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y

loc de seamă în

opinii

noastre so-

cu privire la formarea ca- 
specialitate cu temeinică 
teoretică și practică și cu 
promovarea unei cercetări 
fundamentale și aplicative

ca un 
acestor

Prof. dr. docent Jean LIVESCU 
membru corespondent al Academiei, 
rectorul Universității din București

Universită- 
i mai mare 

din țară, 
deosebit de

IN ZIARUL DE AZI

n

in-

cuvînt nou în minerit

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
A TOVARĂȘULUI MIKA TRIPALO

(Agerpres) exprimate i

In Editura politică au apărut tDIRECTIVELE CONGRESULUI AL X-LEA dintre candidați

al Partidului Comunist Român privind Planul
cincinal pe anii 1971-1975 și liniile directoare
ale dezvoltării economiei naționale pe perioada

1976-1980. (Proiect)
88 pag. 2 lei

Lucrarea a fost tipărită intr-un tiraj de masă.

(Continuare în pag. a V-a)

28 998 343
22 336 567

Alegători înregistrați 
Voturi exprimate

cu excepția unui număr 
tea, ale căror rezultate 
seră încă.

(Continuare 
in pag. a V-a)

întrecerii dintre 
mereu noi succese în

Repartiția voturilor

o INVESTIȚIA "DE INI 
ȚIATIVĂ Șl SPIRIT GOS 
PODĂRESC ® REGLA 
MÂȚII, SESIZĂRI, RĂS 
PUNSURI O ORGANI 
ZAREA ȘTIINȚIFICĂ - 
PREMISĂ A CREȘTERII 
PRODUCTIVITĂȚII MUN
CII ÎN SIDERURGIE 
0 UTILAJELE DE IRI
GAT. DE CE ÎN DEPO
ZITE Șl NU LA CÎMP?

ȚARA ÎNTREAGĂ iNTlMPINĂ
Bacău. Imagine din cartierul Cornișa Bistriței

Foto : Gh. Vlnțllă

AL X-LEA AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Conducerea de către partid

pe calea socialismului
o .

Criterii mai ferme

Pe panoul
de onoare

în promovarea 
universitarilor

întregul nostru popor, angajat în 
munca 
lizarea 
vîrsirii 
primit ____  ______ . „ ..
satisfacție si cu profundă însufle
țire Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al X-lea al partidului, 
roiectul Directivelor privind pla- 
- cincinal pe anii 1971—1975 și 

liniile directoare ale dezvoltării e- 
conomiei naționale pe perioada 
1976—1980, — supuse dezbaterii tu
turor organizațiilor de partid, opi
niei cetățenești din întreaga tară.

Documente programatice de înaltă 
valoare principială si practică, re
zultat al unui intens efort de ge
neralizare a propriei experiențe is
torice în conducerea procesului re
voluționar, Tezele C.C. și piuiectul 
directivelor sintetizează politica 
științifică, marxist-leninistă a parti
dului nostru, pătrunsă de spiritul 
viu, de suflul creator, de dina
mismul care izvorăște din cunoaș
terea aprofundată a realităților, din 
înalta responsabilitate pentru desti
nele patriei. Jaloanele teoretice, li
niile directoare care — dezbătute, 
aprofundate și aprobate de con
gres, forumul suprem al comuniș
tilor din România — vor călăuzi 
activitatea partidului si statului 
nostru. întreaga dezvoltare econo
mică și social-politică a tării si o- 
rientarea ei în problemele interna
ționale în anii următori constituie 

tpresia cerințelor obiective ale 
dezvoltării orînduiril noastre, cris
talizarea conștiinței de sine a 
națiunii socialiste 
zentînd gîndirea. 
voința de 
muncitoare, 
lectualitătii. 
patriei.

Prin obiectivele și liniile de evolu
ție pe care le stabilesc, prin înalta 
principialitate comunistă ce le carac
terizează și, aș zice, prin valorile e- 
tice pe care le afirmă, documentele 
relevă plenar adevărul potrivit că
ruia conducerea întregii noastre so
cietăți de către Partidul Comunist 
Român constituie factorul politic 
iunuamental care asigură înaintarea 
victorioasă a patriei pe calea socia
lismului.

Astăzi, la un sfert de veac de la 
începuturile revoluției populare, în

plină de avînt pentru rea- 
marilor obiective ale desă- 
constructiei socialismului, a 
cu deosebit interes, cu vie

Dumitru POPA 
prim-secretar al Comitetului 

municipal București al P.C.R.

perspectiva drumului parcurs de po
porul nostru în acest răstimp, apare 
mai limpede ca oricînd că rolul 
conducător al partidului, prestigiul 
și dragostea de care se bucură în 
rîndurile celor ce muncesc consti
tuie rezultatul firesc al unui înde
lungat proces istoric, în care deta
șamentul de avangardă al clasei 
noastre muncitoare s-a afirmat cu 
puterea necesității ca fiind cea mai 
înaintată, mai hotărîtă și mai-consec
ventă forță politică a națiunii. Con
ducerea de către partid a constituit 
acel element determinant care a 
făcut cu putință ca în răstimpul Is
toric scurt al unui sfert de veac să 
se . petreacă transformări social-po- 
litlce fără egal în România prin am
ploarea șl profunzimea lor, ca idea
lurile scumpe de libertate și drep
tate socială ce au însuflețit lupta a

nenumărate generații să devină o 
realitate vie, fapt împlinit.

în etapa actuală a dezvoltării so
cietății noastre, caracterizată prin- 
tr-un mers continuu ascendent, 
printr-un puternic dinamism, prin 
ridicarea la un nivel superior a 
cerințelor privind conducerea eco
nomiei, perfecționarea relațiilor de 
producție și a tuturor raporturilor so
ciale, prin participarea tot mai ac
tivă a maselor la conducerea vieții 
sociale, cresc imens răspunderile ce 
revin partidului, organelor și organi
zațiilor sale, tuturor comuniștilor; 
se impune astfel ca legitate obiecti
vă în procesul de dezvoltare a noii 
orînduiri creșterea și mai mult a 
rolului conducător al partidului.

Tezele C.C. al partidului și pro
iectul de directive, sarcinile și o- 
rientarea pe care le preconizează 
răspund pe deplin acestei necesi
tăți Imperioase, conturînd cuprin
zător modalitățile prin care partidul 
își poate îndeplini în mod optim 
înalta sa misiune socială ca factor 
politic fundamental al progresului 
multilateral al societății noastre.

(Continuare in pag. a n-a)
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năzuintele si 
nezdruncinat a clasei 
a țărănimii si a inte- 
n tuturor cetățenilor
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ai marii întreceri
Apariția în presă a Tezelor C.C. al P.C.R. pentru Congresul 

al X-lea al partidului și a proiectului de directive a avut un 
puternic ecou în rîndurile oamenilor muncii din fabrici, uzine, 
de pe șantierele de construcții și din agricultură. Peste tot se 
lucrează în aceste zile cu forțe sporite, pentru a întîmpina acest 
eveniment de o deosebită însemnătate din viața partidului, a 
tării, ca și cea de-a XXV-a aniversare a eliberării patriei, 
cu realizări cît mai bogate. Graficele 
organizațiile județene de partid înscriu 
îndeplinirea pianului și a angajamentelor.

și rafinorii 
industrial

te plan suma de 254 000 
lei.

Petroliștii din cadrul 
schelei de extracție 
Craiova și-au îndepli
nit sarcinile de plan pe 
cinci luni cu 5 zile'mai 
devreme. Valoarea 
producției globale rea
lizate peste plan în 
această perioadă se ri-

îU-,
Bilanțul încheiat la 

sfîrșitul celor cinci 
luni care au trecut din 
acest an de către chi- 
miștii 
grupului
Borzești este grăitor. 
Au fost date peste plan 
700 tone cauciuc sinte
tic, 1 300 tone clor li
chid, 300 tone sodă 
caustică, 140 tone anti- dică la 2 131 000 lei, iar 
dăunători, 4 300 tone 
gaze de rafinărie și al
tele. Rezultatele din 
producție se oglindesc 
și in situația finan
ciară bună a grupului. 
La prețul de cost au 
fost înregistrate econo
mii suplimentare în 
valoare de 6,3 milioane 
lei, iar la beneficii pes-

a producției-marfă — 
la 1 764 000 lei. Pînă în 
prezent ei au livrat 
peste prevederi canti
tăți însemnate de țiței, 
15,9 milioane metri 
cubi gaze utilizabile și 
620 tone gazolină. De
pășirea substanțială a 
prevederilor planului 
se datorește, în primul

rînd, acțiunii de ur
gentare a probelor de 
producție la sondele 
noi. In această acțiu
ne s-a evidențiat, în 
mod deosebit, brigada 
condusă de sondorul 
șef Constantin Vlad. 
Măsuri eficace s-au 
luat, de asemenea, în 
scopul intensificării a- 
fluxuiui de țiței în 
sonde, îmbunătățirii 
programării și calității 
lucrărilor de interven
ție, eliminării opriri
lor accidentale.

Fructificarea mai In
tensă a resurselor

Sinonim cu tehnica modernă, de înaltâ productivitate, tînărul bazin carbonifer Rovinari reprezintă un

JIUL IN FLUXUL
INDUSTRIALIZĂRII

început 
Rovinari 

energic 
simbolic

Cel maî bun 
«ste sfîrșitul : 
— iată numele 
care marchează 
tinerețea neistovită a mi
neritului (cui îi e frică 
de cuvinte să nu le scrie) ; 
pentru dă freneticul bazin . 
carbonifer de pe Jiu este 
copilul răsfățat al extrac
ției „la zi“ care va 
domina arena în urmă
toarele decenii, va pro
pulsa în circuitul eco
nomiei naționale mai 
multă energie calorică 
decît au izbutit în re
centul trecut o întrea
gă constelație de mi
ne. Ar fi o nesocotință 
să nu intuim la timp bio
logia și funcțiunile de 
excepțională dotație ale 
acestui monstru tînăr, 
vorace, acuma trezit. în 
stare de gestul homeric 
să dea curînd-curînd in
dustriei electrice (de pil
dă) să-i mănînce din pal
mă. în apropiatul viitor 
se va schimba mult re
lația cărbune-electricita- 
te sub erupția de energie 
neagră a Rovinarilor, 
transformată aproape in
stantaneu în despletite 
șl groase fluvii de ener

gie albă. Aceasta-i po
vestea. Acesta-i destinul.

în vara celui de-al 
IX-lea Congres al par- 

‘ ’ Rovinari, pe 
stăruiau (la 

imagini pa- 
Prea se lun- 

„vîrsta expert-

POP Simion

tidului, lâ 
Jiu, mai 
propriu) 
triarhale. 
gise mult

amenințare (la numai 
zece metri sub strat se 
întindea, fățarnică și 
gata de scandal, o întinsă

evoc (dezbaterile din 
Congres au abordat con
cret viitorul rezervelor 
de lignit) — vara aceea, 
zic, a fost cea mai lun
gă și, totodată, cea mai 
scurtă la Rovinari; cea 
mai lungă din pricina 
așteptării

Tismanao vinari
Al doilea itinerar

mentală" a acestei văi de 
cărbune, tratată de către 
specialiști ca o domni
șoară de pension. Nimic 
exagerat în afirmația 
mea. pentru că ba ne în- 
spăimînta masca necu
noscutului (țara n-a mai 
avut mine de suprafață!), 
ba ne obseda ilarul 
bolborosit hidrologic pe 
care „urechea" metalică 
îl percepea exact și cu

pînză eruptivă 1) și, în 
sfîrșit, ne lipseau utila
jele de anvergură. Trei 
mari temeri, trei incerti
tudini și, deci. trei 
argumente pentru felul 
în care am „curtat-o" pe 
această domnișoară care 
se numește Rovinari. 
Vara aceea, notată în 
calendare cu cifra 1966 
— anotimp prielnic, pe 
care în mod expres îl

scurtă din pricina preci
pitațiilor și a timpilor 
comprimați în care a fost 
trasat destinul de lungă 
bătaie al bazinului car
bonifer Contururile erau 
clare. Anotimpul-trambu- 
lină trebuia folosit cu in
teligentă. energie și tact. 
Mult promițătoarele in
tuiții trebuiau demon
strate. Icțeea trebuia să 
opereze în realități. ME-

TAMORFOZELE au în
ceput, acoperind 
tăvălug spațiul 
ultimi patru ani.

Intîia metamorfoză a 
fost aceea că „taurul a 
fost luat de coarne", 
vreau să spun că Jiul a 
fost scos din matca lui. 
mutat mai încolo Zglo
biul și nărăvașul rîu 
secționa tocmai pe la ju
mătate patul de cărbune, 
încurcînd grav socotelile 
inginerilor. Era un mai 
generos (an 1967) și cum
plita funie de apă. cobo- 
rîtoare din munți (debit 
de 750 mc pe sec.) a fost 
tăiată, s-a durat un pu‘ 
ternic baraj și deviația 
necesară a devenit o rea
litate. Pe o distantă de 6 
km lungime. Jiului, ca
priciosului. neistovitului, ■ 
rebelului. înfuriatului, î 
s-a așternut nou culcuș, 
zicîndu-i-se : „Mergi să
nătos ; aici noi 
dem niște cratere 
nit“.

Metamorfoza a 
de tip biologic, 
„fauna grea" a 
rilor. Spre a izbuti ceea ce 
mintea și brațul româ-

Luni dimineața a sosit în Capi
tală tovarășul Mika Tripalo, 
membru al Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, care, Ia invitația 
C.C. al P.C.R., va face o vizită 
prietenească în țara noastră.

La Gara de Nord, oaspetele iu
goslav a fost întîmpinat de tova
rășii Virgil Trofin, membru al Co-

deschi
de lig-

doua e 
relevă 

Rovina-

(Continuare 
în pag. a III-a)

Ceea ce conferă valoare științifică 
șl culturală, ceea ce dă strălucire 
și rodnicie unei instituții de învăță- 
mînt superior este — fără îndoială 
— corpul său profesoral, competența, 
talentul și spiritul creator, măiestria 
pedagogică a fiecăruia dintre compo- 
nenții săi. De aceea, discutînd despre 
perspectivele de dezvoltare și mo
dernizare ale școlii superioare, ca o 
preocupare importantă a partidului 
nostru, înscrisă la 
Tezele Comitetu
lui Central pen
tru cel de-al X-lea 
Congres al parti
dului, să ne o- 
prim ceva mai pe 
larg asupra căi
lor de ridicare 
sub raport calita
tiv — profesional, 
științific, pedagogia — a corpului 
profesoral universitar.

Sînt de cea ma’ mare însemnătate... 
pentru viața universitară elaborarea 

. și statornicirea unor criterii știin
țifice, echitabile de formare, selectare 
și promovare a membrilor corpului 
profesoral, chemat să ducă la înde
plinire programul de perfecționare 
calitativă a învățămîntului superior 
din țara noastră — preconizat cu a- 
tîta clarviziune și consecventă de că
tre conducerea partidului și statu
lui nostru, fundamentat în Directi
vele C.C. al P.C.R. și Legea învăță
mîntului. Totodată, preocupîndu-ne 
de această problemă avem în ve
dere nu numai sarcinile noastre din 
prezent, ci și asigurarea în perspec
tivă a unui valoros corp profesoral, 
fapt ce se va răsfrînge, evident, în 
modul cel mai direct — și. să spu
nem așa, măsurabil — în conținutul 
științific-ideologic al învățămîntului, 
în nivelul de pregătire și profilul 
profesional, și cetățenesc al studen
ților și tinerilor specialiști pe care 
fiecare instituție de învățămînt su
perior îi dă societății 
cialiste.

După cum se știe, 
ții din BucureștJ, cea 
instituție universitară 
îi revine un rol ( 
important în realizarea obiective
lor stabilite de conducerea de partid 
și de stat 
drelor de 
pregătire 
privire la 
științifice 
strîns legate de cerințele actuale și de 
perspectivă ale construcției socialiste 
din țara noastră. Pornind de la aceste

îndatoriri, activitatea de promovare 
și perfecționare a cadrelor din uni
versitatea noastră a impus organelor 
de conducere — catedre, consilii pro
fesorale și senat — cunoașterea te
meinică a activității profesionale 
științifice a cadrelor didactice, a soli
dității pregătirii lor filozofice mar- 
xist-leniniste, a calităților lor cetă
țenești. O analiză 
naiului didactic 
noastră a scos

a situației perso- 
din universitatea 

Iveală unele 
deosebit de 

interesante, după 
părerea mea. care 
vor permite adop
tarea unor măsuri 
adecvate pentru 
optimizarea căilor 
și metodei"’1 
selectare, . 
tionare și p 

Va re a cadrelor didactice.
In prezent, dintre profesori: 

ai universității 92 sînt doct 
cenți, iar 35 sînt doctori ; dint 
ferentiarii titulari, număru 
care au titluri științifice este 
mai 138. în sfîrșit, ca structu 
vîrstă, la 1 mai 1969. vîrsta n. 
personalului didactic din Univi 
este următoarea : profesori 5„ 
conferențiari 47 ani, lectori 42 ani, a- 
sistenți 35 ani (au fost luate în consi
derare funcțiile didactice în afara a-

(Continuare în pag. a IV-a)

FRANȚA

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Lazăr, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

Au fost de față Jakșa Petrici, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, și membri 
ai ambasadei.

N-a trecut decît o oră de la înche
ierea numărătorii voturilor primului 
tur de scrutin al alegerilor preziden
țiale (desfășurat duminică) și minis
trul francez al afacerilor interne, 
Raymond Marcellin, în cadrul unei 
conferințe de presă, a făcut cunoscute 
următoarele rezultate oficiale com
plete, privind ansamblul metropolei, 
precum și teritoriile de peste mări, 

dintre aces- 
nu parveni

Georges Pompidou 9 858 824 (44,14*/t> 
Alain Poher 
Jacques Ducios
Gaston Defferre 
Michel Rocard 
Louis Ducatel 
Alain Krivine

5 221 022
4 787 665
1 130 050

815 512
285 736
237 758

(23,38%) 
(21,43°/.) 
( 5,06»/.) 
( 3,65'/.) 
( 1,28°/.) 
( 1,06°/.)

înțrucît nici unul dintre candidați 
n-a întrunit majoritatea absolută de 
voturi, noul președinte al republicii 
— pe următorii șapte ani — nu a pu
tut fi ales la primul tur de scrutin. 
In consecință, la 15 iunie va avea loe 
al doilea tur de scrutin, la care vor 
participa însă numai primii doi can
didați (care au obtinut duminică cele 
mai multe voturi), respectiv Georges 
Pompidou și Alain Poher.

Votul de la 1 iunie și rezultatele 
sale se află — după cum e și fi
resc — în centrul atenției opiniei 
publice franceze, făcînd obiectul a 
numeroase comentarii și aprecieri în 
cercurile politice din capitala Fran
ței, ca și în rîndurile observatorilor 
de presă. Care sînt. în esență, con
statările majore ale acestora ?

Aflat în fruntea listei candidaților 
pentru Elysee, reprezentantului ac-
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CONDUCEREA
DE CĂTRE PARTID

(Urmare din pag. I)

Specifio procesului de întărire a 
rolului conducător al partidului in 
etapa actuală este faptul că politica 
sa, hotăririle si măsurile sale vizează 
toate sferele vieții sociale. Docu
mentele pentru Congresul al X-lea 
definesc un amplu și multilateral 
program de activitate, ale cărui o- 
biective, structuri și priorități îm
brățișează existența materială și 
spirituală a poporului nostru în în
treaga ei complexitate, prefigurînd 
pregnant înfățișarea viitoare a so
cietății românești — de la forțele de 
producție la școlarizare, de la rela
țiile sociale la sănătate, de la in
vestiții la știință, artă și literatură, 
de la nivelul de trai la instituționa- 
lizarea formelor democratice privind 
participarea maselor la conducerea 
treburilor obștești.

Așa cum se arată în Teze, „parti
dul nostru își realizează rolul de 
conducător în societate nu în moil 
declarativ, nu prin metode adminis
trative, de comandă, ci prin linia 
sa ideologică și politică, creatoare, 
marxist-leninistă, prin activitatea 
politică și organizatorică intensă a 
organelor și organizațiilor de partid 
în toate domeniile, prin munca des
fășurată pentru ridicarea oonștiinței 
socialiste a maselor, prin legătura 
strînsă cu clasa muncitoare, țărăni
mea, intelectualitatea, cu întregul 
popor, prin poziția înaintată și e- 
xemplul personal al comuniștilor în 
eforturile consacrate înfăptuirii pro
gramului partidului".

După cum este lesne de înțeles, 
există o corelație organică, dialectică 
între îndeplinirea misiunii ce revine 
partidului, ca forță conducătoare a 
societății, și activitatea concretă, pe 
care o desfășoară fiecare organ și 
organizație de partid în rîndurile ma
selor largi ale oamenilor muncii. In 
acest cadru, o deosebită valoare prin
cipială și practică are ideea sublini
ată în Teze potrivit căreia în condi
țiile actuale, cînd realizarea condu
cerii științifice a devenit o problemă 
esențială în toate domeniile, se pune 
cu deosebită stringență necesitatea 
așezării pe temeiuri și mai riguroase 
a metodelor și formelor muncii de 
partid. Evident, perfecționarea stilu
lui de muncă trebuie să fie multilate
rală, să afecteze toate laturile și ve
rigile activității noastre. Ceea ce se 
impune mai ales pentru exercitarea 
cu succes a rolului conducător de că
tre fiecare organ și organizație de 
partid este studierea și cunoașterea 
amănunțită a situației din domeniile 
de activitate în care lucrează, îndru
marea calificată, în cunoștință de 
cauză, a fiecărui sector.

în mod firesc, domeniul economiei, 
care condiționează întreaga dezvolta
re socială, se află pe primul plan al 
preocupărilor organelor și organiza
țiilor de partid. Avînd de făcut față 
unor probleme de mare complexitate, 
izvorlnd între altele din ponderea ce 
o deține industria bucureșteană în 
producția țării și rolul ce-i revine în 
înzestrarea tehnică a economiei-na
ționale. din volumul, mare al inves
tițiilor alocate, organizația de partid 
a Capitalei se preocupă cu stăruință 
de găsirea modalităților apte să asi
gure o conducere competentă a acti
vității economice, sesizarea cu 
promptitudine a cerințelor noi, găsi
rea soluțiilor optime, corespunzătoare 
necesităților reale.

în activitatea Comitetului munici
pal ca și a multor comitete de sector 
din Capitală a devenit curentă me
toda studierii minuțioase a unor pro
bleme majore ale activității economi
ce. cu participarea unui larg activ de 
specialiști, ca premisă a elaborării 
unor măsuri adecvate. Numai în ulti
mul timp, au fost întreprinse o serie 
de acțiuni de analiză și studiu în pro
bleme ca : structura și necesarul for
ței de muncă în industrie, mecaniza
rea transportului și manipulării măr
furilor și materialelor de la între
prinderile furnizoare la unitățile de 
desfacere, în scopul diminuării 
personalului necalificat ocupat în 
aceste operații, depistarea unor re
surse de sporire a posibilităților de 
export și de diminuare a importuri
lor, asigurarea cu documentație teh
nică a investițiilor din planul pe 
acest an etc.

Desfășurate cu participarea nemijlo
cită a specialiștilor și factorilor de 
răspundere din înseși unitățile res
pective, studiile au permis identifica
rea unor rezerve importante, cu po
sibilități de valorificare internă ime
diată sau prin reglementări și mă
suri ce trebuie efectuate de către or
ganele tutelare. Studiul privind me
canizarea transportului și manipulării 
mărfurilor și materialelor, de pildă, 
efectuat într-un număr de 14 în
treprinderi, s-a finalizat într-un pro
gram de măsuri privind introducerea 
unor mijloace mecanizate de ridicat 
și transportat pe distanțe mici, folo
sirea conteinerizării șl paletizării, a- 
doptarea unor mijloace de transport 
la specificul mărfurilor etc. ; prin 
toate acestea vor putea fi eliberați 
circa 2 000 de muncitori necalificați 
ce urmează a fi folosiți în alte sec
toare și se vor obține economii eva
luate la cel puțin 32 milioane lei.

Acțiunea declanșată în vederea spo
ririi exportului, căreia organele și 
organizațiile de partid i-au impri
mat un caracter permanent, dezvă
luie noi șl noi resurse existente în 
întreprinderile industriale, cifrate în 
prezent la aproape 400 milioane lei, 
din care s-au și contractat cu par
tenerii externi mărfuri în valoare 
de circa 150 de milioane lei.

Preocuparea Comitetului munici
pal pentru ridicarea nivelului con
ducerii economiei îșl găsește o vie 
expresie în activitatea ce o desfășu
răm în domeniul investițiilor. Spre 
deosebire de trecut, cînd accentul 
principal în acest domeniu era pus 
pe latura controlului, acum acordăm 
o atenție deosebită mobilizării și co
ordonării eforturilor tuturor factori
lor cu răspunderi în acest dome
niu — proiectant!, constructori, be
neficiari — rezolvării concrete, la 
fața locului, pe șantiere, a proble
melor ce se ridică, în scopul asigu
rării condițiilor pentru buna desfă
șurare a lucrărilor, al imprimării u- 
nui ritm de execuție care să deter
mine respectarea termenelor de pre
dare prevăzute în planul de stat, în
făptuirea angajamentelor de scurtare 
a acestor termene.

în activitatea de conducere a e- 
conomiei, comitetul municipal are în 
vedere îmbunătățirea volumului șl 
structurii producției bunurilor de 
consum, adaptarea el mai dinamică 
la solicitările pieței, satisfacerea în 
condiții mai bune a cerințelor popu
lației în domeniul aprovizionării cu 
mărfuri, al prestațiilor de servicii. 
Un accent deosebit trebuie să pu
nem pe îmbunătățirea aprovizionării 
populației cu produse alimentare, în 
mod deosebit cu legume, zarzavaturi, 
fructe, fapt ce impune o urmărire 
sistematică a fondului de marfă, re
partizarea judicioasă a acestuia pe 
diferite piețe ale Capitalei, îmbună
tățirea manipulării și a păstrării pro
duselor legumicole pentru ca ele să 
ajungă în stare proaspătă la consu
matori. Vom lua măsuri pentru a de
termina o îmbunătățire a activității 
organelor comerciale, a spori rolul și 
răspunderea consiliilor populare în a-> 
provizionarea populației, incit acestea 
să cunoască în permanență, zi de zi, 
situația aprovizionării, opiniile și ce
rințele cetățenilor, să intervină ener
gic în soluționarea problemelor c« 
apar.

Amplul program trasat prin Proiec
tul Directivelor Congresului al X-lea 
pentru dezvoltarea și modernizarea 
economiei naționale, pentru utilizarea 
intensivă a întregului potențial de 
producție și tehnico-științific ridică 
în fața noastră sarcini noi, înalte 
exigente privind perfecționarea me
todelor de conducere a economiei. 
Comitetul de partid al municipiului 
București, valorificînd experiența po
zitivă dobîndită în acești ani, bogată 
în căutări creatoare, folosind valoro
sul fond de cadre și inițiativa colecti
velor de muncitori, se va strădui să-și 
îmbunătățească continuu activitatea, 
să adopte metode și un stil de muncă 
tot mai eficient, în concordantă cu 
cerințele vieții.

Vom căuta ca pe lingă metodei# 
clasice de analiză, să promovăm me
tode moderne, cu scopul degajării 
tendințelor semnificative, al funda
mentării științifice a deciziilor. Co

mitetul municipal va acționa pentru 
utilizarea tot mai largă a metodolo
giei sociologice la elaborarea ansam
blului programelor de dezvoltare a 
diferitelor domenii de activitate — 
industria, construcțiile, aproviziona
rea și desfacerea, transporturile, e- 
chiparea edilitară, sanitară, de pre
vederi sociale. învățămîntul și cul
tura etc.

Atingerea țelurilor majore pe care 
le trasează partidul solicită amplu 
munca de propagandă, activitatea e- 
ducativă, menită să contribuie la dez
voltarea conștiinței socialiste, la pro
movarea înaltelor trăsături morale, 
specifice omului nou al socie
tății socialiste. Nu pot să nu remarc 
și prin această intervenție în coloa
nele presei puternicul impuls pe care 
l-au dat activității ideologice. Con
gresul al IX-lea al partidului, efortul 
creator al Comitetului Central în
dreptat spre sintetizarea și generali
zarea experienței acumulate în cons
truirea socialismului, spre elaborarea 
bazelor teoretice ale actualei etape 
de evoluție a societății noastre — 
nesecat izvor de învățăminte și ori
entări pentru activitatea practică 
desfășurată de organizațiile partidu
lui în procesul conducerii vieții e- 
conomice, sociale, ideologice, pe plan 
local.

Comitetul municipal de partid 
București, integrat în fluxul viu al 
practicii sociale, este preocupat de 
găsirea căilor și mijloacelor celor 
mai eficiente pentru continua stimu
lare a gîndirii creatoare. Acordăm 
și vom acorda atenție sporită dezvol
tării activității de investigare știin
țifică a proceselor sociale, studierii și 
mai profunde a vieții, cu scopul fun
damentării temeinice a măsurilor 
practice ce Ie întreprindem în vede
rea aplicării liniei politice a partidu
lui. Așa cum se arată în Tezele Co
mitetului Central, va trebui să asigu
răm intensificarea și extinderea dez
baterilor ideologice, crearea climatu
lui necesar dialogului, confruntării li
bere, în spirit științific a părerilor, 
aceasta fiind calea sigură, verificată 
de experiență, pentru clarificarea 
problemelor, pentru reliefarea ade
vărului. pentru promovarea pozițiilor 
și ideilor avansate.

Preocupate de perfecționarea conti
nuă a mijloacelor de influențare a 
maselor, organele și organizațiile de 
partid din Capitală acționează pentru 
elaborarea unor modalități de muncă 
politico-educativă mal evoluate, co
respunzătoare criteriilor de eficientă 
și influențare cerute de dezvoltarea 
vieții spirituale în societatea noastră. 
Aceasta impune noi măsuri menite să 
ducă la îmbunătățirea conținutului, 
structurii și formelor de organizare 
a informării oamenilor muncii, a 
învățămîntului de partid, la elimi
narea fenomenelor de formalism, ru
tină și șablon care se mai manifestă. 
Munca ideologică trebuie să cîșțige 
mereu în calitate, în profunzime, 
să-și întregească atributele ; sensu
rile sale cele mai înalte constau în a 
orienta, a convinge, a modela con
științe și a forma personalități, apte 
să contribuie la accelerarea mersului 
înainte al tării.

Bogăția de idei din documentele 
ce vor fi prezentate congresului, în
semnătatea lor excepțională pentru 
dezvoltarea partidului și a întregii 
țări ne obligă la o dezbatere amplă 
a acestora în cadrul organizațiilor de 
partid, al tuturor colectivelor de oa
meni ai muncii, pentru a asigura 
însușirea lor aprofundată, materiali
zarea ideilor cuprinse în ele în ac
tivitatea concretă, eficientă pe fron
tul construcției socialiste. Interesul 
deosebit cu care populația Capitalei 
a primit Tezele și Proiectul de Di
rective ale Congresului al X-lea, în
suflețirea cu care se desfășoară în 
Capitală, ca și în întreaga țară marea 
întrecere în cinstea congresului și a 
celei de a 25-a aniversări a eliberării 
patriei exprimă cu putere sentimen
tele de dragoste și devotament, de 
încredere nemărginită în partid ale 
oamenilor muncii, hotărîrea de a 
contribui, cu întreaga lor energie, 
putere de muncă și capacitate la în
făptuirea programului luminos ela
borat de partid pentru ridicarea pa
triei pe trepte tot mai înalte ale 
civilizației socialiste.

La Iași, ca în toate ora
șele țării, construcțiile de 
locuințe se desfășoară în
tr-un ritm intens, acesta 
depășind cu mult, în ulti
mii ani, media pe țară. S-a 
ajuns astfel ca în cîteva 
cartiere — printre care So- 
cola—Nicolina, Copou, Tă- 
tărași-Sud, Zona centrală 
și mai ales Piața Unirii
— sistematizarea să fie 
pe cale de a se Încheia.-In 
aceste cartiere s-a concen
trat o populație masivă: 
circa 45 000 de locatari în 
Socola—Nicolina, 30 000 în 
Tătărași-Sud etc. Și numă
rul locatarilor este în con
tinuă creștere, alte blocuri 
fiind în construcție.

Cetățenii întîmpină însă 
o serie de greutăți în do
meniul aprovizionării, în- 
trucît aici se înregistrează, 
ca și în alte locuri un fe
nomen generator de mari 
■neajunsuri : lipsa de coor
donare între construcțiile 
de locuințe și măsurile de 
extindere a unităților de 
deservire, încît acestea din 
urmă nu acoperă în mod 
judicios întreg teritoriul, 
potrivit nevoilor populației. 
La Iași, rămînerea în urmă 
a spațiilor comerciale și de 
deservire în raport cu rit
mul construcției locuințelor 
și, totodată, cu necesarul 
stabilit prin proiectare, este 
considerabilă. O situație 
pusă la dispoziție de către 
consiliul popular județean 
arată că din cei 81 000 mp 
spații comerciale prevăzuți 
în oraș, 40 000 mp sînt, 
la ora actuală, în deficit.

— Pentru rezolvarea pro
blemei puse în discuție — 
ne spune tov. Ștefan Vrîn- 
ceanu, vicepreședinte al 
consiliului popular județean
— am întocmit documen
tații amănunțite. încît în 
anul viitor să începem o- 
biectivele prevăzute în cen
trul de cartier de la Podu 
Roșu, Ia Socola—Nicolina 
(a cărei sistematizare este 
încheiată, în 5 microraioa- 
ne, de cîțiva ani), cit și în 
centrul de cartier Tătă- 
rași-Sud. De asemenea, ni 
s-a aprobat realizarea unui 
magazin universal în Piața 
Palatului Culturii, cu o su
prafață utilă de 5 000 mp.

Se ridică totuși întreba
rea : de ce nu au mers în 
pas cu construcția de locu
ințe spațiile comerciale și 
de deservire aprobate deja 
și prinse în proiectele do 
execuție ? Este vorba, evi
dent, de acele lucrări pen
tru care există fonduri a- 
probaite. Dar problema tre
buie privită nu numai din 
punct de vedere al investi
țiilor în sine ; eforturile 
trebuie îndreptate în egală 
măsură sau poate chiar în 
primul rînd — spre reparti
zarea judicioasă a fonduri
lor existente, încît rețeaua 
de unități să ocupe întreg 
teritoriul, ținînd seama de 
cerințele reale ale popu
lației.

Cauzele neajunsurilor sînt 
multe. în primul rînd, 
este vorba de înțelege
rea greșită a prevederilor 
H.C.M. — 931, care statuea
ză că la realizarea spa
țiilor comerciale și de de
servire concură toate orga
nele interesate, iar benefi
ciarul care are valoarea 
cea mai mare este coordo
natorul principal al respec
tivei investiții. Cum a înțe
les coordonatorul princi- 

I pal — care, pentru spa
țiile de la parterul blocu
rilor de locuințe, este 
consiliul popular județean 
prin direcția de gospo
dărie comunală, iar pentru 
cele din complexele comer
ciale, prin direcția comer
cială județeană — să-și 
îndeplinească obligațiile ? 
Dacă pentru detaliile de 
sistematizare, pentru stu
diile tehnico-economlce și 
proiectele de execuție ale 
noilor cartiere, coordonato
rul principal a chemat pe 
beneficiarii diferitelor acti
vități de deservire să-și 
precizeze necesarul de spa
ții, cînd s-a trecut la exe
cuție, acești beneficiari au 
fost uitați în cele mai mul- 

t te cazuri. Lucrul reiese, da

altfel, dintr-o situație pre
zentată la D.S.A.P.C. „La 
cererea direcției comer
ciale, în calitatea sa de 
coordonator principal al in
vestițiilor de deservire, 
ne-a explicat tov. Mihai 
Lupu, arhitect-șef la 
D.S.A.P.C., noi am făcut 
încă din 1963 un studiu al 
rețelei comerciale și de de
servire, precizînd necesarul 
pînă în 1975 atît în cartie
rele noi, cît și în restul 
orașului. Dar, din propu
nerile prevăzute pentru pri
ma etapă, pînă în 1967 nu 
s-au realizat (nefiind prin
se în plan nici anul trecut 
și nici în prezent) 10 obiec
tive destinate comerțului și 
deservirii, deși acestea

seamă de cazuri concrete 
cînd, la început de an. 
UCECOM a aprobat fon
durile stabilite prin proiec
tele de execuție, pentru ca 
apoi constructorul să nu le 
mai solicite deoarece a amî- 
nat respectivele obiective. 
Din păcate, cooperația meș
teșugărească n-a primit în 
loc alte spații, deși s-ar fi 
mulțumit chiar și cu unele 
mai mici, care rămîn ne- 
folosite în unele blocuri, 
pentru a presta unele ser
vicii de strictă necesitate. 
„Chiar și atunci cînd ne-am 
hotărît să construim din 
fonduri proprii — ne-a pre
cizat tov. S. Iotcovici, 
președintele U.J.C.M. Iași 
— nu prea am găsit
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aveau proiectele de execu
ție. De asemenea, 9 obiec
tive proiectate în fază de 
studiu tehnico-economic nu 
au mai fost continuate în 
proiecte de execuție și nici 
realizate, pentru că benefi
ciarul nu le-a mai solici
tat" (între acestea se nu
mără . și piața agroalimen- 
tară din cartierul Tătărași).

Au renunțat într-adevăr 
beneficiarii la aceste spatii? 
Discutînd cu dînșii, ne-au 
declarat, fără excepție, că 
nu au renunțat la spatiile 
respective ci, dimpotrivă, au 
insistat pentru realizarea 
lpr, ținînd seama, mai ales, 
de creșterea numărului de 
locatari în ultima vreme. 
„Deservirea pe linie 
P.T.T.R. în Tătărași este to
tal deficitară — ne spune 
ing. Ion Păduraru, directo
rul P.T.T.R. îmbunătățirea 
situației de moment este 
strîns legată de realizarea 
blocului D 1. Cît privește 
viitorul, pentru a nu nai fi 
lăsat! la cheremul benefi
ciarului principal. care 
schimbă cînd vrea ordinea 
executării obiectivelor) ar 
trebui ca tot ce se proiec
tează pe baza H.C.M. — 931 
să fie dat constructorului ca 
sarcină de plan". Același 
lucru îl susține și ing. David 
Pincu, He la uniunea jude
țeană a cooperativelor meș
teșugărești, care ne-a dat •

înțelegere. De cîțiva ani, 
UCECOM ne-a pus la 
dispoziție fonduri pen
tru un complex sepa
rat, pe care vrem să-1 
realizăm în zona Tîrgu Cu
cului. Dar abia recent con
siliul popular municipal 
ne-a aprobat amplasarea".

întîrzierea unor centre 
comerciale are și alte expli
cații. Sistematizarea cen
trului . de cartier Podu 
Roșu, de exemplu, a fost 
scoasă la concurs național 
și a durat destul de mult; 
apoi, detaliile de sistemati
zare s-au refăcut de vreo 
cinci ori, ultima variantă 
urmînd abia să fie avizată 
de consiliul popular jude
țean, apoi de C.S.C.A.S. în 
ultima vreme, s-a hotărît 
ca o serie de obiective să 
fie începute în 1970. Normal 
ar fi fost ca frontul de lu
cru să fie asigurat de pe 
acum. Dar în acest centru 
de cartier mai sînt prevă
zute a se construi diferite 
unități de deservire, ampla
sate Ia parterul unor 
blocuri, care încă nu au în
ceput, încît toate sînt legate 
între ele. Situația este ase
mănătoare și pentru cen
trul de cartier Tătărași.

Sarcina de a asigura o re
partizare judicioasă a uni
tăților comerciale și de de
servire pe teritoriul tuturor

centrelor urbane, de a sin
croniza amenajarea aces
tora cu construcțiile noilor 
locuințe a fost subliniată în 
repetate rînduri, ca o sar
cină de mare răspundere a 
organelor locale. în ciuda 
unor progrese înregistrate 
într-un loc sau altul, ritmul 
în care se îndeplinește ea 
în general este încă nesatis
făcător — cum se întîmplă 
și la Iași. Așa cum au indi
cat conducătorii de partid și 
de stat cu prilejul recentei 
vizite prin piețele Capitalei, 
este necesar să se studieze 
neîntîrziat posibilitatea în
ființării, îndeosebi în car
tierele noi, a unor piețe in 
măsură să răspundă cerin
țelor de consum ale popu
lației din zonele respective, 
ținînd seama îndeosebi de 
faptul că aprovizionarea cu 
legume și fructe este defec
tuoasă. La Iași, soluționa
rea acestei probleme — de 
mare actualitate si larg in
teres cetățenesc — nu este 
legată în primul rînd de o 
investiție de fonduri, ci de 
o investiție de inițiativă și 
spirit gospodăresc. Spunem 
acest lucru pentru că pînă 
la realizarea lucrărilor pre
văzute prin plan — și a 
căror execuție se cere ur
mărită — nu a împiedicat 
nimeni forurile locale să a- 
menajeze simple puncte de 
desfacere a mărfurilor, în
deosebi legume și fructe, cu 
ajutorul unor gherete sau 
unor mijloace mobile (căru
cioare. rulote). Dar. invo- 
cînd rămînerea în urmă a 
unor investiții, direcția co
mercială, conducerea între
prinderii de legume și fruc
te au neglijat o vreme folo
sirea unor asemenea mij
loace. Abia recent, la pro
punerea cetățenilor, consi
liul popular a luat măsura 
de a amenaja o piațetă în 
cartierul Copou, care 
va fi gata în cîteva zile, și 
o piață în Socola-Nicolina, 
lîngă intrarea dinspre Bu
cium. în aceste cartiere, ca 
și în preajma altor unități 
comerciale existente, s-a 
luat măsura de a se extinde 
comerțuljjambulant în tone- 
te, gherete, chioșcuri etc. 
S-a propus amenajarea a 
circa 12 tonete cu pro
duse alimentare, 25 de 
gherete, cărucioare etc. 
pentru legume-fructe în 
special în Nicolina, Păcu
rari, Tătărași etc. Realiza
rea acestor propuneri 
într-un timp cît mai scurt 
va descongestiona, desigur, 
unitățile existente, va în
lesni aprovizionarea popu
lației și va economisi con
siderabil timpul cumpărăto
rilor. Concomitent, s-au în
ființat și o serie de puncte 
de desfacere a laptelui la 
intrarea în unele blocuri 
mari : este o măsură bună, 
care se cere extinsă îndeo
sebi în noile cartiere și cu 
prioritate în Tătărași.

îndeplinindu-și la nivel 
mai înalt sarcina de gospo
dari ai orașelor, așa cum se 
cere, primarii — datori să 
vegheze permanent asupra 
felului cum se desfășoară 
aprovizionarea populației — 
trebuie să aibă în vedere, 
la capitolul atît de impor
tant al organizării comerțu
lui, și modalitățile unei re
partizări teritoriale cît mai 
judicioase a unităților. A- 
ceste aspecte trebuie să stea 
mai mult în atenția Comi
tetului executiv al Consiliu
lui popular Iași, dar și a 
comisiei permanente de 
resort a deputaților. O 
consultare și mai largă, 
și mai susținută cu popu
lația, cu locatarii noilor 
cartiere, cu gospodinele. în
tărirea controlului asupra 
organelor comerciale și de 
aprovizionare, încurajarea 
oricărei idei raționale, cu 
aplicabilitate imediată sînt 
de natură să ducă, neîn
doios. la o rezolvare opera
tivă a multor neajunsuri, 
la desfășurarea în mod 
corespunzător a aprovizio
nării și deservirii popu
lației.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii'

FAPTUL

Muzeistică
Printre recentele achiziții fă

cute de Muzeul Satului, atrage 
in mod deosebit atenția o bo
gată colecție de ceramică neagră 
de Marginea (Suceava). Este 
vorba de 63 de piese sintetizînd, 
în gradul cel mai înalt al per
fecțiunii și, mai cu seamă, al 
autenticității, creația meșterilor 
olari suceveni. Executate de u- 
nul dintre maeștrii acestei stră
vechi meserii, ridicată la rangul 
de artă, Iosif Frei, exponatele 
vor întregi (atît pentru vizita
tori, cît și pentru cercetători) 
imaginea asupra meșteșugului 
olăritului pe aceste meleaguri. 
Și, neîndoios, deși venite din 
Marginea, vor sta în... centrul a- 
tenției vizitatorilor.

Clemența
directorului

Intr-o deplasare la Caracal, 
șoferul Ilie Petitoiu, de la Di
recția județeană C.E.C. — Dolj, 
a săvîrșit un furt. Prins asu
pra faptului, a fost condamnat 
la 3 luni închisoare. In loc să-i 
desfacă contractul de muncă, 
directorul unității. Victor Co- 
cîlnău, a tinut postul blocat 
pînă ce șoferul și-a ispășit pe
deapsa. Ba. mai mult: la re
întoarcere în întreprindere, di
rectorul îl premiază „excep
țional" (!). Cum să-i interpre
tăm „clementa" și gestul: ca 
o înfruntare pe față a legii ?

Unde duce
lăcomia

Metanolul (spirtul metilicț se 
dă în folosință doar pe baza a- 
probării organelor de specialita
te. Cu toate acestea Ion Geor
gescu, șef de depozit la Combi
natul chimic Craiova, și Petre 
Voica, manipulant, au eliberat o 
găleată de metanol muncitorului 
Constantin Ancuțescu, sub pre
text că are de curățat niște hai
ne. Ancuțescu l-a diluat cu apă 
și a început să-1 consume, tra- 
tîndu-și și cîțiva colegi de mun
că și consăteni. Rezultatul îl bă- 
nuiți. Doi au decedat, iar 
patru, în urma intervenției 
dicilor, au scăpat cu viață, 
însă și fără urmări.

îl cunoas'
teti ? '
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Procuratura locală Ploiești 
emis mandat ‘ .
ventivă împotriva lui Constantin 
Corniciuc, fiul lui Alexandru și 
Adina, născut la 13 mai 1933 în 
comuna Zamostea, județul Su
ceava, de profesie conducător 
auto, cu ultimul domiciliu în 
Tulcea. El este urmărit de 
procuratură pentru infracțiunea 
de abandon de familie. Acest de
zertor de la îndatoririle părin
tești a adus prejudicii mari fiu
lui său Mihai (în vîrstă de 13 
ani) sustrăgîndu-se timp înde
lungat, cu rea-credință, de la 
plata pensiei de întreținere. 
Fuge dintr-o localitate în alta, 
pentru a i se pierde urma. Sem- 
nalați-i prezența. Cei care îșl 
părăsesc familia nu trebuie să 
găsească un climat de îngă
duință ! '

„Fructele44• ••
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NU ȚINEȚI ■ 
LA PRESTIGIUL 

DE GOSPODARI ?
Sîntem locuitori ai orașului Moi- 

nești, unul din cele mai străvechi 
centre de extracție a țițeiului din 
țară. Ne mîndrim, pe bună dreptate, 
cu orașul nostru, dar dorim să facem 
cîteva observații asupra modului în 
care este gospodărit. Ne vom re
feri, cu deosebire, la un aspect care 
stîrnește multe nedumeriri în rîndu
rile locuitorilor — slaba calitate a 
unor produse ce se oferă în ma
gazine. Pîinea, bunăoară, fără nici o 
excepție în ce privește sortimentele, 
este sub orice critică : necoaptă, in
suficient crescută, lipsită de acel gust 
îmbietor ce-i este caracteristic. Acest 
fapt nedumerește cu atît mai mult, 
cu cît în alte orașe apropiate (Comă-, 
nești, Tg. Ocna, Gh. Gheorghiu-Dei, 
Bacău) pîinea este așa cum trebuie 
să fie: bună, gustoasă. Oare bru
tarii din Momești nu pot face și ei 
pîine bună ? Că doar tot aceeași can
titate de făină o consumă.

Dar nu numai despre calitatea pli
nii vrem să vorbim. La fel stau lu
crurile și în ce privește calitatea le
gumelor, zarzavaturilor, fructelor. 
Dacă astă iarnă ni s-au oferit car
tofi și ceapă înghețate, mere mai mult 

'■putrede, acum, în plin sezon, situația 
nu este cu nimic mai bună. De re
gulă, se aduc legume și zarzavaturi 
culese cu 10—12 zile în urmă, deci 
depreciate calitativ, veștede, pe care, 
vrei nu vrei, ești nevoit să le cum
peri, că altele nu-s. Nu înseamnă 

' oare aceasta o desconsiderare a ce
rințelor noastre, ale cetățenilor ? La 
toate acestea se mai adaugă atitudi
nea discreționară a unor gestionari, 
vînzarea preferențială sau condițio
nată a unor produse ș.a.m.d.

Ce părere aveți, în legătură cu cele 
de mai sus, tovarăși de la consiliul 
popular orășenesc ?

Vladimir POSTOLACHE
și alfi 9 cetățeni din Moinești, 
județul Bacău

DRUMURI ȘI HOPURI
Sînt un pasionat iubitor al dru

meției, al naturii și, dornic să cu
nosc cît mai multe din frumusețile 
patriei, îmi consacru mare parte

RECLAMAȚI I, SESIZĂRI, RĂSPUNSURI
din timpul liber excursiilor. însoțit 
de niște prieteni, am pornit deunăzi, 
la drum, cu un autoturism, pe Va
lea Bratiei din județul Argeș, avînd 
ca țintă vizitarea comunei Bere- 
voești-Muscel, locul de naștere al 
vestitului călător Mihai Tican Ru- 
mano. Pînă la Stîlpeni, de unde în* 
cepe propriu-zis drumul pe valea 
rîului Bratia, am călătorit excelent, 
pe șosea asfaltată. De acolo, însă, 
traversînd o seamă de comune (Bă- 
lilești. Poenița, Vlădești, Aninoasa). 
am avut numai necazuri, din cauza 
drumului plin de gropi și hîrtoape. 
a podurilor și podețelor șubrede și 
schiloade. Păcat de frumusețile a- 
cestor meleaguri submontane 1

Despre ce e vorba, concret ? La 
Bălilești, trecerea de nivel peste ca
lea' ferată forestieră necesită un act 
de curaj, din cauza denivelării ac
centuate, iar podul de lemn peste 
rîul Bratia amenință de la o poștă 
cu prăbușirea. Podețele peste pira- 
iele din Poenița și Vlădești sînt și 
ele șubrezite de vreme. Ba, și mai 
straniu, venind din Vlădești spre 
Broșteni (comuna Aninoasa), trece
rea peste apa Slănicului — afluent 
al Bratiei — se face direct prin 
vad, neexistînd nici un fel de pod. 
Comunele menționate mai sus sînt 
așezări bogate, cu oameni gospo
dari, mai cu seamă Aninoasa, vesti
tă în tot județul pentru hărnicia lo
cuitorilor ei. De ce, oare, această 
delăsare în întreținerea drumurilor 
și a podurilor ?

Emil ILIESCU
București

CU CAPU-N NORI
Convenind cu o familie bucureștea

nă din str. Făurari nr. 5, sectorul 4, a- 
supra unui schimb de locuință, am în
tocmit dosarul cu toate actele cerute, 
în vederea aprobării acestui schimb 
de către organele consiliilor popu
lare ale sectoarelor respective — 4 
și 5. Acest dosar a fost predat, la

sfîrșitul anului trecut, inspectorului 
Victor Petrescu de la serviciul spa
țiu locativ al sectorului 5. După ce 
m-a amînat de mai multe ori, in
spectorul Petrescu a lăsat cererea 
mea nesoluționată și s-a transferat 
la sectorul 1. Am reclamat faptul 
șefului serviciului spațiu locativ al 
sectorului 5, tov;' Mazilescu, care, 
după ce a făcut cercetări, mi-a spus 
că inspectorul mi-a pierdut actele 
și nu are ce să-mi facă ! Cum esto 
cu putință ca un salariat să piardă 
un dosar conținînd acte ? Și ce în 
credere 1 se mai poate acorda aces
tuia la sectorul 1?

Ion C. MIHAI
strada Gazelei 72 A, 
sectorul 5 București

MEȘTERUL STRICA...
în luna martie a. c. am dus la a- 

telierul cooperativei meșteșugărești 
din Tg. Jiu un televizor, pentru a fi 
reparat. Mi s-a dat un termen, care 
însă n-a fost respectat, apoi altul 
și altul, pînă ce m-am lăsat con
vins că aparatul a fost reparat ca 
lumea și urmează să plătesc pentru 
aceasta, 189 de lei. Ceea ce am și 
făcut. Ducîndu-1 acasă însă, apara
tul mergea parcă mai prost decît 
înainte de reparație și așa merge și 
acum. Cu alte cuvinte, meșterii au 
stricat iar eu am plătit. Acum e rîn- 
dul lor să plătească, să-mi repare 
cum trebuie televizorul.

Vasile V. MACHE 
comuna Ciocadia, 
județul Go-j

ABUZUL
A FOST SANCȚIONAT

Georgeta Glișcă, din Caracal, sa
lariată la Oficiul P.T.T.R. din loca
litate, ne-a semnalat acum cîtva 
timp un abuz săvîrșit împotriva sa

de către conducerea Direcției jude
țene de poștă și telecomunicații-Olt. 
Sesizarea sa a fost trimisă, pentru 
cercetări, Ministerului Poștelor și 
Telecomunicațiilor, care, după ce a 
efectuat cercetările cuvenite, a in
format redacția că scrisoarea este 
întemeiată și s-a dispus repunerea 
în drepturi a salariatei lezate. Pen
tru abuzul săvîrșit, G. Săftoiu, di
rectorul adjunct al direcției jude
țene, a fost sancționat.

ÎN LOC DE RĂSPUNS 
CĂTRE UN CITITOR...

Gheorghe Diaconu din Rm. Vîlcea 
a trimis redacției o scrisoare în 
care semnala deținerea ilegală, de 
către un particular, a unui teren 
proprietatea statului. Cum semna
tarul scrisorii arăta că învinuitul 
este susținut de organele locale de 
stat și insista să se facă. lumină în 
această treabă, am îndrumat scri
soarea sa, la 6 februarie a. c„ la 
Comitetul județean P.C.R. Vîlcea, 
pentru a întreprinde cele cuvenite. 
Dar, o nouă scrisoare a sus-numitu- 
lui, primită la 5 martie, ne aducea 
vestea că lucrurile stau întocmai ca 
înainte. Am revenit la comitetul ju
dețean, în mai multe rînduri, soli- 
citînd răspuns, dar fără folos. între 
timp, cel în cauză a trimis o a treia 
scrisoare redacției, cerînd răspuns.

Este o cerință firească. Comitetul 
județean de partid trebuie să țină 
seama de acest lucru și, în consecin
ță, să ia măsuri pentru respectarea 
termenelor legale de rezolvare a 
scrisorilor.

...ȘI CĂTRE ALȚII
în aceeași situație, se află, din pă

cate, și alte scrisori trimise de re
dacție spre cercetare și soluționare 
unor autorități, cum sînt : Uniunea 
județeană a C.A.P. Mehedinți (în 
număr de 12), Consiliul popular al 
județului Suceava (10), Consiliul

popular județean Mureș, Consiliul 
sindical județean Harghita, Comitetul 
județean P.C.R. Brașov, Ministerul In
dustriei Alimentare, Ministerul Căilor 
Ferate, Ministerul învățămîntului. 
Oare cei cărora le revine sarcina 
rezolvării scrisorilor la care ne refe
rim au uitat că există termene pre
cis stabilite pentru formularea răs
punsurilor cuvenite ?

CU INSTALAȚIE 
ELECTRICA, DAR FĂRĂ 

LUMINA
„Deși electrificată, comuna Făge- 

țel, județul Olt, stă mai mult în în
tuneric" — se arăta, printre altele, 
într-o scrisoare primită nu demult 
la redacție. „Este adevărat — ne 
răspunde întreprinderea de rețele 

■ electrice Pitești. Aprinderea și stin
gerea becurilor pe șoselele comunei 
cad în sarcina consiliului popular 
comunal. Dar, din cauza îmbolnă
virii salariatului' care avea aceste 
îndatoriri, comuna stă în întuneric 
de peste două luni". Așadar, cetățeni 
ai comunei Făgețel : Doriți, curînd, 
reaprinderea becurilor pe șosele ? 
Căutați un om care să... fâcă lumină 
în această treabă gospodărească ce 
aparține consiliului popular comu
nal 1

PRIMARUL NU CUNOAȘTE 
LEGEA ?

Ca membri ai unei comisii de con
trol obștesc, împuterniciți de Consi
liul local al sindicatelor din sectorul 
3, am poposit, deunăzi, Inopinat, în 
comuna Dobroiești (comună subordo
nată sectorului 3) pentru a controla 
activitatea unităților comerciale exis
tente acolo, Ne-am oprit mai întîî, 
ca simpli cetățeni, la bufetul din str. 
Progresului nr. 4. Acolo am consta

tat că gestionara Sultana Grindu vin
dea băuturi alcoolice cu suprapreț, 
lucru pe care l-am consemnat în 
procesuî-verbal încheiat pe loc. 
Am mers mai departe și, pe 
cînd ne aflam în control la 
unitatea de legume și fructe din 
comună, cineva ne-a oprit, ne-a 
legitimat și ne-a interzis să ne des
fășurăm în continuare activitatea.: 
„Vă interzic să faceți controale în 
comuna mea 1“ Era președintele con
siliului popular comunal, Gheorghe 
Ghețu, care susținea morțiș că 
numai el este autorizat să controleze 
magazinele ! Bineînțeles că nu ne-am 
lăsat intimidați, ci ne-am continuat 
controlul în unități (la centrul de 
pîine, la magazinul mixt din str. 
Cuza Vodă 10), unde am găsit o sea
mă de lipsuri pe care le-am consem
nat în procese-verbale. Tovarășul 
președinte nu s-a lăsat, însă, și ne-a 
chemat la ordine, invitîndu-ne să-l 
însoțim la sediul consiliului popular, 
unde am fost admonestați.

După cum se știe, controlul obștesc 
este organizat și se desfășoară în 
virtutea unor prevederi legale bine
cunoscute, a căror respectare repre
zintă o obligație ce nu poate fi încăl
cată de nimeni. Cum este posibil ca 
tocmai primarul comunei, omul pus 
să aplice legea, să nu o cunoască ?

E de prisos să demonstrăm aici im
portanța pe care o acordă statul nos
tru controlului obștesc. Acest lucru 
e binecunoscut și ar trebui să fie și 
mai bine cunoscut de către un pre
ședinte de consiliu popular. Este 
foarte adevărat că el trebuie, în pri
mul rînd, să controleze activitatea 
unităților comerciale din. comună, să 
șe îngrijească permanent de bunul 
lor mers, dar socotim, în același 
timp, că nimeni nu-i dă dreptul să 
împiedice, cu bună știință, activitatea 
echipelor de control obștesc, să con
sidere comuna ca pe o feudă a sa.

Traian 1ONESCU,
tehnician la uzinele „Republica*, 
Serghie POȘTARENCO, 
pensionar,
Stere IORDOC,
salariat la F.R.B., membri ai echi
pei de control obștesc cu delega
ție pentru comuna Dobroiești

neglijenței
In planul de investita al în

treprinderii de legume și fructe 
Maramureș nu figurează, pentru 
anul în curs, nici o construcție. 
N-a figurat nici anul trecut. Si 
totuși, aproape neîncetat, pe 
poarta întreprinderii intră tot 
felul de materiale: cărămizi, 
ciment, țevi de oțel, bile ma
nele etc. S-au achiziționat ma
teriale de zeci și sute de mii 
de lei. Neasigurîndu-se nici o 
destinație și nici spațiu de 
depozitare, au fost aruncate 
care încotro. Rezultatul ? Că 
rămizile, cimentul și toate ce
lelalte s-au deteriorat, ajungînd 
un adevărat... ghiveci. „Fruc
tele" nepăsării celor de In 
I.L.F. sînt evidente. Cine le... 
altoiește ?

Cum
circulați ?

Regulamentul de circulați# 
pe drumurile publice prevede 
respectarea unor norme precise. 
Ignorarea acestora provoacă ac
cidente grave. Ca în cazul pe 
care vi-1 relatăm. In comuna 
Crîngeni — satul Dorobanți (Te
leorman), autocamionul 21-TR- 
1954, destinat transportului de 
persoane, era oprit într-o inter
secție pentru a se putea urca 
cîțiva călători. în acest timp 
autobuzul 31-TR-462, condus de 
Gheorghe Lungan, a intrat în in
tersecție, fără a micșora viteza 
(așa cum era normal) lovind în 
plin camionul staționat. Acciden
tul s-a soldat cu moartea a două 
persoane și rănirea foarte gravă 
a altor., patru.
au

Autovehiculele
fost deteriorate. Meditați.

Rubrică redactată da
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
..Scînteii"
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Utilajele de irigat
DE CE ÎN DEPOZITE

LA CÎMP?
Vechea roată a grădinarului care 

servea la scosul apei din rîu și răs- 
pîndirea ei pe brazde a fost înlocuită, 
în cadrul amenajărilor actuale pen
tru irigații se folosesc utilaje moder
ne de pompare și aspersoare cu aju
torul cărora apa este distribuită sub 
formă de ploaie fină. Acest salt s-a 
făcut cu multe cheltuieli materiale. 
Să ne gîndim numai la sistemele mari 
de irigații unde apa este condusă sub 
presiune prin conducte îngropate. în 
sistemul Jegălia, spre exemplu, pen
tru cele 9 700 hectare care aparțin 
întreprinderilor agricole de stat au 
fost utilizate peste 400 km conducte 
din premo, azbociment și metal — 
la care se adaugă, pentru irigarea 
propriu-zisă, numeroase aripi de 
udare. Și în cooperativele agricole 
pentru irigarea terenurilor prin as
persiune se folosesc agregate de 
pompare, conducte și aspersoare.

Măsurile luate de conducerea par
tidului și statului în vederea extinde
rii irigațiilor pe suprafețe cît mai 
mari au fost însoțite de grija pentru 
asigurarea de către industrie a uti
lajelor de irigat. Este vorba de o 
gamă variată de agregate de pompa
re, aspersoare cu pluviometre de di
ferite mărimi și chiar elemente de 
automatizare necesare tablourilor de 
comandă a motoarelor electrice cu 
care sînt echipate stațiile de pompa
re. Tehnica nouă în domeniul iriga
țiilor este, în sfîrșit. prezentă pe o- 
goarele țării. Dar iată că, acum, în 
plin sezon de irigații, se constată 
mari neajunsuri în legătură cu uti
lajele de irigat. Ele sînt de două fe
luri. 1) Lipsesc unele piese de schimb, 
fapt ce împiedică funcționarea agre
gatelor de irigat ; 2) Există numeroa
se utilaje de irigat, care n-au ajuns 
în unitățile agricole și din această 
'cauză stau nefolosite tocmai acum 
ci nd plantele au nevoie de apă. Că- 
ror cauze se datoresc aceste neajun
suri ?

în legătură cu prima problemă, 
sîntem informați că din depozitele 
întreprinderii de aprovizionare a co
operativelor agricole din județul Dolj 
lipsesc unele piese de schimb, din 
cele mai uzitate pentru efectuarea 
irigațiilor. Bunăoară, la cooperati
va agricolă „23 August" — Băilești 
din cele 12 agregate funcționau zilele 
trecute numai 5. Restul de 7, ne-a 
spus Ștefan Măcărău, inginer cu iri
gațiile, nu pot fi folosite din cauza 
lipsei de garnituri și coliere pentru 
conductele de 125 mm. Baza județea
nă de aprovizionare a cooperativelor 

, agricole nu are în depozit astfel de 
materiale. în județul Dolj s-a dat 
recent în funcțiune unul din cele mai 
moderne sisteme de irigat din țară — 
cel de la Calafat-Băilești care în
sumează 15 000 hectare. De asemenea, 
cooperativele agricole din acest județ 
au realizat, în întregime, suprafețele 
prevăzute a se amenaja în vederea 
irigării prin resurse locale. Se cere 
să se asigure și piesele de schimb 
pentru utilajele de irigat încît udările 
să se poată executa pe toate supra
fețele. Și în alte județe se constată 
lipsa unor piese mărunte care ar 
putea împiedica irigarea la timp a 
culturilor. Interesîndu-ne despre 
această problemă la Direcția ge
nerală aprovizionare tehnico-mate- 
rială din cadrul Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de Producție, 
am aflat că asemenea piese, în gene
ral, există. Dacă în anumite perioa
de acestea lipsesc de la bazele ju
dețene se iau măsuri pentru trimite
rea lor. Atunci, de ce lipsesc, tocmai 
acum, în plin sezon de irigații, piese 
și materiale dintre cele mai necesa
re ? Desigur, principala vină revine 
cooperativelor agricole respective 
care nu s-au îngrijit din vreme de 
aprovizionarea cu toate cele necesa
re. Dar și uniunilor județene ale co
operativelor agricole li se poate im
puta că nu urmăresc cu răspundere 
rezolvarea problemelor de aprovizio
nare. care cad exclusiv în sarcina 
lor. Este necesar ca, fără întîrziere, 
să se ia asemenea măsuri care^ să 
permită funcționarea neîntreruptă a 
instalațiilor de irigare.

în legătură cu a doua problemă — 
aprovizionarea cu utilaje de irigat — 
situația este mult mai complexă. Și 
iată de ce. S-au luat măsuri ca, para
lel cu amenajarea terenului în ve
derea irigării, să se asigure și utila
jele necesare. Numai că, în loc să a- 
jungă în cooperativele agricole, aces
tea zac în fabricile producătoare, sau 
în bazele de aprovizionare. La Uzi
nele de utilaj petrolier din Tîrgovișțe 
stau mari cantități de utilaje de iri
gat, care nu sînt preluate de către ba
zele aparținînd Direcției generale de 
aprovizionare tehnico-materială din 
cadrul Uniunii Naționale. La prece
denta teleconferință cu direcțiile agri
cole județene, care a avut loc la Con
siliul Superior al Agriculturii, s-a 
arătat: „în baze continuă să existe 
utilaje de irigat neridicate de unități. 
La această dată se găsesc 161 gru
puri de pompare de 12“, 571 pompe 
și electro-pompe, 305 instalații de 
aspersiune, 398 motoare termice^ și 
89 km conducte metalice. Acum, cînd 
campania de udări a început, toate 
aceste utilaje și materiale trebuiau 
să fie deja în unități". Intr-adevăr, 
trebuiau să fie. Dar nu sînt. De ce ? 
Iată ce ne răspunde tov. Constantin 
Șerban, director general al Direcției 
generale de aprovizionare tehnico- 
materială din U.N.C.A.P. : „Ca să se 
înțeleagă cauzele care fac ca la ora 
actuală bazele de aprovizionare să 
fie pline cu utilaje de irigat, am să 
arăt la început cum s-a stabilit ne
cesarul lor. în toamnă, Consiliul Su
perior al Agriculturii a trimis 1000 
de specialiști să analizeze posibilită
țile de extindere a irigațiilor, în fie
care cooperativă agricolă și să stabi
lească, totodată, utilajele care sînt 
necesare". In continuare, tovarășul 
Șerban ne citește dintr-o informare 
privind activitatea de aprovizionare 
a cooperativelor agricole : „La stabi
lirea necesarului de utilaje de irigat 
pentru anul 1969 s-a avut în vedere 
studiul întocmit de Consiliul Supe-

rior al Agriculturii ca urmare a in
ventarierii făcute pe teren. Deși în 
cererea noastră către ministerele 
furnizoare am cuprins numai utila
jele prevăzute în studiu, totuși, co
menzile primite din partea coopera
tivelor agricole, ca și cele confirmate 
de uniunile cooperatiste județene, nu 
se ridică la nivelul acestora. La in
stalațiile de irigat prin aspersiune au 
fost prevăzute în studiul amintit 1830 
bucăți, uniunile județene confirmă că 
sînt necesare numai 974, iar coopera
tivele agricole depun comenzi pentru 
856 aspersoare. Aceleași neconcordan- 
țe între studiu și solicitările efective 
se constată ’ și la celelalte utilaje". 
Față de situația respectivă, lucru
rile au mai evoluat în sensul că nu
mărul comenzilor de aspersoare a 
crescut la 1 000, din care industria a 
livrat 997, iar cooperativele agricole 
au preluat 692. în baze — așa cum 
s-a arătat — continuă să existe 305 
aspersoare.

Există aprecierea că, la stabi
lirea necesarului de utilaje de irigat 
cei 1 000 de specialiști au procedat 
superficial, fără să analizeze cu spi
rit de răspundere posibilitățile care 
există pentru amenajarea terenului 
și mai ales resursele financiare de 
care dispun cooperativele agricole 
pentru procurarea materialelor res
pective. Așa cum arătam mai sus, 
uniunile cooperatiste au confirmat ca 
necesare numai jumătate din instala
țiile de aspersiune stabilite în studiul 
întocmit de Consiliul Superior al A- 
griculturii. Noi nu ne propunem în a- 
cest articol să „împărțim dreptatea", 
să dovedim dacă au judecat bine cei 
„1 000“ sau uniunile cooperatiste. Ne 
exprimăm însă nemulțumirea pentru 
această „colaborare anarhică" din
tre două organisme care lucrează pe 
același teren, „colaborare" care în 
acest caz se soldează cu pagube certe.

Faptul că se lucrează anarhic, 
într-o problemă de maximă impor
tanță, o dovedește și modul cum 
procedează uniunile cooperatiste în 
stabilirea planului de aprovizionare. 
Cooperativele agricole depun co
menzi de utilaje și materiale la în
treprinderile de aprovizionare, co
menzi care sînt avizate de uniunile 
județene. în prezent, unele coopera
tive agricole nu sînt .în stare să-și

achite materialele solicitate. Aceasta 
demonstrează că uniunile județene 
au avizat cu ușurință comenzile res
pective. In județele Teleorman și 
Bihor uniunile cooperatiste au re
partizat utilaje de irigat unor coope
rative agricole care nu au terenuri 
favorabile pentru amenajări de iri
gații sau care nu au nevoie de ase
menea utilaje, ca urmare a schimbă
rii structurii culturilor. Cooperativa 
agricolă .^Steaua", județul Teleor
man, a renunțat la 4 aspersoare. A- 
celași lucru l-a făcut și cooperativa 
agricolă din Toboliu, județul Bihor, 
și multe altele. De altfel, în județele 
Ilfov, Dolj și Teleorman, după ce u- 
niunile cooperatiste au făcut comenzi 
de utilaje, acum renunță la ele. Așa 
se face că utilajele respective în loc 
să fie în cîmp, unde să asigure apa 
necesară plantelor, stau imobilizate 
în magazii. Ce se va întîmpla în con
tinuare ?

„Ca să nu blocăm fabricile — ne 
declară tov. Constantin Șerban, am 
preluat utilajele respective. întrucît, 
conform dispozițiilor în vigoare, uti
lajele nu se pot livra cooperativelor 
agricole fără bani, le vom ține în 
depozite, de unde le vom livra coo
perativelor agricole, pe măsură ce 
își vor asigura sumele necesare 
procurării lor. Nu-i o soluție, dar 
nici nu putem lăsa marfa în stoc la 
furnizori. Acest procedeu ne dimi
nuează beneficiile, însă nu avem ce 
face".

Este aceasta o soluție judicioasă ? 
Este oare posibil ca utilaje în va
loare de zeci de milioane de lei să 
continue să zacă în depozite ?

Trebuie întreprinse măsuri ca as- 
persoarele, grupurile de pompare și 
alte utilaje să fie folosite acolo unde 
este nevoie de ele, în acele coopera
tive agricole unde există terenuri 
amenajate și surse de apă. în acest 
scop, direcțiile agricole și uniunile 
cooperatiste județene să analizeze de 
urgență ce trebuie întreprins pentru 
ca utilajele de irigat să ajungă pe 
cîmp, în tarlalele de legume, lucer
na, porumb, unde să fie folosite cu 
întreaga capacitate, astfel ca să adu
că o contribuție corespunzătoare la 
creșterea recoltelor din acest an.

în proiectul de Directive ale Con
gresului al X-lea al partidului pri
vind planul cincinal pe anii 1971— 
1975 și liniile directoare ale dezvol
tării economiei naționale pe perioa
da 1976—1980, se subliniază cu preg
nanță necesitatea creșterii mai ac
centuate a productivității muncii în 
industria siderurgică. De altfel, 
cercuri largi de specialiști din 
industria siderurgică sînt unanime 
în a considera că asigurarea canti
tăților sporite de metal necesare în 
acest an și în anii următori con
strucției de mașini și altor ra
muri industriale depinde în mod 
hotărîtdr de creșterea producti
vității muncii în combinatele și uzi
nele din acest sector de bază al eco
nomiei noastre naționale.

în primul trimestru al acestui an, 
doar 15,3 la sută din sporul de pro
ducție obținut față de aceeași perioa
dă a anului trecut s-a realizat pe 
baza creșterii productivității muncii. 
Restul de aproape 85 la sută s-a ob
ținut prin darea în funcțiune a noi 
capacități de producție. Așa stînd 
lucrurile, înainte de analiza cauze
lor acestei disproporții, se im
pun cîteva întrebări: în ce mă
sură a fost îndeplinită anul acesta 
sarcina de creștere a productivității 
muncii în siderurgie ? Cum, pe ce 
căi este posibilă, în mod concret, ac
celerarea ritmului de sporire a ran
damentului în utilizarea mijloacelor 
tehnice din această ramură ? Pro
blema fiind de mare actualitate, am 
abordat-o, recent, în cadrul unei an
chete efectuate la combinatele side
rurgice din Hunedoara și Galați, pre
cum și la uzina „Laminorul“-Brăila.

La Combinatul siderurgic-Hune- 
doara. productivitatea muncii (lei 
producție globală pe salariat) a 
fost, în primele 4 luni ale 
acestui an, cu 0,9 la sută mai mare 
decît cea planificată. La furnale, 
în primul trimestru s-a înregistrat o 
depășire cu 3,7 la sută a producti
vității planificate (tone-fontă pe 
salariat), la oțelărie — cu 1,28 la 
sută (tone-oțel/salariat), iar la lami
noare — cu 2,4 la sută (tone-lami- 
nate/salariat). Potrivit aprecierii spe
cialiștilor din acest combinat, circa 
40 la sută din sporul de producție al 
acestui an se va realiza pe seama 
creșterii productivității muncii. S-ar 
părea, deci, că tradiția Hunedoarei 
nu se dezminte, că aici se muncește 
cît se poate de bine, că utilajele 
funcționează din plin, cu randamen
tul optim. O analiză mai aprofun- 
dată_ a situației arată, însă, că lu
crurile nu stau chiar așa : la Hune
doara, productivitatea muncii n-a 
atins limita ei superioară. La ora 
actuală, combinatul hunedorean, co-

lectivul său pot da — cu capacitățile 
de producție de care dispun — mai 
mult oțel, mai multe laminate.

Ce acoperire practică are o ase
menea afirmație ? Mai întîi, ob
servația că — pe ansamblul com
binatului, cît și la furnale, oțelărie, 
laminoare — procentul de depășire a 
planului de producție este mai mic 
decît cel de depășire a productivi
tății muncii planificate. Deci, dacă 
este vorba într-adevăr de o produc-

apoi, faptul că unele utilaje șl in
stalații ale combinatului lucrează cu 
indici de utilizare inferiori realizări
lor „de vîrf" din acest domeniu pe 
plan mondial. Producția realizată de 
furnalele mari, bunăoară, a fost în 
primele 4 luni ale acestui an de 1,486 
tone pe metrul cub și zi, în timp ce 
în anumite combinate siderurgice din 
alte țări industriale acest indicator 
de bază este 2 sau peste 2. în legă
tură cu acest indicator, la Hunedoara
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aglomeratului autofondant și mări
rea participării acestuia în șarje, 
menținerea permanentă la un nivel 
cît mai ridicat a rezistenței meca
nice a cocsului, ca și a unui in
dice constant de bazicitate a aglo
meratului. în sfîrșit, printr-o mai 
bună întreținere a jgheaburilor de 
scurgere și îndeosebi a bazinului de 
separare, a mașinii de turnat fontă 
și a oalelor s-ar putea evita pierde
rea a sute și poate chiar a mii de tone 
de fontă anual.

— V-ați referit mai mult la con
tribuția pe care o așteptați din par
tea conducerii combinatului, a celor 
de la fabrica de aglomerare, de la 
cocserie, a echipelor de întreținere. 
Ne-ar .-interesa însă să știm în ce 
măsură considerați că stă în puterea 
colectivului secției în care lucrați să 
sporească productivitatea muncii.

— Mai avem destule de făcut In 
privința întăririi disciplinei tehno
logice, a respectării cu strictețe a 
rețetelor, sistemului si nivelului de 
încărcare a furnalului. Dacă, 
bunăoară, de la o șarjă la alta, la 
cînt-ărire s-ar compensa minusurile 
sau plusurile precedente, s-ar putea 
obține anumite cantități de fontă 
în plus. Problemă de conștiință, de 
disciplină.

Din discuția purtată cu lng. Ion 
Dobrin, directorul comercial al 
Centralei industriale siderurgice- 
Hunedoara, am reținut că producția 
de laminate a combinatului ar putea 
spori destul de mult prin îmbună
tățirea structurii și programării fa
bricației (statornicirea unor „cam
panii" de lucru de mare productivi
tate. eliminarea loturilor de fabrica
ție mici, precum și a reluării repe
tate în fabricație a unor sortimen
te). „La laminorul de profile mij
locii și benzi — ni s-a spus — în 31 
de zile se produc uneori 22 de pro
file diferite, toate foarte solicitate. 
Fiecare reglare a laminorului în
seamnă, însă, pînă la 3 ore pierdute. 
Dacă programarea producției s-ar 
face mai judicios, dacă numărul re
glărilor dintr-o lună ar scădea, să 
zicem, de la 22 la 16, acest laminor 
ar produce cu 1 100 tone laminate 
în plus pe lună. S-ar înregistra un 
spor absolut de producție de pînă 
la 8 la sută".

— Si ce condiții considerați că 
sînt necesare pentru ca o asemenea 
programare să devină, practic, posi
bilă ?

— Măsura radicală este reconside
rarea politicii de stocuri și a orien
tării balanțelor de semifabricate la
minate. Nu e normal ca nici side
rurgia și nici beneficiarii să nu aibă 
anumite stocuri de materiale. Pro
blema s-a studiat la diferite nive
luri și toată lumea a ajuns la a- 
ceastă concluzie. Rămîne ca Minis
terul Finanțelor și Comitetul de Stat 
al Planificării s-o reglementeze în 
mod corespunzător. Pînă atunci, 
însă, se impune o apropiere între 
beneficiari și furnizori, o mai strîn- 
să colaborare a siderurgiștilor cu con
sumatorii de laminate, mai multă 
elasticitate din partea beneficiarilc 
în formularea comenzilor, așa încî 
să fie satisfăcute într-o cît ma 
mare măsură anumite priorități im
puse de interesele majore ale eco 
nomiei naționale.

Așadar, din această primă parte 
anchetei noastre se desprinde r 
este de așteptat ca la Combinați 
siderurgic-Hunedoara să. se înr- 
gistreze noi sporuri de ’products 
tate a muncii și de producție — și 
nume, printr-o superioară organizare 
a producției și a muncii, sau, cum s-a 
exprimat ing. Ion Niță, directorul 
general adjunct al Centralei indus
triale siderurgice-Hunedoara, prin 
valorificarea unor rezerve latente 
pe baza „unor soluții tehnice de 
mare finețe și subtilitate".

■ a

productivității muncii
0

tivitate superioară, de ce aceas
ta nu se oglindește fidel în spo
rul de producție înregistrat ? în al 
doilea rînd, justificarea afirmației 
constă în faptul că. din diferite mo
tive, anul acesta numărul salariaților 
a fost în permanență mai mic — cu 
100 pînă la 300 — decît cel plani
ficat. Este evident că dacă aceeași 
producție de metal și laminate s-ar 
fi obținut cu efectivele complete, 
productivitatea muncii ar fi fost ceva 
mai mică. Cu alte cuvinte, sporul de 
productivitate a muncii nu se dato- 
rește exclusiv mai bunei organizări 
a muncii și a producției.

In sprijinul afirmației noastre vine,

CONFECȚII DE LA SIBIU

Ion HERTEG
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a stațiunii experimentale Ștefănești 
cercetări forestiere

Foto : Agerpres

Lucrdri de întreținere în pepiniera silvică 
din cadrul Institutului de
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Creatorii fabricii „STEAUA ROȘIE" din Sibiu lansează anual 
peste 150 de modele de confecții din țesături fine, în variate con
texturi și poziții coloristice. Pentru livrările din trimestrele II 
și III ale acestui an fabrica a pregătit noi modele de costume 
bărbătești și de impermeabile pentru adulți și adolescenți.

La fabrica „Steaua roșie" se realizează o gamă largă de sorti
mente și modele vestimentare elegante, practice, din țesături fine, 
neșifonabile, în cele mai plăcute culori. Varietatea modelelor, 
gradul superior de finisare, calitatea ireproșabilă impun atenției 
în țară ca și peste hotare. îmbrăcămintea purtînd marca „Steaua 
roșie". Ca urmare a importantelor investiții ce i-au fost alocate, 
precum și a ritmului în care a crescut productivitatea muncii, 
fabrica sibiană și-a sporit considerabil producția globală, ajungînd 
anul acesta să realizeze, în numai 16 zile, întreaga producție 
anului 1949.

ni s-a atras atenția că diferențele 
provin, în principal, din conținutul 
diferit de fier în șarjă: de 46—48 la 
sută la Hunedoara și de 58—60 la sută 
în alte părți. Așa este șl nimeni nu le 
cere furnaliștilor hunedoreni imposi
bilul. Știut fiind, însă, că la o dife
rență de un procent a concentra
ției de fier corespunde una de 2,5 
procente la producție, rezultă, totuși, 
că furnalele Hunedoarei pot 
mai mult.

Ne-am format, în sfîrșit, 
că Hunedoara poate lucra 
ductivități sporite, că poate 
mult metal, stînd de vorbă cu nume
roși ingineri, maiștri și muncitori si- 
derurgiști de aici care nutresc ei în
șiși această convingere. Să dăm cu- 
vîntul cîtorva dintre ei.

Mircea Penescu, inginerul-șef al 
oțelărie! : „Ca valoare, producția 
noastră de otel ar putea crește mai 
ales dacă industria construcțiilor de 
mașini ne-ar solicita cantități mai 
mari de oțeluri aliate. (în prezent, 
ponderea acestora este doar de 7 la 
sută din totalul producției de oțel). 
Pînă. se vor hotărî, însă, constructorii 
de mașini în acest sens, nu ne mai ră- 
thîne decît o singură altă cale, cu 
rezultate mai puțin spectaculoase — 
și anume, o mai largă diversificare 
a oțelurilor carbon, în special a ce
lor de calitate. Ca tonaj, dezidera
tul la care ne referim poate fi ma
terializat în viitor prin intensifica
rea procesului de elaborare a oțelu
lui (creșterea consumului de oxigen, 
condiționată de darea în funcțiune 
a noii fabrici de oxigen), prin dota
rea cu mijloace tehnice de verifi
care nedistructivă a calității oteluri
lor pe fluxul tehnologic de fabrica
ție, care ar permite o mai avanta
joasa selecționare a sortimentelor 
și a claselor lor de calitate, prin 
respectarea permanentă a retetei 
optime de încărcare a cuptoarelor".

Răspunsul maistrului Gheorghe 
Cismaș, din secția I furnale, la în
trebarea „cum poate crește produc
tivitatea muncii în secția în care vă 
desfășurați activitatea" a fost cît se 
poate de prompt:

— După părerea mea, ca să putem 
produce mai multă fontă, sînt nece
sare îmbunătățirea granulometrică a

produce

părerea 
cu pro- 
da mai

★

în continuarea anchetei de față ne 
propunem să identificăm. Ia Com
binatul siderurgic-Galați și la uzina 
„Laminorul“-Brăila alte posibilități 
concrete de creștere a productivității 
—-—ii în industria siderurgică.

lng. Adrian PRODAN
muncii

(Urmare din pag. I)

nesc nu încercaseră încă 
— marea chirurgie de su
prafață — trebuiau adu
se instrumentele adec
vate : coloșii de excava- 
ție. Utilajul greu de tip 
„clasic" (excavatoare, 
dragline, screpere, trac
toare pe șenile, sondeu- 
ze) ajuns la Rovinari 
apare — față de necesi
tățile și dimensiunile 
reale ale noului mediu — 
într-o situație de „faună 
neglijabilă", întrucît a- 
ceste agregate, compara
tiv cu cele de „ultimă 
oră" cu care este astăzi 
înzestrat tînărul bazin 
carbonifer, sînt în rapor
tul de purice-furnică față 
de elefant-girafă. Ce să 
faci cu giganții aceștia 
metalici ? Să cobori me
reu în adînc, pornind de 
sus, de la coajă, cu soa
rele în ceafă și să ajungi, 
umblînd circular, roti
tor, în serpentină, spre 
centrul nămîntului, strat 
cu strat, dizlocînd și> 
aruneînd în afară mi
lioane și milioane de tone 
de „pîine neagră", „pîine 
industrială", „pîine ener- 
getJ'-’ă" (numiti-o cum 
vreți) 
glinda 
mari 
guri 
cratere semănînd cu cele 
de pe lună (ca să fim în 
actualitate). Aceasta-i na
tura. Acesta-i peisajul.

' (numiți-o 
deschizînd sub o- 
convexă a cerului 
pîlnii. veritabile 

de balaur, niște

CRATERELE
Rovinarii au patru ast

fel de pîlnii deschise, 
dintre care trei — semni
ficativ — sînt ale ulti
milor doi ani. Dacă voi 
spune că lentila de lignit 
în care operează acestea 
acoperă toată lunca Jiului 
și brîul de dealuri ce o 
limitează, nu se va înțe
lege mare lucru ; res- 
trîngînd dimensiunile, 
vom spune că aceste pa
tru cariere se „culcă" pe 
circa 50 km de terito
riu carbonifer activ. Astfel 
se vor intui cred, dimen-

siunile, practic inepuiza
bile, ale universului de 
lignit de Ia Rovinari. E 
tocmai ceea ce face ne
cesară cea de-a treia me
tamorfoză, care-i expri
mabilă prin : 
satelor". Da» 
Jiului se mută 
satele ; sub ele 
se zvîrcoleascâ 
își joacă energiile nechel
tuite, fapt pentru care 
întreprinderea minieră 
are în funcțiunile sale un 
serviciu special care se 
ocupă cu „migrația", un 
fel de I.A.L. (care, vă a- 
sigur, funcționează mai 
bine, mai prompt, decît 
unele din spațiile noastre 
urbane). La numai zece- 
cincispiezece kilometri în 
direcție nord-estică, se
conturează rozetele de
piatră ale orașului Tîrgu 
Jiu, care sînt prelungiri 
din dantelăria orașului, 
constituite și din fireasca 
migrație de mediu rural 
spre oraș, spre industrie. 
Rozetele acestea poartă 
din plin semnul Rovina- 
rilor.

Mă aflu în plin neisaj 
cu crater, pe o fostă al
bie de Jiu, la Gîrla, și 
discut cu un pui de ol
tean (Samoilă Cătălina) 
la umbra compactă a ce
lei mai mari șopîrle din 
„fauna grea". Să vă des
criu reptila : e un animal 
țerrivor, lung de 120 ‘ m, 
înalt de 34 și o greutate 
corporală de peste 2 000 
tone ; uimește prin ceea 
ce poate face cu rîtul : 
mandibulele sale de oțel 
— 9 tăietoare și 9 încărcă
toare — devorează, prin- 
tr-o mișcare egală a 
molarilor în formă de 
cupă, peste 2 000 mc 
de pămînt într-o singură 
oră. Isprăvile de care-i 
în stare ies mai bine în 
relief aflînd că — în spa
țiul colinat și zona de 
luncă — lignitul inferior 
(de 1 800 kilocalorii) se 
așterne în pachete de cîte 
șase, respectiv, douăspre
zece straturi (în veritabile 
intensități) semănînd cu 
o fantastică prăjitură' do
boș. Din prăjitura asta

„migrația 
în matca 
așezările, 
începe să 

lignitul.

o a @ @ o
mușcă hămesitul robot. 
Agregatul e comandat de 
puiul de oltean cu care 
mă întrețin la umbra 
compactă a șopîrlei ; un 
tînăr de 33 de ani, timid 
ca o fată, brunet, ochi 
căprui și o cască de plas
tic care-i modifică aerul 
țărănesc ce-i mai stăruie 
pe figură. Zic îi stăruie, 
pentru că ieri-alaltăieri 
(zece ani de atunci) 
cobilițar. Azi are în 
o migratoare uzină, 
produs, așadar, un 
nu atît de ordinul 
nicii, cît de ordinul __
legerilor. îi strig excava- 
toristului :

prevederi 
„Directivele 

al X-lea al 
„Sporul de 

viitorul cin-

era 
mînă

S-a 
salt : 
teh- 

înțe-

materială a uneia dintre 
importantele 
cuprinse în 
Congresului 
Partidului" : 
producție în
cinai (este vorba de ex
tracția de cărbuni — n.n.) 
se va realiza. în cea mai 
mare parte. De seama ex
tracției de lignit din ex
ploatări la zi de mare ca
pacitate. cu grad înalt de 
mecanizare" Colosala 
materie energetică va fi 
îngurgitată de termocen
trala de la Rogojel (a că
rei construcție a și înce
put la o aruncătură de 
băț). Se va constitui ast-

ta-mi-se-va, cred, înfru
musețată imagine ivi
tă din nereținuta mea 
pornire spre mai bine. 
Am devansat deci timpul, 
i-am intuit devenirea și 
— lucru important — nu-s 
prooroc mincinos. Senti
mentul e reconfortant. 
Sînt tentat să developez 
clișeul Tismanei de acum 
un deceniu, să-l trec prin 
baia de nitrat de argint 
a memoriei și să-l com
par prin cuvînt, să-l con
frunt imediat cu cestălalt 
clișeu al Tismanei, reali- 
zînd paralela timp-timp, 
un DIALOG în fond, idee 
care mă însoțește în a-

obligațiunile casei; dar 
aceste obligațiuni o tul
burau des, îi răpeau cea 
mai mare parte a zilei de 
lucru (ba gătește bucate, 
ba ai grija copilului, ba 
vezi de cățel, de purcel !) 
— fapt e că fagurele se 
constituia greu, iar din a- 
goniseala artei cu acul nu 
te alegeai cu cine știe ce. 
într-o anumită zi a săp- 
tămînii, femeile artizane 
se adunau (de obicei în 
locuința recepționerului) 
unde își etalau mult-pu- 
ținul izbutit de-a lungul 
celor șapte zile ale dom
nului ; creația lor primea 
un preț, echivalat de obi-

industrializării
i

— Strat bun, Samoilă 1 
Croiește și răscroiește ca
lota pămîntului ! Scoate-i 
icrele I

îmi mulțumește prin- 
tr-o fluturare de braț, de 
undeva din cer, din cîrca 
uriașei reptile, care con
trolează cu semeție și or
goliu vatra de cărbune 
din care ciugulește.

Previziunile spun . că 
automatele s-au plantat 
în mediul bun șl bogat 
de la Jiu cu atîta sete și 
statornicie, încît produc
ția din acest an a bazinu
lui (2 milioane și jumă
tate tone lignit), va cu
noaște în anii ce vin o 
curbă de o verticalitate 
aproape perfectă, expri
mabilă la nivelul anului 
1980. în 20 milioane 
de lignit excavat, 
dublul producției de 
bune a României în

Străbâtînd aceste locuri 
de intensă pulsație indus
trială, capeți imaginea

fel, în anii viitori (puțini 
la număr), o puternică 
platformă industrială. Va 
fi miraculosul ochean prin 
care putem privi de pe 
acum, adînc, în vreme, în 
viitorul socialist al țării.

DIALOG

o se-

tone 
deci 
căr- 
1960.

Am gură bună ; ceea 
ce zic se împlinește. Exa- 
gerînd nițel, forțînd lu
crurile, afirmam acum 
zece ani că la Tismana se 
află o adevărată „acade
mie de artă populară na
țională" — tineresc și 
nevinovat joc de poet, 
o exaltare în fond, pen
tru că (să precizăm !) 
la acea vreme coopera
tiva de ii, covoare, bo- 
rangicuri și cusături nu 
devenise încă o instituție 
de anvergură ; era doar 
în germene, în nucleu. în 
intenție, ceea ce atît de 
entuziast afirmam. Ier-

ceastă călătorie ca o um
bră.

Atunci : Era vorba a- 
tunci de tărăncile satului 
care — harnice, sporovăi- 
toare și mult truditoare — 
„albinăreau" în coopera
tiva care își făcuse, vad 
și sperau ca migălosul lu
cru cu acul și culoarea 
să-și cîștige un preț ; zic 
albinăreau, pentru că fe
meile cooperatoare erau 
cumva în situația albine
lor, n-aveau propriu-zis 
un stup, erau migratoare, 
lucrau pe unde știau, pe 
la casele lor. după o li
beră fantezie ce rodea 
inegal, cu poticniri și 
toane, în funcție de „cli
matul realităților" de la 
domiciliu. Femeia-artiza- 
nă se încuia în partea 
dinspre răsărit a casei, în 
odaia din față, la geamul 
cu lumină, unde „scria" 
cu acul, sporea frumuse
țea atîta timp cît era lu
mină de zi sau gaz în 
lampă sau nu o tulburau

cei în marfă (lînică, fir 
colorat, unelte, pînză) și 
relația de cooperator se 
stingea pînă săptămîna 
viitoare, în aceeași zi, 
cînd ritualul reîncepea. 
Era, dacă înțeleg bine, un 
fel de „schimb natural", 
ale cărui virtuți de can
doare și statornicie nu 
trebuie date uitării, le 
păstrăm în memoria 
noastră activă.

Acum : Impresionează 
starea de structură con
stituită a creației artizane 
(nu zic „industrie" că 
sîntem în lumea unicate
lor — moneda forte a 
acestui loc) ; impresio
nează apoi proporțiile 
muncii, evantaiul valoric 
și de diversitate, aria pe
netrației. relațiile de coo
perare modernă care se 
statornicesc.

Să începem cu „stupul"; 
în plină ruralitate dau de 
un edificiu masiv, cu 
două etaje, puternic spa-

țiat, luminos, cu
meață verticalitate și un 
contur de pronunțat ur
banism. E sediul coopera
tivei „Arta casnică" (din 
nou relev numele bont, 
inexpresiv, al instituției) ; 
e vatra atelierelor, me
diu civilizat obținut prin 
interes, hărnicie și (ma
juscule necesare) FON
DURI PROPRII. Meșterii 
artizani (mai precis 
maistorițele, că se află în
tr-o indiscutabilă majori
tate) lucrează în mediul 
pe care și l-au dorit și îl 
merită cu prisosință, așe- 
zămînt modern de creație 
și re-creație de valori de 
artă locală. Piesele care 
ies din mîinile acestor ar
tiști populari sînt un a- 
devărat festival de port 
popular. Iată ștergarele, 
fețele de mese, cuvertu
rile, lung șir de seturi în
florate cu ața și acul, pe 
știutele fonduri de roșu, 
de alb, de negru, de gre- 
nat, de albastru (peste 
100 000 piese anual) ; cos
tumele naționale din — 
fără excepție 1 — absolut 
toate județele țării ; un 
fluviu de circa 3 000 me
tri pătrați de scoarțe ol
tenești și covoare, în care 
alternează motive florale, 
păsări ale paradisului și 
figuri geometrice de in
spirație țărănească, min- 
tene, cojocele, cape, lai- 
bere, mantouri, în con- 
fecțiune de aba și adap
tate la linia, la stilul, la 
culoarea, la motivul, 
care satisfac exigen
țele modei contempo
rane ; marochinăria — 
industrie greoaie, fără 
orizont — e adusă de tis- 
măneni în perimetrul ar
tei și al unicatelor. Acest 
univers de bunuri produ
se la Tismana are o va
loare anuală de 18 mili
oane de lei, cifră repre- 
zentînd un spor de peste 
2,5 ori fată de vizita ante
rioară.

In sfîrșit, noutatea 
care îl binedispune în 
primul rînd pe autor : 
președintele cooperativei 
nu-i altul decît Traian 
Burtea, cel de acum

zece ani, pe atunci um- 
blînd cu „colindețul" din 
poartă în poartă, azi ve
ritabil conducător de 
trust, un magnat al arti
zanatului din România. îi 
adresez întrebarea :

— Cum explici rapida 
ascensiune ?

— Prin oamenii de pe 
această gură de rai, ca
re-i depresiunea Tisma- 
nei; vreau să zic, prin 
forța lor de a fi mereu 
ei înșiși, prin trudă și ge
niu popular înnăscut.

— Ce vîrstă abundă la 
voi ?

— Optzeci la sută din
tre lucrători sînt sub 30 
de ani.

— Ce grijă nu-țl dă 
pace să dormi ?

— Găsirea echilibrului 
în relația autenticitate — 
stilizare.

Sînt gata să-I întreb pe 
omul cu mască solară și 
ochi albaștri ceea ce 
(îmi aduc aminte in
stantaneu) nu-i convine; 
adică de succese. premiit 
călătorii, relații interna
ționale. întrebarea îmi 
moare pe buze ; răspun
de pentru el masivul pe
rete acoperit de diplome 
și distincții, vraful scri
sorilor de mulțumire ale 
beneficiarilor, ramificată 
rețea de comenzi în cele 
mai variate spații geo
grafice : Irak, Congo, 
R. F. G., Canada, Statele 
Unite ale Americii, Japo
nia. Cehoslovacia, Elve
ția, Polonia ș.a.m.d.

Se împlinesc, la anu, 
două decenii de la con
stituirea puternicului nu
cleu de producție artiza- 
nă ; aniversarea îi găseș
te pe meșterii populari 
sub cea mai bună zodie. 
Un economist ar zice că 
acolo unde forțele de pro
ducție cresc cu intensi
tate, acestea își caută un 
înveliș nou. cer o coajă 
nouă, o formă care să le 
exprime mai exact. Poa
te că situația de rurali- 
tate a Tismanei nu va 
dura mult; nu uitați, am 
gură bună. Ce zic se îm
plinește.
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MENIREA
Urmărind spectacolele sălii „Stu

dio" a Teatrului „Nottara" te întrebi, 
în mod firesc, care este concepția 
care le călăuzește. Evident, întreba
rea vizează în primul rînd reperto
riul sălii respective care își dorește 
să fie un laborator de creație al tea
trului, laborator apt, în fiecare sta
giune, să deschidă drumul spre sce
nă unui număr crescînd de creații 
dramatice inedite; un studio ca
pabil — prin muncă susținută de zi 
cu zi — să reprezinte un puternic 
ferment în stimularea, orientarea și 
promovarea autorilor dramatici ori
ginali, capabil să le dea acestora po
sibilitatea de a pătrunde într-un cap
tivant proces de stabilire a mijloa
celor de expresie dramaturgice celor 
mai adecvate problematicii majore a 
actualității. Este vorba totodată des
pre un studio care își propune să 
ofere multora dintre membrii colec
tivului de actori posibilitatea varia
ției și lărgirii mijloacelor de expre
sie.

într-adevăr, în urmă cu ani. sala 
de care vorbim devenise mai 
ales un important studio de montare 
a unor creații românești. Sub acest 
aspect ea ne-a relevat cu succes 
cîteva nume noi. dramaturgi 
care au reușit — în măsuri 
diferite — să pună în lumi
nă aspecte ale conștiinței moderne 
și să găsească printr-un prețios exer
cițiu stilistic de diversificare a mij
loacelor, formule dramaturgice a- 
decvate exprimării lor. Printre aceș
tia, Ilie Păunescu (autorul celor două 
piese într-un act care au alcătuit 
spectacolul „Fotografii mișcate") sau 
Leonida Teodorescu („Frunze galbe
ne pe acoperișul ud"). Orientarea 
teatrului s-a făcut, in asemenea ca
zuri, către autori de vocație auten
tică, ce se inspirau din proble
mele profunde ale vremii și 
ale societății noastre, la sala „Stu
dio* realizîndu-se spectacole echili
brate, montări de calitate, de sub
stanță.

O analiză mal judicioasă arată însă 
că alegerea repertorială nu este pre
zidată de ' un punct de vedere 
clar, de precise, certe criterii 
ideologice și artistice, de o exi
gență avizată. Alegerea s-a oprit, 
în asemenea cazuri, la o li
teratură dramatică măruntă, insufi
cient cristalizată sub raport ideolo
gic și artistic, vehiculînd un mesaj 
confuz, ambiguu. Este știut. în teatrul 
nostru, instituție cu importante me
niri sociale, nu este de conceput un 
experiment „gratuit". Pentru miș
carea teatrală românească no
țiunea de experiment este strîns 
legată de slujirea unor idei 
de stringentă actualitate și cu 
adînci semnificații sociale, de crearea 
unei dramaturgii profund ancorate în 
realitatea socialistă.

în mod firesc, un asemenea stu
dio trebuie să se adreseze autori
lor tineri, multi dintre ei chiar de- 
butanți, să-i stimuleze, să-i sprijine, 
să-i promoveze. Esențial este însă, în 
această muncă cu autorii, spiritul 
selectiv al teatrului, capacitatea sa 
de a-i orienta pe dramaturgii colabo
ratori spre temele centrale ale con
temporaneității noastre socialiste, de 
a le da un sorijin competent în re
zolvarea problemelor abordate, cu 
profunzime și claritate ideologică. 
Numai printr-o asemenea muncă stu
dioul Teatrului „Nottara" își poate 
constitui un repertoriu original 
exigent, oglindind realitățile zi
lelor noastre. Or, experimen
tele sălii „Studio" nu au pro
movat întotdeauna o literatură 
originală axată pe problema
tica majoră a societății noastre. 
Ele nu și-au justificat menirea, 
fiind incapabile să stimuleze o lite
ratură de calitate, care — inspirîn- 
du-se din actualitate — să răspundă 
preocupărilor și adevăratelor proble
me de conștiință ale oamenilor, adică 
tocmai comandamentelor civice. etW 
și artistice ale teatrului. Unele din 
piesele originale românești pe care 
le-am putut urmări aici ne-au arătat 
că teatrul nu a dus o activitate de 
atragere și stimulare a dramaturgilor 
către o creație caracterizată printr-o 
clară orientare ideologică, către o 
creație cu mare putere de influențare 
a publicului larg.

Din literatura dramatică străină 
atît de diversă și bogată în realizări 
de înalte valori umaniste, în creații 
de profundă angajare socială si poli
tică și de remarcabilă for’ă artistică 
— sala „Studio" s-a oprit la cîteva

17—17,30 Telex Aspec
te filmate di campionate
le europene c. 17,35 —
Albă ca zăpada și cei șapte 
pitici (I). Prezintă Teatrul de 
păpuși . al Palatului pionieri
lor din București. 17,50 — Limba 
engleză. Lecția 60. 18.15 — Vă
place muzica 7 Emisiune realizată 
cu concursul orchestrei „Acade
mica" a Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" din București. So
liști : Mariana Sîrbu — vioară, și 
Ghinea Dumitrescu — pian. Pre
zintă Al. Sumski. 18,45 — Cîntece 
vechi în interpretări noi. Soliști : 
Viorica Flintașu ; Traian Straton; 
Marla Cornescu ; la acordeon 
Constantin Bordeianu. Dirijor 
George Vancu. 19,00 — Din lu
mea științei Anchetă științifică 
internațională. Progresele oncolo
giei In dezbaterea specialiștilor. 
Redactor: Dana Boboc. 19,30 — 
Telejurnalul de seară. Buletin 
meteorologic. 20,00 — Seară de 
teatru. „Mutter Courage" de 
B. Brecht. Interpretează un co
lectiv al Teatrului Național „Va- 
sile Alecsandri" din Iași. In dis
tribuție : Margareta Baciu, Cor
nelia Gheorghiu, Constantin Di- 
nulescu, George Macovei, Cons
tantin Obadă, Sorin Lepa, Cons
tantin Sava, paul Taișler, Traian 
Ghlțulescu, Ion Lazu, Adina 
Popa, Valerin Bobu, Boris Mar- 
cov, Puiu Vaslliu, Valea Mari
nescu, Adrian Tuca, Lia Fulga, 
Valentin Ionescu, Virgil Costin, 
Vâslit Calfa, Eugen Podaru. Nl- 
colae Călugărița. 22,00 — Prim
plan. C. C. Giurescu. Emisiune de 
Ion Sava. Imaginea Iile Agopian. 
22.20 — Itinerar european. Emi
siune de Dan Hăulică. Imaginea 
Dan Er. Grlgorescu. 22.35 — Va
rietăți pe peliculă. 22,50 — Tele
jurnalul de noapte. 23.00 — în
chiderea emisiunii. Aspecte înre
gistrate de la Campionatele euro
pene de box. 
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lucrări minore, lipsite de substanță, 
facile „divertismente" prin care tea
trul este departe de a-și îndeplini 
marea sa datorie față de public.

Toate aceste observații critice, de 
fapt semnalate la vremea lor, ar fi 
trebuit să reprezinte obiectul unei 
meditații atente și premisele unor 
restructurări fundamentale rapide.

Citim pe afișul lunii mai: „Cafe
neaua cameleonilor", „Anonimul", 
„Femei singure", „Cînd luna e al
bastră", „Enigmatica doamnă M“, 
„Fedra" ; de asemenea, Matineul li
terar „Adela" — ultima premieră din 
sala „Studio". Ce ar pleda în favoa
rea caracterului unitar, neeclectic al 
acestui repertoriu ? Ce concepție l-ar 
putea sta la bază 1

Se promovează în continuare în 
sala „Studio" dramaturgia româneas
că — am putea spune. Dar nu în 
măsura necesară și cu mari inega
lități de valoare — am a- 
dăuga. Lipsesc piesele inspirate din 
actualitate. „Cafeneaua cameleo
nilor" de Dorin Moga — co
medie în trei părți — deși scrisă cu 
un anume simț scenic, este, după 
părerea mea, o improvizație lipsită 
de relief, deloc captivantă și mai 
ales inconsistentă sub raportul ori
ginalității si forței de a comunica
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PE MARGINEA ACTIVITĂȚII 
SĂLII „STUDIO“ A

') Autorii studiilor : M, Constanti
nescu, O. Bădina, O. Berlogea, A. Bu
suioc, A. Cazacu, V. Constantinescu, 
St. Costea, H. Culea, N. S. Dumit’-'.'. 
Al. Huszar, V. Krasnaseski, I. Matef, 
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TEATRULUI „C.I. NOTTARA"

idei, sentimente, de a forma con
vingeri în spiritul concepțiilor noas
tre despre societate. în cafeneaua 
lui Job — unic loc al acțiunii acestei 
piese în care se vorbește despre o 
epocă istorică agitată — se perindă fel 
de fel de personaje semnificînd în 
intenția autorului fie diferite pături 
sociale, fie diferite orientări ideolo
gice și politice, fie diverse catego
rii temperamentale. Prin interme
diul acestor personaje, care nu 
au nici complexitatea, vitalitatea 
unor tipuri sociale reale și nici con
sistența unor simboluri, și prin inter
mediul unor „lovituri" ca „de ope
retă" urmărim de fapt un fel de 
înscenare și nu o dezbatere înche
gată dramatic cu privire la facila 
schimbare a culorii atitudinilor în 
funcție de autoritatea care deține 
forța.

„Anonimul" de Ion Omescu por
nește tot de la un „pretext istoric" 
(ca și celelalte „drame ale puterii" 
aparținînd aceluiași autor : „Veac 
de iarnă" și „Săgetătorul") dar fo
losește într-un mod superior isto
ria ca bază de pornire pentru o 
dezbatere etică cu accente contem
porane. „Anonimul" este o laudă a 
prieteniei și generozității, nobletii și 
demnității umane, a credinței în ele. 
Punctul de sprijin al dezbaterii și 
implicit al demonstrației îl con
stituie altruismul împins pînă 
la jertfa de sine. Piesa lui 
I. Omescu, bogată în replici 
cu valori aforistice și în mo
mente de poezie, pune piatra de te
melie unui mit, dar și dinamită 
pulverizatoare la adresa altora : fru
musețea nepieritoare, iubirea veșnică, 
dragostea imaculată. Tonalitatea 
tragică face loc atunci farsei gro
tești. Si, deși dozajul nu e cel ideal, 
existînd un anume dezechilibru în
tre diversele părți ale piesei, „Ano
nimul" poate prilejui un spectacol 
închegat, de mare frumusețe.

Continuînd cu observațiile asupra 
repertoriului sălii „Studio" — putem 
remarca faptul că se promovează în 
continuare piese ale unor dramaturgi 
străini necunoscuți publicului român. 
Da, dar există mari deosebiri de va
loare artistică, deosebiri ce nu se 
mai cer demonstrate între Michel de 
Ghelderode — care a prilejuit teatru
lui un spectacol cu piesa „Viziuni 
flamande", de o înaltă ținută artistică, 
apreciat și peste hotare — si M. 
Mithois, Mario Fratti — autori ai 
unor monologuri de anume interes 
sub ranort psihologic, totuși lucrări 
dramatice mărunte, fără alte merite 
decît. cele de a crea cîtorva talente 
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sistenților stagiari). Comparativ cu 
1965, vîrsta medie a profesorilor a fost 
mai mică cu trei ani. Dincolo de as
pectul lor pur statistic, aceste date 
reliefează pregnant unele aspecte ale 
dinamicii personalului nostru didactic, 
asupra cărora forurile de conducere 
universitare trebuie să mediteze cu 
seriozitate, străduindu-se să le gă
sească o rezolvare cît mai adecvată 
și echitabilă. M-aș referi, bunăoară, 
la problema ocupării prin concurs a 
posturilor vacante, cît și la posturile 
ocupate prin suplinire care. în mod 
legal, se pot ocupa, la nivel de lec
tori și asistenți, prin concurs sau a- 
vansare. Consider că în rîndurile ca
drelor didactice tinere din universi
tate există. în cele mai multe cazuri, 
suficiente rezerve pentru realizarea 
în bune condiții a ocupării prin' ti
tulari a posturilor vacante sau su
plinite. Va trebui de aceea ca. în pe
rioada imediat următoare, după defi
nitivarea statelor de funcțiuni pentru 
1969—1970, să se declare concurs sau. 
după caz. să se analizeze avansarea 
pentru ocuparea tuturor posturilor 
rămase vacante sau suplinite. Aceasta 
presupune ca încă de ne acum cate
drele si consiliile profesorale să ia 
măsuri pentru cunoașterea celor mai 
corespunzătoare persoane care ar pu
tea candida pentru aceste posturi.

Tot în legătură cu concursurile: 
concursul constituie în esența Iui o 
emulație, o întrecere ; considerăm 
deci că prezentarea ia concurs a nu
mai cite unui candidat — așa cum 
s-a întîmplat adeseori în~ anii 
precedenți — nu este o situație 
normală și nu stimulează însăși 
perfectionarea candidatilor care pro
vin din universitate. Se cuvine, 
prin urmare, extinsă deschiderea 
concursurilor la posturile de lec
tori și asistenți în măsura în care, 
pe.baza unei temeinice analize, nu 
se va profila posibilitatea de titu
larizare sau de avansare a actuali

artistice posibilitatea afirmării re
surselor lor remarcabile. Ce să mai 
spunem de Hugh Herbert, autorul a- 
celei atît de „ușurele" și superficiale 
„Cînd luna e albastră" care, grație 
actorilor, a făcut un anume succes de 
public, cîrid atîția autori de notorie
tate mondială, ce aduc în dezbatere 
probleme de acut interes social, își 
așteaptă rîndul la scena românească?

Alt criteriu posibil de structurare 
a repertoriului: se relevă semnifi
cațiile moderne ale unor piese con
sacrate. Alegerea este din nou ine
gală și nu dintre cele mai fericite.

Este adevărat, „Rețeta Makropou- 
los", construită cu talent, ridică o 
problematică socială — deși accentele 
ei critice sînt ușor perimate și vagi 
întrucîtva. Este, de asemenea, adevă
rat, piesa lui Karel Capek ridică o 
problematică filozofică — dar, să re
cunoaștem, nu fascinanta idee a ne
muririi este cea care . frămîntă îo 
modul cel mai viu conștiința con
temporană. Chiar fără nici un fel 
de rezerve față de programarea pie
sei, nu putem să nu remarcăm faptul 
că montarea făcută fără nici un e- 
fort de a pătrunde problematica ei 
de adîncime și fără nici o stră
lucire. nu numai că nu pune noi ac
cente, dar estompează unele dintre 
aspectele ei tulburătoare. Intenție 
lăudabilă, într-un moment în care 
se scriu cărți întregi de valorificare 
a operei raciniene prin prisma vi
ziunii și a sensibilității moderne, la 
sala Studio s-a reluat „Fedra". S-a 
ajuns însă la prezentarea unui spec
tacol în care dorința de interpretare 
contemporană a piesei nu a fost 
sprijinită de o concepție adîncă și 
clară.

încă din' stagiunea trecută, se re
marcaseră, alături de montări care 
aveau darul de a propune niște 
puncte de vedere argumentate și 
interesante asupra textelor dramati
ce, și altele pronunțat diletante, vi
tregite de forța unei viziuni origi
nale. Fenomenul se perpetuează.

Parțial sau chiar integral, montă
rile de la sala Studio' sînt mai de
grabă niște corecte, comode, ele
mentare „înscenări", nici ele capa
bile să valorifice (în măsura în care 
lucrul ar fi fost posibil) înțelesurile 
mai adînci ale textelor. Departe de a 
conține aportul unor soluții regizo
rale de profunzime sau ingeniozitate, 
în spectacolele despre care vorbim se 
alunecă uneori spre frivolități re
vuistice (decor, costume, mișcare, 
sonorizări). Chiar și „Anonimul" lui 
Ion Omescu, unul din spectacolele 
bune, realizate pe o partitură 
de ținută, surprinde prin carențe vi
zibile ale montării. I-ațn reproșa 
astfel lipsa flagrantă de unitate. 
I-am reproșa caracterul nefinisat 
al unora dintre scenele gro
tești sau lipsa de interiorizare a jo
cului actoricesc în unele din scenele 
patetice-cheie. Am remarca dicția 
unora din actorii principali, prea a- 
desea defectuoasă. Am avea rezerve 
față de bunul gust, calitatea stili
zării decorurilor.

în fata unui repertoriu atît de ne
unitar. a unor spectacole atît de 
inegale, și cu un caracter adesea 
nefinisat, te întrebi firesc care este 
concepția care stă la baza sălii „Stu
dio", care este diferența ei specifi
că și în ultimă instanță dacă există 
o asemenea concepție. Deocamdată 
repertoriul denotă hibriditate, o hi
briditate care nu poate fi anulată 
decît dacă admitem că ar prevala 
tendința spre divertisment. Dar se 
poate accepta ca aceasta să fie o- 
rientarea unuia dintre teatrele cele 
mai importante ale Capitalei ? Se 
poate accepta ca aceasta să fie orien
tarea unei săli chemate să sprijine 
substanțial dramaturgia originală pe 
teme esențiale, de larg răsunet, in
spirate din actualitate ?

După părerea noastră. Tea
trul „Nottara". l'olosindu-se de avan
tajele studioului, ar trebui și ar 
putea să joace un rol mult mai im
portant în stimularea creației origi
nale, în afirmarea unor noi drama
turgi.

Lărgindu-și cercul de colaboratori, 
ducînd o activitate susținută în 
direcția orientării creației drama
tice, stabilindu-și repertoriul după 
criterii ideologice și artistice ferme, 
Teatrul „Nottara" ar putea răspunde 
la un nivel superior înaltelor misiuni 
artistice și sociale ale mișcării noas
tre teatrale.

Natalia STANCU

lor suplinitori în posturile respec
tive. în , același timp, catedrele și 
consiliile profesorale sînt chemate 
să ia măsuri pentru o mai bună 
popularizare a concursurilor, pen
tru a atrage spre învătămînt per
soane din afara catedrei. în special 
din institutele de cercetări. Posibi
litatea acordată persoaneloi’ numite 
prin concurs sau a absolvenților 
numiți ca stagiari prin repartizare 
— care provin din alte centre — să 
se poată stabili în București, dă un 
caracter mult mai larg razei de 
recrutare a personalului didactic.

respectiv de selecție a celor mai 
merituoși. Pe de altă parte, este de 
dorit o mai bună circulație a va
lorilor între instituțiile de învătă
mînt superior din centrul nostru u- 
niversitar. precum și între Bucu
rești și alte centre, prin stimularea 
prezentării la concursurile altor fa
cultăți sau din alte centre a cadre
lor pregătite de Universitatea bucu- 
reșteană. S-ar relua. în felul a- 
cesta. o tradiție remarcabilă a Uni
versității din București, ca for de 
pregătire a cadrelor pentru în
treaga tară si s-ar evita o anumită 
.zonare*' a cadrelor în interiorul 
instituției noastre.

Datele prezentate mai înainte 
arată că și în ce privește titlurile 
științifice — calea principală pentru 
perfecționarea calificării științifice și 
didactice — există încă situații care 
nu sînt Ia nivelul cerințelor puse 
azi în fața învățămîntului superior.

Ceea ce atrage în pri
mul rînd și rămîne în 
memorie, la cele mai 
bune filme ale lui Iuli 
Raizman, cineast 'sovietic 
cu o îndelungată activita
te creatoare, este febra 
ideilor, izvorînd din pro
funzimea situațiilor de 
viață pe care le investi
ghează deopotrivă cu pa
siune și luciditate, modul 
convingător în care se a- 
dresează publicului și ii 
solicită conștiința civică, 
determinîndu-1 să apre
cieze, să-și precizeze opi
nia. Să ne amintim de 
alte filme ale lui Raiz
man, unde regizorul, ob- 
ținind în cele înfățișate 
pe peliculă un perfect 
echilibru al emoției și 
meditației, parcă întrea
bă la fiecare secvență: 
„oare tu în locul acestui 
personaj cum ai fi pro
cedat ?“ (ca de pildă în 
Comunistul) sau „oare tu, 
spectatorule, ai altă păre
re decît mine ?“ (în O fi 
asta dragoste ?). Filmele 
sale sînt film,e de atitudi
ne față de aspectele so
ciale și etice cele mai 
stringente ale prezentului 
socialist — chiar și atunci 
cînd utilizează, ca proce
deu, retrospectiva, poves
tirea la trecut — urmă
rind să determine, la rîn
dul lor, luări de atitudine. 
Ultima realizare a lui 
Raizman, Contemporanul 
tău, continuă evident pre
ocuparea fundamentală a 
creației sale cinematogra
fice, însuși titlul fiind 
foarte grăitor, sugerînd 
încă de la' generic inten
ția autorului.

De la început, aparatul 
de filmat îl desprinde pe 
eroul principal, inginerul 
Gubanov, dintr-o mulți
me de oameni anonimi, 
se apropie de el și ni-1 
prezintă. Gubanov nu este 
totuși un om oarecare ci 
un om important, un

„NU VOR FI DIVORȚURI"Un nou film pe ecrane:

csnerna

Este titlul unui film polonez compus din trei scheciuri
Stawinski (scheciul I — „Scandalul''; scheciul II — 
Lipinska, Wladislaw Kowalscki, Teresa Tuszynska, Zbi
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și realizat de cunoscutul scenarist și regizor Jerzy 
.Duelul" ; scheciul III — „Revolta"). Interprefi : Marfa 
jniew Dobrzynski, Magda Zawadzka, Zbigniew 
ci și alfii.
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© Neîmblînzita Angelica : PA
TRIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 
21, BUCUREȘTI — 8 ; 10 ; 12 ; 14: 
16 , 18 ; 20 ; 22, FAVORIT - 9,45;
11.45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. STA
DIONUL DINAMO r- 20,30.
© Alexandru cel fericit : REPU
BLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15, GRADINA FESTIVAL
— 20,15.
© La dolce vita : GRĂDINA 
DOINA — 20.15.
O Prințul negru : LUCEAFĂRUL
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30 ; 
21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN - 9.30;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 13,30 ; 20,45, FLA
MURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, GRĂDINA PROGRE- 
SUL-PARC — 20,15.
© Nu vor fi divorțuri : FESTIVAL
— 8,45 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21. 
ft Am două mame și doi tați : 
VICTORIA — 8,45 ; 11.15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 20.45, GRĂDINA EX
POZIȚIA — 20,15.
o Prințesa tristă : LUMINA — 
9,15—16,15 în continuare.
© Amprenta : LUMINA 
20,45.
© Anul trecut la Marîenbad : 
CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
0 Pașa : DOINA
16 ; 18,15 ; 20,30.

18,30 ;

11,30 ; 13,45

Totuși, în ultimul timp, solicitările 
de înscriere la obținerea titlului de 
doctor docent vin mai ales din afara 
universității, ceea ce justifică o con
cluzie nefavorabilă în ce privește 
interesul conferențiarilor și al profe
sorilor noștri de a se concentra pen
tru elaborarea unor lucrări cores
punzătoare nivelului de doctor do
cent. Cum prin statut posesorilor 
titlului de doctor docent nu li se cer 
condiții de stagiu, deci de vechime, 
lipsa acestui titlu constituie un impe
diment și în ce privește realizarea 
unei structuri de vîrstă mai cores-

as

punzătoare, adică mai tinere. într-a
devăr, diagrama structurii de vîrstă 
a personalului didactic (mai ales la 
unele facultăți : fizică, geologie-geo- 
grafie, filozofie, istorie, română, limbi 
romanice și germanice) arată un nu
măr mai redus de profesori și confe
rențiari de vîrstă mai tînără, ceea ce 
denotă un proces prea lent de for
mare a cadrelor și de promovare în 
posturi didactice superioare. O situa
ție similară există și în ce privește 
lectorii și asistenții.

Personal, consider că se cer luate 
măsuri care să ducă la înlăturarea 
tuturor anomaliilor în această di
recție. Astfel, opiniem ca posturile 
de profesor să fie încredințate ace
lor persoane care prin activitatea lor 
științifică și didactică au ajuns la 
capacitatea de pătrundere adîncă a 
domeniului științific și la măiestrie 
pedagogică, care fac eforturi pentru 
educarea și îndrumarea studenților.

conducător de șantier pe 
umerii căruia stau sarcini 
deosebite, care a urcat pe 
treptele cele mai înalte 
ale carierei și care-și cu
noaște răspunderile ce i 
s-au încredințat. Și toc
mai pentru că își cunoaște 
răspunderile, pentru că 
își dă seama de consecin
țele faptelor sale, Guba
nov este la un moment 
dat pus în situația de a 
hotărî singur ceea ce tre-

vreodată. Dar Gubanov 
este hotărît să demonstre
ze că totdeauna trebuie 
să se renunțe la interesele 
personale atunci cînd e 
vorba de afirmarea unei 
idei noi, mai valoroase, 
de certă perspectivă, care 
contribuie la promova
rea progresului științific 
și economic.

Eroul filmului intră 
deci într-o luptă fără 
compromis cu inerția și

„Contemporanii

/

cronica filmului

buie să facă. Atunci cînd 
se lămurește că posibili
tățile de perspectivă ale 
uzinei aflate în construc
ție nu au fost bine chib
zuite, cînd un alt inginer, 
Nitockin, îl ajută să-și dea 
seama de asta, Gubanov 
va căuta imediat să atra
gă atenția celor care răs
pund o dată cu el de soar
ta șantierului că totul 
trebuie luat de la început. 
Desigur, situația sa nu 
este deloc ușoară și are 
de înfruntat destule îm
potriviri, destule orgolii 
rănite și calcule egoiste 
ale unor oameni ce nu vor 
să admită că au greșit

comoditatea, iar pînă la 
urmă fermitatea sa va fi 
înțeleasă și apreciată 
cum se cuvine, și va în
vinge. Dar Gubanov nu 
este doar exemplificarea 
unei singure probleme și 
a unei singure preocupări 
profesionale, ci este un 
personaj complex, de astă 
dată complexitatea rezul- 
tînd din conexiunea nu
meroaselor probleme ce-1 
frămîntă și pe care tre
buie- să le soluționeze.

Raizman, ajutat de o 
valoroasă echipă de ac
tori de solidă tradiție rea
listă (Igor Vladimirov, 
Nikolai Plotnikov și alții) 
reunește,. împrejurul e-

© Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
• Roșii și albii : UNION — 15,30; 
18 ; 20,30.
e Pe plajele lumii : TIMPURI 
NOT. — 9—21 în continuare.
© Fata lui Bube : CINEMATECA
— 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
© Tarzan, omul junglei : FERO
VIAR — -9—13,30 în continuare ; 
15 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLO
RIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20,30.
© In umbra coltului : GRIVIȚA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
MIORIȚA - 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ;
16,30 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS — 9— 
17 în continuare ; 19, la grădină
— 20,15.
© Contemporanul tău (ambele 
serii) : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30 ; 19.
© Pentru încă puțini dolari : 
BUȘEȘTI - 15,30 ; 18.
© Crăciun cu Elisabeta : GRĂ
DINA BUZEȘTI — 20,15.
© Pe urmele șoimului : DACIA — 
8.15—16,30 în continuare ; 18,45; 21. 
© A trăi pentru a trăi : BUCEGI
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17.15 ; 20, la 
grădină — 20,30, AURORA — 9,30;
12.15 ; 15 ; 18 ; 20.45, la grădină —
20.15.
© Becket : UNIREA — 16, la gră
dină — 20.
© Vera Cruz : LIRA — 15,30 ; 18;
20.15, la grădină — 20.15.
© Căsătorie pripită? DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
© Rolls Royce-ul galben : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Noaptea e făcut pentru... a visa: 
GIULEȘTI - 15,30 ; 18 ; 20,30.

în același timp, posturile de profe
sori — confirmînd capacitatea di
dactică și științifică — trebuie să 
deschidă persoanelor promovate o 
perspectivă mai îndelungată pentru 
exercitarea activității, cu alte cuvin
te să nu fie un punct final al carie
rei didactice, în preajma pensio
nării. Desigur există și excepții. Dar 
pe plan comparativ se consideră ca 
vîrstă de maturitate științifică de
cada între 35 și 45 ani.

Este, evident, neîndoios necesar 
ca această analiză a posibilităților 
de promovare a cadrelor didactice 

să fie făcută cu toată exigența și 
grija, tinîhd seama de calitățile ști
ințifice, didactice, ideologice și edu
cative cerute de un post de profe- 
soi. Este o îndatorire importantă a 
consiliilor profesorale să ia toate 
măsurile pentru asigurarea unei atz 
mosfere principiale, de apreciere o- 
biectivă a fiecărei persoane propu
se a fi promovate. La rîndul lor, 
catedrele sînt chemate să constituie 
colective de analiză deschisă, tovă
rășească. de sprijinire reciprocă în 
cunoașterea mai bună a calității 
membrilor din colectiv ; unde acest 
climat de muncă principială lipseș
te, își fac loc manifestări care dău
nează procesului de creștere și pro
movare a cadrelor didactice. în a- 
ceastă privință, cu toții sîntem da
tori să adoptăm în continuare o 
poziție fermă față de unele mani
festări de individualism sau egoism, 
care contravin climatului ți norme

roului central, o bogată 
galerie de portrete, apro
fundate adesea doar prin
tr-un detaliu semnificativ, 
ales cu multă perspica
citate și spirit de obser
vație. Este remarcabilă 
preocuparea de a reliefa 
sensul ideologic în fie
care replică, în fiecare 
acțiune. Dacă ne-am măr
gini la aparențe, am pu
tea defini filmul ca unul 
eminamente de dialog, de 
discuție, dar cuvîntul are 
aici greutatea unei fap
te, unui mod de acțiune 
pentru a-i înrîuri pe cei
lalți. Conflictul se impune 
cu putere, dialogul dez
văluie permanent substra
tul psihologic, profunzi
mea sufletească (sau nu
mai interesele momenta
ne) pe care se susține. 
Raizman obține astfel 
o mare varietate to
nală, mergind pînă la
ironie tăioasă și cari
catură fină. Adesea, pri
mele noastre impresii
sînt răsturnate și atît per
sonaje de prim plan ca 
Nitockin, ca soția și fiul 
lui Gubanov, cît și altele 
episodice, cum este acea 
fată simplă Zoica .— apa
rent veselă, dar suferind 
în adîncul sufletului — ne 
surprind și ne răscolesc. 
Dialectica filmului se 
limpezește pe această 
traiectorie de la impresii 
superficiale la consolida
rea certitudinilor.

Este un film profund 
meditativ, reflectînd com
plexitatea problemelor de 
înțelegerea și rezolvarea 
cărora oamenii răspund 
atît față de ziua de azi, 
cît și față de ziua de 
mîine. Sînt probleme și 
responsabilități umane 
care, pentru Raizman, 
definesc în ultimă instan
ță însăși substanța con
temporaneității.

Ion CAZABAN

© Paradisul îndrăgostiților 
TROCENI — 15,30 ; 18.
o Tata : COTROCENI — 20,30.
o Vițelul de aur (ambele serii) 
FLOREASCA
16,45 : 20.

© Teatrul de Operetă (la Sala 
Palatului) : My fair lady — 19,30. 
O Teatrul Național ,,I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Idiotul —
19,30. © Teatrul ,.Lucia Sturdza
Bulandra“ (sala din str. Alex. Sa- 
hia) : Photo Finish — 20. © Tea
trul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru): 
Vijelie în crengile de sassafras
— 19,30. © Teatrul „Ion Creangă"
Poveste neterminată. — 16. © Stu
dioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : 
Visul ; Gemenii — 10 ; Othelo — 
15 ; Garderobierele ; Vin soldați!; 
Există nervi — 20. © Teatrul
„Țăndărică" (sala din Calea Vic
toriei) : Șoricelul și păpușa — 17 ; 
(sala din str. Academiei) : A fugit 
un tren — 17. © O.S.T.A. (în sala 
Ansamblului Artistic al U.G.S.R.) : 
Spectacolul Ansamblului de re
vistă din Bratislava — 19.30
© Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Tănase-Revue
— 19,30. e Teatrul de estradă „Ion 
Vasilescu" : De la Bacii la Tom 
Jones — 20. © Ansamblul Artis
tic al Uniunii Generale a Sindi
catelor (la Teatrul de vară He
răstrău) : Fantezie ’69 - 20.

I

I
I

lor eticii universitare încetățenite la 
noi.

Criterii similare sînt valabile, la 
nivelul respectiv, pentru șefii de 
lucrări și asistenți, atît în ce priveș
te acordarea gradațiilor pentru ve
chime și activitate, cît și în ce pri
vește verificarea periodică prin a- 
naliză a activității. Menționăm că 
mai sînt necesare — din partea Mi
nisterului învățămîntului — unele 
clarificări privind statutul asisten
ților stagiari, care după împlinirea 
perioadei de stagiu ar urma să fie 
promovați în posturi de asistenți. 
Modalitatea concretă de realizare a 
acestei reglementări nu a fost defi
nitivată prin acte normative ; din 
această cauză există încă în Uni
versitate asistenți stagiari care au 
depășit perioada de 3 ani de stagiu 
și pentru care nu s-au putut forma 
posturi de asistenți, întrucît acestea 
se organizează deocamdată numai 
pe baza volumului de ore prevăzut 
în planul de învățămînt (deși Legea 
învățămîntului arată că posturile se 
fixează pentru activitatea didactică 
și științifică). Sînt necesare, în a- 
celași timp, reglementări mai pre
cise privind regimul deplasărilor și 
stagiilor de specializare în alte cen
tre universitare din țară sau de 
peste hotare, urmărindu-se totodată 
ca experiența științifică acumulată 
să fie valorificată intens atît în 
perfecționarea personală, cît și în 
perfecționarea procesului instructiv-

■ educativ.
Puternicul potențial didactic-știin- 

țific existent în Universitatea noas
tră constituie o garanție că impor
tantele sarcini trasate de conduce
rea de partid și de stat — înscrise 
ca punct de dezbatere în documen
tele pregătitoare ale celui de-al X- 
lea Congres al P.C.R. — pentru for
marea de specialiști cu înaltă cali
ficare, pentru promovarea unei cer
cetări științifice eficiente, vor fi 
realizate pe deplin, la nivelul cerin
țelor societății noastre socialiste.

Un fapt îmbucurător — șl simpto
matic pentru dezvoltarea în ultimii 
ani a preocupărilor sociologice — 
este apariția unui număr crescînd de 
studii originale, rod al efortului unor 
grupe diverse de cercetători. Mai 
mult decît atît, se face simtită o 
pronunțată lărgire a spectrului te
matic al publicațiilor sociologice, 
răspunzînd interesului unor categorii 
largi de cititori, de la oamenii de 
știință la practicieni.

în acest „peisaj sociologic" tot mal 
bogat se înscrie apariția recentă în 
Editura științifică a două volume de 
studii pregătite de Laboratorul de 
sociologie al Ministerului învăță
mîntului : volumul „Sociologie ge
nerală. Problcme-ramuri-oricntări" ’) 
și volumul „Integrarea socială a ti
neretului" 2), amîndouă sub redacția 
prof. univ. Miron Constantinescu.

Complementaritatea celor două vo
lume decurge nu numai din concep
ția care a prezidat alcătuirea lor, ci 
și din faptul că ele oferă cititorului 
imaginea sociologiei într-o dublă 
ipostază : cea teoretică și cea prac- 
tic-investigatorie. Dacă în primul 
volum precumpănesc studiile cu ca
racter general, categorial, care abor
dează problematica fundamentelor 
sociologiei ca știință și a diferitelor 

note de lectură

ei ramuri, cel de-al doilea aduce în 
fața judecății cititorului rezultatele 
unor investigații de teren.

încereînd să degajăm cîteva din ca
racteristicile acestor lucrări, vom 
sublinia în primul rînd modernitatea 
și actualitatea problematicii abordate 
și a spiritului în care ea este tratată. 
Volumul de „Sociologie generală" în
scrie contribuții însemnate pe linia 
analizei și definirii marxiste a unor 
concepte centrale pentru știința so
ciologică : „fenomen social", „rol", 

- „statut social", „individ", „colectivi
tate", „personalitate comunistă" și 
altele. Autorii supun unei analize 
proprii multiple puncte de vedere 
emise în literatura marxistă și 
nemarxistă asupra acestor concepte, 
se diferențiază de ele în mod nuan
țat, exprimînd o poziție personală, 
disociază sensurile variate ale ca
tegoriilor corelative, relevă valoa
rea metodologică a unora din aceste 
categorii pentru cercetarea empirică.

O caracteristică a volumului constă 
de asemenea în abordarea frontală a 
unor probleme complexe ontologice 
și epistemologice pe care le ridică 
în prezent nașterea și fondarea știin
țifică a unor ramuri particulare 
ale sociologiei cum sînt : sociologia 
politicii, a mediului educativ, sănă
tății, culturii de masă etc., în valo
rizarea critică, sub unghiul istoriei 
gîndifii, a unor aspecte ale diferite
lor concepții, și sisteme sociologice 
contemporane, ca : teoria „societății 
industriale", esența socialului la 
Durkheim, funcționalismul etc.

Volumul „Integrarea socială a ti
neretului", reprezentînd continuarea 
unor studii cuprinse în volumul 
„Cercetări sociologice contemporane" 
(apărut în 1966) și consacrate pre
cumpănitor cercetărilor asupra școlii 
și tineretului, extinde aria de inves
tigație la medii și probleme noi. Re
levăm în mod deosebit utilitatea 
practică a studiilor care furnizează 
nu numai constatări, ci sînt bogate1 
în sugestii, propuneri, schițează mă
suri și soluții, profilează perspective. 
Asemenea calități sînt proprii stu
diului elaborat de prof. univ. Miron 
Constantinescu — care pune în dez
batere balanța tineretului școlar în
tr-o optică prospectivă departe-mer- 
gătoare ; analizei efectuate de 
I. Aluaș, N. Kallos, A. Roth asupra 
problemelor adaptării studenților din 
anul I, de la Universitatea din Cluj, 
la condițiile de muncă și de viață 
universitară ș.a. Deși se resimte ab
sența unei definiri precise a noțiunii 
de adaptare și a indicatorilor ei, stu
diul oferă sugestii utile pentru per
fecționarea procesului instructiv- 
educativ printre studenții anului I, 
pentru activitatea cadrelor didactice, 
a organizațiilor de partid și a aso
ciațiilor studențești etc.

Ar fi fost de dorit, cred, o mai 
pronunțată dezvăluire critică, pe te- . 
meiul investigației sociologice, a nea
junsurilor și fenomenelor disfuncțio- 
nale care grevează, în etapa actuală, 
procesul de integrare socială a unor 
tineri, în vederea combaterii lor.

Consemnăm varietatea metodelor 
și tehnicilor de investigație aplicate 
în aceste cercetări, folosirea lor 
combinată (interviuri, analize ale 
bugetului de timp, teste, observații 
directe, analiza statistică etc.). Se re
simte însă, pe alocuri, o supralici
tare a anchetei-chestionar ca sursă 
de material informativ, fără anumite 
precauții pe care această metodă le 
reclamă.

Este important, desigur, ca apor
tul pozitiv al acestor studii să nu 
rămînă numai între coperțile volu
melor, ci „să treacă Rubiconul" fo
losirii în practică. Și, în acest sens, 
aș vrea să-mi exprim opinia că uti
lizarea practică a rezultatelor cer
cetărilor sociologice este nu numai 
de resortul instituțiilor care îndru- 
mează respectivele domenii de acti
vitate, ci depinde, sau, mai exact 
spus, este la îndemîna mult mai mul
tor „factori" : în cazul de față, a 
profesorilor și părinților ca factori 
de „acțiune individuală", pentru pro
pria lor activitate pedagogică sau 
conduită în familie, a organizațiilor 
obștești, a ziarelor, radioului, televi
ziunii etc. în jurul studiilor sociolo
gice trebuie să se discute mai in
tens și pe o scară mai largă, să fie 
citițe și cunoscute, pentru că numai 
astfel, pe canale multiple, ele își 
vor putea da — și spori — măsura 
reală a utilității lor.

Dr. Mihail CERNEA
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primire la c.c. al p.c.r.
Luni dimineața, tovarășul Manea 

Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
președinte al Consiliului Economic, 
a primit delegația de activiști 
ai Partidului Popular-Revoluționar 
Mongol, condusă de L. Cimidțeren, 
membru al C.C. al P.P.R. Mongol, 
șeful Direcției generale a econo
miei forestiere de pe lîngă Consir 
liul de Miniștri al R.P. Mongole, 
care, la invitația C.C. al P.C.R., face 
o vizită pentru schimb de expe
riență in ' tara noastră.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, tovără
șească, au participat tovarășii Ro
man Moldovan, membru al C.C. al 
P.C.R., vicepi'eședinte al Consiliului 
Economic, si Nicolae Ionescu, ad

junct de șef de secție la C.C al 
P.C.R.

A fost de față Damdinnerenghiin 
Bataa, ambasadorul R.P. Mongole 
în Republica Socialistă România.

în aceeași zi. delegația a părăsit 
Capitala. îndreptîndu-se spre patrie. 
In timpul șederii în România, de
legația a avut convorbiri la Con
siliul Economic, la comitetele ju
dețene Vîlcea și Mehedinți ale 
P.C.R., la Ministerul Economiei Fo
restiere și a vizitat obiective eco
nomice din județele Argeș. Vîlcea, 
Gorj, Brașov. Ilfov și Mehedinți, 
institute de cercetări științifice, pre
cum și unele obiective social-cultu- 
rale si turistice. Delegația mongolă 
a vizitat, de asemenea. Capitala și 
litoralul Mării Negre.

decepție cu prilejul 
Zilei naționale a Italiei

Cu prilejul Zilei naționale a Re
publicii Italia, ambasadorul acestei 
țări la București, Niccolo Mos
cato, a oferit, luni după-amiază. o 
recepție.

Au participat Manea Mănescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Dumitru Popa, președintele Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, primarul general al Capita
lei, Constantin Stătescu. secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Pompiliu Macovei, președintele Co
mitetului de Stat pentru Cultură și

Artă. Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, membri ai con
ducerii unor instituții centrale si 
organizații obștești, oameni de ști
ință, artă și cultură, ziariști.

Au luat parte șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alti membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Cu același prilej, luni seara, am

basadorul Italiei a rostit o cuvîn- 
tare la posturile noastre de radio 
si televiziune.

(Agerpres)

Sesiunea Comisiei româno-sovietice 
de colaborare tehnico-științifică

între 28 mai și 2 iunie a avut loc 
la București sesiunea a 24-a a Co
misiei româno-sovietice de colaborare 
tehnico-științifică. Cu această ocazie 
s-a examinat îndeplinirea prevederi
lor protocolului sesiunii precedente a 
comisiei și a fost convenit progra
mul de colaborare tehnico-științifică 
pentru perioada următoare. în ace
lași timp au fost examinate posibili
tățile de dezvoltare și perfecționare 
în continuare a formelor colaborării 
tehnico-științifice dintre organele in
teresate din România și Uniunea So
vietică.

Pe baza protocolului încheiat cu 
această ocazie, cele două părți își vor 
transmite documentații și vor delega 
specialiști pentru cunoașterea reci
procă a realizărilor tehnico-științi
fice, în special în domeniul indus
try construcțiilor de mașini, chi- 

< . .. ■

miei, metalurgiei, energiei electrice, 
petrolului, alimentare și ușoare.

Cu prilejul sesiunii, delegația so
vietică a vizitat unele obiective in
dustriale din țara noastră.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
în spirit de prietenie . și înțelegere 
reciprocă.

Protocolul încheiat cu acest prilej 
a fost semnat din partea română de 
Grigore Bargăoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, iar din partea sovietică de F. D. 
Varaksin, prim-adjunct al ministrului 
industriei forestiere și de prelucrare 
a lemnului.

La semnare, au asistat membrii 
celor două delegații.

Au fost prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Sosirea unei delegații a Asociației 
de Prietenie Sovieto-Română

La invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., luni a sosit în Capitală o 
delegație a Asociației de Prietenie 
Sovieto-Română, condusă de B. 
Rjanov, redactor-șef al revistei „Kul- 
tura i jizni". La sosire, pe aeroportul 
Băneasa, delegația a fost întîmpinată

de Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., membru al Consiliului 
General A.R.L.U.S., activiști ai 
A.R.L.U.S., ziariști. Erau prezenți re
prezentanți ai ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

(Agerpres)

Delegația Uniunii Democrate 
a Poporului Finlandez
a părăsit

Luni dimineața a părăsit Capitala 
delegația Uniunii Democrate a Po
porului Finlandez (S.K.D.L.), formată 
din Ele Alenius, președintele uniunii,, 
ministru, și Bertil Stenius, secretar 
cu informațiile al S.K.D.L., care la 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste a făcut 
o vizită în tara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de tovarășii 
Gheorghe Stoica, membru al Corni-

Capitala
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
membru al Biroului Executiv al Con
siliului Național al Frontului Unită
ții Socialiste, Eugen Jebeleanu, vice
președinte, Mihai Levente și Vasile 
Potop, secretari, și Ion Mărgineanu, 
membru al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste.

Au fost de față Kaarlo Veikko 
Makela, ambasadorul Finlandei la 
București, și membri ai ambasadei. 

(Agerpres)PLECAREA UNEI DELEGAȚII DE ACTIVIȘTI AI P.C.R. ÎN R.S.F. IUGOSLAVIA
O delegație de activiști ai Partidu

lui Comunist Român, condusă de to
varășul Traian Gîrbă, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., secretar al 
Comitetului județean Bistrița-Nă- 
săud al P.C.R.. a plecat luni seara 
în Iugoslavia, unde, la invitația 
U.C.I., va face o vizită în schimb 
de experiență.

La plecare, pe peronul Gării de

Nord, delegația a fost condusă de 
tovarășul Dumitru Ivanovici, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid.

A fost de față Milorad Komatina, 
consilier al Ambasadei R.S.F. Iugo
slavia la București.

(Agerpres)

Cronica zilei

A treia zi a „europenelor" de box

Cernerea valorilor 
continuă

Primul Festival nationalI
p1 cinecluburilor pionierești
La Sibiu a avut loc primul Festi

val national al cinecluburilor pio
nierești, organizat de Consiliul Na
tional al Organizației Pionierilor.

Juriul a vizionat 62 de filme, 
realizate de cele 27 cinecluburi din 
tară înscrise în concurs, și a apre
ciat tematica, conținutul de idei, 
realizarea artistică și tehnică a ci
neaștilor amatori — pionieri. Marele 
premiu al festivalului, oferit de 
Consiliul National al Organizației 
Pionierilor, s-a atribuit filmului 
„Povestea unei altite". realizat de 
cineclubul Casei pionierilor din 
Cîmpulv.ng-Moldovenesc, județul Su
ceava. Au mai fost decernate nu
meroase alte premii și mențiuni. 
Diplomele pentru cea mai bună 
interpretare au fost atribuite pio
nierei Spetco Paraschiva, de la Casa 
pionierilor din Cîmpulung-Moldo- « 
venesc, pionierului Sasu Ilie, de la 
Casa pionierilor din Sibiu.

Luni dimineața a părăsit Capi
tala, plecînd în R.S.F. Iugoslavia 
pentru un schimb de experiență, o 
delegație a Ministerului Forțelor 
Armate, condusă de general-colo
nel Ion Gheorghe. prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate si șeful 
Marelui Stat Major. La plecare, ne 
aeroport, delegația a fost condusă 
de general-locotenent Ionel Vasile. 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate. generali și ofițeri superiori 
ai forțelor armâte. A fost prezent 
atașatul militar aero și naval al R.S.F. 
Iugoslavia la București, colonel 
Djoko Camber.

La sosirea pe aeroportul din Bel
grad. delegația Ministerului Forțe
lor Armate a fost întîmpinată de 
Milos Șumonja. șeful Marelui Stat 
Major al Armatei populare iugosla
ve, de Pero Kosorici, adjunct al 
Secretariatului de stat pentru a- 
părarea națională.

Au fost prezenți. de asemenea, 
ambasadorul României la Belgrad, 
Aurel Mălnășan, și colonel Marin 
Pancea. atașatul militar.

★
Ministrul comerțului exterior, 

Cornel Burtică, a primit luni di
mineața pe adjunctul ministrului 
comerțului exterior al R.P. Chineze, 
Giou Hua-Min. care face o vizită 
în tara noastră. La întrevedere, 
care a decurs într-o atmosferă cor
dială. au participat si membri ai 
ambasadei R. P. Chineze la Bucu
rești.

★
La invitația „Societății pentru po

litică externă" din Bonn, George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe al României, 
a plecat luni în R. F. a Germaniei, 
unde va face o vizită de cîteva zile.

★
Luni seara a sosit în Capitală o 

delegație a Sfatului popular al ora
șului Sofia, condusă de Gheorghi 
Stoilov, președintele comitetului exe
cutiv. care va face o vizită în țara 
noastră, la invitația Comitetului 
executiv al Consiliului popular al 
municipiului București.

La invitația Institutului de studii 
Istorice și social-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., luni a sosit în țara 
noastră, într-o vizită de schimb de 
experiență, o delegație a Institutu
lui de marxism-leninism de pe lîngă 
C.C. al P.C.U.S., formată din prof. 
G. D. Obicikin, prim-adjunct al di
rectorului Institutului, și M. F. An
derson, conducătorul grupului pentru 
relații cu străinătatea.

★
După o călătorie prin țară, în 

cursul căreia au fost vizitate puncte 
turistice și obiective social-culturale 
din județele Neamț și Brașov, dele
gația procuraturii generale a R. P. 
Bulgaria, condusă de Ivan Vacikov, 
procuror general, care, la invitația 
procurorului general al Republicii 
Socialiste România, Augustin Alexa, 
se află în țara noastră, s-a înapoiat 
duminică seara în Capitală. Luni, 
oaspeții au făcut o vizită la Uzina 
de mașini-unelte București și au 
fost primiți la Procuratura munici
piului București.

★

Luni la amiază a sosit în Capi
tală Ansamblul artistic militar din 
Bratislava. Alcătuit dintr-o formație 
de balet, un grup vocal, orchestră 
și soliști, ansamblul va întreprinde 
timp de 12 zile un turneu în tara 
noastră. Primul spectacol va avea 
loc în ziua de 3 iunie. în sala An
samblului artistic al U.G.S.R..

★

întreprinderea unională sovietică 
„Mașinoexport" din Moscova a 
deschis luni dimineața, în sala Clu
bului finanțe-bănci din Capitală, o 
expoziție de prospecte si cataloage 
pentru utilajele exportate de a- 
ceastă întreprindere. Expoziția, care 
rămîne deschisă pînă în ziua de 
10 iunie, prezintă prospecte din 
domeniul utilajelor minier, de ri
dicat. pentru forarea sondelor de 
titei. precum și pentru cercetări 
geologice și aparatură geofizică.

(Agerpres)
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Concurs excepțional PRONOEXPRES
Timpul probabil pentru 4—5—0 

iunie. în țară : vreme instabilă 
mai ales la începutul intervalu
lui. Cerul va fi variabil mai mult 
noros. Vor cădea averse locale 
însoțite de descărcări electrice, 
Vînt potrivit din sectorul nord- 
vestic. Temperatura în scădere 
la început, apoi în creștere. Mi
nimele vor fi cuprinse între 5 și 
15 grade, iar maximele între 17 
și 27 grade, izolat mai' coborîte.

în București vreme ușor insta
bilă mai ales la începutul inter
valului, Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea averse de 
ploaie. Vînt slab pînă Ia potri
vit. Temperatura în scădere la 
început, apoi în creștere.

Administrația de stat Loto- 
Pronosport organizează la 8 iu
nie un concurs exceptional 
PRONOEXPRES la care se a- 
tribuie autoturisme Dacia 1100, 
Moskvici-408 cu 4 faruri și ra
dio, Skoda 1000 MB și Trabant 
601, în număr nelimitat, și alte 
10 autoturisme prin tragere la 
sorți.

Concursul oferă, de aseme
nea, 75 de excursii de circa 15 
zile la vestita stațiune climate-

rică Soci. Clima subtropicală, 
vegetația luxuriantă, pitorescul 
regiunii conferă vacanței pe
trecute la Soci un farmec deo
sebit. O asemenea vacanță, ca 
și alte premii în numerar de 
valoare variabilă și premii fixe 
în bani, pot fi obținute la con
cursul PRONOEXPRES ce se 
apropie. Participarea Ia acest 
concurs se va face pe patru 
feluri de bilete.

Gala de ieri de la a- 
miază mirosea încă a 
preliminarii. Majorita
tea partidelor au fost 
puțin plăcute sub as
pect spectacular, pre- 
dominînd lupta fizică, 
încleștarea atletică și 
atacul dezordonat, fără 
acoperire tehnică. Apă
rarea constituie punctul 
nevralgic la numeroși 
concurenți ce au urcat 
ieri treptele ringului, 
fapt ce nu mi se pare 
în acord tocmai cu spi
ritul boxului. Nu voi 
descrie prin urmare me
ciurile reuniunii, nu 
mă voi opri nici asupra 
acelui singular croșeu 
al danezului Jensen cu 
care și-a trimis adver
sarul, fără exagerare, în 
lumea visurilor, ci voi 
spune cîteva cuvinte 
despre...

MECIUL GALEI
Partida despre care 

este vorba s-a disputat 
în limitele categoriei 
„mijlocie mică" și a 
avut drept eroi pe Ion 
Covaci (România) și pe 
Karolj Lajko (Iugosla
via). 11 cunoașteți pe 
Covaci, știți cît este de 
puternic, dur. agresiv. 
Ei bine, Karolj pare 
făcut' tot din același 
granit, avînd și un oa
recare plus pe planul 
tehnic. Insă, trebuie sâ 
vă spun că publicului 
i-a plăcut de astădată 
nu numai forța și com
bativitatea lui Covaci. 
Publicul a aplaudat la 
Covaci calitatea boxu
lui, mai buna orientare 
în ring. Dacă n-ar fi a- 
dăugat aceste trăsături 
puterii sale recunoscu
te, Covaci nu și-ar fi 
putut infringe rivalul, 
în rundul prim, româ
nul și-a creat un avan
taj prin cîteva croșeuri 
de stînga, care l-au a- 
tins în plin pe adver
sar. în următoarele trei 
minute, e rîndul lui 
Karolj să domine, reu
șind o lovitură extraor
dinară. Covaci și-a re
venit, dar rundul s-a 
încheiat cu un ușor a- 
vantaj pentru iugoslav, 
în cel de-al 3-lea rund, 
Covaci a dezlănțuit en
tuziasmul tribunelor. 
Puternice croșee de 
stînga la corp, upercut 
la plex, o directă și... 
încă una, la figură. 
Karolj rezistă extraor
dinar, ripostează ener
gic, dar nu reușește să 
refacă diferența față de 
punctajul acumulat de 
către Covaci. Românul 
a știut să forțeze în 
mod admirabil decizia. 
Patru dintre arbitri 
i-au acordat victoria, 
numai francezul Ber
nier a considerat lupta 
egală, 59—59.

0 LINGURĂ DE CHININĂ
Ieri, am înghițit chi

nină și încă cu lingura

de supă I Pe Antoniu 
l-am văzut boxînd de 
foarte multe ori. îl sti
mez ca pugilist datorită 
atît calităților sale, cît 
și pentru seriozitatea, 
ambiția cu care se pre
pară înaintea fiecărei 
lupte. Nici pînă acum 
cînd scriu aceste rîn- 
duri n-am înțeles ce s-a 
întîmplat ieri în ring 
cu Antoniu. In primul 
minut, cu un croșeu de 
stînga, și-a trimis ad
versarul la podea. Apoi, 
în loc să boxeze calm 
și să-și valorifice pre
cis superioritatea teh
nică, s-a- lăsat angrenat 
într-un box plin de con
fuzii, fără nici un 
orizont. Nervos la cul
me, probabil supărat și 
de obstrucțiile oponen
tului său Harksa — 
un pugilist oarecare — 
s-a aruncat orbește îna
inte, primind și un a- 
vertisment. Degeaba 
sfaturile strigate cu 
disperare din colț de 
către Ion Popa. Anto
niu își pierduse cumpă
tul și se repezea fără 
noimă peste adversar. 
Pînă la urmă, s-a rănit 
deasupra ochiului; o 
plagă de 3 cm. Arbitrul 
Wolf a chemat repede 
medicul întîlnirii și An
toniu a fost declarat 
„abandonat" cu... 30
sec. înainte de sfîrșitul 
meciului ! Nu știu care 
ar fi fost decizia juriu
lui. După părerea mea, 
Antoniu cîștigase clar 
primul rund și îl pier
duse pe cel de-al 2-lea. 
Ambii boxeri primiseră 
cîte un avertisment, 
Harksa chiar în ultimul 
rund. Probabil, în a- 
ceste condiții, juriul 
ar fi putut decide vic
toria lui Antoniu. la li
mită.

Insă, dincolo de graba 
suspectă a lui Wolf, 
dincolo de ipoteze asu
pra deciziilor juriului, 
rămîn ca fapte de fond 
slăbiciunile lui Antoniu, 
comportarea sa cu totul 
modestă, dacă ne gîndim 
la vasta experiență in
ternațională. la posibili
tățile sale. Sigur, o în- 
frîngere sportivă nu 
este o tragedie, totuși, 
la drept vorbind, chi
nina am înghițit-o.

PUȘCAȘ, PUȘCAȘ-
După furtună, ploaie, 

grindină, atmosfera se 
mai destinsese. Insă nu 
pentru multă vreme, 
începea gala de seară, 
cu tunete în tribune și 
trăsnete pe ring. întîi, 
maghiarul Orban l-a în
vins ne Sarar (Iugosla
via), apoi francezul 
Laine și englezul Ri
chardson, prin succesul 
lor mai puțin scontat, 
au pregătit terenul 
pentru marea surpriză 
de la categoria „pană"...

Campionul nostru, 
Pușcaș, tînărul complet 
lipsit de experiența rin
gului international, a

• ••

primit drept compensa
ție un suport moral 
formidabil din partea 
galeriei încă de cînd a 
urcat treptele ringului, 
încurajările și uralele 
au subliniat fiecare din
tre eschivele sale atît 
de puțin ortodoxe, ce 
făceau ca loviturile ad
versarului să meargă 
în gol, au subliniat de 
asemenea cele cîteva 
splendide contralovituri 
valabile pentru punctaj. 
Și așa, Pușcaș a cîști- 
gat primul rund în fața 
campionului olimpic (la 
categoria „cocoș") Va
leri Sokolov 1 Jumătate 
din cel de-al doilea 
rund se părea că isto
ria se va repeta. Dar 
Sokolov a lovit o dată, 
o singură dată cu un 
croșeu de asemenea 
forță încît l-a trimis pe 
Pușcaș la podea 1 Aces
ta a continuat lupta cu 
mult curaj însă un in
cident, o rănire la ar
cadă a lui Soko
lov. l-a obligat pe ar
bitru să ceară avizul 
medicului. Și doctorul 
Blaunstein, președintele 
comisiei medicale euro
pene a consemnat opri
rea luptei. Urmarea, 
învingător prin aban
don dictat de arbitru : 
Gheorghe Pușcaș.

Am alergat la ves
tiare spre acest tine
rel din Reșița, căruia 
i-am urmărit de zeci 
de ori antrenamentele, 
pînă si vizitele medi
cale. în ultimele săo- 
tămîni. De sub apa du
sului mi-a spus cîteva 
cuvinte emoționante : 
Si-n somn visam să-l 
înving pe campionul o- 
limpic ! Am început 
lupta calm și hotărît. 
Eu nu aveam nimic de 
pierdut. El. în schimb, 
era mare favorit, cu 
palmares bogat I Am 
cîștigat primul rund, 
adversarul a lovit ne 
alături sau în blocaj, 
eu l-am contrat pu
ternic de cîteva ori. 
M-a lovit teribil cu a- 
cel croșeu la ficat, am 
căzut scrîșnind din 
dinți, mi-am strîns pu
terile si am reluat 
lupta. Regret că So
kolov s-a rănit si n-a 
putut continua între
cerea.

MONEA
NU SE DEZMINTE!

Vicecampionul o- 
limpic Ion Monea s-a 
arătat a fi prea pu
ternic pentru Waida 
(R. F. a Germaniei). 
Nu descriu pe larg fe
lul în care Monea si-a 
învins adversarul. Tre
buie. totuși, să arăt că 
Waida a fost numărat 
cîte o cată în fiecare 
dintre runduri ! Monea, 
ca și tînărul Pușcaș, 
ne-a făcut să uităm 
gustul chininei !

Valeriu MIRONESCU

Șase boxeri 
români în galele 

de astăzi 
o MECIUL ZILEI: 

CUȚOV—VUJÎN 
în cele două gale care se vor 

desfășura astăzi vor urca trep
tele ringului șase boxeri ro
mâni.

In gala de la ora 13 : 
Categoria 60 kg. Vujin (Iugo

slavia) — Cuțov (România).
Categoria 75 kg. Gheorghiev 

(Bulgaria) — Stumpf (România), 
în gala de la ora 19 : 
Categoria 48 kg. Miliai Aurel 

(România) — Rozek (Polonia) ;
Categoria 51 kg. C. Ciucă 

(România) — Warnke (R. D. 
Germană).

Categoria 54 kg. Aurel Du
mitrescu (România) — Fred- 
riksson (Suedia).

Categoria 67 kg. V. Silberman 
(România) — Cerny (Ceho
slovacia).

Alte rezultate 
ieri

Categ. pană : Tsiromls (Gre- ' 
cia) învinge la puncte pe Te- 
paske (Olanda) ; Tatar (Turcia) 
dispune la puncte de Christian- 1 
sen (Danemarca) ; Pritchard 1 
(Țara Galilor) cîștigă la puncte ' 
la Kovacs (Cehoslovacia) ; Mi- < 
hailov (Bulgaria) învinge prin , 
abandon în repriza a doua pe , 
McCarthy (Irlanda) ; Categ. u- 
șoară: Capretti (Italia) cîștigă 
prin abandon în repriza a doua 1 
la Thys (Belgia) ; Sivebaec 1 
(Danemarca) dispune la puncte 1 
de Hakki (Turcia) ; Categ. mij- i 
locie mică: Facchetti (Italia) ( 
învinge prin abandon în repri- , 
za a doua pe Baars (Olanda) ; 
Stalka (Polonia) dispune la 
puncte de Neunchow (R. F. a 1 
Germaniei) ; Egle (Austria) cîș- 1 
tigă la puncte la Weisbradt (El- < 
veția) ; Categ. semigrea : Stan- < 
cov (Bulgaria) dispune la pune- ( 
te de Malherbe (Franța) ; Jen- ( 
sen (Danemarca) învinge prin , 
K.O. în prima repriză pe Skhor 
(Elveția) ; Frankham (Anglia) 
întrece la puncte pe Egg (Aus- * 
tria). <

★
Categ. pană : Orban (Ungaria) 

învinge la puncte pe Sarar (Iu
goslavia) ; Laine (Franța) dispu
ne la. puncte de Prause (R. F. a 
Germaniei) ; Richardson (Anglia) 
cîștigă la puncte la Below (R.D. 
Germană) ; categ. ușoară : Fro
lov (U.R.S.S.) învinge la puncte 
pe Rosado (Spania) ; Jakubowski 
(Polonia) întrece la puncte pe 
Aksamit (Cehoslovacia) ; Zaha- 
ropoulos (Grecia) bate la puncte 
pe Schultz (Olanda) ; Stoicev 
(Bulgaria) dispune la puncte de 
McCourt (Irlanda). (Agerpres)

LA RUGBI

Campioni pe 1969 - 

dinamovistii hucuresteni

UN NOU PRODUS ALIMENTAR

Pe panowf d® onoare 

af marw întreceri

Cozonacul PANETTONE, a- 
părut recent în cofetării și în 
alte unități de desfacere, în
trunește calitățile unuia din
tre cele mai reușite produse 
ale combinatului industrial de 
morărit și panificație din Si
biu. Aromat, gustos, bogat în

elemente nutritive — ouă și 
grăsimi — cozonacul acesta, 
livrat în> greutate de 500 g, 750 
g și 1 kg conține, de aseme
nea, fructe confiate. Are și în
sușirea de a se păstra proas
păt, pufos, mai multă vreme.

(Urmare din pag. I)

terne, măsurile luate 
în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a 
producției și a muncii 
au permis colectivelor 
unor întreprinderi din 
județul Alba să obțină 
sporuri însemnate de 
producție. La între
prinderea minieră Baia 
de Arieș, minerii au 
scos la suprafață pes
te sarcinile planului, în 
primele cinci luni, can
tități însemnate de 
metale neferoase în 
concentrate. Uzina 
mecanică Cugir a li
vrat unităților comer
ciale, peste plan, 1 700 
mașini de cusut de uz 
casnic și mașini de 
spălat rufe ; fabrica 
„Sebeșul" din Sebeș a 
realizat o producție su
plimentară de peste 
100 000 perechi ciorapi, 
iar fabrica de încălță
minte „Ardeleana" din 
Alba Iulia — 1 000 pe
rechi de pantofi. în a- 
ceastă perioadă, sarci
nile de export au fost 
îndeplinite exemplar 
de majoritatea unități
lor din județ, cele mai 
mari realizări în acest 
domeniu fiind obținute 
de colectivele de la 
C.I.L. Blaj, Uzina de 
produse sodice din

«

Ocna Mureș, Fabrica 
de hîrtie Petrești, în
treprinderea metalur
gică Aiud, precum și de 
la fabricile „Căprioa
ra" și „Sebeșul".

în cinstea Congresu
lui partidului și a ce
lei de-a XXV-a aniver
sări. a eliberării pa
triei, colectivul Șantie
rului naval Oltenița a 
lansat la apă, cu 4 zile 
mai devreme, o nouă 
motonavă de 5 000 tone. 
O caracteristică deo
sebită a motonavei este 
gradul ridicat de auto
matizare, ea puțind fi 
deservită de numai 14 
oameni, în loc de 32, 
cîți erau necesari pe 
vase similare fabricate 
înainte aici. în aceste 
zile, colectivul șantie
rului a predat cea 
de-a 10-a navă de 5 000 
tone destinată expor
tului.

Este de relevat că, 
în primele cinci luni, 
colectivul Șantierului 
naval din Oltenița a 
realizat planul la pro
ducția globală în pro
porție de 129 la sută, 
iar la producția-marfă 
— de 101 la sută. Co
lectivul șantierului s-a 
angajat ca pînă la sfîr- 
șitul anului să lanseze 
în fiecare lună cîte o 
nouă motonavă.

De pe șantierul Fa
bricii de osii și bo
ghiuri din Balș am pri
mit o știre care anunță 
că a fost terminat 
montajul celui mai 
mare utilaj de pe linia 
de forje a fabricii : 
presa de 6 300 tone 
forță, prima de acest 
fel din industria noas
tră. Datorită aplicării 
unei soluții proprii de 
lucru, colectivul șan
tierului 203 al Trustu
lui 2 instalații-monta- 
je București a execu
tat asamblarea meca
nică a acestei prese 
într-un timp cu aproa
pe jumătate mai scurt 
decît cel prevăzut în 
grafice. Pînă acum, pe 
linia de fabricare a ro
ților s-au executat 80 
la sută din lucrările de 
montaj, iar pe linia de 
osii se apropie de sfîr- 
șit instalarea cuptoare
lor de normalizare și 
revenire. Se fac pregă
tiri și pentru începe
rea lucrărilor la pre
sele de 630 și 1 250 
tone. Constructorii și 
montorii au intensi
ficat ritmul de lucru 
pentru a crea condiții 
ca primele instalații 
ale acestei unități să 
intre în producție la 
sfîrșitul trimestrului 
următor.

Unul dintre campionatele poate 
cele mai agitate din acest an — 
lesne de bănuit care, cel de rugbi 
— s-a încheiat duminică, desemnînd 
campioana țării și formațiile care re
trogradează. Titlul de campioană pe 
acest an a revenit echipei Dinamo 
București (antrenor Titi Ionescu), 
formație cu un palmares impresio
nant, din care nu lipsește titlul de 
campioană de club a Europei. Cele
lalte două formații bucureștene, foste 
și ele campioane ale țării (Steaua și 
Grivița roșie), au avut un final des
tul de greoi, care nu le-a permis să 
pericliteze cît de cît poziția de lideri 
a dinamoviștilor.

Echipele bucureștene Gloria ș! 
Constructorul au retrogradat, locul 
lor în divizia A fiind luat de Vulcan 
București și C.S.M. Sibiu, aceasta 
din urmă mereu candidată (și perma
nent... ghinionistă) în lupta pentru 
promovare în rîndul echipelor frun
tașe ale rugbiului.

În cîteva rînduri

(Urmare din pag. I)

tualei majorități, Georges Pompidou, 
i-au lipsit mai puțin de 6 la sută din 
voturi pentru a înregistra o victorie 
categorică încă în primul tur. Depă
șind previziunile sondajelor de opi
nie din preajma scrutinului, el se 
situează cam în aceeași poziție în 
care se aflase la primul tur al ale
gerilor prezidențiale din 1965 gene
ralul de Gaulle. Ziarul „La Nation" 
vede în rezultatele obținute de Pom
pidou o dovadă că ideile esențiale 
ale generalului de Gaulle continuă 
să regrupeze un mare număr de vo
turi.

Adversarul său imediat, candida
tul centrist, Alain Poher, a obținut 
cu mult mai puține voturi decît se 
prevăzuse pe baza sondajelor preelec
torale (de la 37 la sută la ceva mai 
mult de 23 la sută din voturi). Apre
ciind poziția acestui candidat în pers
pectiva celui de-al doilea tur de 
scrutin ca fiind „dificilă", observato
rii menționează că pentru a-1 putea 
înfrunta eficient la alegerile din 15 
iunie pe Georges Pompidou, Poher 
ar trebui să obțină voturi deosebit de 
masive din partea stîngii — ceea ce 
constituie un mare semn de între
bare.

„Marea surpriză" a primului tur 
de scrutin — cum o numesc unii co
mentatori — a constituit-o însă pro
centajul apreciabil de voturi întru
nite de Partidul Comunist Francez — 
21,43 — deci peste dublu decît dă
deau primele sondaje de opinie, care

indicau circa 10 la sută. Mobilizînd 
peste o cincime a corpului electoral 
în jurul candidatului său Jacques 
Duclos, P.C.F. a obținut unul din cele 
mai remarcabile succese electorale 
din perioada postbelică. Acest succes 
demonstrează în mod pregnant că.

mate (deși ultimele sondaje îi atri
buiau între 7 și 9 la sută din voturi).

Primele ecouri, de presă, ale ale
gerilor de duminică, referindu-se la 
rezultatele obținute de candidatul 
comunist, arătau că acestea fac din 
P.C.F. „arbitrul celui de-al doilea tur

DUPĂ PRIMUL SCRUTIN
PREZIDENȚIAL

dacă stînga n-ar fi fost scindată, ea 
ar fi putut deveni o forță redutabilă 
în actualele alegeri.

Acum se vede și mai clar ce răs
pundere și-a asumat Partidul socia
list neacceptînd desemnarea, pe baza 
unui program comun, a unui candi
dat unic al stîngii, răspundere pe 
care, de altfel, corpul electoral a 
sancționat-o cu severitate. Candidatul 
socialist, Gaston Defferre, nu a reu
șit să întrunească decît ceva mai 
mult de 5 la sută din voturile expri-

de scrutin", întrebîndu-se care va fi 
poziția adoptată de partidul comu
nist față de viitoarea etapă a ale
gerilor. In momentul cînd scriu aces
te rînduri, răspunsul este cunoscut. 
Ieri după-amiază plenara C.C. al 
P.C. Francez, relevînd importanța vo
turilor obținute de candidatul parti
dului comunist, Jacques Duclos, în 
primul tur al alegerilor prezidențiale, 
a adoptat o rezoluție prin care se 
recomandă alegătorilor săi, tuturor 
oamenilor muncii și democraților să

@ B O @ o
nu participe la vot la al doilea tur de 
scrutin la 15 iunie. In intervenția sa 
la plenară, Waldeck Rochet, secreta
rul general al P.C. Francez, a arătat 
că o alianță solidă între toate forțele 
muncitorești și democratice pe baza 
unui program comun ar deschide ca
lea unei regrupări a majorității țării. 
Din nefericire, a spus Waldeck Ro
chet, înțelegerea partidelor de stînga 
pe care P.C. Francez o preconizează, 
nu s-a putut realiza cu prilejul ale
gerilor prezidențiale, întrucît condu
cătorii Partidului Socialist au res-~ 
pins toate propunerile comuniștilor 
privind încheierea unui acord pe baza 
unui program comun și o candida
tură unică a tuturor forțelor stîngii.

„Rezoluția pe care Biroul Politic o 
supune Comitetului Central, a spus 
W. Rochet, cere alegătorilor care au 
votat la primul tur de scrutin pen
tru Jacques Duclos să nu voteze la 
al doilea tur nici pentru Georges 
Pompidou și nici pentru Alain Poher. 
Noi considerăm că aceasta este sin
gura poziție justă care confirmă, de 
altfel, conținutul campaniei electo
rale a P.C. Francez la primul tur de 
scrutin".

Tot ieri, Comitetul Executiv al Par
tidului socialist a hotărît să sprijine 
candidatura lui Alain Poher.

Așadar, peste cîteva zile, campa
nia electorală din Franța va reîncepe, 
unii observatori exprimînd opinia că, 
în pofida rezultatelor deja cunoscu
te. viitoarea înfruntare dintre Pom
pidou și Poher va fi deosebit de vie.

Senzația în Siro : Merckx - 
descalificat

Incepînd de astăzi ciclistul bel
gian Eddy Merckx nu va mai purta 
tricoul roz în turul Italiei. Lider al 
clasamentului și cîștigător a patru 
etape, el a fost descalificat la sfîrșitul 
etapei a 16-a. respectiv după con
trolul anti-doping la care a fost 
supus. După cum transmite agen
ția France Presse. juriul de arbitri 
a hotărît să-1 excludă pe Merckx 
din concurs ; se așteaptă contra-ex- 
pertiza pentru a se confirma folo
sirea de către ciclistul belgian a u- 
nor medicamente stimulatoare in
terzise.

Fotbal pe Azteoa: 
Mexic—Anglia 0—0

Peste 100 000 de spectatori au asis
tat p'e stadionul Azteca la meciul 
amical de fotbal dintre selecționa
tele Angliei și Mexicului. Partida 
s-a terminat la egalitate : 0—0, după 
un joc în care gazdele n-au știut 
să-și concretizeze superioritatea te
ritorială. Au evoluat formațiile : An
glia : West, Newton, Cooper, Mullery, 
Labone. Moore, Lee, Ball, B. Charl
ton, Hurst, Peters. Mexic : Castrejon, 
Alejandrez, Pena, Nunez, Perez, Gon
zalez, Munguia, Bustos, Borja, Es
trada, Victorina.
_ Cele două selecționate se vor !n- 

tîlni din nou miercuri la Guadala
jara. Echipa Angliei va juca ia 
Uruguay și Brazilia.



ața internaționa

efectivele sale

WASHINGTON 2 (Agerpres). — 
Hotărîrea guvernului canadian, con
firmată la recenta sesiune a miniș
trilor apărării ai N.A.T.O. de la 
Bruxelles, de a retrage două treimi 
din forțele sale terestre staționate în 
Europa occidentală, a provocat mari 
îngrijorări la Washington. Ministrul 
american al apărării, Melvin Laird, 
care s-a înapoiat în capitala ameri
cană de la Bruxelles, a declarat că 
„nu este momentul potrivit pentru a 
se reduce forțele N.A.T.O. din Eu
ropa" și și-a exprimat speranța că 
„exemplul canadian nu va avea e- 
fecte în spirală".

Potrivit agenției Associated Press, 
oficialitățile americane sînt atît de 
mult preocupate de măsura anunțată 
de guvernul de la Ottawa deoarece 
„s-au făcut auzite voci și în Statele 
Unite, preconizînd retragerea unei 
părți însemnate a forțelor americane 
din Europa".

SITUAȚIA DIN ORIENTUL APROPIAT

împotriva conductei petroliere „Tapline«

■A
Ministrul canadian 
Cadieux, a declarat

OTTAWA. — 
al apărării, Leo 
că guvernul său este dispus să facă 
unele concesii în legătură cu data 
intrării în vigoare a reducerii prevă
zute a forțelor sale armate din Europa 
occidentală, dar „Canada nu-și va 
modifica hotărîrea cte a pune în apli
care reducerea efectivelor sale afecta
te N.A.T.O.". Subliniind că celelalte 
țări membre ale N.A.T.O. ar fi pre
ferat să fie consultate înainte ca gu
vernul canadian să ia hotărîrea de 
a-și reduce forțele, Cadieux a spus 
că, după părerea sa, „există un grad 
de suveranitate pe care Canada 
buie să și-l exercite într-un caz 
acesta".

tre
es

★
COPENHAGA. — Ministrul apă

rării al Danemarcei, Erik Ninn-Hau- 
sen, care a participat săptămînă tre
cută la întîlnirea miniștrilor apără
rii ai N.A.T.O. de la Bruxelles, a 
declarat că o altă țară, Olanda sau 
Belgia ar putea urma exemplul Ca
nadei retrăgîndu-și trupele din Ger
mania occidentală.DELEGAȚIAC.C. AL U.T.C.ȘI-A ÎNCHEIATVIZITA ÎN SUEDIA

STOCKHOLM 2 (Agerpres). — 
Delegația C.C. al U.T.C. din Re
publica Socialistă România, con
dusă de Ion Iliescu, prim-secretar 
al C.C. al U.T.C., ministru pentru 
problemele tineretului, și-a încheiat 
la 1 iunie vizita oficială în Suedia. 
Cu o zi înainte, delegația C.C. al 
U.T.C. a vizitat școala de pregătire 
a cadrelor Uniunii Tineretului So
cial-democrat. Cu această ocazie a 
avut loc un schimb de informații 
între delegația C.C. al U.T.C. și 
membrii Comitetului Executiv al 
U.T.S.D. cu privire la activitatea ce
lor două organizații.

Delegația C.C. al U.T.C. a pără
sit duminică Stockholmul-, plecînd 
spre Oslo, într-o vizită în Norve
gia, La plecare, delegația C.C. al 
U.T.C. a fost salufată de conducă
tori ai U.T.S.D. din Suedia. Au fost 
prezenți Gh. Ștefănescu, însărcinat 
cu afaceri ad-interim la Stockholm, 
și membri ai ambasadei române.

De cîteva zile, ministrul 
de externe al Japoniei, Ki- 
ichi Aichi. se află în Sta
tele Unite, unde efectuează 
o vizită oficială, la invitația 
guvernului american. Că
lătoriei lui Aichi i se atri
buie aici o mare semnifica
ție, fiind considerată ca pri
mul pas oficial din seria 
convorbirilor ce urmează să 
aibă loc pe această temă 
între Tokio și Washington 
pînă la vizita ce urmează 
s-o facă în S.U.A. la toam
nă premierul Eisaku Sato. 
Ministrul de externe japo
nez a fost primit luni de 
președintele Nixon. Aichi 
urmează să aibă convorbiri 
cu secretarul de stat, W. 
Rogers, și ministrul apără
rii M. Laird.

După cum apreciază 
cercurile de presă din capi
tala Japoniei, în cursul a- 
cestei vizite nici una dintre 
părți nu își va spune ulti
mul cuvînt în problema 
Okinawei, Se afirmă chiar 
că pînă în prezent Casa 
Albă nu ar fi făcut încă 
un studiu amănunțit asu-

Un calm relativ s-a așternut în Insula Curațao după trei zile de 
tulburări ce au provocat importante pagube materiale și victime ome
nești. Pușcașii marini olandezi, chemați de guvernul local pentru a 
restabili ordinea, patrulează pe străzile capitalei insulei, Willemstad, 
iar interdicția de circulație impusă sîmbătă a fost ridicată duminică 
seara. S-a anunțat că între administrația companiei „Werkspoor" și 
sindicatul muncitorilor a intervenit un acord de principiu, care pre
vede majorarea treptată a salariilor. La Haga a avut loc, între timp, 
o demonstrație de protest împotriva intervenției pușcașilor marini 
olandezi în insulă. Participanții la demonstrație au cerut acordarea 
independenței insulei, eliberarea deținuților politici și organizarea de 
alegeri în acest teritoriu colonial al Olandei. în fotografie : Aspect de 
la demonstrația muncitorilor din Willemstad.

S.U.A. trebuie să-și retragă
necondiționat trupele 
din Vietnamul de sudUN EDITORIAL AL ZIARULUI „NHAN DAN"

HANOI 2 (Agerpres). — Intr-un 
articol redacțional, publicat la 1 iu
nie, ziarul „Nhan Dan", organul 
central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, face o profundă 
analiză a afirmațiilor cuprinse în 
declarațiile președintelui S.UA.. Ri
chard Nixon, care condiționează 
„propunerile sale de pace" de așa- 
numita „retragere reciprocă" a tru
pelor din Vietnam.

Fiind obligate de opinia publică 
să vorbească despre retragerea 
trupelor proprii din Vietnam — scrie 
ziarul — S.U.A. formulează condi
ții inacceptabile și lipsite de logică 
cu privire la „retragerea reciprocă". 
Asemenea afirmații au fost viu cri
ticate nu numai de poporul vietna
mez, de guvernul R.D. Vietnam și 
de F.N.E. din Vietnamul de sud, 
dar și de opinia publică progresistă 
din lumea 
globală 
cadrul 
F.N.E. 
liniară 
S.U.A.
Vietnamul de sud trupele, persona
lul militar, armele și materialele 
de război, fără a pune vreo con
diție ; în același timp, S.U.A. trebuie 
să lichideze bazele militare ameri
cane din Vietnamul de sud 
renunțe la actele de violare 
veranității teritoriului R.D. 
num. Această soluție, scrie 
Dan", constituie poziția comună a 
31 de milioane de vietnamezi și 
corespunde totodată intereselor le
gitime ale poporului american si 
păcii mondiale.

Expunînd într-un mod ambiguu 
teoria sa cu privire la „retragerea 
reciprocă" — continuă „Nhan Dan" 
— președintele S.U.A. a arătat că 
după ce părțile vor cădea de acord, 
„forțele americane, ale țărilor a- 
liate Statelor Unite și alte for
țe care nu sînt sud-vietnameze" 
trebuie să se retragă. Prin aceasta 
el a vrut să acrediteze ideea că în 
Vietnamul de sud ar exista si alte 
trupe străine de această tară. în 
afară de trupele americane, sud- 
coreene. tailandeze, australiene, fi- 
lipineze. In același timp, scrie 
ziarul. Nixon nu poate nega ade
vărul că Vietnamul este unul, na
țiunea vietnameză este una. în mo
mentul de fată — se arată în arti
colul publicat de „Nhan Dan" 
trupele americane și cele aliate 
mericanilor întreprind un război 
opresiune și de aceea, pentru a 
pune capăt agresiunii, ele trebuie 
să se retragă. Forțele armate care 
luptă împotriva trupelor americane 
și satelite sînt forte naționale 
vietnameze, care luptă pe propriul 
lor teritoriu, pentru a-si apăra

patria, în conformitate cu dreptul 
de autoapărare al tuturor popoare
lor. Problema forțelor armate viet
nameze în Vietnamul 
„Nhan Dan", este o 
temă a Vietnamului, 
arată în planul de 
puncte propus de 
problemă va fi reglementată 
părțile vietnameze

★
YORK. — 
al S.U.A..

declarat.

întreagă. în soluția 
pe care a prezentat-o în 
conferinței de la Paris, 

din Vietnamul de sud sub- 
necesitatea ca guvernul 

să-și retragă complet din

pra problemei, aflîndu-se, 
probabil, în situația de aș
teptare a propunerilor con
crete japoneze, după care 
să-și elaboreze o atitudine 
definitivă.

în ceea ce-1 privește pe 
ministrul de externe japo
nez, se așteaptă ca în cursul

și să 
a s«-
Viet- 

„Nhan

a- 
de 
se

de sud, scrie 
problemă in- 
Așa cum se 
pace în 10 

F.N.E., această 
de 

între ele.

Fostul vicepre- 
Hubert Humph- 
într-o cuvîntare

NEW 
ședințe 
rey, a ----------------- ---------------
rostită la Williamsburg (Virginia), 
că Statele Unite trebuie să pună 
capăt războiului din Vietnam și să 
se preocupe de problemele urgente 
interne. „Prioritatea principală — a 
spus el — trebuie să fie acor
dată instaurării păcii în Vietnam". 
Humphrey s-a pronunțat, de ase
menea. în favoarea reducerii cursei 
înarmărilor și pentru începerea de 
tratative cu Uniunea • Sovietică în 
problema dezarmării nucleare.

La rîndul lui, senatorul Edward 
Kennedy a atacat din nou intențiile 
Administrației Nixon de a realiza 
sistemul de rachete antirachetă 
„Safeguard", subliniind că acesta va 
costa în realitate peste 20 miliarde 
dolari, în loc de 7 miliarde dolari 
cum pretinde guvernul. Kennedy a 
afirmat că realizarea lui va provoca 
„o nouă escaladă a cursei înarmă
rilor nucleare si va împiedica tra
tativele asupra dezarmării".

©Precizările președintelui libanez ©
DAMASC 2 (Agerpres). — O por

țiune a conductei „Tapline" situată 
pe înălțimile Golan a fost aruncată 
în aer în noaptea de vineri spre sîm
bătă, relatează agenția M.E.N. Con
ducta este proprietatea companiei a- 
mericane „Aramco" și transportă pe
trolul extras din Arabia Saudită în 
spre Liban, trecînd peste înălțimile 
Golan, teritoriu sirian aflat sub ocupa
ție israeliană. în prezent, menționea
ză agenția citată, conducta este grav 
deteriorată și nu se știe cît timp va 
fi necesar pentru repunerea ei în stare 
de funcționare.

★

AMMAN. — Intr-un comunicat dat 
publicității la Amman. Frontul 
Popular pentru Eliberarea Palesti
nei și-a asumat întreaga responsa
bilitate pentru sabotajul întreprins 
asupra conductei „Tapline".

nici nu au dreptul să-și asume vreo 
responsabilitate în ceea ce privește 
evoluția politicii sale interne si ex
terne. a

Helou a 
sale fată 
lestiniene. 
cretizarea 
încălca imperativul 
suveranității țării". Aceasta, a a- 
dăugat el. constituie si principiul 
pe baza căruia actuala criză po
litică din tară trebuie să fie solu
ționată.

adăugat el.
reafirmat sprijinul tării 

de lupta populației pa- 
dar. a subliniat el. „con- 
acestui sprijin nu poate 

securității și 
Aceasta, a

Extinderea colaborării 
internaționale - o contribuție 

la cauza păcii
Deschiderea Congresului Camerei de comerț internaționale

CAIRO. — Ziarul egiptean „Al 
Ahram" a condamnat cu severitate 
acțiunea de sabotaj întreprinsă de 
Frontul popular pentru Eliberarea 
Palestinei (F.P.E.P.) împotriva unei 
porțiuni a conductei „Tapline". „A- 
ceastă acțiune, menționează publicația 
citată, nu-și poate afla nici o justi
ficare. iar întreruperea transportă
rii normale a petrolului saudit că
tre Liban afectează în primul rînd 
interesele economice ale țărilor a- 
rabe". în acest mod, continuă zia
rul, F.P.E.P. a nesocotit rezoluțiile 
conferinței de la Khartum, din sep
tembrie 1967, cînd conducătorii ță
rilor arabe au hotărît de comun a- 
cord să nu fie întreruptă extrage
rea si transportarea normală a pe
trolului în regiunea Orientului Apro
piat, hotărîre ce poate fi revocată 
numai în cadrul unei alte conferințe 
la nivel înalt.

„în elaborarea acțiunilor lor. or
ganizațiile palestiniene trebuie 
tină seama de interesele statelor 
rabe". încheie „Al Ahram".

să

★
D JEDDAH. — Postul de radio 

Djeddah (Arabia Saudită). precum 
și presa saudită au condamnat ac
țiunea de sabotaj organizată de Fron
tul Popular pentru Eliberarea Pales
tinei asupra conductei „Tapline". 
mentionînd că aceasta nu servește 
cu nimic cauzei arabe, singura ei 
consecință 
economia

fiind faptul că afectează 
țărilor arabe.

4r

— ..Libanul nu-si poateBEIRUT.
sacrifica suveranitatea si securitatea 
pentru lupta oe care comandourile 
arabe o duc împotriva Israelului", 
a declarat președintele libanez, 
Charles Helou. în cadrul unui dis
curs transmis de posturile 
dio si televiziune din tară. 
Libanului nu poate depinde 
tiu ni ai căror inițiatori nu

italia Aniversarea

de ra- 
Soarta 
de ac- 
oot si

Declarația
P. C. din Argentina 

in legătură cu 
situația din țară

BUENOS AIRES 2 (Agerpres). — 
Partidul Comunist din Argentina a 
dat publicității o declarație în le
gătură cu greva generală din 30 
mai. în declarație se arată că greva 
a fost declarată în semn de protest 
împotriva instaurării stării de ur
gență, a tribunalelor militare și a 
represiunilor la care recurge gu
vernul cu scopul de a înăbuși lupta 
oamenilor muncii pentru revendi
cări social-economice și libertăți 
democratice. Partidul comunist cere 
ridicarea stării de urgență, desfiin
țarea tribunalelor militare, elibera
rea deținuților politici, acordarea 
de libertăți democratice și satisfa
cerea revendicărilor muncitorilor și 
studenților.

*
BUENOS AIRES. — In unele o- 

rașe argentinene tensiunea continuă 
să rămînă ridicată în urma tulbură
rilor din ultimele săptămîni. La Cor
doba, soldații patrulează pe străzile 
orașului controlînd punctele impor
tante. Numărul ârestaților s-a ridi
cat în acest oraș la 400. La Tucu- 
man, participanții la o demonstrație 
s-au 'îndreptat spre sediile organis
melor puterii locale protestînd îm
potriva represiunilor. Tribunalele 
speciale instituite de guvern au în
ceput să pronunțe sentințe împo
triva arestaților care sînt acuzați de 
a fi tulburat ordinea.
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agențiile

ISTANBUL 2 (Agerpres). — La 
2 iunie s-a deschis la Istanbul, în 
prezența primului ministru al 
Turciei, Suleyman Demirel, a mi
nistrului afacerilor externe, Ihsan 
Sabri Caglayangil, și a numeroși 
membri ai corpului diplomatic a- 
creditați în Turcia, cel de-al 22-lea 
Congres al Camerei de comerț in
ternaționale. La lucrările con
gresului iau parte 2 000 de delegați 
și observatori din 71 de țări, prin
tre care și din România. Princi
pala problemă a dezbaterilor este 
„expansiunea economică interna
țională". precum și „noua politică 
comercială" pentru anii viitori.

Dezbaterile au fost deschise de 
președintele congresului, Sirri En
ver Batur, președintele Uniunii 
Camerelor de comerț din Turcia, 
care în cuvîntul său a condamnat 
actuala divizare a lumii în țări 
dezvoltate și țări sărace.

„Interdependența națiunilor și 
popoarelor, a spus el, mai ales în 
domeniul economic, precum și coo
perarea între țări sînt astăzi nece
sități de la oare nimeni nu poate

Un manifest al C.C. 
al P.C. din Ecuador

QUITO 2 (Agerpres). — Comite
tul Central al Partidului Comunist 
din Ecuador a publicat un mani
fest în care condamnă intervenția 
forțelor de ordine împotriva parti- 
cipanților la demonstrațiile studen
țești din Guayaquil, soldată cu uci
derea a 6 tineri și arestarea mul
tor altora. Manifestul cere pedepsi
rea celor vinovați pentru repre
siuni și cheamă la democratizarea 
învățămîntului, care în prezent 
constituie un privilegiu al pături
lor avute.

Represiunile de la Guayaquil au 
fost condamnate de numeroase or
ganizații studențești și sindicale, 
precum și de partidele creștin- 
democrat și Alianța populară de
mocratică. Reprezentanții partidu
lui creștin-democrat au declarat 
că nu vor mai colabora cu guver
nul.

să se sustragă". în ședința de luni 
a luat, de asemenea, cuvîntul pri
mul ministru al Turciei, Suleyman 
Demirel, care a relevat necesitatea 
de a se găsi soluții problemelor 
economice internaționale și a pre
conizat ca printr-o mai bună în
țelegere pe tărîm economic să se 
aducă o contribuție la cauza păcii 
mondiale. Au mai rostit cuvîntări 
Philippe de Seynes, secretar ge
neral adjunct pentru problemele 
economice și sociale al O.N.U., și 
Arthur Watson, președintele Ca
merei de comerț internaționale.

POLONIA

ÎNCHEIEREA ALEGERILOR

VARȘOVIA 2 — Coresponden
tul Agerpres, I. Dumitrașcu, trans
mite : Duminică în Polonia au a- 
vut Ioc alegeri de deputați în fo
rul legislativ suprem al țării și 
în organele locale ale puterii de 
stat. Alegerile au fost precedate 
de o amplă campanie electorală 
în cadrul căreia au avut loc a- 
dunări și întîlniri ale alegă' 
lor cu candidații. Corpul ele 
ral — șlcătuit din peste 20 
lioane de cetățeni cu dr^'j 
vot — s-a prezentat la t 
pentru a desemna pe cei' 460 
deputați în Seim și 165 725 
putați în consiliile populare.

Potrivit datelor preliminare, 
la sută din cetățenii înscriși 
listele electorale s-au prezentai 
fata urnelor. Presa varșoviană 
luni rezervă un spațiu larg 
cestui eveniment, consemnînd p 
ticiparea în masă a cetățeniloi 
vot.

Rezultatele alegerilor vor 
date publicității la 3 iunie.
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proclamării republicii
ROMA 2 — Corespondentul Ager- 

pres, N. Puicea, transmite : La 2 iu
nie în întreaga Italie s-a sărbătorit 
cea de-a 23-a aniversare a procla
mării 
orașe au avut loc ceremonii oficiale 
la care au participat reprezentanți 
ai autorităților locale, ai forțelor 
armate si ai asociațiilor foștilor 
partizani si luptători din Rezistentă.

La Roma, președintele Republicii, 
Giuseppe Saragat. a depus o co
roană de flori la „Altarul Patriei" 
— Monumentul eroului necunoscut, 
din Piața Veneția. A avut loc o 
paradă militară la care au luat

republicii. în numeroase

parte unități apartinînd tuturor ar
melor. In tribune se aflau 
statului, primul ministru 
Rumor, miniștri, deputați 
tori, generali și ofițeri, 
ale asociațiilor militare si 

fascismului 
și șefi 
atașați

șeful 
Mariano 
și sena- 
delegatii 
ale lup- 

și 
ai mi- 

militari.

loc. de 
Florența.

tătorilor împotriva 
nazismului, precum 
siunilor diplomatice, 
acreditați la Roma.

Parăzi militare au avut 
asemenea, la Bolzano. 
Napoli si Padova.

Ziua națională a Italiei a prile
juit. totodată. în diferite alte loca
lități ale peninsulei, manifestarea 
hotărîrii populației de apărare a 
idealurilor de libertate și drep
tate, de pace pentru care și-au 
dat viata numeroși fii ai poporului 
italian. în mesajul adresat forțelor 
armate de către președintele Saragat 
se spune : „Constituția republicană 
garantează solemn voința Italiei de 
a repudia războiul ca mijloc de atac 
împotriva libertății altor popoare și 
ca mijloc de rezolvare a diferende
lor internaționale".

La Washington, ministrul 
japonez va întîmpina, după 
cum relevă presa din Tokio, 
mai multe obstacole. Pri
mul și cel mai important 
dintre acestea este legat de 
faptul că cele două părți 
manifestă preocupări diferi
te în relațiile lor bilaterale.

CORESPONDENȚA DIN TOKIO 
DE LA FLOREA ȚUIU

convorbirilor acesta să pre
zinte oficialităților america
ne o 
a se 
mai 
datei 
wei, 
de 24 
pare, 
timpul convorbirilor de la 
Washington că guvernul 
Sato este supus unor puter
nice presiuni din partea o- 
piniei ’ publice japoneze 
pentru o rezolvare urgentă 
și adecvată a problemei O- 
kinawei.

cerere expresă de 
lua o hotărîre cît 

rapidă în stabilirea 
retrocedării Okina- 
după o ocupație 

de ani. După cît se 
Aichi va preciza în

Astfel, în timp ce Japonia 
este interesată mai ales de 
rezolvarea problemei Oki- 
nawei, S.U.A. își concen
trează în prezent atenția pe 
problemele comerciale și 
economice. Aceasta ar in
dica, spun observatorii, că 
negocierile de la Washing
ton încep într-o atmosferă 
de oarecare tensiune. To
tuși. după primele relatări' 
ale corespondenților japo
nezi care îl însoțesc în că
lătoria sa pe ministrul de 
externe, se pare că S.U.A.

nu vor adopta în timpul 
convorbirilor „o atitudine 
total rigidă". Trebuie spus 
că autoritățile nipone s-au 
străduit, mai ales în ultima 
vreme, să nu lase opiniei 
publice impresia că proble
ma retrocedării Okinawei 
va fi negociată în schimbul 
liberalizării pătrunderii ca
pitalurilor americane în 
industria de automobile și 
a sporirii importului de ci
trice, arătînd că „probleme
le economice sînt una, iar 
Okinawa alta". De altfel 
însuși premierul Sato a ți
nut să afirme vinerea tre
cută că în cursul negocie
rilor cu S.U.A. „retroceda
rea Okinawei nu va fi ne
gociată cu Washingtonul în 
schimbul altor probleme..." 
Cum vor evolua negocierile 
dintre cele două țări într-o 
problemă pe care opinia 
publică japoneză o aprecia
ză ca fiind de mare interes 
național rămîne să se vadă, 
încheierea actualei runde 
de convorbiri avînd în a- 
ceastă privință un caracter 
explorator.

SOFIA

Miting în memoria

I
I
I
I
I
I
i

lui Hristo Botev
SOFIA 2 — Corespondentul Ager

pres. Gh leva, transmite : Luni pe 
vîrful Okolcitza de lingă orașul 
Vrata a avut loc un mare miting 
popular consacrat împlinirii a 93 
de ani de la moartea marelui re
voluționar si Poet bulgar. Hristo 
Botev.

La festivitate, care s-a desfășu
rat pe locul unde a fost răpus Hris
to Botev de gloanțele asupritorilor, 
au fost prezenți Todor Jivkov. prim- 
secretar al C.C. i 
dintele Consiliului 
R. P. Bulgaria, și 
de partid și de

Luînd cuvîntul. 
evocat figura marelui erou national 
al Bulgariei. Hristo Botev.

al P.C.B.. prese- 
i de Miniștri al 
i alti conducători 

stat.
Todor Jivkov a

Forțele armate ale Ye
menului de sud resping în 
present tentative de infil
trare ale unor grupuri de 
mercenariîn regiunea ei Beyda. 
în ultima săptămînă s-au produs cioc
niri și în regiunea El Awalek, situată 
la nord de Aden.

Probleme legate de sem
narea noului acord comer
cial pe termen lung dintre 
Marea Britanie și U.R.S.S. 
au fost abordate luni la Moscova de 
ministrul comerțului exterior al 
U.R.S.S., Nikolai Patolicev, și ministrul 
comerțului al Marii Britanii, Anthony 
Crosland.

Delegația condusa de 
Adrian Dimitriu, ministrul justi
ției al Republicii Socialiste România, 
care, la invitația ministrului justiției al 
R. P. Bulgaria, Svetla Daskalova, face 
o vizită în această țară, a sosit luni la 
Sofia.

Procuratura peruviana a 
emis ordine de arestare îm- 
potriva mai multor foști demnitari 
acuzați de corupție în timpul exerci
tării funcțiilor lor.

Trei puternice demon
strații — la Bremen, Hamburg și 
Kiel — au avut loc împotriva unor 
reuniuni ale organizațiilor locale ale 
Partidului național democrat, de orien
tare neonazistă, din R. F. a Germa
niei.

Un acord de cooperare 
a fost semnat între cel mai mare pro
ducător iugoslav de automobile, 
„Crvena Zastava" și firma italiană 
„Fiat". „Crvena Zastava" produce ve
hicule de pasageri și pentru transportul 
de mărfuri după patentele firmei 
„Fiat."

0 seară culturală româ
nească 3 avu^ 'oc duminică la 
Neuchâtel. Au participat reprezentanți 
ai autorităților cantonale, oameni de 
artă, cetățeni elvețieni care au trăit în 
România. Au fost prezentate filmele: 
„Anul revoluționar 1848", „Mănăstirile 
din nordul Moldovei", „Călușarii?, 
„Vacanță la mare".

Pe Coasta de Azur (Franja) au început zilele trecute curse maritime deserv 
de vase cu pernă de aer. în fotografie : nava „Croisette". Ea poate dezvo 

o viteză de 90 km pe oră

Poliția a evacuat cate
drala San Isidro din Madrid, 
unde 26 de femei, membre ale fami
liilor unor deținuți politici spanioli, se 
blocaseră în semn de protest față de 
înrăutățirea regimului de detențiune 
în închisorile politice din Spania. A- 
genția U.P.I. apreciază că este pentru 
prima oară, în ultimii ani, în Spania, 
cînd poliția înarmată pătrunde într-o 
catedrală pentru asemenea acțiuni. Fe
meile, care au declarat că poliția a 
sosit la fața locului la cererea clerici
lor, au părăsit catedrala fără rezisten
tă. Ele erau așteptate afară de mai 
multe mașini ale poliției.

cadrul căreia ambasadorul Româi 
în Turcia, Grigore Geamănu, a voi 
despre potențialul turistic al Român 
El a înfățișat, totodată, celor prezt 
realizările poporului român în cei 
de ani care au trecut de la elibera 
sa. Cu același prilej a fost prezent 
o gală de filme românești.

HI 8-lea Congres jubiliar 
al luptătorilor pentru pace 
din Republica Populară 
Bulgaria a avut i°° sofia, au 
participat peste 1 000 de delegați din 
întreaga țară, precum și invitați din 
Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, Unga
ria, România, Vietnamul de sud și 
U.R.S.S.

La invitația organelor locale 
de partid si stat din comuna 
Praveț, județul Sofia, an
samblul românesc de ama
tori „Călușul" din satul Scor- 
nicești, județul Olt. a pre
zentat un spectacol folcloric, 
în zilele următoare, membrii 
ansamblului vor fi oaspeții 
altor localități bulgare.

Consulului general al 
României din Istanbul3 orsa- 
nizat la bordul motonavei „Transil
vania", cu ocazia inaugurării sezonu
lui turistic, o conferință de presă în
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Comunicatul cu privire 
Ia vizita ministrului aface
rilor externe al Cambod- 
giei în R. D. Germană a fost 
dat publicității la Berlin. în cursul 
convorbirilor dintre miniștrii de ex
terne ai celor două țări, se arată în 
comunicat, s-a căzut de acord ca în 
viitor să aibă loc consultări în pro
bleme de interes reciproc. Comunica
tul menționează, de asemenea, că cei 
doi miniștri au dat o înaltă apreciere 
Apelului de la Budapesta adresat sta
telor europene în care se propune 
convocarea unei conferințe europene 
pentru examinarea problemei securi
tății Europei.
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