju- , 
lui acordat de cinci arbitri- 
judecători.

In cîteva rînduri
Milan, noua deținătoare a 

„C.C,E." la fotbal
Aseară, la Madrid, echipele Milan 

și Ajax Amsterdam și-au disputat fi
nala „Cupei Campionilor’ Europeni" 
la fotbal. Scor final : 4—1 pentru 
Milan, care cucerește astfel ce-a de-a 
XlV-a ediție a „C.C.E.".

A început proba de dublu bărbați 
din cadrul campionatelor internațio
nale de.tenis ale Franței. Cuplul ro
mân Ilie Năstase—Ion Țiriac a îri- 
vins cu 6—3, 6—2, 6—-1 perechea frari- 
ceză Joly—Pierson.

Rezultate din proba de simplu 
'bărbați : Gâsiorek (Polonia) — 
Bucchdlz (S.U.A.) 6—1, 6—0, 6—4 ;
Rodriguez (Chile) — Leyus (U.R.S.S.) 
7—5, 6—2, 5—7, 7—5'; Koudelka. (Ce
hoslovacia)'— Dent (Australia) 1—6, 
6—0, 8.—6. 6—0 ; Stolle (Australia) — 
RiesSen (S.U.A.) 6^2, 4—6, 6—8,'6—2, 
6—3 ; Emerson (Australia) — Moore 
(R.S.A.) 3—6, 6—2, 5—7, 6—0, 6—3 ;
Stone (Australia) — Pilici (Iugosla
via) 4—6, 5—7, 6—3, 6—3,' 6—4.



DEZARMAREA — PROBLEMA
MAJORĂ A LUMII

CONTEMPORANE
O O CUVÎNTARE

NEW YORK 28 (Agerpres). — în- 
tr-o cuvîntare rostită la Conferința 
anuală a organizațiilor neguverna
mentale, secretarul general al 
■O.N.U., U Thant, a declarat că dezar
marea și stăvilirea cursei înarmări
lor reprezintă problema majoră a 
deceniului următor, asupra căreia 
trebuie să se concentreze atenția co
munității internaționale. El și-a ex
primat speranța că se vor iniția cit 
mai curînd tratative în vederea în
cetării cursei înarmărilor nucleare, 
subliniind că marile puteri au acu
mulat o cantitate atît de mare de 
astfel de arme încît au posibilitatea 
de a se distruge reciproc, desfiin- 
tîndu-se practic ca societăți viabile.

Ocupîndu-se de problemele dezvol
tării, U Thant a declarat că „în cel

Congresul
Partidului Uniunea

A LUI U THANT

de-al doilea deceniu al dezvoltării", 
inițiat de O.N.U., trebuie să fie ela
borată și aplicată o strategie globală, 
pornindu-se de la recunoașterea 
faptului că omenirea reprezintă o 
entitate indivizibilă. „Securitatea fie
cărei națiuni, a precizat U Thant, 
depinde de stabilitatea păqij interna
ționale și dezvoltarea resurselor in
ternaționale". „Țările dezvoltate, ca 
și cele în curs de dezvoltare — a 
adăugat el — trebuie să aleagă între 
planificarea unui viitor prosper. în 
folosul tuturora, sau transformarea 
în haos“ a unei societăți lăsate să se 
dezvolte la voia întîmplării.

Referindu-se la factorii care ame
nință „bazele supraviețuirii și bună
stării omenirii", U Thant a citat ne
cesitatea eradicării colonialismului și 
discriminării rasiale, cerînd ca aten
ția statelor să se îndrepte de urgen
ță spre înlăturarea ultimelor rămă
șițe ale colonialismului, în special din 
Africa.

Franța înaintea 
alegerilor prezidențiale

Rezultatele unui sondaj in rindurile opiniei publice
PARIS 28. — Corespondentul A- 

gerpres Al. Gheorghiu transmite : 
Campania electorală din Franța, care 
devine tot mai aprigă în ultimele ei 
zile înainte de votul de duminică, 
este dominată, pe de o parte, de due
lul Pompidou-Poher, iar pe de altă 
parte de dinamismul cu care își duce 
campania electorală candidatul co
munist Jacques Duclos. Rezultatele 
unui sondaj efectuat de Institutul 
francez al opiniei publice, făcute cu
noscute miercuri de ziarul „France 
Soir", au introdus un element de oa
recare incertitudine. Dacă Pompidou 
continuă să fie sprijinit de 41 la sută 
dintre cei interogați, Poher pierde 
alte trei procente, rămînînd totuși pe 
locul al doilea cu 27 la sută. In 
schimb, pozițiile candidatului comu
nist s-au întărit, sondajul publicat 
miercuri oferindu-i 16 la sută din 
voturi (față de 14 la sută la trecutul 
sondaj). Dintre ceilalți candidați, 
Deffere obține 8 la sută, Rocard — 
4 la sută, Krivine — 2 la sută și 
Ducatel — 2 Ia sută.

Acest sondaj indică faptul că, pen
tru prima oară de la începutul cam
paniei, candidații de stînga întrunesc

în comun mai mult decît voturile ce-i 
revin lui Poher. Este vorba de un fapt 
de mare importanță, care subliniază 
cît de utilă ar fi fost unitatea stîngii 
în alegerile prezidențiale. Dacă for
țele de stînga s-ar fi înțeles asupra 
unei candidaturi unice, reprezen
tantul lor ar fi apărut ea cel mai 
important concurent al candidatului 
actualei majorități.

Tocmai pe necesitatea prezenței 
stîngii în al doilea tur de scrutin 
își axează campania electorală can
didatul comunist Jacques Duclos. 
Pentru partidul comunist, între 
Pompidou și Poher nu ar exista 
deosebiri importante și ar fi deci 
inadmisibil ca lupta pentru preșe
dinție să se ducă doar între aceștia 
doi.

Este posibil ca preferințele corpu
lui electoral să mai evolueze pînă 
la alegeri. Ceea ce pare însă sigur 
este că primul tur de scrutin de du
minică nu va acorda majoritatea 
absolută nici unui candidat și că, 
prin urmare, noul președinte al 
Franței va fi desemnat abia în al 
doilea tur de scrutin, la 15 iunie.

S3

Președintele R.S.F. Iugoslavia, IosiP Broz 
Tito, a primit pe ministrul afacerilor externe al Italiei, 
Pietro Nenni, care se află în vizită la Belgrad. La Secreta
riatul de Stat pentru Afacerile Externe au continuat con
vorbirile dintre secretarul de stat, Mirko Tepavaț, și ministrul 
de externe italian. Au fost abordate probleme ale situației 
internaționale actuale, precum și ale colaborării bilaterale.

Ambasadorii la O.N.U. ai celor pafru mari 
puteri au ținut miercuri a 10-a ședința de la 
începerea consultărilor în vederea găsirii unei soluții poli
tice a conflictului din Orientul Apropiat. După ședință, 
ambasadorul U.R.S.S., Iakov Malik, la reședința căruia a 
avut loc reuniunea, a declarat ziariștilor că participant^ 
caută să realizeze un acord cu privire la elaborarea unui 
comunicat în care să fie menționate progresele realizate.

O stradă din orașul Melbourne (Australia) în timpul gre
vei generale a salariaților din transporturile publice 

(fotografia din dreapta)

Națională Africană 
din Tanganika

DAR-ES-SALAAM 28 (Agerpres). 
■—■ Miercuri, în capitala Tanzaniei, 
Dar-Es-Salaam, și-a deschis lucrările 
cel de-al 14-lea Congres național 
ăl Partidului Uniunea Națională A- 
fricană din Tanganika (T.A.N.U.). .La 
congres participă peste 1200 de 
delegați din diferite regiuni ale țării, 
precum și oaspeți dintr-o serie de 
■țări africane. Pe adresa congresului 
continuă să sosească telegrame de 
salut din partea unor partide și or

ganizații politice și obștești din străi
nătate.

Lucrările congresului au fost des
chise de președintele Tanzaniei, Ju
lius Nyerere, care a făcut bilanțul e- 
forturilor poporului tanzanian în
dreptate în direcția reconstrucției 
naționale și a expus principalele pre
vederi ale celui de-al doilea plan 
<ie dezvoltare pe o perioadă de cinci 
ani (JL969—1974). Acest plan urmează 
să fie prezentat spre dezbatere și a- 
probare delegațiilor la congres, iar 
apoi va fi sancționat de Adunarea 
Națională.
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privind cercetarea științifică
Carlo Tagliavini, de la Universi
tatea din Padova, a subliniat im
portanța acestei manifestări pen
tru dezvoltarea cercetării științi
fice în Italia și România și a 
relațiilor tradiționale de prietenie 
româno-italiene. A luat apoi cu
vîntul prof. Vincenzo Cagli- 
oti, președintele CoAsiliului Na
țional al Cercetărilor Științifice din 
Italia, prof. Giovanni Semerano, 
de la Universitatea din Bologna, 
și prof. Dino Dinelli, de la În
treprinderea națională pentru hi
drocarburi (E.N.I.).

Cei prezenți au ascultat cu in
teres referatul prof. Ilie Dicu
lescu despre „Orientarea cerce
tărilor științifice în România în 
cadrul cerințelor economice și so
ciale". și cel al prof. Radu Voi- 
nea, despră „Cercetarea științi
fică în cadrul Academiei ro
mâne".

ROMA 28. — Corespondentul 
Agerpres, N. I’uicea, transmite: 
Timp de două zile, la sediul din 
Roma al Consiliului Național al 
Cercetărilor Științifice, s-au des
fășurat lucrările unei „mese ro
tunde italo-române asupra cerce
tării științifice în cele două țări". 
Au participat cunoscuți profe
sori de la universitățile italiene și 
cercetători științifici de la unele 
mari întreprinderi cu participa
te de stat.

Din Republica Socialistă Ro
mânia au luat parte la „masa 
rotundă" prof. Ilie Diculescu, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Cercetărilor Științifice, 
și prof. Radu Voinea, secretai 
general al Academiei Române.‘A 
foșț, -.de asemenea, de,față. însărr
cinatul cu afaceri a.i. al Româ
niei la Roma, Ion Radu,

Descluzînd lucrările, prof.
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La reuniunea ministerială a N.A.T.O.

DISENSIUNILE DINTRE CANADA SI PARTENERII 
SĂI ATLANTICI AU FOST DOAR ABATE

La invitația președinte
lui Pakistanului, Yahia Khan> 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Alexei Kosîghin, va face o 
vizită la Rawalpindi începînd de la 
30 mai, transmite agenția TASS.

Primul ministru ui R. P.
Ungare, Jen° Fock> a fost Pri-

Evoluția evenimentelor din Sudan
KHARTUM 28 (Agerpres). — 40 de 

foști miniștri și lideri ai partidelor 
politice dizolvate, precum și un nu
măr de ofițeri superiori au fost arestați 
<— a declarat corespondentului agenției 
France Presse ministrul de interne su
danez, Faruk Osman Hamdallah. 
Se precizează la Khartum că aceste 
arestări au avut loc în urma unor 
(„acte ce contravin principiilor și poli
ticii Consiliului comandamentului re
voluției". Pe de altă parte, ziarul „Al 
Ahram" din Cairo afirmă, citind o 
declarație a noului ministru de interne 
sudanez, că persoanele implicate în 
aceste incidente sînt membri ai orga
nizației „Frații musulmani", ce au or
ganizat manifestații la Khartum și au 
distribuit manifeste și apeluri prin care 
era atacat actualul regim politic. Po

liția a făcut uz de forță pentru a dis
persa pe demonstranți și a arestat nu
meroși lideri ai acestei organizații ce 
vor fi traduși în fața tribunalului. 
Totodată, noul ministru de interne al 
Sudanului a făcut cunoscut că fostul 
președinte al țării, Ismail el Azhari, 
și fostul premier, Mohamed Mahgoub, 
se află sub supraveghere la reședin
țele proprii ; ceilalți membri ai echipei 
ministeriale înlăturate de la conducere 
se află sub stare de arest la unul din 
palatele președinției.

In prima sa conferință de presă, 
Abubakr Awadallah, primul ministru 
al Sudanului, a declarat că țara sa 
va susține mișcările de eliberare na
țională. El a subliniat că noul regim 
înțelege să aducă Sudanul în rîndul 
națiunilor progresiste.

BRUXELLES 28 (Agerpres). — Mi
niștrii apărării ai țărilor membre 
ale N.A.T.O. cu excepția celui 
al Franței, retrasă din organis
mele militare ale pactului, s-au 
întrunit miercuri.la sediul N.A.T.O. 
din Bruxelles. Dezbaterile au fost 
dominate de intenția Canadei de a 
retrage majoritatea forțelor sale sta
ționate în Europa occidentală. Aproa
pe toți participanții au criticat a- 
ceastă intenție, unii preocupați de 
posibilitatea ca o asemenea măsură 
să fie contagioasă, iar alții (în spe
cial vest-europenii) de teama ca re
tragerea canadiană să nu implice noi 
poveri pentru bugetele lor militare.

Pentru a lipsi dezbaterile din ca
drul reuniunii de anumite tonuri ri
dicate, ministrul canadian al apă
rării, Leo Cadieux, i-a invitat pe co
legii săi american, britanic, vest-ger- 
man, belgian și olandez la’un dejun 
de lucru în cursul căruia s-a încer
cat realizarea unui compromis.

Un comunicat oficial anunță că 
ministrul canadian s-a angajat să 
obțină din partea guvernului său

amînarea adoptării unei hotărîri fi
nale privitoare la retragerea trupe
lor pînă la sfîrșitul acestui an.

Participanții la reuniune au căzut 
de acord să mențină forțele armate 
ale țărilor lor Ia nivelul cantitativ 
actual. Ei au admis în principiu ne
cesitatea unei creșteri moderate a 
cheltuielilor militare, dar au refuzat 
să fixeze un anume procent de creș
tere.

Reuniunea ministerială a sancțio
nat hotărîrea cu privire la consti
tuirea unei flote atlantice în 
Marea Mediterană, care ar urma 
să devină operațională în cursul a- 
cestui an. Ea se va compune din 
șase nave de război furnizate de 
S.U.A., Marea Britanie, Italia, Gre
cia și Turcia. Aceste nave vor ră- 
mîne sub controlul țărilor din eare 
provin și se vor aduna doar din 
cîrtd îri“bîhd pentru a participă la 
manevre sau diverse vizite hotărîte 
dinainte. S-a aflat că Turcia a ma
nifestat unele rezerve față de mo
dalitățile de constituire a acestei 
flote.

mit, în cursul vizitei pe care o face 
la Viena, de președintele Austriei,
Franz Jonas, căruia i-a transmis invi
tația de a face o vizită oficială în 
R. P. Ungară. Invitația a fost accep
tată.

Un camion militar american surprins într-o ambuscadă organizată de patrioții sud-vietnamezi

0 nouă grupare politică 
a fost creată în Kenya, re- 
latează agenția Reuter, citind surse 
oficiale din Nairobi. Este vorba de 
Partidul socialist din Kenya, care a 
dat publicității manifestul de consti
tuire, cerînd totodată recunoașterea 
sa oficială. Liderul său este John 
Ngethe, care, în cadrul unei confe
rințe de presă, a menționat că noua 
organizație creată își propune să 
lupte pentru dezvoltarea Kenyei.

Noi incidente s-au pro
dus ieri la Tucuman cînd po
liția argentineană a intervenit împo
triva unei demonstrații studențești. 
Peste 2 000 de studenți au organizat 
un marș spre clădirea municipalității 
protestând împotriva violențelor poli
ției. între polițiști și studenți au avut 
loc ciocniri care s-au soldat cu răni
rea a peste 20 de persoane și arestarea 
a circa 100 de manifestanți. Studenții 
s-au baricadat într-un cartier în apro
piere de universitate, unde au ocupat 
cîteva clădiri. Președintele Argentinei, 
Ongania, a reunit cabinetul de miniș
tri pentru a discuta situația creată în 
urma tulburărilor studențești ce con
tinuă în mai multe orașe argentinene 
de peste 10 zile. De asemenea, Confe
derația generală a muncitorilor a che
mat pentru vineri la o grevă generală 
de 24 de ore în sprijinul studenților.

0 cuvmtara a lui Fidel 
CaSifO. prilejul unificării Insti
tutului de resurse hidraulice cu Insti
tutul de dezvoltare agrozootehnică, 
primul ministru al guvernului revolu
ționar cuban, Fidel Castro, a rostit o 
cuvîntare în care a făcut o analiză a 
felului cum se desfășoară campania 
de recoltare a trestiei de zahăr pe anul 
1969 și perspectivele recoltei din 1979. 
Primul ministru a vorbit apoi despre 
eforturile deosebite care s-au făcut/în 
vederea sporirii suprafețelor cultivate 
cu orez.

0 delegație greacă » p’®- 
cat miercuri în Iugoslavia pentru tra
tative în legătură cu reînnoirea pro
gramului de colaborare științifică și 
culturală dintre cele două țări.

Compaaiile de distribuire 
a filmelor strame au fost 
naționalizate- activitățile lor 
au fost transferate Oficiului de stat 
pentru comerțul cinematografic, se 
arată într-un decret publicat 'în capi
tala Algeriei.

Guvernele R. P. Albania 
și R. fî. Siria au cazut de acord 
să stabilească relații diplomatice și să 
procedeze la schimbul de reprezen
tanți diplomatici cu rangul de amba
sadori, anunță agenția A.T.A.

, £ 
în nordul Greciei au în

ceput manevrele militare 
N.A.T.O. „Olympic Express". Iau 
parte forțe terestre, aeriene și aero
purtate ale țărilor membre ale 
N.A.T.O. Manevrele se vor desfășura 
pînă la 17 iunie.

Descoperirea unui com
plot pus 1a cale de poliția politică 
portugheză (PIDE) împotriva unor 
conducători ai PAÎGC a fost anun
țată la Dakar în cadrul unei confe
rințe de presă de către secretarul ge
neral al Partidului african al .inde
pendenței din Guineea Portugheză și 
Insulele Capului Verde (PAIGC), 
Amilcar Cabrai.

® REBELIUNEA

studiate efectele medi
camentelor adminis
trate asupra creierului 
și asupra circulației 
sanguine în creier.

După opinia lui Me
yer, victimele comoției 
au mai multe șanse de 
vindecare decît victi
mele unor atacuri de 
inimă, deoarece foarte 
rar sîngele se scurge în 
întregime din celulele 
creierului. „Celulele 
pot pierde o bună par
te din cantitatea de 
singe... și paralizează. 
Aceasta este cauza cea 
mai obișnuită a parali

NEW YORK 28 (A- 
gerpres). — O nouă 
metodă de tratament 
pentru victimele como- 
ției cerebrale poate 
constitui o mare desco
perire în direcția vin
decării acestei maladii 
care provoacă parali
zia și uneori decesul 
celor bolnavi.

Potrivit cercetărilor 
efectuate de dr. John 
Stirling Meyer, această 
metodă se bazează pe 
introducerea unor ca- 
tetere în capul celor a- 
tinși de comoție. In 
acest fel vor putea fi

ziei temporare întâlnite 
în comoțiile cerebrale 
și în leziunile craniene. 
In cazul în care medi
camentele pot dizolva 
cheagurile de sînge 
care au blocat scurge
rea normală a acestuia 
sau se poate efectua 
transfuzia, celulele pa
ralizate se vor reface. 
In cazul în care ele 
sînt lipsite de sînge și 
rămîn paralizate pen
tru o perioadă mai 
mare de timp, celulele 
mor, iar funcția lor nu 
mai poate fi refă
cută".

VIETNAMUL DE SUD

Acțiuni 
ofensive ale 
forțelor 
patriotice |

SAIGON 28 (Agerpres). — Fortifi
cațiile deținute de forțele americane 
pe „colina 937“ din valea A Shau au 
fost supuse în cursul nopții de marți 
spre miercuri unui nou bombarda
ment de către unități ale Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud — relatează ' corespondentul 
agenției France Presse. In același timp 
patrioții au declanșat atacuri asupra 
altor șapte poziții ale trupelor ameri- 
cano-saigoneze din diverse regiuni 
sud-vietnameze.

★
Luînd cuvîntul la un miting la To

ronto, secretarul general al Partidului 
Comunist din Canada, William Kash- 
tan, a criticat așa-numitul „program 
de pace" în Vietnam al președintelui 
Nixon, arătînd că acesta încearcă să 
pună sub semnul egalității pe agre
sori și victimele agresiunii. Statele 
Unite, a declarat Kashtan, încearcă 
să priveze poporul vietnamez de 
dreptul său la autodeterminare, iar 
propunerile cuprinse în „programul 
de pace al lui Nixon" nu pot consti
tui o bază pentru reglementarea si
tuației din Vietnam. O condiție esen
țială pentru acesta, a spus' secretarul 
general al P.C. din Canada, este re
tragerea trupelor americane din Viet
namul de sud.

© Q sabie a lui Damocles '
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asupra populației din Denver
Vnde să se depozi

teze marile cantități 
de gaze toxice, fabri
cate în S.U.A.. dar 
considerate ca 
chite „pe plan 
nic“ ? Iată o 
blemă care — 
cum ne 
ziarul 
Herald Tribune' 
stîmeste vii discuții in 
rîndul opiniei publice 
americane.

Pînă una alta. 27 000 
tone de gaz toxic au 
fost descărcate la ar
senalul de la Den
ver. în zona Munți
lor Stîncoși, lingă 
un aeroport. Exista un 
plan care prevedea ca 
acest gaz să fie de
pozitat pe fundul O- 
ceanului Atlantic, la 
o distantă mare de 
coasta ținutului New 
Jersey. Cum să ajun
gă însă pînă acolo ? 
— iată încă o dificul
tate. Si un alt aspect. 
Containerele se află 
depozitate la nord si 
est de capătul pistei 
principale de ateriza
re a aeroportului de 
la Denver, cunoscut 
ca unul cu trafic in
tens. Ca atare, avioa
nele zboară veste lo
cul unde se află ga
zele toxice. Si nu e

înve- 
teh- 
pro- 
după 

•. informează 
„International

greu de înțeles ce de
zastru s-ar produce 
dacă vreun avion s-ar 
prăbuși veste acest 
depozit. Ziarul citat 
afirmă că o asemenea 
eventualitate ar duce 
la „ștergerea de pe 
suprafața pământului 
a Denverului. oraș cu 
veste un milion de lo
cuitori".

S-a emis vărerea că 
voate ar fi mai indicată 
vecinătatea țărmului 
Atlanticului decît cea 
a Pacificului ? Desi
gur. această sugestie 
vine mai ales din 
vartea celor din a- 
provierea Pacificului. 
Dar zilele trecute, se
natorul Harrison A. 
Williams ir. a criticat 
aspru Ministerul for
țelor armate america
ne care a anunțat o- 
ficial că 
respective 
bandonate 
Oceanului 
250 mile de 
favt același 
planifică să 
ze acest gaz 
o suprafață de 
le pătrate la 
125 mile de 
Atlantic). John 
director adjunct 
laboratorului de cer
cetări biologice mari
ne din Sandy Hook,

și-a exprimat la rîn
dul lui nemulțumirea 
cu privire la atitudi
nea Ministerului for
țelor armate care nu 
a anunțat laboratorul 
biologic marin că in
tenționează să depozi-

TOREADORILOR
In Spania, actualul 

sezon de lupte cu tau
rii — în această țară 
spectacol național și 
una din principalele 
atracții ale turismului 
internațional — se des-

containerele 
vor fi a- 
pe fundul 

Atlantic, la 
țărm (de 
minister 

depozite- 
toxic pe 

10 mi- 
numai 
orașul 
Clark, 

al

teze gaze toxice 
ocean. Acest laborator 
este grijuliu față de 
bogăția pe care o re
prezintă pescuitul. 
Astfel, nu s-a ajuns 
încă la o decizie.

In 
pinia 
ricană 
tă de 
pozitării gazului toxic 
si nu se va liniști de
cît după ce se vor lua 
măsuri reale de secu
ritate — se arată 
presă. De fapt. 
mai bună măsură 
securitate ar fi 
sași încetarea defini
tivă a fabricării de 
oaze toxice.

așteptare. o- 
vublică ame- 

e îngriiora- 
problema de-

fășoară sub semnul u- 
nei acerbe dispute în
tre toreadori și mana
geri. De fapt, lupta a 
început încă acum cîți- 
va ani cînd, principalii 
organizatori ai luptelor 
cu tauri, cunoscuți sub 
denumirea de 
șapte mari" și 
controlează 350 
cele circa 600 de
ne din țară, au început, 
treptat, să reducă o- 
norariile toreadorilor 
mărind concomitent 
costul biletelor de in
trare pe stadion. Față 
de această situație, to-

„cei 
care 
din 

are-
în 

cea 
de 

în-

T. PRELIPCEANU

readorii au cerut 
drept onorariu o cotă- 
parte din venituri, 
revendicare respinsă 
cu hotărîre de mana
geri. A început o lun
gă serie de tratative 
din care învingători au 
ieșit „cei șapte mari". 
Majoritatea toreadori
lor — în special cei 
mai puțin cunoscuți — 
au fost nevoiți să ac
cepte dictatul organi
zatorilor. Cele două 
..stele" ale arenelor, 
care constituie de fapt 
principala atracție a 
luptelor cu tauri, cu
noscuți sub pseudoni
mele „El Cordobes" și 
„Palomo", sprijiniți 
de un numeros grup 
de toreadori mai vechi 
și mai experimentați, 
s-au opus dictatului.

Pentru a convinge 
opinia publică că ma
nagerii urmăresc doar 
sporirea profiturilor 
lor, în dauna calității 
spectacolului, „rebelii" 
cutreieră țara, din oraș 
în oraș, din localitate 
în localitate, organi-

zînd lupte cu tauri pe 
cont propriu. In timp 
ce spectacolele lor care 
au loc deseori în arene 
mici și inadecvate se 
bucură de o mare a- 
fluență, stadioanele 
tradiționale lîncezesc, 
deoarece în ele își fac 
apariția doar luptători 
de categoria a doua.

Disputa a stîrnit un 
larg ecou în presa spa
niolă dat fiind că 
lupta toreadorilor se 
bucură de mare simpa
tie în opinia publică. 
Ziarele acuză pe ma
nageri de deteriorarea 
calității acestor spec
tacole populare, cu o 
seculară tradiție. Ele 
cer autorităților să ia 
măsuri de îngrădire a 
acestora din urmă pen
tru a preveni preju
dicierea faimei de care 
se bucură luptele de 
tauri în Spania și care 
de pe acum a influen
țat în mod negativ tu
rismul din sezonul a- 
bia început.

G. DASCĂLU

La Sofia au luat sfîrșit 
lucrările Conferinței inter- 
guvemamentale pentru tu
rism, care dmP de doua săptămîni 
a dezbătut probleme legate de forma 
și caracterul viitoarei organizații in
ternaționale de turism. La sfîrșitul 
dezbaterilor, conferința a adoptat un 
proiect de rezoluție care recomandă 
crearea unei organizații internaționale 
pentru turism cu caracter interguver- 
namental, în cadrul sistemului O.N.U., 
care să aibă ca scop principal promo
varea dezvoltării turismului național și 
internațional. în ultima zi a conferinței 
a luat cuvîntul șeful delegației ro
mâne, Alexandru Sobaru, președintele 
Oficiului Național de Turism, care a 
sprijinit proiectul de rezoluție.

Un uriaș incendiu a iz
bucnit marți noaptea în 
orașul filipinez Singalong, 
situat la sud de Manila. Flăcările, 
menționează agenția Reuter, au dis
trus peste 400 de case, lăsînd aproxi
mativ 500 de familii fără adăpost. 
Incendiul nu a provocat victime, dar 
se apreciază că pagubele materiale 
se ridică la aproximativ 1 000 000 pe
sos (100 000 lire sterline).

Norvegia va propune pe 
ambasadorul său ia O.N.U. 
pentru funcția de președinte 
al Adunării generale la cea 
de-a 24-a sesiune din această toamnă, 
a anunțat ministrul norvegian al afa
cerilor externe, John Lyng.

Egalitatea judiciară a 
limbilor engleză și franceză 
pe întreg teritoriul Canadei 
a fost hotărîtă de Camera Comune
lor a Canadei. Proiectul de lege gu
vernamental, prin care este instituțio- 
nalizată această măsură prevede, 
de asemenea, constituirea unor 
districte bilingve pe teritoriul cărora 
toate organele puterii de stat vor fo
losi în activitatea lor ambele limbi, 
precum și stabilirea unui comisar 
guvernamental însărcinat să suprave
gheze executarea prevederilor acestei 
legi. Proiectul de lege menționat ur
mează să fie aprobat înainte de a fi 
aplicat și de camera superioară a par
lamentului canadian — Senatul.
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