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în problema
utilajelor
complexe

în Raportul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la cel de-al X-lea 
Congres al partidului s-a subliniat 
pregnant că în viitorul cincinal va 
trebui să se dezvolte în ritm susținut 
și să se diversifice producția de uti
laje tehnologice complexe, necesare 
echipării din punct de vedere tehnic 
a noilor întreprinderi și obiective in
dustriale ce vor fi construite. Pe baza 
rezultatelor de pînă acum, a experi
enței acumulate, a fructificării con
cepției proprii în acest domeniu — de 
pildă, comparativ cu anul 1960, anul 
trecut s-au produs de circa 2,5 ori 
mai multe utilaje tehnologice pentru 
industria chimică — întreprinderile 

^constructoare de mașini au sarcina 
de mare răspundere de a asimila și 
realiza încă din acest an, în anul vii-
tor și în perioada 1971—1975 impor
tante cantități de utilaje tehnologice 
cu parametrii superiori, cu caracte
ristici tehnice și funcționale la nive
lul celor de pe plan mondial. Ală
turi de alte întreprinderi constructoa
re de mașini, angrenate în activi
tatea de a produce mijloace tehnice 
pentru dotarea noilor unități din in
dustria chimică, din alte industrii, se 
află și uzinele de utilaj chimic „Gri- 
vița roșie" — București și „Indepen
dența" — Sibiu.

— Utilaje teh
nologice com
plexe realizate 
în aceste între
prinderi, obser
va tov. ing. Vasile 
Herlea, consilier 
în Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, 
sînt apreciate de beneficiari, se 
comportă bine în exploatare. La ora 
actuală, cit și în anii viitori, indus
tria chimică are la dispoziție și va 
avea, în continuare, o puternică bază 
de înzestrare tehnică și tehnologică, 

plină dezvoltare și modernizare.
'.e°. mtinuînd ideea, tov. ing. Cornel 

Ac.ian, director tehnic în Centrala 
industrială pentru utilaj chimic și 
rafinării (C.I.U.C.R.), a apreciat că în 
ultimii ani întreprinderile din acest 
sector au manifestat o mai mare sen
sibilitate și receptivitate față de ne
cesitatea de a asimila și produce (în- 
tr-un timp relativ scurt) noi tipuri de 
utilaje și instalații complexe, pentru 
industria noastră chimică și rafină
rii. „Atunci cînd vorbim de noile 
platforme industriale de la Pitești, 
Brazi, Ploiești, Craiova, a precizat di
rectorul tehnic, implicit sîntem datori 
să ne gîndim și la creatorii multora 
dintre utilajele și instalațiile monta
te în aceste mari unități industriale, 
livrate de uzinele „Grivița roșie". 
„Independența" și altele".

Totul este adevărat : cele două u- 
zine din București și Sibiu, care a- 
parțin aceleiași centrale , industriale, 
se străduiesc să-și îndeplinească cit 
mai bine îndatoririle față de benefi
ciarii din Ministerul Industriei Chi
mice, Ministerul Petrolului și alte 
ministere. Dar, spre regretul nostru, 
trebuie să spunem că nu întotdeau
na reușesc efectiv în dorința lor 
de a livra ritmic utilajele teh
nologice așteptate de beneficiari, 
de șantierele de investiții.Tov. ing. 
Dorin Fulea, director tehnic Ia uzina 
sibiană, ne-a relatat deschis, din 
capul locului :

— Pe 7 luni din acest an, ne-am 
îndeplinit planul valoric și chiar l-am 
depășit. Sortimental și fizic, însă, nu. 
Restanțele se ridică la peste 3 430 
tone de utilaje tehnologice complexe . 
și alte produse, cum ar fi unele piese 
de schimb. Cauzele sînt numeroase, 
de ordin obiectiv și subiectiv. Pon
derea neajunsurilor se află dincolo 
de „porțile" uzinei.

Din nou, deci, ca și cu alte prile
juri se aduc pe tapet „cauzele obiec
tive". Să ne oprim mai mult asupra 
lor. La ora actuală, uzina sibiană — 
cel puțin aceasta a fost părerea di
rectorului ei tehnic — nu cunoaște 
cu exactitate și în întregime ce tre
buie să producă pînă la sfîrșitul a- 
nului. La data cînd am făcut an
cheta, uzina nu era în pose
sia documentației tehnice pentru 
fabricarea a 1 200 tone utilaje tehno
logice complexe, cu termen de livra
re în acest an. Pentru anul viitor, 
încă nu se știa ce înseamnă 12 000 
tone utilaje tehnologice, deși figu
rează în cifrele de plan pe 1970. Ul
timii încunoștințați despre propria lor 
activitate viitoare sînt, deci, furni
zorii. Așa ni s-a spus la uzina din 
Sibiu. De ce se perpetuează o ase
menea stare de lucruri ?

— Pentru că, de

anchetă economică

fiecare dată și de 
la diferite nive
luri — ne-a răs
puns ing. Dorin 
Fulea — ni se ex
plică : prin natu
ra împrejurărilor, 
voi trebuie să-i 
mulțumiți pe toți. 

Și, cu regularitate, cei care nu au 
„audiență" la alți furnizori nu ni se 
adresează nouă, ci se duc direct la 
forul de resort. De acolo vin înarmați 
cu repartiții și, în fața hîrtiilor, noi 
trebuie să cedăm. Se spulberă în a- 
cest fel orice încercare de a asigura 
continuitatea fluxului tehnologic, a 
îndeplinirii planului și a tuturor co
menzilor anterioare, orice tendință 
de a obține profilarea și specializarea 
uzinei, pe o producție de serie bine 
organizată și pregătită din timp. Iată 
de ce considerăm că are o importanță 
excepțională pentru uzina noastră, 
precum și pentru multe altele, înde
plinirea întocmai și neîntîrziat a in
dicației exprese formulate de secre
tarul general al partidului în Rapor
tul prezentat la Congresul al X-lea 
al P.C.R. „Una din sarcinile de bază 
ale economiei noastre este realizarea 
unei mai bune profilări și specializări 
a producției fiecărei întreprinderi, 
care să permită organizarea produc
ției de serie, punîndu-se capăt prac
ticilor neeconomice actuale cînd li
nele întreprinderi produc o gamă 
prea mare de produse, ceea ce îm
piedică organizarea și folosirea rațio
nală a capacităților și a forței de 
muncă, realizarea unor produse de 
inaltă tehnicitate". Solicităm, de ase
menea, să se respecte riguros legis
lația contractuală în vigoare — în 
sensul că o Hotărîre a Consiliului de 
Miniștri prevede că, pînă la 1 septem
brie al fiecărui an, noi, furnizorii de
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Telegrame
Excelentei Sale

Domnului FELIX HOUPHOUET-BOIGNY
Președintele Republicii Coasta de Fildeș

ABIDJAN

Am plăcerea să transmit Excelenței Voastre, în numele poporului 
român, al Consiliului de Stat și al meu personal, cordiale felicitări, pre
cum și cele mai bune urări de pace și prosperitate poporului Republicii 
Coasta de Fildeș, cu ocazia zilei sale naționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI
Țin să vă mulțumesc foarte sincer, domnule președinte, în numele 

guvernului șl poporului ivorian, precum și în numele meu personal, pen
tru mesajul de felicitări și urări pe care ați binevoit să mi-1 adresați, 
în numele dv. personal, al guvernului și poporului dv., cu ocazia celei 
de-a IX-a aniversări a proclamării independenței Republicii Coasta de 
Fildeș.

Cu înaltă considerațiune,
FELIX HOUPHOUET-BOIGNY 

Președintele Republicii Coasta de Fildeș

IN ZIARUL DE AZI

CAMPINGUL RE
CLAMA MAI MULTA 
PREOCUPARE • CITĂ 
ATENTIE ACORDAȚI BU
NEI FOLOSIRI A FORȚEI 
DE MUNCĂ ? ® FIECARE 
PALMĂ DE PĂMÎNT SĂ 
PRODUCĂ MAI MULT! 
• EXPOZIȚIA INTER
NAȚIONALĂ DE ARTĂ 

POPULARĂ

Nicolae Ceausescu, a primit

SA CUNOAȘTEM
„FRUCTIERA TĂRII"

Vineri la amiază, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a primit, la Mangalia 
Nord, pe dr. Federico Garcia Ca- 
purro, ministrul învățămîntului și 
culturii din Uruguay.

La primire a luat parte prof, 
univ. Miron Constantinescu, mi
nistrul învățămîntului.

A fost prezent dr. Juan Carlos 
Nadal Jaume, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al Republicii O- 
rientale Uruguay la București.

în cursul convorbirii au fost 
scoase în evidență relațiile prie
tenești ce se dezvoltă între Ro
mânia și Uruguay, corespunzător 
intereselor celor două popoare, al 
lărgirii climatului favorabil cola
borării și înțelegerii internaționale. 
Cu acest prilej, ministrul Urugua
yan a transmis președintelui Con-

siliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
un mesaj de salut din partea pre
ședintelui Republicii Orientale 
Uruguay, Jorge Pacheco Areco, 
prin care sînt adresate urări de 
prosperitate și prietenie poporului 
român, pentru extinderea schim
burilor de valori materiale și spi
rituale, reciproc avantajoase, din
tre cele două țări.

Mulțumind pentru mesajul adre
sat, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
rugat pe oaspete să transmită pre
ședintelui Republicii Orientale U- 
ruguay un salut cordial și urări de 
prosperitate pentru poporul Uru
guayan, pentru dezvoltarea rela
țiilor prietenești dintre cele două 
țări.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-un spirit de cordialitate.

în această vară marcată 
de un mare număr de ac
tivități importante, condu
cătorii țării și-au găsit 
timp să examineze, în cî- 
teva rînduri, starea piețe
lor, au dorit să știe cum 
migrează spre consumator 
roadele anotimpului. ~ 
atenție specială s-au 
rat fructele, deliciul 
meritat al verii.

De aceea (și nu 
de aceea) m-am dus să văd 
MĂRUL la el 
matricea sa genetică. (Aflu 
că din doi 
fructe pe piețele Capitalei 
cel puțin unul e din satele 
dîmbovițene de sub dea
luri). Am pătruns, așadar, 
în județul Dîmbovița, fa
bulos vad fructifer; se 
„culcă" aici, pe un teritoriu 
relativ restrîns, mai mult 
de '.1 500 000 de pomi în 
dezlănțuită rodire. Itinera
rul nostru, brîu subcarpa- 
tin, stă în bună măsură sub 
semnul Pomului; ar fi o 
nedreptate să nu comentăm 
livezile precipitate în fruct, 
aceste avuții care, împre
ună cu alte două-trei, se 
înscriu în zestrea mare a 
Paralelei 45, fac parte din 
emblema ei heraldică. în 
secțiunile anterioare 
narațiunii, am 
personalitatea și 
rîurilor sudice, 
pierd în Dunăre, le-am de
tectat „profesiunile"; am 
aflat astfel că Jiul este un 
energic minier (Rovinarii), 
Oltul un prestigios lucrător 
în chimie (platforma chi
mică Rîmnicu Vîlcea). Ar
geșul un neîntrecut elec
trician (crește salba hidro
centralelor sale). .Dar Dîm
bovița e „fructiera țării".

De o 
bucu- 
bine-

numai

acasă, în
vînzători de

ale 
explorat 
destinul 

care se

• „Timpul asimetric" al pomicultorului
• Noi sîntem constructori de livezi și nu 
de pomi ® „Instituția cu ușile mereu des
chise" • Colecția națională a mărului 
® Omul și copacul ® Mărul lui Gaugain

din perioada tahitiană

reportaj de POP Simion

ca să nu leg numele rîu- 
lui numai de Capitală, pe 
care o vizitează somno
lent, fără multă risipă de 
energii.

îmi așez cortul în punc
tul poate cel mai expresiv 
al văii Dîmboviței, pe un 
loc armonic constituit; aici 
își dau mîna șesul cu zona 
montană, soarele se chel- 
tuie în abundențe și inten
sități constante, solul nu-și 
dezice forța germinativă, 
ploile se rotesc cu frec
vențe echilibrate, plaiurile 
sînt ferite de bicele vîntu- 
lui și fuioarele despletite 
ale curenților din văi. E și 
motivul pentru care a fost 
întemeiată aci stațiunea 
experimentală pomicolă de 
la Voinești. Sîntem în ba
zinul mărului, ca să scot în 
relief fructul-rege, acest 
mare personaj al versan
telor, cu pomi.

Ce se întîmplă, de fapt, 
în locul ales de noi ? De 
douăzeci de ani activează 
aici o . minusculă cetate .a 
științei, ale cărei capaciC"’

de modificare a naturii și 
penetrație în viața cotidia
nă sînt considerabile. Zece 
ingineri agronomi, dăruiți 
unei munci nespectaculare, 
absorbiți de studiu și cer
cetare, concură la fenome
nul agricol național în- 
tr-un mod care nu îngă
duie oricui să vadă clar în
cărcătura de substanță a a- 
portului lui.

Mă fac interpretul a- 
cestor cercetători taci
turni ; voi încerca să ex
prim cu mijloacele mono
logului, la persoana întîi, 
ceva din ceea ce investi
torii mei gîndesc, voiesc, 
reușesc. Ceea ce voi mono
loga e atît de mult al fie
căruia și al tuturora, îneît 
încetează de a. fi al cuiva 
anume. Ascultăți-mi con
fesiunea.

Ascultăți-mi con-

★
Ce să vă spun ? Trăim 

între pomi, cu pomii și, în 
bună măsură, pentru pomi. 
Feltil nostru de viață se 
aseamănă, (în multe privin
țe, cu al pomilor ; da, trăim

ca pomii. Chiar timpul, 
implacabilul, are în cazul 
nostru alt ritm, alte di
mensiuni. Timpul ingine
rului de fabrică se măsoară 
cu producția ritmată pe 
calendar; timpul agrono
mului are dependența cul
turilor de cîmp, se expri
mă prin ciclurile de vege
tație. Dar TIMPUL POMI
CULTORULUI ? Care-i ci
clul său? Noi pornim de la 
grăuntele de polen, de la 
stigmatul unei flori, ca să 
ajungem — unde ? — la co
pacul care încorporează un 
întreg destin vegetal. îl ri
dicăm amplu și mare și fe
cund, ca dintr-o retortă. Ce 
să ne spună trecerea unui 
an ? Că pomul a făcut o 
promenadă, o singură pro
menadă (de revoluție) în 
jurul soarelui ; astrul care 
îl incită la rod și creștere 
vrea să-l vadă din toate 
pozițiile. E o zi din viața 
unui pom și, totodată, o zi 
din a răbdării și perseve
renței noastre. Sau o oră 
Te apucă spaima cînd vezi 
cum trec anii de calendar 
și universul tău vegetal nu 
ține cont de acest ritm, e- 
voluează în legea lui, în- 
tîrzie să-și dea cărțile pe 
față, nu se precipită în 
certitudini științifice. Sîn
tem conștienți de decalajul 
de timp ce ne separă de 
alte profesii care își eta
lează mai iute suma efor
turilor ; dar e un decalaj 
aparent. înșelător, ivit din 
firescul nostru neastîm- 
păr de a număra bobocii 
Noi nu-i numărăm toam
nă de toamnă, îi numărăm

(Continuăre în pag. a V-a)

Pedagogia
dialogului

Se știe ce puternic accent a pus 
Congresul al X-lea al partidului pe 
dezvoltarea unui climat prielnic 
rodnicei confruntări a opiniilor, 
climat menit să valorifice su
perior zăcămintele de inițiativă crea
toare ale personalității umane. „S-au 
intensificat — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de la înalta tri
bună a Congresului — dezbaterile 
publice și schimbul de opinii în 
probleme majore ale vieții economice 
și sociale. Au devenit practici 
rente intilnirile cu 
cu reprezentanții 
organizațiilor de 
masă, de creație, 
cu specialiști din 
toate domeniile 
de activitate, a- 
cestea prilejuind 
conturarea unor 
modalități mai 
propice pentru so
luționarea diferitelor probleme ale 
construcției' socialiste... Inițiind și 
conducind nemijlocit acest proces, 
partidul a pornit și pornește de la 
faptul că, în esență, problema dezvol
tării democrației socialiste este pro
blema participării active a‘ poporu
lui la conducerea treburilor țării". 
După cum se vede, partidul nostru 
a ridicaj în ultimii ani dialogul e- 
fervescent și eficace la rangul unei 
metode de conducere a treburilor în 
toate verigile activității sociale. Dar 
pentru ca această metodă să-și do
vedească din plin vitalitatea și fer
tilitatea, ! pentru a asigura ' pretutin-

cu-
oamenii muncii.

deni buna funcționare a acestui me
canism complex, e necesar să cu
noaștem toți resorturile sale intime, 
să deprindem arta de a-I mînui și 
a-1 utiliza, în spiritul unei Înalte 
responsabilități civice, cu maximum 
de folos.

Spre a sugera ce înțelegem prin 
buna funcționare a „mecanismului" 
dialogului în cadrul relațiilor cu se
menii noștri, o analogie cu un feno
men din știință mi se pare necesară. 
Renumitul matematician 
Wiener, creatorul

OPBBW

Norbert 
ciberneticii, a de
scris activitatea 
umană ca un 
schimb perma
nent de informa
ție, înțeles la 
modul cel mai ge
neral. în cazul 
unei comunicări 
simple, semnalul 
emis nu poate 

provoca decît un singur răspuns, 
pentru că și posibilitățile sînt foarte 
limitate, cum ar fi în fizică, întreru
pătorul electric. în sfera pedagogiei, 
un exemplu al acestui tip de comu
nicare directă îl constituie învățămîn- 
tul programat, conferințele, instruc
tajul sub diferitele lui forme. Cînd 
situațiile sînt însă mai complexe, re
ceptorul devine o adevărată mașina 
de prelucrat informația, combinînd 
mesajul primit cu întreaga masă de 
cunoștințe conservate în memorie. 
Din această cauză și caracterul răs
punsurilor apare atunci extrem de 
variat. Mai mult. încă. Răspunsul 
poate constitui la rîndul său un nou 
impuls acționînd asupra emițătorului, 
aidoma unui alt mesaj. Se ajunge 
astfel la un schimb dialectic, căci 
receptorul devine up veritabil inter
locutor. Contrar interacțiunii me
caniciste care duce' Ia simplificări, la 
o reacție în lanț, dialogul apare, 
dimpotrivă, ca un dialog viu, crea
tor, o sursă de progres și de expan
siune a cunoașterii.

Așa cum s-a arătat în Raportul 
Comitetului Central la Congresul al 
X-lea al P.C.R., „factorul principal 
de educare a cetățenilor, a întregii 
societăți în epoca noastră este școa
la". Este, deci; limpede că școlii îi 
revine și menirea de a pune pri
mele jaloane ale acestei vaste și 
ramificate discipline a confruntării 
de păreri. O adevărată pedago
gie a dialogului nu poate să 
treacă decît prin organizarea sis
tematică a dialogului instituit în
tre profesori și elevi. Căci școa
la urmărește educația integrală 
a tinerelor vlăstare, mai ales procesul 
formării lor, nu numai al informării, 
a creării unor mașini mnemotehnice. 
De aceea dascălul, educatorul, pro
fesorul trebuie să provoace si să di
rijeze dialogul, stimulînd discuțiile, 
tinînd treaz interesul general al 
clasei, elucidînd punctele obscure si 
nu indignîndu-se de pasivitatea audi
toriului. sesizînd cu calm șl perspi
cacitate în ce măsură mesajul său 
a fost captat. O clasă activă cons- 
trînge pe profesor să-și clarifice pînă 
la ce punct interlocutorii Iui au de
venit adevărati colaboratori și nu 
simpli beneficiari ai unor cunoștințe 
înregistrate pasiv.

O problemă esențială pentru peda
gogia dialogului, dar avînd semnifi
cații profunde în toate sferele vieții 
sociale, este aceea referitoare la no
țiunea de autoritate, în toate do
meniile și pe toate trentele organi-, 
zării sociale. Ca să obții ascultare 
din partea celor ce îti sînt încredin-

Mircea PĂDURELEANU

(Continuare în pag. a IV-a)

T elegra mă

DOUA ÎNTREBĂRI LA ALCĂTUIREA

REPERTORIULUI NOII STAGIUNI TEATRALE

Ce alegem și pentru cine ?

(Continuare în pag. a IV-a)

încheierea stagiunii 1968—69 și pre
gătirile pentru apropiata deschidere 
a stagiunii 1969—70 — în această vară 
a profundelor și însuflețitoarelor 
bilanțuri și perspective ale dezvoltă
rii întregii noastre societăți, pe dru
mul socialismului și comunismului, 
prilejuite de Congresul al X-lea și 
aniversarea unui sfert de veac de la 
eliberare — ne obligă să medităm 
și mai adine și mai stăruitor la mo
mentul actual al teatrului nostru, con
fruntat cu sine însuși și cu rosturile 
sale bine definite.

Fie că e vorba de alcătuirea re- 
pertoriilor, de selecționarea pieseloi 
românești sau străine, de opțiunea 
pentru o anumită modalitate esteti
că, de aprecierea unei piese sau a u- 
nui spectacol în critica dramatică, în
trebarea țîșnește adesea, aproape 
spontan : după ce criterii ? în lumi
na căror principii se face cutare sau 
cutare alegere, cutare sau cutare a- 
preciere ?

Să fim bine înțeleși. Nu e vorba 
aici de niște reguli înguste, de niște 
dogme rigide ridicate la rang de prin
cipiu și folosite pentru încorsetarea 
fenomenului artistic în limitele unui 
pat al lui Procust, ci despre crite
rii ce decurg în mod firesc din acele 
principii, larg cuprinzătoare, care 
călăuzesc întreaga noastră viață so
cială și politică, cultura și știința 
noastră, îndreptate spre țelul înalt al

fericirii omului, spre deplina înflo
rire a personalității umane, în con
dițiile demnității și libertății con
cepute în spiritul filozofiei noastre 
marxist-lemniste. Principiile aces
tea au fost reafirmate cu clari
tate în raportul prezentat de to
varășul Nicolae Ceaușescu la Con
gresul al X-lea al partidului, în a- 
pelul adresat de secretarul general 
oamenilor de cultură și artă din țara 
noastră de a nu uita că „menirea 
artei noastre este de a înnobila o- 
mul, de a-1 inspira spre noi fapte 
mărețe, spre realizarea idealurilor so
cialismului și comunismului".

în raport cu aceste principii se de
finesc cu limpezime criteriile de a- 
preciere și de selecționare, opțiunile 
în materie de repertoriu și de arta 
spectacolului. Pledoaria necontenită 
pentru așezarea dramaturgiei origi
nale la Ioc de frunte în ansamblul 
repertoriului răspunde, fără îndoială, 
necesității de a da viață scenică u- 
nor personaje reprezentative ale rea
lității noastre actuale, de a înfățișa 
imagini semnificative ale vieții po
porului nostru din trecut și din pre
zent, în care publicul să se recunoas
că, să găsească stimulente pentru 
o atitudine înaintată, străbătută de 
sentimentul responsabilității sociale. 
Dramaturgia noastră își afirmă astăzi 
cu tot mai multă vigoare capacitatea 
de a răspunde rosturilor sale funda
mentale, izvorîte din însăși forța sa

specifică de comunicare cu publicul 
și de influențare a acestuia pe calea 
contactului stabilit cu sala de specta
col. E vorba de acea puternică acțiu
ne de formare a conștiințelor, de edu
care a oamenilor în spiritul idealuri
lor amintite ale societății noastre, 
prin abordarea unei problematici u- 
mane specifice societății noastre so
cialiste, prin înfățișarea unor oameni 
cu convingeri profunde, angajați în 
lupta pasionată pentru transpunerea 
în viață a acestor convingeri, în lu
mina idealurilor etice ale socialis
mului. Cele mai bune piese apărute 
pînă acum atestă creșterea capaci
tății dramaturgiei noastre de a ex
prima principiile de viață proprii 
societății noastre, de a da chip și 
imagine spiritualității profunde a po
porului rtostru, fie prin reinterpreta- 
rea unor subiecte istorice în lumina 
filozofiei marxist-leniniste a istoriei, 
fie prin înfățișarea unor oameni ani
mați de convingeri etice specifice 
societății noastre socialiste, prin sati
rizarea și criticarea unor stări de lu
cruri și a unor atitudini înapoiate, 
prin dezbaterea unor situații și con
flicte caracteristice stadiului avan
sat al relațiilor ce se stabilesc în
tre oameni în procesul de făurire al 
noii societăți Scrise în modalități

Margareta BĂRBUȚĂ

Noua uzină de piese do 
schimb și reparații uti
laj chimic din Gâești

Foto : Gh. Vintilă

Tovarășului NICOLAE CEAUSESCU
Secretar general al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului de Stat

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
în numele poporului cubanez, al partidului comunist și al guver

nului revoluționar, vă adresăm mulțumiri pentru felicitările transmise 
cu prilejul zilei de 26 iulie.

Aceleași mulțumiri dorim să le transmitem poporului, partidului și 
guvernului Republicii Socialiste România.

Exprimîndu-vă profunda noastră mulțumire, vă transmitem, la rîn- 
dul nostru, aceleași urări însoțite de dorința noastră vie pentru bună
starea și progresul poporului român.

Cu sentimente de prietenie și înaltă considerațiune,

Dr. OSVALDO DORTICOS Comandant
TORRADO FIDEL CASTRO RUZ

Președintele Republicii Cuba Prim-secretar al Comitetului!
Central al Partidului 
Comunist din Cuba, 

Prim-ministru al Guvernului 
Revoluționar
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DIVERS
La pasaj

După cum se știe, pasajul sub
teran din Piața Scinteii (Bucu
rești) a fost dat in folosință de 
aproape două săptămini. Scopul 
construirii sale este de asemenea 
cunoscut: asigurarea unei cir
culații continue ți in deplină si
guranță, atit pentru autovehicu
le, cit și pentru pietoni. Cu toa
te acestea, cetățeni „grăbiți" o- 
colesc pasajul cu bună știință, 
traverslnd străzile printre ma
șini. Ne-am convins ieri, prin- 
tr-un sondaj la fața locului, in 
prezența unei controloare I.T.B., 
Rozalia Marin (in preajmă nu se 
afla nici un agent de circulație). 
Intr-o jumătate de oră au tra
versat strada nereglementar, o- 
colind pasajul, 376 de persoane, 
expunlndu-se accidentelor. O fac 
pe spesele lor l

între cerere
și ofertă

Noul an școlar bate la 
Părinții elevilor cutreieră 
gazinele, cumpărind uniforme 
școlare. La Pitești însă, lucrul 
acesta nu este posibil. Uni
formele școlare pentru băieți 
lipsesc cu desăvârșire. Moti
vul este cit se poate de mă
runt : depozitul principal de con
fecții al I.C.R.T.I. se află in in
ventar de o lună și jumătate. Ce 
facem : amânăm, deschiderea șco
lilor piteștene sau zorim direc
ția comercială județeană ? Cum 
prima variantă este imposibilă, 
răminem la a doua.

ușă. 
ma-

Imprudențe 
tragic plătite

In vremea din urmă (sezon 
turistic !) organele de circu
lație ne-au semnalat mai mul
te accidente săvîrșite de mo- 
tocicliști. Curios este faptul că, 
în majoritatea cazurilor, aceste 
accidente sînt provocate de 
persoanele care călătoresc pe 
șaua din spate a motocicletelor. 
Nefiind bine instruite, fac miș
cări nepermise, comit impru
dențe. Accidentul petrecut re
cent pe șoseaua națională 
Galațl-Tecuci este elocvent 
Cetățeanul Alexandru Bartha 
se deplasa cu motocicleta spre 
Tecuci. Soția lui se afla pe 
șaua din spate, iar în ataș doi 
copii. Pe neașteptate, soția a 
vrut să prindă un obiect care-i 
scăpase din mînă. Motocicleta 
s-a dezechilibrat, lovindu-se 
cu atașul de o bornă. Urmarea 
e tragică. Proiectată pe as
falt, femeia a decedat curînd, 
la spitaL

Poșta veselă
Cit timp îi trebuie unei scri

sori să ajungă de la Predeal la 
București ? Cel mult trei zile, 
veți spune. Vă înșelați. O scri
soare străbate această distanță 
in... zece ani și jumătate (ați ci
tit bine). Zilele trecute, cetățea
nul R. P. din Capitală a primit 
trei felicitări, trimise din Pre
deal în... 9 februarie 1959. Zece 
ani — timp în care puteau în
conjura pămintul de x + y ori. 
Vorba aceea : „Mai bine mai 
tîrziu decît niciodată". Parafra- 
zînd zicala, pentru măsuri... nu-i 
niciodată prea tîrziu.

De la piață
S-a întîmplat la Sovata. Ce

tățeanul A.I. se afla la piață, 
după cumpărături. Cu 3 lei a 
luat un loz în plic. A ciștigat 
6. Cu următorul loz, a cîștigat 
50 de lei. Bine dispus, omul 
și-a făcut piața și, rămînîndu-i 
6 lei, a mai tras o dată, nime
rind într-un... Renault 10 
Major. Vasăzică, cu trei lei 
și-a umplut coșnița, ți-a făcut 
rost de mașină și i-a mai rămas 
și mărunțiș.

Autorizații
buclucașe

Jocurile distractive din parcuri 
sint in tradiția multor orașe 
ale noastre. Nu insă ca „jocu
rile" oferite, in prezent, ară
denilor. Iată ce ne sesizează un 
grup de 53 de cetățeni din Arad. 
De la a vreme încoace, in o- 
rașul lor și-au făcut apariția, 
nu se știe de unde, cîțiva a- 
faceriști. Sint proprietarii unor 
barăci, cărora le spun „tom
bole populare". Au zice-se și 
o autorizație. Sub acest... aco
perământ, înșeală oamenii. Au 
loc scene dezgustătoare. Cine 
le-a acordat bunăvoință și mi
nă liberă, „pe cale legală" ? Ni
meni nu-i împotriva unui parc 
de distracții alese. Și dacă-s 
„alese", apoi așa să fie1

Rubricâ realizatâ de i
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorgh* DAVID

cu sprijinul corespondenților 
„Scinteii*

CAMPINGUL 
reclamă mai multă
PREOCUPARE

Automobilul e pe cale să re
voluționeze „universul odihnei". 
Adică. în timp ce trenurile, autoca
rele și avioanele transportă în con
tinuu spre „punctele fixe" ale odih
nei, spre stațiuni, mii și mii de tu
riști, automobilul face același lucru 
spre zeci și sute de zone ale liniștii, 
spre natură. Mica minune a seco
lului XX a obligat „industria turis
tică" să creeze și ea o „minune" — 
campingul sau hotelul mobil, cum 
i se mai spune.

Campingul s-a impus foarte repe
de, deși e abia la început, și pe 
piața noastră [turistică. Și nu în- 
tîmplător : construcția unui cam
ping se face în general cu cheltuieli 
minime, care se amortizează într-un 
an-doi și chiar mai repede. Satul 
miniatural — cu corturi și căsuțe
— este și foarte economio : el oferă 
o găzduire comodă și plăcută, contra 
unor prețuri extrem de avantajoa
se. Dar să nu uităm importanța cea 
mai mare a campingului : el produ
ce o mutație în migrația turiștilor, 
pe care o îndreaptă dinspre oraș 
spre natură și, în acest fel, elibe
rează o parte din capacitatea hote
lurilor.

Fluxul turistic se revarsă la noi 
în țară prin trei mari intrări — 
Oradea, Timișoara, Suceava. Con
strucția de campinguri a urmat, în 
linii mari, acest flux. Ea a cucerit 
pozițiile naturii, în primul rînd, pe 
și în apropierea marilor trasee tu
ristice, rețeaua numărînd în pre
zent circa 150 de campinguri, care 
alcătuiesc o adevărată hartă turistică 
a țării.

Să călătorim pe cîteva dintre iti
nerarele acestei hărți. Pe drumul 
dinspre Oradea spre București, de 
pildă, stau la dispoziția turistului 
mai bine de 20 de campinguri (băi
le „1 Mai", băile Turda, pădurea 
Făget, pădurea de salcîmi-Ludus 
etc.). Același număr de campinguri
— poate chiar mai mare — există 
și pe traseele care pleacă din Su
ceava sau Timișoara, spre Capitală. 
De ori unde ar porni la drum, tu
ristul are asigurat locul de popas.

Consiliile populare și comerțul 
cooperatist — care merită să fie lău
date la acest capitol — au început 
să devină animatori principali ai tu
rismului. Contribuția acestora se re
marcă atît sub raportul dezvoltării 
bazei materiale, cît și al diversifică
rii ei. Cine nu știe că cele mai 
atractive locuri de popas au fost la 
noi, în decursul anilor, hanurile, 
acele locuri de poezie și romantism 
pe care Sadoveanu le-a evocat cu 
atîta măiestrie? De aceea, în ulti
mii ani au fost redate circuitului tu
ristic o serie de hanuri eu tradiție
— în jurul cărora s-au construit 
campinguri — ca „Hanul Ancuței"- 
Neamț, hanul Agapia-Iași, hanul Co- 
nachi-Galați, hanul de la Dor-Mărunt 
(Lehliu-Ilfov) și au fost construite 
multe hanuri noi — la Horezu-Olt, 
Covasna etc.

Pe scurt, acestea ar fi elementele 
noi, calitative, care au însoțit și în
soțesc dezvoltarea turismului pentru 
camping. Pentru că — de ce să n-o 
spunem ? — acesta, organizat rela
tiv recent la noi, se află încă în 
fața multor probleme nerezolvate 
sau rezolvate parțial. O discuție 
despre ele acum, la jumătatea se
zonului, o socotim binevenită, întru- 
cît ea poate ajuta, în mare măsură, 
să se facă anumite corecturi, să se 
tragă anumite învățăminte și con
cluzii pentru sezoanele viitoare.

O bună parte din campingurile 
noastre își merită cu prisosință nu
mele, oferind turistului plăcerea re- 
confortării și destinderii. In această 
categorie intră campingurile „Sîm- 
bra Oilor“-Maramureș, Dumbrava- 
Sibiu, Căprioara-Focșani, Gherăiești- 
Bacău, Trivale-Pitești, Băile Turda- 
Cluj, Rădășeni și Putna-Suceava, 
Mamaia, Costineștf și Zodiac de pe 
litoral etc.

Dar, întrucît campingul a pătruns 
„în forță" pe piața noastră turisti
că, cît și din alte cauze, el nu a 
pătruns peste tot unde trebuie și, 
mai ales, cum trebuie. Organizatorii 
construcțiilor turistice sînt la noi 
O.N.T., CENTROCOOP și consiliile 
populare municipale și județene. E 
suficient să arunci o privire de an
samblu asupra campingurilor noas
tre pentru a observa că există în 
concepția și în construcția lor o 
anumită improvizație, o anumită 
neînțelegere a profilului, a misiunii 
sociale a acestui gen de turism. Si
tuația ar putea proveni și din fap
tul că acești organizatori sînt dife
riți și au o experiență, unii mai 
mare, alții mai mică, în domeniul 
turismului. De exemplu, campingu
rile O.N.T. se încadrează în cea mai 
mare parte într-o concepție unitară 
de organizare. Sînt amplasate în
tr-un cadru natural bine ales, izo
late de zgomot, situate la interfe
rența unor drumuri turistice. Proiec
tarea propriu-zisă respectă anumite 
reguli. Fiecare camping are un bi
rou de primire, grup social și sani
tar (cu apă caldă sau rece), punct 
alimentar, locuri special amenajate 
pentru preparat și servit masa, tere
nuri pentru campare și parcare a 
mașinii, locuri și aocesorii de joacă
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Preludiu
la noul

an școlar

pentru copil etc. Dar cele ale 
CENTROCOOP-ului și ale consiliilor 
populare? Multe din ele nu sînt alt
ceva decît niște pseudo-campinguri : 
simple locuri de popas, unde lîngă 
o unitate de alimentație publică se 
află instalate 4—5 căsuțe. Cităm la 
întîmplare cîteva : Bachus-Focșani, 
Coșteiu-Lugoj, Sîntimbru-Alba Iulia, 
Pădurea Malu-Ialomița, „Doi iepu- 
rași“-Babadag, Săftica-București...

Dacă CENTROCOOP-ul și consi
liile populare au deschis multe pîrtii 
în turismul „campinier", dînd în fo
losință, în ultimii doi ani, peste 
100 de campinguri, nu se poate trece 
cu vederea peste faptul că ele au 
deschis totodată și porțile unor 
pseudo-unități turistice, lipsite pînă 
și de un minimum de dotări nece
sare. Bătălia cea mai mare pe 
care trebuie s-o dea acum comerțul 
cooperatist (în primul rînd), care 
dispune de cea mai mare rețea de 
unități, este să aducă „micul con
fort" în campingurile sale. Dar pro
blema aparține, în egală măsură, 
și Oficiului Național de Turism. 
Acesta,. tipărind harta „Camping în 
România", unde figurează multe uni
tăți de acest fel, are obligația mo
rală de a revedea pe teren, îm
preună cu organizatorii, rețeaua de 
campinguri și de a aviza rămînerea 
în circuitul turistic numai a acelora 
care întrunesc într-adevăr condițiile 
corespunzătoare. In prezent, dacă 
confruntăm confortul din normative 
cu cel din campinguri, constatăm, cu 
anumite excepții, că există o dife
rență considerabilă între ceea ce ar 
trebui să fie și ce sînt unele campin
guri dintr-o categorie sau alta de 
confort. Nu se poate pune semnul 
egalității între comerțul pentru tu
rist (care trebuie să-1 însoțească pe 
toate traseele) și comercializarea ac
tului turistic în sine.

Campingul a ieșit din stadiul soli
tar (omul și cortul) și a intrat în 
stadiul „industrial". Potrivit statis
ticilor mondiale, turismul circulant 
tinde să ocupe primul loc pe piața 
odihnei. Fenomenul a început să se 
manifeste și la noi. Statistici preli
minare arată că, în decursul acestui 
an, vor fi cazați prin campinguri și 
tabere de camping, circa 200 000 de' 
turiști (atît cît ar putea găzdui, 
într-o zi, 2 000 de hoteluri cu o ca
pacitate medie de 100 locuri !).

Nu există deci nici o îndoială că în 
anii următori turismul prin camping 
se va dezvolta într-un ritm mult 
mai rapid. Concluzia care se impune 
este absolut evidentă. Oficiul Națio
nal de Turism, CENTROCOOP și 
consiliile populare sînt „somate", ca 
să ne exprimăm așa, să privească 
fenomenul mult mai atent și să-i a- 
corde o importanță mai mare decît 
pînă acum.

Orice industrie, inclusiv cea turis
tică, își prospectează serios piața, 
nu se dezvoltă întîmplător. Or, „an
treprenorii" noștri turiști, în special 
consiliile populare și comerțul coo
peratist, fac încă extrem de puțin în 
această privință. O.N.T.-ul ar tre
bui să-și exercite mai mult decît 
a făcut-o pînă acum rolul de orga
nism de concepție în turism, să par
ticipe, împreună cu consiliile popu
lare și CENTROCOOP-ul, la efec
tuarea unor studii de prosnectare.

O recentă hotărîre a Consiliului de 
Miniștri conține reglementări care 
orientează construcția de campinguri 
spre o concepție industrială. Noile 
reglementări precizează între ce ca
pacități, pe categorii, se pot construi 
campinguri (de la 100 la peste 1000 
de locuri), ce dotări și accesorii tre
buie să aibă ele. In aceste condiții, 
răspunderile O.N.T.-ului, CENTRO- 
COOP-ului și consiliilor populare 
(mai ales ale ultimilor doi factori) ar 
trebui să acționeze mult mai unitar, 
mai închegat. Consiliile populare ju
dețene și CENTROCOOP-ul, cu asis
tența tehnică de specialitate a O.N.T.- 
ului, au datoria, în primul rînd, de a 
face o prospectare mai atentă 
a traseelor, a „pulsului" turis
tic și, pe baza acestora, să ia mă
suri pentru amplasarea noilor con
strucții. Adevărul este că în actuala 
formă de organizare sau în alta (a- 
tragerea efectivă în Consiliul turis
mului de pe lîngă O.N.T. a tuturor 
factorilor de răspundere din județe și 
din sectorul cooperației ar fi o solu
ție) apare cu stringență necesitatea 
unei coordonări mai bune a activității 
în domeniul turismului. Organizatorii 
turismului ar putea reflecta și la în
ființarea unor asociații care să preia, 
pe baze obștești. îndeplinirea anumi
tor sarcini educative în domeniu] tu
rismului : să dea indicații și să ins
truiască turiștii asupra escaladării 
unor trasee dificile, accesului spre 
campingurile mai izolate, comportării 
în campinguri, utilizării si dotării cu 
materiale de campare și, mai ales, 
asupra modului cum trebuie respec
tat peisajul etc. Asemenea asociații 
(atribuțiunile lor pot fi. firește, mult 
mai concret precizate) există în toate 
țările cu turism avansat și ele au 
devenit animatori principali ai tu
rismului.

Este clar pentru toată lumea că 
micul „copil al turismului" — cam
pingul — este gata să pornească în 
lume ca un om mare. Să-1 ajutăm I

P. CONSTANTIN

Este tradițională înfrățirea ca
lendaristică a începutului toam
nei cu deschiderea școlilor. Ca 
întotdeauna, în astfel de împre
jurări, comerțul este preocupat de 
buna desfășurare a desfacerii uni
formelor, rechizitelor și altor ac
cesorii școlare.

Numeroase articole destinate 
elevilor — felurite confecții, tri
cotaje, încălțăminte, galanterie, 
marochinărie (ghiozdane yi ser
viete) — precum și o bogată 
gamă de „unelte" de neînlocuit 
în activitatea celor studioși, cum 
sînt stilourile și creioanele meca
nice, compasurile și raportoarele, 
planșetele și garniturile, teurile 
etc. stau la dispoziția cumpărăto
rilor. Unitățile comerciale desfao 
zeci de sortimente de creioane 
negre și colorate, creioane pentru 
desen artistic și tehnic, ierbare și 
globuri terestre și, bineînțeles, fe
luritele caiete și maculatoare.

Părinții sînt invitați din vreme 
— prin reclama magazinelor de 
specialitate — să-și procure toate 
cele necesare elevilor de orice 
clasă. Spre orientare există — în 
magazine — un mic ghid: lista 
rechizitelor și accesoriilor școlare 
necesare fiecărei clase.

De la ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGU

RĂRILOR DE STAT anunță 
că tragerea de amortizare pe 
luna august 1969 a asigurări
lor mixte de viață are loc la 
31 august 1969, în orașul 
Oltenița.

Pentru a participa la tra
gere este necesar ca asigurați! 
să-și achite la termen ratele 
de primă.

în ciuda vîrstei, Gara de 
Nord își păstrează nealțe- 
rată tinerețea. Vizita
tor frecvent sau oca
zional, nu se poate să 
nu remarci preocupările 
celor în drept pentru mo
dernizarea „din mers" a 
gării, fără a întrerupe nici 
o clipă circulația. Nu se 
poate să nu remarci, de 
asemenea, că aceste preo
cupări vizează atît partea 
strict tehnică — dirijarea 
centralizată a circulației, 
electrificarea liniilor, cît și 
partea strict funcțională — 
crearea unor noi servicii în 
cadrul upor unități comer
ciale sau prin automate 
(dulciuri, răcoritoare și ca
fea), îmbunătățirea siste
mului de informații etc. 
Despre Gara de Nord s-ar 
putea scrie — și pe merit
— multe lucruri bune.

Sînt însă în Gara de Nord 
și o seamă de servicii care, 
din diverse motive, nu răs
pund cum se cuvine cerin
țelor.

...Primul popas pe care 
cetățeanul îl face în gară 
este casa de bilete. Aici pe 
parcursul zilei se produce 
un adevărat flux și reflux 
de aglomerație. în orele 
dimineții, de pildă, cînd se 
apropie punerea în mișcare 
a „trenurilor-navetă", case
le de bilete sînt luate cu 
asalt. Normal ar fi ca la 
aceste „ore de vîrf", cum le 
numesc ceferiștii, să se vîn- 
dă bilete pentru același tren 
la două-trei case. Măi 
mult : șeful stației și to
varășii de la Direcția re
gională susțin chiar, sus și 
tare, că așa și este organi
zată vînzarea biletelor.

— Atunci, de ce sînt 
cozi interminabile ? — îl 
întrebăm pe tovarășul 
Emil Pascariu, șeful sta
ției.

— Călătorii — ne expli
că domnia-sa — se așează 
la casa obișnuită de bilete 
și nu vor, chiar dacă sînt 
invitați, să meargă Ia 
celelalte case. Ce putem 
face . noi ? Să-i luăm de 
mînă ?

Nu. Ceva mult mai sim
plu ar trebui făcut: ar 
trebui pusă cu adevărat în 
practică măsura vînzării 
biletelor pentru trenurile 
aglomerate la mai multe 
case; or, în prezent, la 
primele ore ale dimineții
— 5,30—6,30 — bilete pen
tru trenurile 
se vînd doar 
Hilară".

Fenomenul aglomerației 
în gară este însă mult mai 
complex. Cea mai impor
tantă cauză este decalajul

Bucătării
și sufragerii moderne

Noile tipuri de bucătării și sufragerii 
realizate de întreprinderile Ministeru
lui Economiei Forestiere reunesc însu
șiri funcționale multiple, o linie este
tică. modernă, culorile se armonizează 
plăcut cu finisajul.

De pildă, în componența bucătăriei 
„Dafin" intră un dulap din P.F.L. 
melaminat, o masă și cîteva taburete, 
care se vînd la prețul de 2000 de lei 
dulapul, 185 de lei masa și 55 de lei — 
1 taburet. Dulapul se poate cumpăra 
și cu 1 755 de lei, în cazul variantei din 
P.F.L. emailat.

Nouă, modernă și practică — execu
tată din P.F.L. emailat și melaminat, 
cu elemente metalice nichelate — este 
bucătăria „Poiana". Dulapul costă 1 400 
de lei, masa — 175 de lei, iar 1 tabu
ret — 50 de lei.

Sufrageria „Astor" conferă oricărui 
apartament o notă de bun gust, elegan
ță și confort. Prețul de achiziție : vitri
na — 1 649 de lei; bufetul — 1 214 lei ; 
masa cu placă extensibilă — 680 de lei; 
măsuța — 153 de lei; un scaun tapisat 
cu diferite stofe costă 184, 196 și 206 lei.

aglomerate 
la „casa ti-

Noutăti de la C. E. G
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Cîștiguri in aragazuri cu butelii

După cum se știe, la depune
rile pe libretele de economii cu 
dobîndă și cîștiguri, Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni acordă în 
afară de dobînzi și cîștiguri în 
obiecte prin trageri la sorți tri
mestriale.

Venind în întîmpinarea dorin
țelor depunătorilor de la orașe și 
sate, începînd cu tragerea la sorți 
pentru trim. 111/1969, care va a- 
vea . loc la 30 septembrie a.c.. 
Casa de Economii și Consemna
țiuni va acorda, prin trageri la 
sorți, pe lîngă cîștigurile la ale
gere în obiecte și CÎȘTIGURI IN 
ARAGAZURI CU BUTELII.

La tragerile la sorți trimestria
le participă cu drept de cîștig,

toate libretele de economii cu do
bîndă și cîștiguri care au un sold 
mediu trimestrial de cel puțin 50 
de lei.

Cîștigurile se acordă integral 
titularilor libretelor ieșite la 
sorți, care au un sold rpediu 
trimestrial egal cu cel puțin 10 la 
sută din valoarea cîștigului, iar 
dacă acest sold este mai mic de 
10 la sută, se acordă un cîștig 
a cărui valoare este de 10 ori mai 
mare decît soldul mediu trimes
trial al libretului.

Libretele de economii cu do
bîndă si cîștiguri se emit de orice 
filială sau agenție C.E.C., unități 
poștale, ghișee C.E.C. din între
prinderi și instituții, precum și 
de mandatarii comunali C.E.C.

iJ
)

(i

existent intre dinamica 
traficului de călători și 
dinamica dotării cu va
goane a parcului. Călătorii 
plătesc tribut acelorași spe
cialiști (sau altora) care nu 
au prospectat la timp evo
luția traficului de călători 
pe ani și sezoane și, in mod 
special, a anumitor struc
turi — în primul rînd a 
turismului.

Ar fi însă anormal dacă 
am opri explicația deser-

țiile de voiaj — ne spune 
tovarășul ing. Diaconescu, 
șeful serviciului comercial 
din Direcția regională. In 
gară nu avem mașini spe
ciale de tipărit. Cele pe 
care le avem au fost con
cepute iniția] numai pen
tru trenurile de persoane. 
Ele nu emit bilete unicat 

Explicația pare perfectă, 
dar fenomenul biletelor „du
blete" nu este sesizat de 
ieri, de azi Chiar și în

In gara de nord

SERVICII
PE LINIE
MOARTĂ
© Să cumperi un bilet nu-i simplu cum 
s-ar crede © Alături de lăudabile înnoiri, 
mijloace de lucru vechi de jumătate de 
secol ® Multe servicii pentru public ar 
avea nevoie de cale liberă

vîrîi necorespunzătoare a 
cetățenilor în gară numai 
la acest aspect

Să luăm de pildă felul 
cum se eliberează biletele. 
Pentru trenurile cu locuri 
rezervate (este un fapt 
îmbucurător că ponderea 
acestor trenuri a crescut 
simțitor în ultimii ani) 
călătorului i se înmînează 
la ghișeu trei legitimații 
— bilet, tichetul pentru 
loc și tichetul pentru dis
tanță — în loc de una 
singură.

— De ce nu introduceți 
bilete-unicat ?

— Acest sistem nu-1 pu
tem aplica decît la agen-

La 7 septembrie va avea loc cel de-al 
doilea concurs excepțional „Pronoex- 
pres" care atribuie premii în aparta
mente, autoturisme și excursii. La cate
goria I se acordă apartamente cu 3 ca
mere, cu confort de gradul I, în număr 
nelimitat; la categoria a Il-a — apar
tamente cu 2 camere, același grad de 
confort, tot în număr nelimitat; la ca
tegoriile a IlI-a și a IV-a — autotu
risme Dacia 1100 și Skoda 1 000 M.B., 
în funcție de numărul cîștigătorilor.

Cele 60 de excursii în R. P. Ungară 
— categoria lux — de circa 6 zile, cu 
petrecerea revelionului la Budapesta, 
se vor acorda prin tragere la sorți. 
Cîștigătorilor de apartamente li se vor 
trimite formularele necesare la domi
ciliu, iar cîștigătorii autoturismelor și 
excursiilor vor fi anunțați cînd se pot 
prezenta în vederea ridicării autoturis
melor și cînd vor avea loc excursiile.

Bogata listă a premiilor sporește in
teresul pentru acest concurs. Biletele de 
participare se distribuie pînă la data 
de 6 septembrie. Cu 30 de lei se poate 
participa la toate extragerile, cu șanse 
mari de cîștig.

presă 1 s-au mal adus 
critici.

De ce să n-o spunem î 
— Gara de Nord vinde că
lătorilor bilete exact în a- 
celași mod și cu aceleași 
mijloace 
ani I

O altă 
rație o 
gramele, 
din minister au stabilit ca 
diagramele să ajungă de 
la agențiile de voiaj în 
gară cu cel puțin patru 
ore înainte de plecarea 
trenului. Rațiunea măsurii 
este clară pentru toată lu
mea : evitarea aglomera
ției prin punerea în vîn- 
zare din timp a biletelor. 
Totuși, pentru trenuri 
foarte solicitate — rapidul 
81, acceleratele 801 șl 803 — 
Constanța, 209 — Deva, 
205 — Simeria, 405 — Baia 
Mare, — ca să nu dăm 
decît cîteva exemple — se 
formează șiruri lungi de 
călători cu cîte trei, patru 
sau chiar cinci ore înainte 
de plecarea trenului !

— De ce nu vindeți bi
lete ? — am întrebat.

— N-am primit diagra
mele.

Cînd apar diagramele, 
adevărata surpriză abia 
începe : nu trec decît 20— 
30 minute de la punerea 
în vînzare a biletelor și 
deasupra ghișeelor apar 
niște tăblițe care îngheață 
răsuflarea oamenilor : „Nu 
mai avem locuri" !

— C.F.R.-ul — ne expli
că tovarășul N. Diacones
cu din Direcția exploatării 
comerciale a 
merge pe linia de a dis
tribui biletele prin agen
țiile de voiaj. Aici se asi
gură o deservire mai bună 
întrucît există posibilitatea 
punerii în vînzare a bile
telor cu zece zile mai de
vreme. Pentru gară se o- 
prește o cotă redusă, 
să satisfacă cererile 
torilor „în tranzit"

Explicația e, iarăși, foar
te frumoasă. Numai că teo-

ca acum 40—50 de

sursă de aglome- 
constituie dia- 

Foruri autorizate

M.C.F. —

care 
călă-

ria nu este confirmată de 
practică... Numărul călăto
rilor „în tranzit", deci și al 
solicitărilor de bilete, este, 
mai ales vara, extrem de 
mare. Cota de bilete pen
tru Gara de Nord rămîne 
însă permanent aceeași — 
fie că e vaiă, fie că e iar
nă. Acestor anomalii li se 
mai adaugă una : dirijarea 
biletelor pe rețea, prin 
sistemul convorbirilor tele
fonice între operatorii co
merciali și agenții, între 
operatori și gări, este foar
te greoaie și susceptibilă 
de erori. Ea este și sursa 
vînzării aceluiași loc la 
doi călători, dar, mai ales, 
a creării unor situații pa
radoxale. în timp ce tu, 
călător, stai ore în șir la 
rînd și cînd ajungi la casă 
afli că nu mai sînt locuri, 
iar la insistențe, obții to
tuși unul în picioare, 
o dată ajuns în tren, con- 
stați că există scaune li
bere. Aceasta pentru că 
operatorul comercial a 
„uitat" să ceară locurile 
libere și de la agenția X 
sau, invers, agenția a uitat 
să le comunice sau a co
municat greșit. Crearea 
unui sistem de dispecerat 
centralizat, în măsură să 
asigure o încărcare rațio
nală a trenurilor, o pros
pectare permanentă a tra
ficului, a devenit o nece
sitate și Ministerul Căilor 
Ferate ar trebui să ia de 
urgență în studiu organi
zarea Iui.

Imaginea ghișeelor de la 
biroul „informații" este 
identică în orele de vîrf 
cu cea a caselor de bilete. 
Aceeași aglomerație, ace
iași funcționari nervoși și 
repeziți, care te invită să-i 
„dai drumul" Dacă I.T.B. 
a apelat, chiar aici în 
gară, la serviciile electro
nicii, ar fi timpul ca și 
administrația gării, orga
nele de resort din direcția 
regională, din minister să 
o facă și ele. Nu numai în 
cazul sistemului informativ, 
dar și al altor servicii între 
care cumpărarea și con
trolarea biletelor de peron, 
schimbarea și procurarea 
de monede, păstrarea ba
gajelor etc. Cele 60 de au
tomate, pentru bagajele de 
mînă, introduse experimen
tal, funcționează atît de de
fectuos, încît călătorii le-au 
abandonat și aleargă tot 
spre magazia de bagaje, 
(n. a. : de cîteva zile, „ex
perimentul" — inovație 
pentru care s-au plătit 
prime bune ! — a fost re
tras din gară. Magazia ma
nuală menține mai departe 
fenomenul de aglomerație 
și îmbulzeală.)

Specialiștii cu care am 
stat de vorbă au remarcat 
că ar fi necesar să se stu
dieze de către Ministerul 
Căilor Ferate atît posibili
tatea mutării unor servicii 
ale gărît în subteran cît si 
a descongestionării trafi
cului prin transferarea 
unor atribuțiuni ale aces
tei gări cătie surorile ei 
din Obor, Filaret și Pro
gresul — și așa insuficient 
utilizate.

Dacă pînă acum Gara 
de Nord s-a adaptat din 
mers unor modernizări, 
dinamica traficului de că
lători, a turismului, per
spectivele dezvoltării lor 
solicită un studiu mult ma; 
complex asupra organiză
rii deservirii aici, a per
fecționării fu'icționalitățî- 
lor existente și a introdu
cerii altora noi. Studiul 
acesta — în curs de elabo
rare de către Ministe ul 
Căilor Ferate — ar tr <ui 
să fie atît opera sr ia- 
lîștilor în transport eft și 
a proiectanților si arhitec- 
ților, a specialiștilor în 
diverse domenii ale deser
virii publice, pentru ca el 
să confere gării acea 
funcționalitate complexă 
proprie unor asemenea 
organisme.

Constantin PR1FSCU

Elegantul domn era un hoț...
Pătrundem, dis-de-dimineață în

tr-un magazin alimentar cu auto
servire. Abia am însoțit cu privirea 
un grup de gospodine grăbite, ee-și 
aranjau în sacoșe obiectele pe care 
le-au scos la casă din coșulețe, cînd 
iată că atenția ne este atrasă de un 
personaj cu totul deosebit foarte 
elegant, tip de intelectual distins 
care însă, ciudat, pare extrem de 
nemulțumit de ceea ce găsește în 
magazin. In slalomul său printre 
gondole și rafturi, foarte adesea ia 
în mînă cîte ceva, îl răsucește și, 
ridicînd disprețuitor din umeri, îl 
pune la loc... o dată, de două ori... 
dar, în același timp, individul se 
metamorfozează brusc : i se umflă 
pieptul, bicepșii, șoldurile, raglanul 
este gata-gata să plesnească, mersul 
i se îngreunează, deși nimic din aces
tea nu-i schimbă fizionomia... dis
tinsă. Iată-1 ajuns la casă, unde 
achită... un pachet de sare (bineîn
țeles „fină"), singurul obiect aflat 
în coșul său de cumpărături. In fața 
ieșirii însă este oprit de cineva din 
personalul magazinului, care-i atra
ge atenția că în momentul în care 
și-a scos cheile mașinii, i-a căzut 
din buzunar un pachet de cacao. Ne 
apropiem și noi, căci ilustrul domn, 
nerecunoscînd pierderea, a trezit bă
nuielile celor din jur și a fost invitat 
în biroul responsabilului magazinu
lui unde, cu fiecare protest vehement 
și amenințare, apărea ba o cutie de 
„Nes" din buzunarul raglanului, ba 
o sticlă de whisky de sub braț, ba 
o cutie de bomboane de ciocolată de 
la piept Elegantul domn era un hoț 
Și încă unul dintre cei mai înrăiți, 
un hoț care nu fură numai ceea ce 
ascunde sub haină și în buzunare 
dar și încrederea - acest bun public 
pe care „cleptomanii" tip autoservire 
îl calcă în picioare

Să-1 spunem pe nume ? Numiți-1 
- schimbîndu-i, după caz, veșmin
tele : Ionel Gheorghiu (str Iuliu 
Roșea 6), Anton Vasilian. Minai 
Toncu (str Moș Nicolae 13). Mari» 
Scriitoru și veți găsi pe confrații ce
lui de mai- sus. cu sau fără mașină 
dar în orice caz fără conștiință 
Ajunși în fața pedepsei, toți acești

indivizi invocă, în apărarea lor, fie 
debilitatea mintală, fie cleptomania, 
fie „un moment de rătăcire", fie 
„curiozitatea de a afla gustul whis- 
ky-ului“ etc., etc. Dar dacă la Viorica 
Varvaroi — care a sustras de la ra
ionul cu autoservire al magazinului 
„București" o pereche de pantaloni 
— fapta poate fi, să zicem, determi
nată și întrucîtva explicabilă de 
viața pe care a dus-o familia sa dez
organizată | dacă altei minore, 
Gheorghița Angliei, i se pot aduce 
aceleași circumstanțe atenuante, ce 
se poate invoca în apărarea unora 
ca Ion Popescu, inginer la I.M.E.F., 
care a furat de la autoservirea din

care martorii celor prinși cu mîța... 
Tn sacoșe au declarat că, la locul de 
muncă, în școală, în familie, sînt 
persoane „respectabile". Bunăoară, 
Teodor Constantinescu și Mihai Mo- 
nga au pledat pentru „cinstea și bu
nele comportări" ale Dumitrei Neac- 
șu, care „opera" împreună cu Vasile 
Brîușor; la fel și martorul Petre 
Tudor declara despre Constanța Iri- 
mia.că „nu are vicii și nu se' ceartă 
cu nimeni", deși aceasta își ticsise 
buzunarele cu dulceață, ulei și alte 
obiecte. Ar fi cazul ca asemenea oa
meni să reflecteze mai adînc la res
ponsabilitatea lor socială în general 
și. mai ales, la ceea ce le revine în

cronica judiciară

Piața Kogălniceanu patru sticle cu 
ulei, sau ca Alexandra Stăpînoiu, 
medic, domiciliată în str. Popa Tatu 
76, prinsă cu două pachete de unt 
ascunse în buzunar ? Aceștia de ce 
au furat ? De nevoie 7 Din „rătăci
re" ? Un lucru este cert : toți acești 
indivizi au furat cu premeditare, au 
furat avînd un întreg arsenal „teh
nic" : serviete cu pereți și fund dublu 
pardesie cu buzunare pînă la poale, 
mîneci bufante dublate. Totuși, au 
cerut să fie iertați de pedeapsă pen
tru că. valoarea obiectelor furate 
nu este prea mare I Dar acești hoți 
de „fleacuri" fac zilnic colecții ds 
astfel de obiecte La perchezițiile 
efectuate de organele de miliție in 
casele multora dintre ei, s-au găsit 
adevărate stocuri de săpunuri, paste 
de dinți, ciocolate, dulceață, băuturi 
Și acești oameni fără rușine, in mo
mentul cînd sînt prinși se preva
lează tocmai de calități pe care nu 
le au . „sînt om cinstit", „cum mă 
outeți învinui je furt pe mine ?...“

Mai ciudat este că mulți infrac
tori de această teapă își găsesc lesne 
apărători Avem cazuri concrete tn

calitate de martori în fața instanțe
lor

Hoții din magazinele cu autoservi
re sînt indivizi care lezează atît re
gulile de conviețuire socialistă, cît 
și legea penală ; de aceea, pedepsi
rea lor se impune fără menajamente. 
Acestor infractori, pe lîngă califica
rea agravantă a locului public în 
care săvîrșesc faptele incriminate, 
le mai cade în sarcină și ușurința cu 
care pot comite furtul într-un loc 
tn care paza este dată atît în grije 
unor lucrători din comerț, cît mai 
ales în cea a publicului.

Merită a fi discutată însă și o altă 
chestiune, aceea a pedepsei. Dacă în 
cazurile tn care făptașul prezintă un 
grad de periculozitate socială ridicat, 
minimul pedepsei — de un an și șase 
luni - este pe deplin meritat, tn 
celelalte cazuri și nu dintre cele mai 
puține, avîndu-se în vedere situațiile 
de infractor primar, conduita bună a 
infractorului înainte de săvîrșirea 
infracțiunii, atitudinea acestuia dup? 
săvîrșirea ei etc., de cele maj multe 
ori procesul penal încetează prin 
clasarea dosarului la organele de cer

cetare și de urmărire penală. Desi
gur, nu punem în discuție justețea 
principiilor de la care pornește le
giuitorul acceptînd asemenea situații. 
Semnalăm totuși faptul că unii din
tre' cei cărora clemența miliției sau 
procuraturii le oferă posibilitatea 
unei îndreptări viitoare, nesuprave
gheate, recad în greșeală și sfîrșesc, 
pînă la urmă, pe banca acuzării. Am 
sugera, de aceea, intervenția măsuri
lor de influențare obștească. Ar fi 
mai oportună pentru acești hoți „de 
ocazie" punerea lor în discuția co
lectivului în mijlocul căruia mun
cesc, trăiesc sau învață. Iar această 
măsură ar fi pe deplin eficientă dacă 
la realizarea ei și-ar da concursul 
atît organele de justiție, procuratura 
și miliția, cît și cele care își desfă
șoară activitatea în întreprinderi, in
stituții, școli și cartiere. Dacă munca 
de educație s-ar fi desfășurat mai 
operativ, poate că multe cazuri de 
felul celor relatate nu s-ar mai fi 
ivit.

Nu putem trece nici peste greșeala 
pe care o fac salariații unităților cu 
autoservire care, în destule rînduri, 
se fac că nu-i văd pe unii dintre cei 
ce fură din magazine. Astfel, în pri
mul magazin cu autoservire organi
zat în orașul Galați, unui responsabil 
clement „i-a fost rușine" să dreseze 
proces verbal de constatare a unui 
furt unei „soții de director", iar un 
alt responsabil, de data aceasta de 
la magazinul cu autoservire din Bd. 
Muncii, tot „de rușine" nu a făcut 
ceea ce era obligat să facă în cazul 
„doamnei atît de elegante" care, sub 
mantoul de blană, dosise două cutii 
de conserve, asumîndu-și chiar ris
cul firesc de a le plăti din buzunar. 
Legea e făcută pentru toți și trebuie 
aplicată tuturor cu aceeași exigență ; 
nimeni nu o poate călca în picioare 
nepedepsit.

întreaga opinie publică este che
mată să concure la pedepsirea celor 
care ne fură încrederea, acelora care 
tind a cultiva, pe terenul unor re
lații noi. fenomene de parazitism so
cial.

R. DIMBOVICEANU

I
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Cită atenție acordați Fiecare
bunei folosiri palmă de pămint

a forței de muncă?
Raționalizarea consumului de 

muncă în fiecare întreprindere și la 
scara întregii societăți, combaterea 
risipei acesteia se detașează ca una 
din căile hotărîtoare de ridicare în 
ritm susținut a productivității mun
cii în toate ramurile economiei na
ționale — problemă de importanță 
excepțională a dezvoltării noastre 
economice în anii următori, în peri
oada viitorului cincinal. în această 
lumină, prevederile din Directivele 
adoptate de Congresul al X-lea al 
partidului, referitoare la forța de 
muncă, cuprind indicații și principii 
fundamentale ce trebuie să guverneze 
activitatea tuturor celor care se o- 
cupă de recrutarea, pregătirea, re
partizarea și folosirea forței de 
muncă — elementul cel mai revo
luționar, cel mai productiv al for
țelor de producție ale țării. Prin 
înfăptuirea programului de investiții 
prevăzut pentru viitorul cincinal — 
se subliniază în Directive — 
vor fi create noi locuri de muncă 
în economie. Concomitent cu crește
rea numărului salariaților, vor fi 
luate măsuri pentru economisirea 
forței de muncă în toate ramurile, 
pentru îmbunătățirea repartizării ca
drelor între sectoarele de bază ale 
economiei și cele auxiliare, între 
sfera producției și cea a muncii ad
ministrative.

Pornind de la situația reală a fo
losirii forței de muncă în industria 
municipiului Cluj, de la necesitatea 
de a aplica riguros prețioasele indi
cații cuprinse în Directivele Congre
sului al X-lea al P.C.R., desprindem 
că, paralel cu creșterea cantitativă și 
calitativă a forței de muncă, una din 
problemele majore care trebuie să 
stea în atenția noastră, a organiza
țiilor de partid și a comitetelor de 
direcție din unitățile industriale este 
utilizarea rațională și eficientă a for
ței de muncă în fiecare sector de ac
tivitate, de Ia cea mai mică formație 
de lucra, pînă la colectivul întreprin
derii, pînă la ansamblul industriei 
municipiului. Există unități moderne, 
înzestrate cu mașini, utilaje și insta
lații la nivelul tehnicii mondiale, în 
timp ce pregătirea tehnico-profesio- 
nală șl competența anumitor cadre 
lasă de dorit, repartizarea și folo
sirea muncitorilor, a inginerilor, teh
nicienilor și economiștilor făcîi 
du-se, uneori, la întîmplare, după 
principiul „aici am post liber, aici îl 
angajez", principiu anacronic, viciat 
și dăunător pentru economia națio
nală, cît și pentru salariații 
tivi.

Numai în ultimii ani, 
tria municipiului Cluj a 
cîteva sute de cadre cu

Remus BUCȘE, 
prim-secretar al Comitetului 

municipal Cluj al P.C.R.

pa

in-

respec-

indus- 
primit 

__  _ studii 
superioare care, alături de cele exis
tente, își aduo din plin contribuția la 
realizarea sarcinilor curente și de 
perspectivă ale întreprinderilor. Tot 

'-erai mulți dintre ei au înțeles, iar 
'alții se conving din practica 
noastră industrială, că a trecut 
perioada diletantismului, că acum 
se cere muncă, muncă și iar 
muncă, deoarece rezolvarea unei pro
bleme, oricit ar părea de măruntă, 
implică eforturi, pricepere, cunoș
tințe temeinice. Cadrele multor în
treprinderi clujene, de toate catego
riile de pregătire, întruneso acele 
însușiri, acele calități ale competen
ței și, după cum se desprinde din re
zultatele obținute, se străduiesc să le 
pună în valoare, să realizeze cît mai 
bine sarcinile de plan, îndatoririle 
ce le revin în mecanismul complex al 
unităților noastre industriale.

în același timp, însă, cîteva situa
ții, de altă natură, la care mă voi 
referi pe larg, readuc, din păcate, în 
actualitate, anumite aspecte de neso
cotire a unor indicații date 
de conducerea partidului, referitoare 
la utilizarea cît mai eficientă a forței 
de muncă, a specialiștilor și la creș
terea randamentului muncii lor, a 
competenței cadrelor. Așa, de pildă, 
la Trustul de construcții Cluj au fost 
încadrați doi ingineri constructori pe 
posturi de maiștri, iar la alte între
prinderi, cum ar fi fabrica de trico
taje „Someșul", unii economiști cu 
studii superioare efectuează cele mai 
simple operațiuni contabile. Există, 
oare vreo justificare a faptului că 
banii cheltuiți de stat pentru pregă-

tirea acestor cadre nu fructifică 
deplin, că puși acum să execute 
munci cu mult sub capacitatea lor, 
acești specialiști își iroseso forțele, 
nu se realizează, nu contribuie pe 
măsura așteptărilor la bunul mers al 
întreprinderilor în care lucrează ? 
Un asemenea arbitrariu în în
cadrarea specialiștilor se menține 
încă, în timp ce la alte unități in
dustriale, cum sînt „Unirea", l.L.I.C. 
și „Electrometal" unii tehnicieni dețin 
posturi de ingineri. Pe municipiu, 
circa 800—900 de posturi ce necesită 
studii superioare sînt ocupate de 
persoane fără a avea pregătirea co
respunzătoare.

Iată de ce este necesar ca în a- 
ceastă direcție, în cel mai scurt timp, 
cît și în viitor, să manifestăm mai 
multă exigență în repartizarea și uti
lizarea cadrelor, în baza principiului 
„omul potrivit la locul potrivit", să 
creăm o atmosferă de interes sporit 
față de ridicarea continuă a califi
cării cadrelor sau recalificarea lor 
în funcție de cerințele producției, 
de perspectiva dezvoltării ei. De 
asemenea, trebuie să depășim sta
diul actual cînd mulți ingineri, 
în loc să se ocupe de munca 
de concepție, majoritatea timpului le 
este absorbit de problemele de dis
pecerat și aprovizionare, iar econo
miștii, în loo să se ocupe de studii 
și analize care să vizeze mobilizarea 
rezervelor interne și perspectiva, fao 
muncă de contabilizare manuală a 
unui volum crescînd de hîrtii și hîr- 
țoage. Intrucît dispunem de un cen
tru teritorial de calcul, munca de 
prelucrare a datelor trebuie lăsată pe 
seama mijloacelor mecanografice și a 
calculatoarelor electronice, în care 
scop, cu sprijinul forurilor de resort, 
trebuie pregătiți oameni și pus la 
punct un sistem de evidență adecvat.

Cum se prezintă lucrurile în pri
vința utilizării celei mai însemnate 
părți a forței de muncă din între
prinderi — muncitorii ? Am consta
tat, la mai multe ședințe ale comite- . 

. telor de direcție, precum și cu dife
rite prilejuri — analize, conferințe 
municipale sau județene de partid — 
că o serie de directori de întreprin
deri sau alți oameni cu munci de 
răspundere au adus în discuție pro
blema lipsei de muncitori. Nu de 
puține ori cînd se solicită și se dau 
sarcini sporite de plan, realizarea 
acestora este condiționată, înainte 
de toate, de creșterea numărului de 
muncitori. înțelegătoare, forurile de 
resort ale unor întreprinderi acceptă, 
cu destulă ușurință, suplimentarea 
numărului mediu scriptic de sala- 
riați. Așa se ajunge să se înregistreze 
sporuri de producție în mare măsură 
pe seama creșterii numărului de sa- 
lariați și nu a productivității muncii. 
Situația este cu atît mai condamna
bilă, dacă avem în vedere că există 
încă o slabă preocupare pentru ra
ționalizarea consumului de muncă în 
fiecare întreprindere, pentru mecani
zarea unor munci auxiliare, asigu-

rarea unul raport optim între mun
citorii de bază și cei auxiliari. Mă 
refer, de pildă, la fabrica de piele 
și încălțăminte „Clujana", Combina
tul de morărit și panificație, fabrica 
de tricotaje „Someșul", unde se 
prestează un mare volum de munci 
auxiliare — la încărcat, descărcat, 
transport intern — din cauza gra
dului scăzut de mecanizare a aces
tor lucrări. Așa s-a ajuns ca, la a- 
ceste întreprinderi, ponderea munci
torilor auxiliari să oscileze între 
12—30 la sută, ceea ce influențează 
negativ nivelul productivității mun- 
eii. De aceea, apare de mare 
actualitate studierea atentă de către 
comitetele de direcție a raportului 
actual dintre muncitorii de bază și 
cei auxiliari, în vederea redimensio- 
nării și optimizării lui.

Nu mai este necesar să demonstrez 
ce însemnătate are prevederea din 
Directivele Congresului al X-lea al 
P.C.R., care pledează pentru reparti
zarea judicioasă a forței de muncă 
între sfera producției și cea a muncii 
administrative Chiar cu riscul de a 
repeta, trebuie amintit încă o dată că 
numai în sfera productivă se creează 
bunuri materiale, care sporesc avuția 
națională — și nu în cea a muncii ad
ministrative. Multe unități industriale 
clujene au făcut pași hotărîți pentru 
a lichida risipa de cadre, de forță de 
muncă în sfera muncii administra
tive. în același timp, nu poate fi to
lerată în continuare situația exis
tentă la întreprinderile „Carbochim". 
„Tehnofrig" și altele, unde se mențin 
de ani de zile structuri administra
tive „umflate", deloc rentabile. Pe 
ansamblul industriei municipiului 
Cluj, la 100 de muncitori revin apro
ximativ 15 persoane care nu lu
crează nemijlocit în producție. Ce 
mare potențial de cadre este irațio
nal utilizat, cît de cuprinzătoare sînt 
resursele de creștere a producției și 
a productivității muncii I Trebuie 
clar înțeles că nimeni nu pierde dacă 
sfera personalului tehnico-adminis-_ 
trativ se raționalizează, dacă unii 
din salariații respectivi treo în munca 
direct productivă, că întreprinderile 
nu pot fi transformate în instituții 
de binefacere, cu servicii supraaglo
merate.

De la tribuna conferinței județene 
extraordinare de partid, care a avut 
loo nu de mult, am reținut cu toții 
cuvintele secretarului general a) 
partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referitoare la utilizarea 
cît mai judicioasă a forței 
muncă „Este o necesitate a 
săși dezvoltării noastre viitoare 
a trece la măsuri hotărîte pentru 
losirea cît mai rațională a forței 
muncă, pentru creșterea productivi
tății muncii, prin măsuri de mai bună 
organizare a muncii, de mecanizare 
și automatizare a proceselor de pro
ducție". Ne facem o îndatorire su
premă transformînd această prețioasă 
indicație în obiectiv primordial al 
activității curente și de perspectivă 
a organizațiilor de partid și a comi
tetelor de direcție din întreprinderile 
municipiului Cluj, prin realizarea 
căruia vom contribui din plin la în
făptuirea programului economio 
viitorului cincinal.

să producă 
mai mult!

de 
în
de 
fo- 
de

în Directivele 
lui al X-lea al 
se arată că o 
esențială care trebuie 
stea permanent în atenția 
organelor centrale și a uni
tăților agricole o consti
tuie conservarea șl utiliza
rea rațională a întregii su
prafețe agricole.

Ținînd seama de impor
tanța pămîntului pentru 
producția agricolă, cu spri
jinul și sub îndrumarea 
permanentă a comitetului 
județean de partid, direcția 
agricolă a întreprins, în ul
tima perioadă, o serie de 
măsuri care să asigure ri
dicarea fertilității solului, 
respectarea legilor statu
lui cu privire la apărarea, 
conservarea șl folosirea te
renurilor agricole.

Atenția noastră este în^ 
dreptată, în principal, asu
pra îmbunătățirii modului 
de folosință a terenului, 
creșterii categoriilor de fo
losire intensivă, măririi su
prafeței agricole și în
deosebi a celei arabile, 
prin identificarea și lua
rea în cultură a tere
nurilor nefolosite economic, 
a suprafețelor afectate de 
eroziune, cu exces de umi
ditate, a celor acoperite cu 
mărăcinișuri, pîlcuri de ar- 
borete și altele.

în vederea valorificării 
cu eficiență sporită a tere
nurilor în pantă, improprii 
altor culturi în multe uni
tăți agricole din zona de 
deal și submontană s-au 
extins plantațiile de pomi. 
Suprafața ocupată cu li
vezi în unitățile agricole 
socialiste cuprinde, în pre
zent, peste 4 100 ha, din 
care cea mai mare parte 
sînt plantații tinere, reali
zate în ultimii ani. în zona 
de deal, din partea de sud- 
est a județului, au fost 
plantate, în ultima perioadă, 
peste 500 ha cu viță de vie. 
Pentru noi o preocupare 
deosebită o constituie, în 
prezent, întreținerea în bu
ne condițiuni a plantațiilor 
tinere în vederea intrării 
lor la timp pe rod.

O problemă de cea mai 
mare importanță o repre
zintă aplicarea măsurilor 
de prevenire și combatere 
a eroziunii pe terenurile în 
pantă. Pe o suprafață de 
peste 6000 ha teren arabil 
amplasarea culturilor s-a 
făcut în fîșii — prășitoarele 
alternînd cu cerealele pă- 
ioase și alte culturi care 
protejează mai bine solul — 
intercalate cu benzi înier- 
bate. Rezultate bune din a-

Congresu- 
partidului 
problemă 

să

Șantierul naval Turnu Severin

cest punct de vedere au ob
ținut cooperativele agricole 
din Bîrgăoani, Boghicea, 
Doljești, Ștefan cel Mare, 
Sagna, Stănița, Răucești, 
Țibucani. Și în plantațiile 
de pomi și vii se execută 
lucrări în complex pentru 
prevenirea șl combaterea e- 
roziunii solului — terasări, 
înierbări, consolidări de ra- 
vene și ogașe, drumuri de 
exploatare și1 altele. Aseme
nea acțiuni sînt prevăzute 
a se efectua, anul acesta, 
pe o suprafață de peste 500 
ha. Cu rezultate bune se 
prezintă cooperativele agri
cole din Răucești, Grumă- 
zești, Petricani, Deleni, O- 
niceni, Bozieni, Rediu și al
tele. Ținînd seama de sar
cinile mari ce ne revin 
pentru creșterea producției 
în anii viitorului plan cin
cinal, măsurile de preveni
re și combatere a eroziunii 
vor fi extinse pe întreaga 
suprafață afectată de acest 
fenomen.

O atenție sporită se acor
dă îmbunătățirii pășunilor 
și fînețelor naturale degra
date, prin reînsămînțări, su- 
praînsămînțări, și executa
rea unor lucrări de întreți
nere. începuturi bune în a- 
ceastă direcție sînt la Băl
țătești, Ghindăoani, Grumă- 
zești. Pentru refacerea pă
șunilor și fînețelor naturale 
degradate, care ocupă mari 
suprafețe și au o producti
vitate scăzută, sînt necesare 
lucrări în complex. De a- 
ceea, în vederea îmbunătă
țirii lor într-un timp cît 
mai scurt și asigurării ba
zei furajere necesare secto
rului zootehnic în plină dez
voltare aș propune să se 
repartizeze credite pe ter
men lung, așa după cum se 
prevăd și pentru alte lucrări 
de îmbunătățiri funciare 
(irigații, desecări, plantații 
etc). De asemenea, în vede
rea executării lucrărilor a- 
gricole pe terenurile în pan
tă, este necesar să se ur
genteze introducerea sis
temei de mașini corespun
zătoare : tractoare pe șeni
le, pluguri, semănători, ma
șini de recoltat, pentru 
sit furaje etc.

Folosirea intensivă a 
mîntului și obținerea de 
producții mari și constante 
se asigură prin extinderea 
irigațiilor pentru care sînt 
condiții favorabile și în ju
dețul nostru. Suprafața a- 
menajată pentru irigat va 
fi mărită anul acesta cu 
peste 2000 ha. In total uni
tățile agricole socialiste vor 
iriga peste 6300 ha. Avînd 
în vedere posibilitățile e- 
xistente, pînă la finele vii
torului plan cincinal su
prafața irigată va fi spo
rită la peste 25 000 ha A- 
menajarea de sisteme mari, 
în zona Tupilați, Botești, 
Gherăești. Săbăoani, permi
te concentrarea și reduce
rea investițiilor specifice.

Dintre acțiunile privind 
îmbunătățirile funciare, 
prezintă importanță înlătu
rarea excesului de umidi
tate de pe unele suprafețe, 
precum și prevenirea inun
dațiilor, Prin posibilitățile 
locale au fost începute u- 
nele lucrări pentru scurge
rea apelor în exces, la Tri- 
fești, Văleni, Talpa, De
leni. Anul acesta se vor e- 
xecuta, în continuare, lu
crări de desecare la coope-

co-

pâ-

rativele agricole din Rău- 
cești și Timișești. De ase
menea. este în curs întoc
mirea proiectelor pentru lu
crările de prevenire a inun- 
dațiilor la Cordun, 
Roman, Tămășeni și 

Pentru a asigura 
rea cît mai deplină 
mîntului și a evita 
de teren sub orice formă, ne 
preocupă ținerea unei evi
dențe corecte a fondului 
funciar, a tuturor schimbă
rilor ce au loc în modul de 
folosință. Au fost luate mă
suri pentru reactualizarea 
evidenței funciare și, toto
dată, s-au început și unele 
lucrări pentru introducerea 
cadastrului funciar în le
gătură cu această proble
mă, aș propune ca să se în
ființeze oficiile cadastrale 
județene, organe care s-au 
dovedit a fi de un real fo
los în coordonarea tuturor 
acțiunilor privind fondul 
funciar în prezent sînt pe 
terminate lucrările privind 
planul de folosință raționa
lă a terenurilor proprieta
te obștească a cooperative
lor agricole, prin care s-au 
stabilit măsurile ce trebuie 
întreprinse pînă în anul 
1975. în vederea valorifi
cării cît mai eficiente a po
tențialului de producție al 
terenurilor, în atenția di
recției agricole, a specialiș
tilor din unități stă proble
ma amplasării judicioase 
a culturilor pe teritoriu, în 
zonele cu condițiile cele mai 
favorabile. Așa, de exemplu, 
în multe unități din zonele 
Tg. Neamț și Piatra Neamț 
au fost concentrate, pe su
prafețe însemnate, culturi
le de cartofi, iar în zona 
Roman, sfeclă de zahăr.

Cunoașterea capacității 
productive a solului, pe ba
za analizelor agrochimice și 
pedologice efectuate, a ur
măririi rezultatelor de pro
ducție obținute an de an, 
ne permite să folosim, în 
mod rațional, îngrășămin- 
tele organice și chimice. 
Acestea se aplică pe baza 
unui plan de fertilizare în
tocmit pentru mai mulți 
ani, ținînd seama de poten
țialul natural al solului și 
de cerințele plantelor cul
tivate.

O acțiune importantă 
pentru ridicarea producti
vității pămîntului o repre
zintă ameliorarea solurilor 
acide, care ocupă o suprafa
ță de circa 25 000 ha Pen
tru corectarea acidității, a- 
nu) trecut au fost aplicate 
peste 7000 tone amendamen
te calcaroase, îndeosebi în 
unitățile din zona sub
montană - Răucești, Brus
turi, Drăgănești, Bălțătești, 
Borlești, Gîrcina. Anul a- 
cesta și în anii următori, a- 
ceastă acțiune va fi extinsă. 

Posibilitățile de folosire 
rațională a pămîntului și de 
ridicare a fertilității solu
lui sînt foarte mari Anali- 
zînd perspectivele de dez
voltare a agriculturii jude
țului, direcția agricolă a 
stabilit un plan concret 
de măsuri care să ducă la 
ridicarea fertilității fondu
lui funciar și creșterea 
producției la toate culturi- 

agricole și în zootehnie.

Sagna, 
altele, 
folosi- 
a pă- 
risipa

Realizarea sarcini
lor de plan este o pro
blemă esențială, pe 
care întreprinderea 
„Electromontaj" din 
Capitală o rezolvă o 
dată la... două trimes
tre. în primele trei 
luni ale acestui an, 
planul de producție a 
fost îndeplinit in pro
porție de 83 la sută, 
în trimestrul următor, 
ca prin farmec, toate 
neajunsurile au dispă
rut și, ca urmare, pla
nul semestrial a fost 
realizat integral și 
chiar depășit. Semn 
bun, s-ar putea spu
ne. Dar a sosit un nou 
trimestru al nerealiză- 
rilor. Si, in lunile iu
lie și august, planul de 
producție a fost par
țial îndeplinit. Mai 
mult, consecventă față 
de noua situație, con
ducerea întreprinderii 
prevede că, pînă la fi
nele acestui trimestru, 
rămînerea în urmă să 
se ridice la 4 milioa
ne lei.

Cauza principală ar 
fi una singură: nea
junsurile în aprovizio-

narea cu materiale, în
treținute de „superio
rii" întreprinderii, a- 
dică tru'tul „Electro- 
montaj" și forul de re
sort din Ministerul E- 
nergiei Electrice. Lip
sind unele cabluri elec
trice subterane, un de
legat al ministerului a 
plecat să negocieze cu 
furnizorul; un vagon 
de cabluri e pe drum, 
gata, gata să sosească. 
La fel ca în trimes
trul I. De asemenea, 
l.C.M.P. București — 
aparținînd aceluiași 
trust — întîrzie nejus
tificat livrarea stîlpilor 
metalici. Tot ca în tri
mestrul I. Deci, isto
ria se repetă.

în întreprindere at
mosfera e calmă; se 
așteaptă ultimul tri
mestru, tind conform 
„tradiției" se va re
dresa situația. Dar 
dacă istoria nu se va 
mai repeta ? Se vor 
amputa sarcinile de 
plan ? De ce sarcinile 
și nu salariile celor 
care perturbă aprovi
zionarea tehnico-mate- 
rială ?
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Ing. Anton LUCA 
director adjunct 
al Direcției agricole 
județene Neamț

(Urmare din pag. I)

® La anul și la mulți...

Patruzeci de aparta
mente de pe strada 
Plopilor din Cluj nu 
vor fi gata de Anul 
Nou, cum prevede pla
nul. Deși lucrările de 
fundații au fost exe
cutate in cursul luni
lor aprilie-mai. Cau
za? Un timp, lucră
rile au fost suspenda
te și au fost reluate 
în iulie, turnîndu-se și 
betoanele la parter. 
Apoi, șantierul a fost 
abandonat. Din cauză 
că constructorul 
avut unde să 
plaseze macaraua 
tru continuarea
arărilor. Locul prevă
zut pentru aceasta

n-a 
am- 
pen- 

lu-

este încă ocupat și toți 
așteaptă ca locul să 
se... dezocupe de la 
sine. Pentru întîrzie- 
re în terminarea apar
tamentelor, beneficiarii 
ar putea aplica pena
lizări celeilalte părți 
contractante, care după 
unele calcule, s-ar ri
dica la circa 2 000 de 
lei pe zi. Desigur, sta
tul nu poate suporta 
aceste penalizări. A- 
tunci cine, macaraua, 
că din cauza ei nu se 
continuă lucrările ? 
Macaraua nu are de 
unde; e din fier I Dar 
gospodarii orașului, ei 
stau de lemn ?

• Se așteaptă ulii

randament 
de mașini 
La între- 
construcții 

transporturi 
specialiștii

Un imperativ al ac
tivității de pe șantiere 
este folosirea cu ma
ximum de 
a parcului 
și utilaje, 
prinderea 
speciale 
București,
sînt de acord cu a- 
ceastă necesitate. Ca 
urmare, au trecut la 
întocmirea unui studiu 
care să identifice mo
dul cel mai avantajos 
de exploatare a trei 
combine aduse din im
port, încă de anul tre
cut, destinate execută
rii fundațiilor stabili
zate. Studiul a fost a- 
bandonat, cei angre
nați în elaborarea lui

și „punere 
a prefabri- 
construcția 

Din nou au

primind alte sarcini. 
Atunci, alți specialiști 
s-au ocupat să întoc
mească alte studii. Vi
zau, in final, mecani
zarea unor lucrări de 
descărcare 
în operă" 
calelor la 
de poduri.
apărut sarcini operati
ve, specialiștii au pri
mit alte atribuții și 
studiul a fost uitat. 
Acum se așteaptă „o 
zodie" mai bună, pen
tru a fi lansat ultimul 
studiu; el ar indica, 
se spune, tratamentul 
ce trebuie aplicat ce
lor care irosesc forțe
le, care bagatelizează 
organizarea științifică.

• Cine stringe

șurubul ?
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utilaje tehnologice, să primim de la 
beneficiari toate documentațiile teh
nice. Uzina noastră și-ar realiza e- 
xemplar planul și contractele de 
livrare și nu ar mai trece drept 
„campioană" a încurcăturilor cu di
verși beneficiari.

La comisia economică a Comitetu
lui județean de partid Sibiu, tov. 
Marius Buda ne-a dat lămuriri supli
mentare.

— Uzinei „Independența" îi lipsește, 
în primul rînd, un sprijin mai efi
cient din partea ministerului și a 
centralei industriale. Nu „ajutor" dat 
prin circulare, scrisori, note telefo
nice, prin intermediul hîrtiilor, ci li
nul concret, aici, la fața locului. în a- 
cest an, uzina a beneficiat, în mă
sură mai mare, de intervenția orga
nelor de partid județene, municipale 
și a Comitetului de Stat al Planifică
rii, decît din partea forurilor ei de 
resort. Nu întîmplător, adunarea pen
tru dezbaterea cifrelor de plan pe 
1970, ce urma să aibă loc ia această 
uzină, prima dată a fost amînată. Ar 
fi avut un caracter pur formalj în- 
trucît, la acea dată ar fi trebuit să 
se discute, în necunoștință de cauză, 
despre pregătirea unei producții fan
tomă, de loc conturată cu precizie

Din păcate, investigațiile anchetei 
ne-au oferit și alte dovezi ale mo
dului defectuos în care centrala in
dustrială amintită și ministerul de 
resort soluționează unele probleme 
stringente ale activității uzinei. Prea 
multă scriptologie și birocrație și-a 
făcut Ioc îo raporturile dintre aces

te foruri și întreprinderea sibiană 
Luni în șir, uzina s-a rugat și a ce
rut sprijin pentru a obține urgent din 
import anumite materiale, de care 
avea mare nevoie. Dar a fost purtată 
eu vorbe și pe drumuri, de la „Ana 
la Caiafa", ca pînă la urmă uzina 
să-și trimită directorul ei comercial 
în străinătate i să se descurce cum o 
ști, numai să aducă mai repede ma-

vedere al uzinei - neajunsuri în a- 
cest an. De pildă, Fabrica de zahăr 
Corabia (unitate nouă) și Uzina me
canică Roman au renunțat subit la 
comenzi | întreprinderea minieră 
Moldova Nouă, Uzina metalurgică 
Bacău, Combinatul siderurgic Reșița, 
Fabrica de geamuri Tîrnăveni și al
tele nu și-au depus nici pînă la mij
locul lunii august documentațiile teh-

Problema utilajelor complexe
terialele In plus, după cum ne spu
nea tov. ing Schuster Hermann, ad
junct al dispecerului-șef al uzinei, 
ministerul și centrala industrială nu 
au luat nici o atitudine împotriva a- 
celor beneficiari care inițiază și în
trețin ..jocul" de-a comenzile. Unele 
comenzi au fost anulate, fără nici c 
explicație. Atunci, uzina a cerut fo
rului ei de resort să i se scoată din 
planul fizio obligațiile respective 
Răspunsul a fost ■. nu. E de-a drep
tul nesinceră și artificială „umfla
rea", pe această cale, a planului pe 
anul 1969

Cîteva cazuri concrete de benefi
ciari care au creat — din punctul de

nice pentru utilajele tehnologice con
tractate în acest an i iar fabrica de 
cărămidă „Record" — Sibiu a avut 
termen de punere în funcțiune în 
trimestrul II a.c și a solicitat livra
rea utilajelor în trimestrul. III a.c.

Să vedem care este situația la u- 
zina de utilaj chimic „Grivița roșie" 

București Aici, tov inginer-șef de 
concepție. Gelu Osanu, a confirmat 
că neajunsurile întîlnite la întreprin
derea sibiană le înt.împină și uzina 
„Grivița roșie" Dar a scos în evi
dență și unele particularități Bună
oară. puzderia de comenzi — anul a- 
cesta, numai întreprinderii „Colorom" 
— Cndlea. trebuie să i se onoreze 472

comenzi — fiecare dintre ele cuprin- 
zînd 2—3 utilaje, în medie cu o greu
tate sub 800 kg. Este nerentabil pen
tru uzină și pentru economia națio
nală ca colectivul de aici să-și con
sume capacitatea de muncă cu niște 
producții care pot fi realizate de o 
cooperativă meșteșugărească" „N-a
vem ce face, așa a dispus forul care 
a dat repartițiile" — a precizat ingi
nerul șef de concepție. Pentru reali
zarea celor 472 comenzi, care repre
zintă circa 80 la sută din producția 
pe o lună a uzinei, s-a utilizat o ca
pacitate de pregătire echivalentă cu 
activitatea pe un trimestru și jumă
tate a serviciilor tehnice și de con
cepție ale uzinei. Desigur, nici un 
furnizor nu și-ar mai dori să lucreze 
în asemenea condiții care subminea
ză creșterea productivității muncii, a 
rentabilității, a eficientei economice, 
în general

Tov ing. Cornel Hăprian, de care 
am amintit a recunoscut valabilita
tea majorității observațiilor făcute de 
cele două uzine A dat asigurări că 
s-au luat măsuri ca, în viitor, să nu 
se mai tolereze târăgănelile în pre
darea documentațiilor tehnice de că
tre beneficiari în orice caz. pe an
samblul centrale! Industriale, sarci
nile anului în curs se vor îndeplini 
și depăși De pe acum sînt gaia o 
parte dintre utilajele necesare unor 
capacități industriale ce vcr intra în 
funcțiune în prima etapă a anului 
1970 Consemnăm, desigur, cu satis
facție aceste rezultate, dar trebuie 
spus că problema fabricării utilaje
lor tehnologice, în conformitate cu 
prevederile planului pe anul viitor

cu necesitatea de a Înfăptui exemplar 
programul de investiții al viitorului 
cincinal este mult mai complexă. Nu 
de mult timp, conducerea de partid 
și de stat a trasat constructorilor de 
mașini sarcini de mare răspundere 
pentru creșterea producției în acest 
domeniu, pentru realizarea de linii 
și instalații complexe, destinate in
dustriei chimice și rafinăriilor. Prin
tre ele se disting linia de 150 000 
tone pentru îngrășăminte chimice, 
unele linii de fabricare a etilenei, 
sodei calcinate și o fabrică de po
lietilenă, renunțîndu-se la impor
turi Realizarea unor asemenea sar
cini care revin și celor două uzine 
amintite impun nu numai înlătura
rea neajunsurilor depistate, ci mult 
mai mult : este vorba de reconside
rarea activității privind fabricarea u- 
tilajelor tehnologice complexe. în 
acest sens, centralei industriale re
cent create îi revin îndatoriri de 
mare însemnătate. Nu este vorba de 
luarea unor jumătăți de măsură, ci 
de revederea atentă a întregului sis
tem de relații atît între uzinele pro
ducătoare și minister, cît și între a- 
cestea și beneficiari Evident, ceea ce 
trebuie întreprins în acest domeniu, 
cel mai bine cunosc forurile de re
port respective din Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini De 
aceea, după un timp, vom reveni atît 
în cele două uzine, cît și la forul de 
resort pentru a vedea ce măsuri cu- 

‘ rente și de perspectivă s-au luat în 
acest domeniu și cum se acționează 
în vederea rezolvării judicioase a 
problemei utilajelor tehnologice com- 
olexe

întreprinderea de 
mecanizare și trans
porturi pentru lu
crările de îmbunătă
țiri funciare Bucu
rești (I.M.T.L.I.F.) 
are sarcini și atribu
ții precise : presta
rea de servicii pe 
șantierele de irigații, 
precum și întreține
rea corespunzătoare a 
dotației tehnice. Nu 
întotdeauna insă a- 
cestea sînt riguros 
îndeplinite. Pe șan
tierul de irigații Pie- 
troiu-Ștefan cel Ma
re, județul Ialomița, 
de trei săptămâni, mai 
multe dragline sînt 
folosite cu randament 
scăzut din cauza de
fecțiunilor repetate.

Un autogreder defect 
se află abandonat de 
mai mult timp un
deva pe timpuri. La 
aceasta se adaugă și 
folosirea insuficientă 
— în proporție de 
50-60 la sută — a par
cului de mijloace de 
transport. Sînt lesne 
de înțeles greutățile 
ce se întimpină în 
realizarea ritmică a 
volumului de lucrări 
planificat pe șantier. 
Poate este nevoie de 
o „revizie" a opti
cii conducerii între
prinderii asupra fe
lului în care se achi
tă de atribuțiile ce-i 
revin, în sensul spo
ririi exigenței și a 
simțului de răspundeve.

teh- 
nu 

gos- 
o-

biective eficiente. Du
pă ce s-au procurat 
mijloace fixe in va-

• Fonduri înghețate
De tind lumea se 

știe că banii au ros
tul să circule și... să 
fructifice. Consiliul de 
conducere al coopera
tivei . agricole Coz- 
mești, județul lași, 
cunoaște bine lucrul 
acesta. îl știe dar nu-l 
ia în considerație. Ca 
dovadă, o parte din 
sumele destinate fon
dului de acumulare, 
întăririi bazei 
nico-materiale 
sînt cheltuite 
podărește pentru

loare de multe zeci 
de mii de lei, acestea 
stau nefolosite : o 
moară cu ciocănele, 
34 pluguri reversibi
le, un separator pen
tru lapte, trei semă
nători, materiale din 
beton pentru răsad
nițe. Cu alte cuvin
te, sumele cheltuite 
pentru procurarea a- 
cestor utilaje și ma
teriale stau imobili
zate fără nici un fo
los. Dar dacă consi
liul de conducere dă 
dovadă de imobilism, 
de ce să piardă coo
peratorii ?
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FESTIVALUL Șl CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE FOLCLOR „ROMANIA ’69 PROGRAMUL I

In cadrul Concursului inter
național de folclor „România 
’69", vineri după-amiază a evo
luat pe scena Operei Române un 
nou grup de ansambluri de cin- 
tece și dansuri.

Ansamblul francez „Corre- 
vrots-Vdud&s" din Corravilliers 
a prezentat dansuri și cîntece 
specifice zonei folclorice situate 
in nordul regiunii Franche Com
te. Programul a inclus creații 
populare datînd din secolul al 
XVIII-lea, cum ar fi : „Le Chi- 
breli", dans al conducătorilor 
de atelaje, care-și duceau căru
țele cu lemne in porturile Atlan
ticului, ori „Mi-arn legat cizma", 
dans ce se execută după se
ceriș, exprimând bucuria țăra
nilor care și-au strâns recolta.

Interpreții ansamblului regiu
nii Gera din R.D. Germană au 
adus pe scena concursului dan
suri caracteristice din Mecklen
burg, Turingia și Westfalia. In 
cadrul formației a evoluat și 
grupul instrumental „Muzicanții 
din Possnecker".

Au urmat membrii ansamblu
lui de dansuri populare din 
Karlsruhe — R. F. a Germa
niei. Programul lor a cuprins 
vechi dansuri de breaslă — „Dan
sul țesătorilor", cavalerești (din 
Evul mediu) — „Fluturarea 
steagurilor", ori țărănești — 
„Dansul panglicilor".

Ziua de concurs s-a încheiat cu 
spectacolul susținut de ansam
blul folcloric „Danzerini di Lu- 
cinico" din Frioul-Gorizia. Com
ponența ansamblului italian. în
ființat acum mai bine de 40 de 
ani, au interpretat cîntece și 
dansuri ca „Stajare", „Ciclamin". 
și „Furlana", exemple ale con
tribuției lor la păstrarea și răs
pândirea celor mai caracteristice 
și populare obiceiuri din Gori- 
zia antică.

*

în Capitală și în țară au con
tinuat să se desfășoare specta
colele susținute de ansamblu
rile participante la prima ediție 
a Festivalului internațional de 
folclor „România ’69".

La Arenele Romane și-au dat 
întâlnire, intr-un spectacol plin 
de culoare și vivacitate, inter
preții ansamblurilor „Zemplin" 
din Mihalovce (Cehoslovacia), 
„Canterini Nicastresi" (Italia), 
din Uzdin (Iugoslavia), din 
R.P. Mongolă și cel din Bihor 
(România).

De asemenea, pe stadionul 
„Tractorul" din Brașov au susți
nut programe ansamblul folcloric 
„Ivan Vazov" din Sofia, ansam
blul tunisian, cel maghiar — din 
Debrețin — și artiștii Casei de 
cultură din Făgăraș.

în același timp, ansamblul So
cietății engleze de cîntece și dan
suri populare „Cecil Sharp din 

' Londra și ansamblul românesc 
,Junii Sibiului" au apărut în 

fața publicului din Mamaia, iar 
grupul de dansuri populare ,,Pa- 
jottenland (Belgia), ansamblu
rile folclorice „Rovestnic" din 
Stavropol (U.R.S.S.) și „Poe- 
nița“ din Brașob au dat un 
spectacol la Eforie-ilord.

Ansamblurile „Vsacan" din 
Vsetin (Cehoslovacia), „La Fa
randole" din Courtepin-Fribourg 
(Elveția), „Balada" din București 
și grupul vocal al școlii de insti
tutori din Chartres (Franța) au 
evoluat pe scena grădinii de 
vară a Casei de cultură din Bu
zău.

(Agerpres)

Expoziția internațională
de artă populară

Una din manifestările 
importante din cadrul Fes
tivalului România '69 este 
și Expoziția internațională 
de artă populară, deschisă 
in sala de marmură a Ca
sei Scînteii Ea reprezintă 
pe de o parte, pentru țara 
noastră, încununarea unei 
largi activități a mișcării 
artistice de amatori, pre- 
zentînd realizările mește
rilor populari, iar pe de 
altă parte ilustrează preo
cupările mai mult sau mai 
puțin similare dintr-o se
rie de alte țări, încercînd 
să dea o imagine concretă 
a unei problematici teoreti
ce de anvergură ce se va 
dezbate la sesiunea științi
fică, dedicată locului artei 
și culturii populare în so
cietatea contemporană.

înțelegerea acestei pro
blematici, așa cum este ea, 
concretizează în participa
rea străină Ia expoziția de 
artă populară, este diferită, 
fiind evident legată de con
dițiile specifice social-eco- 
nomice ale țărilor respecti
ve • după cum tot atît dee- 
vident este și faptul că no
țiunea de „artă a amatori
lor" are diferite accepții. 
De aceea, vizitatorul va fi 
poate surprins să vadă ma
nifestări de artă foarte va
riate, unele dintre ele nein- 
tegrîndu-se, într-un anume 
sens, conceptului de artă 
populară Toate lucrările 
expuse de către țările par
ticipante încîntă privitorul 
prin formele și culorile lor, 
dar unele dintre ele — cum 
sînt picturile și gravurile 
— noi le-am fi văzut poate 
mai degrabă expuse într-o 
expoziție de artă plastică, 
altele într-o expoziție de 
arte decorative și aplicate, 
iar altele în expoziții de 
artă populară tradițională. 
Situația aceasta reflectă, pe 
plan practic, discuțiile teo
retice cu privire la deli
mitările dintre arta popula
ră șl arta amatorilor, din
tre arta decorativă și apli
cată și arta practicată în 
cadrul îndeletnicirilor zi
se „hobby” Sînt noțiuni di
ferite, acoperind realități 
diverse, toate însă demon- 
strînd necesitatea socială 
a artei în societatea moder
nă, mecanizată și automa
tizată. Era normal în aces
te condiții ca țările parti
cipante să prezinte o varie
tate de aspecte ale „artei 
populare", la prima vedere 
puțin derutante Franța, de 
pildă, este prezentă cu o 
serie de produse admirabi
le lucrate în ateliere meș
teșugărești specializate în 
producerea de obiecte des
tinate comerțului. Cerami
ca imitînd modele vechi, 
bijuteriile, unele inspirate 
din arta epocilor trecute, 
sticlăria, cravatele țesute 
în Bretania, lemnul sînt de 
o calitate indiscutabilă, de- 
monstrînd înaltul nivel a]

Paul PETRESCU

atelierelor șl artizanilor 
francezi. Tot din ateliere cu 
tradiție îndelungată a meș
teșugurilor artistice provin 
și obiectele de ceramică 
prezentate de Mongolia, în 
care ușor se străvede moș
tenirea prestigioasă a artei 
orientale. Ceva mai aproa
pe de felul cum concepem 
noi arta de amatori este 
standul Ungariei în care 
sînt expuse mai ales țesă
turi și broderii, unele din
tre ele inspirate de modele 
țărănești celebre. Polonia 
este prezentă cu o serie de 
obiecte de lemn sculptat și

cor sugestiv, cu o floră și 
o faună transfigurată. Ce
ramica smălțuită și nesmăl
țuită din foarte multe cen
tre de olari este reprezen
tată de piese noi care se 
ridică la valoarea celor din 
muzeele noastre. Destul de 
bine înfățișată este și arta 
lemnului, lucru pe care nu-1 
putem spune despre prelu
crarea artistică a metalelor, 
gen foarte puțin prezent în 
expozițiile noastre în gene
re. Broderiile de piele, co
joacele și chimirurile se 
află într-o mare varietate 
ornamentală. Alături de

CREAȚIA POPULARĂ

NU POATE FI SCOASA
LA NESFÎRȘIT NUMAI
DIN LADA DE ZESTRE

colorat care continuă o ve
che tradiție a artei populare 
poloneze, după cum nu lip
sesc nici cunoscutele tăie
turi de hîrtie colorată, gen 
în aparență minor, dar de 
delicate efecte artistice. 
R.D. Germană a adus, a- 
lături de cîteva impri
meuri și alte obiecte de artă 
decorativă, o serie remar
cabilă de picturi și gravuri 
lucrate de artiști amatori.

într-o sală alăturată sînt 
expuse obiectele de artă po
pulară românească, repre- 
zentînd tradiționala biena
lă de artă populară Este 
drept să spunem că sala 
românească este de o mare 
frumusețe, farmecul artei 
noastre populare strălucind 
în zeci și sute de feluri. 
Privirea este atrasă de co
stumele din Argeș și Mus
cel, .de cele din Arad și 
Suceava, de sumanele bi- 
horene sau de cele bu- 
covinene. Din ce în ce 
mai reprezentată în cursul 
ultimelor două bienale este 
partea centrală a Munteniei, 
celebrul ținut al Codrilor 
Vlăsiei, străveche regiune 
românească din marea cîm- 
pie a Dunării, cu costume 
surprinzător de variate și 
cu un colorit în care se 
pot distinge parcă și une
le ecouri ale orientului. Un 
orient mai accentuat în 
trăsăturile sale ne oferă 
panourile cu artă populară 
dobrogeană pe care apar 
străveziile broderii tătărești 
și turcești aducînd un de

țiunilor întreprinse de ca
sele județene ale creației. 
Dacă în atîtea alte prilejuri 
ne-am ridicat împotriva a- 
buzului de grafică în expo
ziții, grafică ce întuneca 
uneori exponatele, aici poa
te că ar fi binevenită o pre
zentare grafică, sintetică, 
a mișcării artistice de ama
tori. Adică ar fi fost foarte 
util să se știe că obiectele 
selecționate în această „fi
nală" de artă populară 
provin din activitatea atîtor 
cercuri de artă populară în 
care activează atîți artiști 
amatori. Creația artistică 
populară trece azi prin 
profunde transformări care 
trebuie să se oglindească 
neapărat și în creația artiș
tilor amatori. Impresia do
minantă, după vizitarea 
frumoasei expoziții de la 
Casa Scînteii este una de 
artă populară veche și nu 
una de artă populară nouă. 
Bineînțeles că arta popu
lară nouă nu este cea în 
care pe diferite obiecte tra
diționale apar lipite for
mule sau embleme con
temporane, ci cea care 
exprimă un fel de „a 
vedea” și necesități noi. 
Creația artistică populară 
a fost multă vreme un fe
nomen spontan, de masă. 
Azi în condițiile în care a- 
ceastă creație își schimbă 
unele din caracteristici, ros
tul caselor de creație ju
dețene este tocmai să im
prime un curs nou și sănă
tos, legat de tradiție, crea
ției artistice populare mo
derne. Or, în expoziția de 
la Casa Scînteii acest efort 
nu apare explicit. Succese
le remarcabile obținute de 
mișcarea noastră artistică 
de amatori în ultimii ani, 
în domeniul jocului, cînte- 
cului și spectacolului po
pular fac să presupunem 
că aceleași succese au fost 
obținute și în domeniul ar
tei populare plastice sau 
decorative.

Mișcarea artistică de a- 
matori nu este o acțiune de 
colecționare de obiecte, ci 
o mișcare activă, care impu
ne anume linii de dezvolta
re și orientare și care fur
nizează impulsul necesar 
pentru producerea de obi
ecte de artă populară ac
tuale. Din acest punct de

costumele românești sînt 
prezentate și costume un
gurești, săsești și secuiești, 
a căror tonalitate cromati
că adaugă note caracteris
tice ansamblului expoziției.

Marea concentrare de 
frumuseți ale artei popula
re românești a făcut ca pe 
un teritoriu relativ redus 
să fie organizate în ace
lași moment patru mari 
expoziții de artă populară 
de profil și cu scopuri 
diferite. Este firește îm
bucurător că în atenția ofi
cialităților și a publicu
lui larg arta populară o- 
cupă un loc atît de impor
tant. Ținînd însă seama de 
țelurile diferite ale aceas- 
tor manifestări expoziționa- 
le, nu putem să nu remar
căm o oarecare uniformita
te. Astfel, socotim că este vedere, confruntarea inter- 
bine că UCECOM-ul se a- națională de la Casa Scîn- 
dresează tradițiilor auten
tice de artă populară în va
lorificarea meșteșugurilor 
artistice, că este bine că a- 
ceste meșteșuguri sînt pre
zentate în aspectele lor is
torice și etnografice la Mu
zeul Satului și că la tîrgul 
de artă populară se vînd 
„replici” autentice publicu
lui cumpărător. Dar con
siderăm 
națională 
Scînteii 
biecte „noi" ar fi tre
buit să fie mai mare pen
tru a nu da impresia, stră
lucită în adevăr, a unei co
lecții muzeale. O asemenea 
expoziție ar trebui să dea 
și măsura dinamismului ac

că la 
de

procentul de o- 
,nol“

expoziția 
la Casa

națională de la Casa Scîn
teii ne apare ca deosebit 
de instructivă, deși partici
parea străină este relativ li
mitată. Poate că un schimb 
de experiență în continuare 
între Casa centrală a crea
ției populare din București 
și forurile similare străine 
ar fi prilej de rodnice în
vățăminte. Lucrul este cu 
atît mai ușor pentru noi. 
cu cit formele organizato
rice adecvate ar avea ca 
suport puternica tradiție de 
artă populară încă vie în 
țara noastră, care nu aș
teaptă decît valorificarea 
ei deplină în lumina unei 
concepții active despre e- 
ducația 
ti că a

estetică și patrio- 
maselor populare.

cinema
• My fair lady : PATRIA — 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20,15.
• Căsătorie din interes : VICTO
RIA — 8,45 : 11 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20,45.
• Singurătate în doi : CENTRAL
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30.
• Din plictiseala: CENTRAL — 
21.
• Program pentru copil s DOINA
— 9 ; 10.
• Tinerețe fără hătrînețe : DOINA
— 11,30 : 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
FLOREASCA — 9 : 11,15 ; 13.30 : 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• Tigrul : FESTIVAL — 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la gră
dină — 20, GRADINA DOINA —
19.30, LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• România orizont *69 ; România 
inedită ; De Ia străbuni la stră
nepoți ; Lumina de pe Lotru : 
TIMPURI NOI — 9—21 în con- & 
tinuare.
• Operațiunea „Belgrad" : DACIA
— 8,30—20,45 în continuare.
• Soarele vagabonzilor : REPU
BLICA — 8,15 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI — 8,15 ;
10.15 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21. 
STADIONUL DINAMO — 20.
A Cavalerii aerului : TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18, la gră
dină — 19.45. GIULEȘTI — 15,30 ;
18 ; 20.30.
• Vîrsta ingrată : FEROVIAR — 
9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN — 9.30 : 11,45 ; 14 : 16.15 ;
18.30 ; 20,45.
• Omul momentului : FAVORIT
— 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20.
• Alexandru cel fericit : FLACĂ
RA — 15,30 ; 18, CRÎNGAȘI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Șopronul roșu : FLACĂRA —
20.30.
• Crima din pădure : LIRA —
15.30 ; 18.
A Căsătorie în stil italian : GRA
DINA LIRA — 19,30.
• Neîmblînzita Angelica: LU
MINA — 9—16 în continuare ;
18.45 ; 20,45, COTROCENI — 15,30 ; 
18.
• Roșii șl albi : COTROCENI —
20.30.
• Deșertul roșu : UNION — 15,15 ;
18 ; 20,30.
A Sherlock Holmes : EXCELSIOR
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, FLAMURA — 9—13,30 
în continuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O chestiune de onoare : GRI- 
VIȚA — 9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
AURORA — 9,30 : 12 ; 14,30 ; 17,15. 
la grădină — 20.
• Aruncați banca în aer : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15 ;
17.45 ; 20, DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20, VIITORUL — 15,30 ; 18.
A Călugărița șl comisarul : VII
TORUL - 20,30.
• Noaptea generalilor : BUZEȘTI
— 16, Ia grădină — 20.
• Creola, ochii-țl ard ca flacăra : 
BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,15 ; 18, la 
grădină — 20 ; MIORIȚA — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30, ARTA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 : 18,15 :
20.30, la grădină — 20.
• A trăi pentru a trăi : UNIREA
— 16, la grădină — 19,30.
• Prințul negru : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Tarzan, omul junglei : PACEA
— 15,30 ; 18 ; 20,15, COSMOS —
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Dragoste Ia Las Vegas : VOLGA
— 9.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, VITAN
— 15,30 ; 18, la grădină — 20. 
RAHOVA — 15.30. la grădină — 
20.
• Fata din parc : RAHOVA — 18.
• Comisarul X șl banda „Trei 
cîinl verzi" : MOȘILOR — 15,30, 
la grădină — 20 ; GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 20,15.
• Zosia : MOȘILOR — 18.
O Am două mame șl doi tați : 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.

teatre
• Teatrul Național „I. L. Cara. 
giale” (sala Comedia) : Heldelber- 
gul de altădată — 20.
A Teatrul Giulești (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Martorii se 
suprimă — 20.
A Teatrul evreiesc de stat: Male- 
tri și Betocamoru — 20.
A Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy.) : Birlic — 20 ; 
(grădina Boema) : Nu te lăsa 
Stroe ! — 20.
A Ansamblul folcloric „Perlnlța” 
(în sala Teatrului „C. I. No- 
ttara") : Perinița mea — 19.

t 17,30 — Atletism. Jocurile balcanice.
18,30 — „Cheia orașului" — emisiune- 
concurs realizată de Redacția de ti
neret a Televiziunii în colaborare cu 
Biroul de Turism pentru Tineret al 
C.C. al U.T.C. 19,30 Telejurnalul de 
seară. Buletinul meteorologic. 20,00 — 

documentar „Muzeul satului". 21,10 —Tele-enciclopedla. 21,00 — Filmul ___________ „______________ _ _
Aspecte înregistrate de la Festivalul și concursul internațional de folclor — 
România '69. 21,25 — Monografii contemporane. Oameni de 14 carate. Un 
film despre schimbările survenite în viața oamenilor de pe Valea Arleșului, 
o------ . „------ * s --------------- ~ ■ ■ - - sofia.

serial
în cei 25 de ani liberi. 22,00 — Seară de operetă. Transmisiune de la 
22,45 — Telejurnalul de noapte șl buletin meteorologic. 23,05 — Film 
„Comisarul Maigret".

PROGRAMUL H

19,30 — Telejurnalul de seară. Buletinul meteorologic. 20,00 — Trei melo
dii pe săptămînă. Cîntece de Florin Bogardo. 20,10 — Recitalul de sîmbătă 
seara, susținut de violoncelistul Nicolae Șarpe. 20,30 — Roman foileton 
„Lunga vară fierbinte' — îngerul rău. 21,20 — închiderea emisiunii.

Pe ecrane

„DIN PLICTISEALĂ"

Filmul cu titlul de mai sus, realizat în studioul „Aleksandr Dov|enko‘ 
este o transpunere cinematografică a povestirii lui Maxim Gorki. Pro
tagonista — Maia Bulgakova — a fost distinsă cu Premiul de inter
pretare feminină la Festivalul „Prometeu”-19â8 al filmului republicilor 
din Transcaucazia și Ucraina. în alte roluri : Vsevolod Sanaev, Liud
mila Șagalova, luri Majuga, Viktor Sergacev și alții.

Filmul a fost realizat după scenariul semnat de Artur Voitejki, luri 
Henko, luri Parhomenko, Evgheni Hriniuk, în regia lui Artur Voitejki.

Pedagogia
(Urmare din pag. I)

țați să-i conduci sau să-i educi, e 
nevoie să creezi o stare de spirit 
în care autoritatea să fie în
țeleasă și acceptată. Dar acest 
element nu poate fi obținut decît 
atunci cînd constituie factorul ne
cesar pentru orientarea efortului în 
vederea atingerii unui scop practic 
și util. Dacă ascultarea constituie o 
virtute, nici autoritatea nu poate să 
însemne privilegiu. constrîngere. 
autoritarism. O asemenea concepție 
arbitrară compromite ideea de auto
ritate și poate fi dăunătoare pentru 
echilibrul și coerenta ansamblului 
educativ. Pe de altă parte și atitu
dinea contrară, de extremă îngăduin
ță, de relaxare și „libertate" rău înțe
leasă. poate să strice unei atmosfere 
de liberă acceptare a disciplinei ca

dialogului
aceea ce trebuie statornicită în orice 
colectiv uman.

De fapt, nu există rețete și me
tode infailibile pentru obținerea dis
ciplinei. căci fiecare situație cere o 
analiză aparte, o adaptabilitate și 
un riguros discernămînt din partea 
celor chemați să o rezolve.

A forma spirite, dar și caractere, 
care întreabă și se întreabă la rîn- 
dul lor, înseamnă a ajuta dezvolta; a 
unei gîndiri creatoare, a spirit? ai 
lucid, critic și îndrăzneț. înseamnă 
a participa la formarea multilaterală 
și armonioasă a personalității — 
unul dintre telurile majore ale orîn- 
duirii noastre. însușindu-și această 
optică, pedagogia dialogului nă
zuiește să conducă mai ales gene
rația tînără nu numai spre maturi
tatea intelectuală, dar și spre cea 
afectivă și morală.

Concurs de admitere 

în școlile profesionale
Școlile profesionale de teleco

municații din Bacău și Oradea 
în anul școlar 1969—1970 pregă
tesc electromecanici rețele de te
lecomunicații, cu durata școlari
zării de 3 ani.

Se primesc absolvenți ai școlii 
generale de 8 ani, băieți, avînd 
vîrsta maximă 18 ani.

Actele necesare pentru înscrie
re sînt următoarele : certificatul 
de naștere în original; certifica
tul de absolvire a școlii genera
le în original; fișa copilului de 
la 0 la 15 ani pe care o eliberea
ză școala generală absolvită sau 
certificat medical eliberat de cir
cumscripția medico-sanitară la 
care candidatul este luat în evi
dență ; buletin de analiza sînge- 
lui și rezultatul examenului ra
diologie pulmonar.

înscrierile se fac la sediul șco
lilor pînă la 1 septembrie a. c., 
unde va avea loc concursul de 
admitere între 3—12 septembrie 
1969. în ziua de 2 septembrie a. c. 
va avea loc vizita medicală la 
sediul fiecărui centru. Concursul 
de admitere se ține la următoare
le obiecte: matematică, scris și 
oral; limba română, scris și o- 
ral. Examinarea se face din pro- 
gr-ama școlară a claselor V—VIII.

★

La 1 septembrie începe exame
nul de admitere — probe scrise 
și orale la limba română și ma
tematică — la Grupul școlar hi
drotehnic din Arad. în cadrul a- 
cestui grup școlar funcționează o 
școală profesională de 2 ani care 
pregătește muncitori calificați în 
meseria de operator pentru sta
ții de epurare a apelor reziduale. 
Pot concura numai băieți, din 

toate județele țării, pînă la 18 
ani împliniți în acest an, absol
venți ai școlii generale. Sediul 
școlii: Arad, str. N. Grigorescu, 
nr. 8.

★

între 1—9 septembrie a. c. va 
avea loc un concurs în -vederea 
admiterii la Școala de maiștri 
mecanici agricoli din Buzău, cu 
durata de 1 an. Pot participa la 
concurs absolvenții școlilor pro
fesionale de mecanici agricoli sau 
ai altor școli echivalente, cu o 
vechime de cel puțin 3 ani în a- 
gricultură, cu stagiul militar sa
tisfăcut. De asemenea, este ne
cesară recomandarea unei uni
tăți agricole socialiste.

Alte informații se pot obține la 
secretariatul școlii din str. Cri
zantemelor 17, Buzău, telefon 
2568.

*

Școala profesională de mecanici 
agricoli din Fierbinți, județul Il
fov, organizează între 1—10 sep
tembrie a. c. un concurs în ve
derea admiterii în anul I. La 
concurs pot participa absolvenți 
ai școlii generale de 7 sau 8 ani, 
în vîrstă de 15—18 ani. La ab
solvirea' școlii — de 3 ani — ti
nerii vor obține calificarea de 
mecanici agricoli pentru I.A.S.

La înscriere, candidații vor 
prezenta o copie legalizată după 
certificatul de naștere, certifica
tul de absolvire a școlii gene
rale — în original sau o adeve
rință — certificat de sănătate, 
precum și o recomandare din 
partea I.A.S. sau a trustului zo
nal I.A.S.

(Urmare din pag. I)

diferite, corespunzătoare diversității 
personalității creatoare a autori
lor, piesele care au întrunit aceste 
calități au constituit succese temei
nice ale teatrelor care le-au jucat. 
Cele mai noi dintre ele își așteaptă 
consacrarea în spectacolele stagiunii 
viitoare.

E adevărat că, față de cerințele 
imense și cohtinui ale procesului de 
educare prin teatru a spectatorilor 
și față de posibilitățile dovedite în 
cele mai izbutite lucrări de a răs
punde acestor cerințe, dramaturgia 
noastră rămîne datoare, atît pe pla
nul profunzimii investigației artistice 
a lumii spirituale a omului de azi 
în raporturile sale specifice cu rea
litatea noastră socială, cit și pe pla
nul mijloacelor artistice. Este o pro
blemă care ar merita o discuție mai 
amplă, o analiză cuprinzătoare.

Dar nu e mai puțin adevărat că 
există încă destule piese ade
sea valoroase, care rămîn multă vre
me nebăgate in seamă, neștiute de 
directori, de secretari literari, de re
gizori. Da, de regizori, deoarece în 
ultima vreme alcătuirea repertoriu
lui nu mai este o problemă exclu
sivă a directorului și a secretarului 
literar, ci ea depinde în cea mai 
mare măsură de regizori.

Faptul acesta are un aspect pozi
tiv incontestabil, căci, alegînd o pie
să, regizorul o judecă nemijlocit în 
raport cu viziunea sa scenică, și, in 
felul acesta, constituie și o garanție 
a posibilităților de realizare în spec
tacol. Dar adeseori, preocupat in ex
clusivitate de o anumită modalitate 
scenică, regizorul își alege piesele nu
mai în funcție de propria preocu
pare. Este și aceasta o chestiune de 
criterii. Fără îndoială că trebuie să 
se țină seama de preferințele artis
tice, de gusturile și înclinațiile este
tice ale regizorilor la alcătuirea re- 
pertoriilor, dar cred că și aceste gus
turi și înclinații ar trebui la rîndul 
lor orientate în lumina necesităților 
de conținut și de structură ale re
pertoriului. Am întîlnit directori de 
teatru care au fost nevoiți să re
nunțe la înscrierea in repertoriu a 
unor piese românești — și nu era 
vorba de piese proaste ! — pentru 
că nu izbutiseră să găsească regizori 
pentru ele Observația de față, care 
se raportează la atitudinea regizo
rilor, aruncă o lumină nouă asupra 
responsabilității directorilor înșiși, a 
secretarilor literari și a consiliilor 
artistice. Aceștia au fost învestiți cu 
răspunderea alcătuirii repertoriului. 

ei sînt aceia care trebuie să discute 
și să lucreze cu autorii pentru a pu
tea prezenta spectatorilor piese cu 
un mesaj bogat de idei, piese ne
mijlocit inspirate din actualitate, din 
realitățile noastre socialiste, pătrun
se de idealurile constructive ale 
poporului nostru. Conducători al u- 
nor instituții artistice, cu o misiune 
educativă și culturală limpede defi
nită, ei nu pot accepta cu ușurință 
o situație sau o atitudine care ar 
aduce prejudicii însuși țelului funda
mental al teatrului care le-a fost în
credințat. Puterea lor de convingere 
trebuie să izvorască din propria lor 
convingere în necesitatea de a im

CE ALEGEM 
Șl PENTRU CINE?

pune fiecărui membru al colectivu
lui datoria de a milita necontenit 
pentru orientarea fermă a artei noas
tre teatrale pe drumul umanismului 
socialist, în lumina criteriilor și exi
gențelor ideologice marxist-leniniste 
ale culturii noastre.

Nu trebuie să uităm, desigur, că 
marile succese ale artei noastre sce
nice au însemnat tot atîtea exemple 
de coincidență deplină între gustu
rile și aspirațiile artistice ale regizo
rului și opera dramatică pusă in sce
nă, precum și de colaborare creatoare 
cu autorul, cu scenograful și ceilalți 
interpreți. De la o vreme s-a 
creat prejudecata că marile succese 
ale artei scenice s-au realizat cu o- 
pere ale dramaturgiei străine. Dar 
„D’ale carnavalului?". Dar „Moartea 
unui artist" la Teatrul Național 
București și Teatrul maghiar Cluj ? 
Dar „Meșterul Manole" de Blaga la 
Teatrul Giulești ? Dar „Croitorii cei 
mari din Valahia", dar „Nu sint 
turnul Eiffel" pe diverse scene? Dar 
„Baltagul" ?

Prejudecata de care vorbeam tin
de atît de vizibil să cîștige teren, in
cit ea amenință să devină convinge
re la cea mai tinără generație de 
regizori. Dacă examinăm oricît de 
sumar repertoriul montat de cei mai 
tineri regizori — din ultimele două 
promoții — vom vedea că piesele ro

mânești sînt extrem de rar aborda
te, repertoriul lor fiind dominat de 
literatura de peste hotare, de la tra
gicii greci la Jean Genet, Tenessee 
Williams și Camus. Departe de mine 
gîndul de a nega valoarea artistică 
a vreunuia dintre acești mari dra
maturgi sau de a încerca să-i con
ving pe tinerii regizori să nu se mai 
apropie de ei. Ceea ce nemulțumeș
te este exclusivismul, unilateralita
tea unghiului de vedere asupra ar
tei teatrale, care, în numele unui non
conformism, este foarte aproape să 
ajungă la un nou conformism. Același 
nonconformism, care îi îndeamnă pe 
unii tineri regizori să facă teatru alt

fel decît înaintașii lor, îi duce în mod 
inevitabil la monotonie, la repeta
rea acelorași procedee. Căci, la sfîr- 
șitul acestei stagiuni, am constatat 
cu surprindere cît de mult semănau 
între ele unele din spectacolele pre
zentate de cei mai tineri regizori — 
unii încă studenți, alții proaspeți ab
solvenți.

Și trebuie să spun că, din păcate, 
nu e vorba numai de tineri regizori. 
Chiar și unii dintre regizorii de 
prestigiu, care au consacrat prin 
spectacole memorabile opere de sea
mă ale dramaturgiei noastre națio
nale, punindu-și talentul in serviciul 
lansării unor lucrări noi, expresie a 
spiritualității noastre socialiste, în ul
tima vreme se arată mai puțin e- 
xigenți cu ei înșiși în această direc
ție, mai puțin preocupați de lucrări 
românești de o înaltă semnificație 
socială, cum în mod argumentat a 
demonstrat în paginile acestui ziar 
scriitorul Paul Everac.

Opera activă de educare a publi
cului în spirit etic, patriotic, cetățe
nesc nu se poate desigur înfăptui în 
afara criteriului cultural, In afara cu
noașterii profunde și cuprinzătoare a 
tezaurului de gindire și artă creat de 
înaintașii noștri și de marii artiști ai 
lumii. Vastul tezaur de opere dra
matice pe care cultura mondială l-a 
adunat de-a lungul veacurilor și pe 

care continuă să-1 îmbogățească cu 
fiecare an oferă teatrelor noastre in
finite resurse pentru repertoriul fie
cărei stagiuni. Criteriul valorii îm
bină și aici bogăția și orientarea con
ținutului de idei în lumina idealuri
lor înaintate ale umanității, ale exi
gențelor societății noastre, ale necesi
tății formării unui om nou mul
tilateral înzestrat. An de an reper
toriul teatrelor noastre s-a lărgit, s-a 
îmbogățit corespunzător lărgirii ca
pacității noastre de înțelegere, de a- 
preciere, de discernămînt. Orientarea 
umanistă a repertoriului jucat este 
evidentă. Dar oare de ce și aici tea
trele dau dovadă de atît de puțină 
fantezie ? De ce nu folosesc integral 
sursele de informare care le stau la 
îndemînă, mai bogate decît oricînd ? 
De ce așteaptă să citească sau să afle 
de undeva despre succesul unui spec
tacol pe o scenă străină și numai 
după aceea se gîndesc să pună piesa 
în scenă ? De ce nu caută în primul 
rînd acele opere care exprimă o 
concepție de viață înaintată, o pozi
ție angajată, limpede, în direcția pro
gresului societății și al omului ? De 
ce nu iau mai des inițiativa redesco
peririi unui text uitat, a revalorifi
cării unei opere din marele repertoriu 
umanist, străbătut de idei generoase, 
care merită să fie mereu prezentă în 
conștiința spectatorilor, în noi inter
pretări scenice ? De ce caută uneori 
senzaționalul de dragul senzaționalu
lui, de ce cred că publicul preferă 
violența, turpitudinea și abjecția, dez
văluite pe scenă, în locul sublimu
lui și al avîntului romantic care au 
îneîntat și continuă să îneînte gene
rații de spectatori ?

E limpede, teatrul fără public își 
neagă însăși rațiunea de a exista și 
pentru a-și împlini misiunea edu
cativă, el trebuie în primul rînd 
să placă, să intereseze, să a- 
tragă. Dar depinde despre ce tea
tru e vorba și prin ce mijloace în
țelege el să capteze interesul publi
cului. După cum depinde și despre 
ce public e vorba S-a dovedit în mod 
cert că publicul nostru nu preferă 
violența și nici atmosfera de destră
mare din unele opere care închid 
orizontul omului, că paletei unico- 
lore îi preferă bogăția de sensuri și 
idealuri ale marii dramaturgii care 
cultivă noblețea gîndirii și a sen
timentelor. De aceea credem că
orientarea unilaterală vădită la u-
nele teatre și în propunerile pen- A 
tru actuala stagiune spre piese 
cu un orizont sumbru, cețos, care 
seamănă neîncrederea în om și în 
forțele lui, nu corespunde menirii 

teatrului nostru și nici cerințelor 
spectatorilor. Cu atît mai mult cu cît 
dramaturgia străină din țările socia
liste și din alte țări ne oferă nume
roase exemple de piese militante, 
străbătute de patosul afirmării dem
nității umane, al frumuseții persona
lității sale, pătrunse de încredere în 
viitor, cu un mesaj optimist. 
S-a vorbit de mai multe ori 
în ultima vreme despre necesita
tea unor studii de sociologie a 
teatrului. Au devenit mai necesare 
ca oricînd, acum, cînd criteriul e- 
fectului asupra publicului a devenit 
hotărîtor în evoluția artei noastre tea
trale. Poate că acel Centru de cer
cetări, pentru problemele culturii și 
artei, aflat în proiect, va avea în 
vedere și această problemă. Dacă nu, 
măcar la A.T.M... Publicul nostru și-a 
cucerit dreptul de a primi tot ce a 
creat mai valoros și mai elevat dra
maturgia națională și cea universală, 
tot ceea ce poate să-i lumineze min
tea și inima, să-i comunice bucu
ria de a- trăi, să-i întărească încre
derea în viață și în forțele omului 
de a birui toate piedicile în calea fe
ricirii. Marile opere artistice au fost 
totdeauna accesibile publicului larg 
și ele au contribuit totdeauna Ia înăl
țarea morală, la purificarea spiri
tuală a privitorilor. Atunci cînd pu
blicul manifestă lipsă de receptivi
tate față de o operă cu adevărat va
loroasă, el trebuie ajutat s-o înțe
leagă, trebuie pregătit prin acele ne
numărate mijloace care-i stau tea
trului la îndemînă pentru educarea 
spectatorilor, pe lîngă spectacolele o- 
bișnuite. Dar acțiunile culturale ale 
teatrelor în afara spectacolelor au 
rămas sporadice. Iar pentru comple
tarea numărului de spectatori, une
le teatre recurg la expediente, înmul
țind numărul reprezentațiilor și con- 
sumînd astfel energie umană, poten
țial artistic și mijloace materiale în 
plus sau, și mai rău, încropind la re
pezeală spectacole ușurele șl ieftine 
care nu spun nimic, pervertind gus
turile celor încă neformați și înde- 
părtînd, de fapt, publicul. Și atunci, 
spectatorul preferă să stea acasă co
mod, să vadă un spectacol la Tele
viziune, de cele mai multe ori cu cei 
mai buni artiști ai țării, sau, de ce 
nu, să urmărească chiar concursul de 
muzică ușoară de la Mamaia.

Avem forțe artistice, dramaturgi ta- 
lentați, actori, regizori, scenografi de 
prima mină. Dar să nu uităm că nu 
tot teatrul românesc este la nivelul 
cel mai de sus și va trebui să depu
nem toate eforturile pentru a realiza 
acest deziderat.



SClNTEIA — sîmbâtti 30 august 1969 PAGINA 5

Sosirea unei delegații 
parlamentare suedeze
Vineri după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație parlamentară sue
deză, condusă de Henry Allard, 
președintele Camerei deputaților, cu 
soția, care va face o vizită în țara 
noastră la invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia.

Din delegație fac parte deputății 
Eric Nelander, Yngve Nillsson, Jo
hannes Antonsson, Anders Haglund, 
Paul Jansson, precum și Finn Berg- 
strand, secretarul delegației.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinat.ă de Ște
fan Voitee, președintele Marii Adu

nări Naționale, cu soția, Mia Groza 
și Gheorghe Necula, vicepreședinți 
ai M.A.N., Mihai Dalea, Traian Io- 
nașcti, Gheorghe Roșu, Aurel Vijoli, 
președinți de comisii permanente ale 
Marii Adunări Naționale, Roman 
Moldovan, vicepreședinte al Consi
liului economic, Petru BurlacU, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Mărgineanu, secretar al 
M.A.N., deputați, funcționari supe
riori din M.A.N. și M.A.E.

Erau prezenți Cari Rappe, amba
sadorul Suediei la București, și mem
bri ai ambasadei.

(Agerpres)

Vernisajul expoziției de fotografii 
„Vietnam 1968-1969“

Consacrată apropiatei sărbătoriri a 
Zilei proclamării independenței Viet
namului, expoziția de fotografii „Vi
etnam 1968—1969“ deschisă vineri la 
amiază în Capitală, sub egida Institu
tului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea, reprezintă un 
mesaj al eroicei lupte a poporului 
vietnamez împotriva agresiunii ame
ricane, o expresie a hărniciei acestui 
popor, a rezultatelor obținute în cons
trucția socialistă a țării.

La vernisaj au luat cuvîntul Mihnea 
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al

I.R.R.C.S., și Hoang Tu, ambasadorul 
R.D. Vietnam la București.

Au participat Vasile Dinu, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
reprezentanți ai Consiliului Național 
pentru Apărarea Păcii, oameni de 
artă și cultură, ziariști.

Au fost de față membri ai Amba
sadei R.D. Vietnam la București, ata
șați culturali și de presă ai unor mi
siuni diplomatice.

(Agerpres)

Plecarea reprezentantului Partidului 
Muncii din Elveția care a participat
la Congresul al

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala tovarășul Henry Trub, membru 
al Biroului Politic al Partidului 
Muncii din Elveția, care a reprezen
tat acest partid la lucrările celui 
de-al X-lea Congres al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă-

X-lea al P. C. R.
neasa, oaspetele a fost salutat de 
tovarășii Florian Dănălache, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Andrei Ștefan, prim-adjunct 
de șef de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști.de partid.

Sărbătoare 
la Cenad

Vizitele delegației Asociației 
de prietenie sovieto-română

Telegramă
Ministrul relațiilor externe al 

Republicii Cuba, Raul Roa Garcia, 
a adresat o telegramă ministrului a- 
facerilor externe al Republicii So
cialiste România, Corneliu Mănescu, 
prin care mulțumește pentru mesa
jul de felicitare trimis cu prilejul 
celei de-a XVI-a aniversări a zilei 
de 26 iulie — Ziua insurecției națio
nale cubaneze — și exprimă sincera 
sa recunoștință pentru cordialele 
urări transmise.

Sosirea noului ambasador 
al Danemarcei la București

Vineri după-amiază a sosit în Ca
pitală Torben Busck-Nielsen, noul 
ambasador extraordinar și plenipo
tențiar al Danemarcei la București.

(Agerpres)

In cursul zilei de vineri, A. T. La
vrentieva, conducătoarea delegației 
Asociației de prietenie sovieto-româ- 
nă, adjunct al ministrului industriei 
ușoare al U.R.S.S.. s-a întîlnit cu 
membri ai conducerii Ministerului 
Industriei Ușoare din țara noastră. 
In aceeași zi, membri ai delegației 
au fost oaspeții Institutului de cerce
tări economice din Capitală. Delega
ția a vizitat de asemenea „Expoziția 
Realizărilor Economiei Naționale — 
România 1969". La sosire oaspeții au 
fost întîmpinați de Ion Popescu, ad
junct al ministrului industriei u- 
șoare.

★
Cu prilejul vizitei în țara noastră 

a delegației Asociației de prietenie 
30vieto-română, condusă de A. T. La
vrentieva, vicepreședinte al condu
cerii centrale a. asociației, adjunct 
al ministrului industriei ușoare al 
U.R.S.S., vineri, ambasadorul Uniu
nii Sovietice la București, A. V. Ba
sov, a oferit un cocteil în saloanele 
ambasadei. Au participat Mihail Ro- 
șianu, președintele Consiliului gene
ral A.R.L.U.S., Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, Nicolae Ionescu, adjunct de șef 
de secțje la C.C. al P.C.R., membri 
ai Consiliului general A.R.L.U.S., 
funcționari superiori din M.A.E., oa
meni de artă și cultură, ziariști.

★
Delegația Asociației de prietenie 

sovieto-română. care, la invitația 
Consiliului general A.R.L.U.S., a

participat la sărbătorirea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, a avut vi
neri seara, la Casa prieteniei 
româno-sovietice, o întîlnire cu oa
meni ai muncii din Capitală.

La întîlnire au luat parte tovară
șii Mihail Roșianu, președintele Con
siliului general A.R.L.U.S., Ion Mo- 
raru, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, și 
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, membri 
ai Biroului Consiliului general 
A.R.L.U.S.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Despre prietenia româno-sovietică 
și colaborarea frățească dintre cele 
două țări au vorbit Mihail Roșianu 
și Alla Tihonovna Lavrentieva, vi
cepreședinte al conducerii centrale 
a Asociației de prietenie sovieto- 
română, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare al U.R.S.S.

Un cuvînt de salut a fost adresat 
oamenilor muncii din Capitală de 
Ivan Prokofi.evici Oleinik, doctor în 
științe economice, membru în condu
cerea centrală a Asociației.

în încheiere, un grup de cunoscuți 
aotori ai teatrelor bucureștene și 
Ansamblul de cîntece și dansuri al 
Armatei au prezentat un bogat pro
gram literar-artistic;

Cronica zilei vremea

Secretarul general al P.S.D. diii 
f"jedia, Sten Andersson, aflat în țara 
noastră, a sosit vineri la Brașov. în 
cursul dimineții el a vizitat uzinele 
„Tractorul", după care a avut o în
trevedere cu Constantin Cîrțînă, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Brașov al P.C.R., președintele con
siliului popular județean. în după- 
amiaza aceleiași zile, oaspetele a vi
zitat muzee și monumente de artă 
din localitate.

★

însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P. Ungare la București; Sandor 
Argyelan, a organizat vineri după- 
amiază în saloanele ambasadei o în- 
tîlnire prietenească prilejuită de 
prezența în țara noastră a delegației 
Frontului Popular Patriotic din 
R.P.U., condusă de Jozsef Barati, se
cretar cu problemele organizatorice 
al Consiliului Național al F.P.P.
' Au participat Mihai Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
Vasile Potop, secretar al Consiliului 
Național, Suzana Gâdea, președinta 
Consiliului Național al Femeilor, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, alte persoane 
ofiL Ie.

*
Delegația Comitetului județean 

Plevna1 al P.C. Bulgar, condusă de 
Zdravcu Ilarionov, secretar al comite
tului județean, care la invitația Co
mitetului județean Brăila al P.C.R. a 
participat la manifestările prileju
ite de a 25-a aniversare a eliberării 
patriei, ți-a încheiat vizita în țara 
noastră.

Vineri, tovarășul Ion Iliescu, mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
C.C. al U.T.C., ministru pentru pro
blemele tineretului, a primit dele
gația Uniunii Tineretului Iugoslav, 
condusă de Milutin Vukasinovici, se
cretar al Președinției U.T.I., care, la 
invitația C.C. al U.T.C., a participat 
la festivitățile prilejuite de aniversa
rea a 25 de ani de la eliberarea pa
triei. La discuții, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă caldă, priete
nească, a participat tov. Vasile Nicol- 
cioiu, secretar al C.C. al U.T.C..

Seara, delegația tineretului iugoslav 
a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Belgrad.

* "
Vineri seara a părăsit Capitala, în- 

dreptîndu-se spre patrie, delegația 
tineretului polonez formată din Wi
told Gadomski, secretar al tineretului 
sătesc din R. P. Polonă, și Andrzej 
Gordon, președintele Comitetului 
voevodal al tineretului socialist din 
Bydgoszcz, care, la invitația C.C. al 
U.T.C., a participat la sărbătorirea 
zilei de 23 August.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 
31 august, 1 și 2 septembrie : vreme 
în general instabilă și răcoroasă, mai 
ales în prima parte a. intervalului. 
Cerul va fi variabil. Vor cădea ploi 
locale în jumătatea de nord-vest a 
țării și izolate în rest. Vîntul va

sufla potrivit. Temperatura în creș
tere în a doua parte a intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 10 și 
18 grade, iar maximele vor oscila 
între 20 și 28 de grade, izolat mai 
ridicate la sfîrșitul intervalului în 
sudul țării.

în București: vreme în general 
instabilă și răcoroasă mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi va
riabil mai mult senin noaptea și di
mineața. După amiază condiții favo
rabile averselor. Vîntul va sufla slab 
pînă la potrivit. Temperatura aerului 
în creștere.

Cenadul, vestita comună din cîm- 
pia Badatului, cu oameni harnici; și 
ogoare mănoase a sărbătorit două 
decenii de la înființarea cooperativei 
agricole de producție, una din pri
mele unități din agricultura socia
listă a patriei noastre

La sărbătoarea țăranilor coopera
tori din Cenad au participat repre
zentanți ai organelor județene și lo
cale de partid și de stat, conducă
tori de întreprinderi industriale și 
agricole de stat, președinți de coo
perative agricole de producție, me
canizatori și alți invitați din comu
nele învecinate.

Despre realizările dobîndite în cei 
20 de ani de cooperatorii din Ce
nad, români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități, a vor
bit tovarășul Ion Marienuț, președin
tele cooperativei agricole de pro
ducție.

La această aniversare, ing. Tranda
fir Cocîrlă, membru supleant al C.C. 
al P.C.R., secretar al Comitetului 
județean Timiș al P.C.R., ing. Liviu 
Coiereanu, vicepreședinte al Uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
de producție, și Eroul Muncii Socia
liste Viorel Uibaru,. președintele 
cooperativei din Lenauheim. au 
transmis țăranilor cooperatori din 
Cenad călduroase felicitări și urări 
de noi succese în muncă și în viață, 
pentru înflorirea continuă a comu
nei lor.

într-o atmosferă de mare însufle
țire, cooperatorii din Cenad au tri
mis o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care se spune între altele : „Cu 
prilejul sărbătoririi a 20 de ani de la 
înființarea cooperativei 'noastre agri
cole ne îndreptăm gîndurile cu dra
goste și recunoștință spre Partidul 
Comunist Român, Comitetul său Cen
tral, în frunte cu dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 
secretar general, că noi, țăranii coo
peratori din Cenad, uniți în muncă 
și în viață, români, maghiari, ger
mani, sîrbi și de alte naționalități, 
nu vom precupeți nici un efort pen
tru realizarea și depășirea prevede
rilor cuprinse în Directivele Congre
sului al X-lea al partidului, contri
buind în acest fel la continua pro
pășire și înflorire a patriei noastre 
comune, România Socialistă".

(Agerpres)

SPORT
A DOUA ZI A JOCURILOR BALCANICE DE ATLETISM

Sportivii români au cucerit 
șapte titluri de campioni

SOFIA 29 (prin telex de la Toma 
Hristov), Sportivii români au domi
nat întrecerile zilei a doua a jocurilor 
balcanice de atletism, care se desfă
șoară pe stadionul „Vasil Levski" din 
capitala Bulgariei. Dintre cele 11 tit
luri de campion balcanic puse în joc, 
7 au fost cucerite de către atleții și 
atletele din România.

Conform așteptărilor, sportivele ro
mânce și-au impus superioritatea, 
cîștigînd toate cele 4 finale disputate.

Cu mare interes a fost urmărită • 
proba feminină. de săritură în lun
gime. A cîștigat campioana olimpică 
VIORICA VISCOPOLEANU, cu 6,43 
m, urmată de Iorgova (Bulgaria) cu 
6,28 m. Proba de aruncarea discului 
a fost dominată de atletele românce 
care au ocupat primele două locuri 
în clasament prin campioana olim
pică LIA MANOLIU — 57,54 m și 
Olimpia Cataramă — 53,76 m. ILEA
NA SILAI (România) a obținut me
dalia de aur în proba de 800 m plat 
cu timpul de 2’03”2/10. Tot o atletă 
din România, MARIANA GOȚII, s-a

În
Antrenorul echipei de fotbal a 

Iugoslaviei, Rajko Mitici, a selecțio
nat 16 jucători în vederea meciului 
amical cu formația României, pro
gramat la 3 septembrie la Belgrad. 
Din lot fac parte : Djurcovici, Muti- 
barici, Djorici, Gracanin, Pavlovici, 
Belin, Ilolcer, Paunovici, Petkovici, 
Pirici, Tivis, Bjekovici, Bukal, Achi- 
movici, Mujkici și Djaici.

DUMINICA, 31 AUGUST, se va da 
startul în cea de-a 14-a ediție a 
competiției internaționale cicliste 
„CUPA VOINȚA", la care și-au a- 
nunțat participarea sportivi din- 
Bulgaria, Cehoslovacia, R. F. a Ger
maniei, Polonia și Ungaria. Alături 
de aceștia vor lua startul valoroși 
rutieri români de la. cluburile Di
namo, Steaua, Voința București, 
Dezrobirea Brașov, Olimpia Bucu-

clasat pe primul loc în cursa de 100 
m plat cu rezultatul de 1I”9/1O.

In competițiile masculine au cu
cerit titlurile de campioni balcanici 
atleții români IOAN ȘERBAN la să
ritura în înălțime cu 2,12 m, L. CA- 
RAIOSIFOGLU la 20 km marș cu 
timpul de lh32’49”4/10 și I. RAȚOI la 
400 m garduri cu 51”2/10.

Alte rezultate : 100 m plat mascu
lin KARASI (Iugoslavia) 10”6/10 ; 800 
m plat masculin VILCEV (Bulgaria) 
l’48”6/10 ; ciocan BABANIOTIS (Gre
cia) 66,78 m ; 10 000 m plat TIHOV
(Bulgaria) 29’26"8/10.

în clasamentul general, după două 
zile, Ia feminin conduce echipa RO
MÂNIEI cu 41 puncte, urmată de 
Bulgaria — 28 puncte, Iugoslavia — 
15, Grecia — 10, Turcia — zero punc
te La masculin, BULGARIA totali
zează 50 de puncte. Urmează apoi e- 
chipele României — 48 puncte, Iugo
slaviei — 37 puncte, Greciei — 23
puncte și Turciei — 10 puncte. Între
cerile continuă.

cîteva rînduri
rești, C.S.O. Brăila, C.S.M. Cluj, 
Mureșul Tg. Mureș, Petrolul Ploiești 
și Metalul Plopeni. Traseul actualei 
ediții măsoară peste 600 km împăr- 
țiți în 4 etape : 31 august : Bucu
rești—Brașov (172 km) ; 1 septem
brie : Brașov—Sibiu (140 km) ; 2 sep
tembrie : Sibiu—Cristian—Sibiu (con
tra cronometru individual, 25 km) 
și. Sibiu—Călimănești—Rm.Vîlcea (cu 
plecare în bloc, 96 km) ; 3 septem
brie : Rm. Vîlcea — București 
(174 km).

Ieri, pe stadionul Dinamo, în- 
tr-un meci internațional de 
handbal masculin, eâhipa Steaua 
a învins cu scorul de 26—12 pe 
Rik Goteborg.

FOTBAL La început de campionat

(Urmare din pag. I)

poate în cea de-a zecea, în 
cea de-a cincisprezecea 
toamnă, după ce am pro
dus, am educat și am con
solidat un număr de soiuri 
solide, puternic ancorate 
în solul țării, rezistente cli
matic, fertile, cu mare va
loare productivă, cu cali
tăți estetice. Dar — și e 
de reținut acest „dar" I — 
difuzînd livezilor țării un 
întreg popor de pomi pro
ductivi, noi, cei „rămași în 
urmă" cu cîteva tururi de 
pistă, producem o infuzie 
de calitate și cantitate pe 
plan general, deci „recu
perăm" aparentul teren 
pierdut, îl onorăm cu do- 
bîndă chiar. Asta-i natura 
muncii în pomicultură și, 
mai ales, în domeniul de 
cercetare, de ameliorare a 
soiurilor. Carevasăzică, 
rostul nostru este să ne 
„grăbim încet"; e delica
tul loc unde pripeala poate 
aduce daune incalculabile.

Uite cazul nostru : stațiu
nea experimentală de pe 
cursul Dîmboviței a fost în
temeiată acum douăzeci de 
ani (la 1 ianuarie 1950). | 
dacă încercăm o periodi
zare, distingem două faze 
în această biografie (pe 
care o considerăm tînără, 
foarte tînără), două cicluri 
ale aceleiași continuități 
științifice. Primii patru- 
cinci ani i-am consacrat 
studiilor de mediu și orien
tare, definirea climatică, 
pedologică și receptivita
tea la soiuri a bazinului în 
care acționăm ; paralel am 
definit metodica de lucru, 
am format cadre de spe
cialiști. Anii recenți cores
pund unui al doilea ciclu 
diversificăm experiențele, 
felul cercetării, explorăm 
pe larg biologia plantelor 
Cam 1 000 de soiuri au in
trat în studiul nostru în 
răstimpul celor douăzeci de 
anî (în majoritate măr. apoi 
păr, prun, cireș ș.a.m.d.)\ 
Prin îndelungi tatonări, se
lecții și ameliorări succesi
ve, ne-am precizat valorile 
Am realizat peste 60 000 
hibrizi pe care i-am emis 
liberei competiții în livezile 
țării, deci am acționat pe

LOTO
EXTRAGEREA I : 85 51 58 13 38 

46 24 2 59 69 44 6. FOND DE PRE
MII : 556 796 lei. EXTRAGEREA A 
II-A : 21 69 83 3. FOND DE PREMII : 
295 941 lei. '
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PARCUL BUCOV
Grație peisajului pitoresc cît 

și amplasării sale excelente 
—ri în imediate apropiere a 
municipiului Ploiești — parcul 
Bucov, cu dotările sale, cons
tituie unul din locurile de a- 
tracție turistică. Este unul din 
cele mai îngrijite parcuri a 
cărui notă caracteristică o 
imprimă grădina zoologică și 
lacul cu bărci pentru plimbări 
de agrement.

Pentru popas și recreere stă 
la dispoziția vizitatorilor un 
modern restaurant, recent a- 
menajat, ale cărui specialități 
sînt „puii la ceaun" și grăta
rul la mangal. Pe lîngă aces
tea și alte preparate, vinurile 
alese nu lipsesc din unitate.

PLATOUL CORNEȘTI
Din încîntătoarea grădină 

de vară situată pe platoul 
Corneșii — punctul geografic 
de cea mai mare altitudine în 
orașul Tg. Mureș — vizitato- 
rul poate să arunce o cu
prinzătoare privire asupra 
văii superioare a Mureșului. 
Posibilitățile de petrecere sînt 
multiple și variate : o vizită 
la grădina zoologică, plimba
re prin pădure și, bineînțeles, 
un popas la grădina de vară, 
unde găsești vinuri din pod
goriile Tîrnavelor.

Pe malul Mureșului este in
stalat un camping cu căsuțe 
cu cîte două paturi și corturi 
pentru turiști. Sînt amenaja
te, de asemenea, terenuri de 
parcare a autoturismelor și 
locuri pentru ridicarea cortu
rilor personale.

SĂ REFLECTĂM

In campionatul trecut, comisia 
de disciplină a F.R.F. a dictat 
un număr record de suspendări 
(911 etape) pentru abateri diverse — 
vociferări și injurii, lovirea intențio
nată, lipsă de respect față de adver
sari și arbitri etc., etc. In recent în
cheiata vacanță fotbalistică, lipsa de 
educație și de exigență din unele 
secții s-a „evidențiat" în continuare. 
Au devenit cunoscute opiniei publice 
faptele imorale, actele huliganice, 
manifestările de primitivism civic 
săvîrșite de o serie de fotbaliști : 
lancu (Farul), Codrea, Lică, Ionescu 
(Universitatea Cluj), Mureșan (A.S.A. 
Tg. Mureș), Boc (Dinamo).

Toate acestea sînt, de fapt, cazuri- 
limită, rezultanta, am putea spune, 
care definește gradul — foarte deri
zoriu I — al muncii de educație des
fășurate de-a lungul anilor pe acest 
tărîm.

largi teritorii, n-am rămas 
în spațiul de laborator. 
Faci, ce-i drept, și adevă
rate vrăjitorii, iei spre 
pildă lămîiul și îl cultivi 
în mediu submontan, aici, 
la Voinești ; însă îl cari în 
casă. Dar noi nu putem 
căra livezile țării în casă 
(poate doar Păcală) ; veți 
înțelege din asta că NOI 
SINTEM CONSTRUCTORI 
DE LIVEZI ȘI NU DE 
POMI. în asta constă ra
țiunea noastră de a fi. mi
siunea noastră de „meș
teri ai livezilor", cum ne 
place să ni se zică.

• ★
Cu asta am ajuns la o 

definire a rolului economic

rințe în aer liber, în li- 
vezile-model și colecțiile 
pomicole, în rezervații și 
laboratoare, consultații de 
specialitate, consfătuiri, 
difuziuni de texte științifice 
și recomandări cu aplicati
vitate exactă. Avem cursuri 
de școlarizare pentru dife
rite categorii de speciali
zări ; am întemeiat în lo
calitate Liceul agricol care 
sporește an de an fondul 
general al specialiștilor cu 
zeci și zeci de pomicultori. 
Fenomenul poate fi exami
nat și într-o mișcare de 
reflux, adică dinspre sta
țiune către teritoriile pro
ductive. Fiecare inginer a- 
cordă asistență tehnică în

umăr cu inginerul cercetă
tor, ceea ce — la urma ur
melor — nu-i râu deloc, 
pentru că sîntem în fața u- 
nor mutații psihologice care 
ne dau sentimentul valorii 
actelor noastre. Iubim a- 
ceste metamorfoze, știm 
să privim substanța lor. 
care e de ordin politic 
și social. Ce drum superb 
de la prozaicul bob germi
nativ, agrar, pînă la reve
lația care se iscă în zonele 
conștiinței ! Pomicultori! 
nu sînt și nu pot fi spirite 
aride, sterpe, deoarece 
măsoară omenescul cu le
gile fastuosului univers 
vegetal ; pe oameni îi mă
soară cu copacii. monu-

runcat în circuite geogra
fice mari. Credem că dato
rită amplitudinii și gra
dului înalt de eficiență, pe 
care le are cercetarea, 
Voineștiul beneficiază de 
privilegiul de a fi sediu și 
custode pentru ceea ce nu
mim COLECȚIA NAȚIO
NALĂ A MĂRULUI.

Bănuiți cam cîte soiuri 
de măr cuprinde colecția 
noastră ? Peste 400, dintre 
care aproximativ 50 de o- 
rigine autohtonă. Adevă
rat tezaur vegetal i motiv 
de mîndrie, nu numai pen
tru că sîntem păstrătorii 
lui, ci chiar autorii aces
tui muzeu viu. Nu-s eve
nimente științifice mai im-

FRUCTIERA TĂRII
și social al muncii de cer
cetare, la evaluarea prin 
criteriul eficienței. FORȚA 
DE INFLUENȚĂ ÎN SPA
ȚIUL POMICOL NAȚIO
NAL, TRANSFERUL E- 
FORTURILOR DE CERCE
TARE PE SOLUL PRAC
TICII SÎNT COORDO
NATELE FUNDAMENTA
LE ALE ACTIVITĂȚII PE 
CARE O DESFĂȘURAM 
Altfel spus : prin ce își 
justifică existența acest 
nucleu științific, acest pi
lon de prospectare a vii- 
to-Mui ? E întrebarea la 
care încercăm să răspun
dem pe multe planuri Sîn
tem „instituția cu ușile 
mereu deschise" ; e reali
tatea pe care o constată 
fermele. întreprinderile a- 
gricole, cooperatorii de pe 
spații de sute de kilometri 
Ceea ce numim „forță de 
iradiere științifică" se ma
nifestă într-o mișcare per
petuă de flux-reflux. Cei 
interesați vin să audă, să 
vadă, să se convingă, să 
afle demonstrația pe viu ; 
e un flux (mai degrabă 
aflux) de vizite, cu confe-

unități agricole ale județu
lui, pe care le urmărește 
prin sarcină nominală, în- 
tr-o continuitate de lungă 
bătaie, le „înfiază" prin- 
tr-un cald și riguros patro
naj

Numai CUNOAȘTEREA, 
aliata noastră de bază, ne 
conferă aptitudinea de a 
opera, într-un evantai larg 
de probleme și situații, de 
a opera, de fapt, în relele 
deprinderi, în necunoaște
re, în obișnuințe stratifi
cate de veacuri. Să vedem 
cum intră țăranul de aici, 
sub ochii noștri în orbita 
științei La început, țăranii 
dîmbovițeni au privit cu 
un ochi rece tot ce de
monstra stațiunea („ne în- 
vățați să fim ceea ce sîn
tem de sute de ani re
plicau) Vine faza a dona 
cînd lumea începe să 
„prindă gust" de pomicul
tura făcută cu artă In 
sfîrșit, faza a treia (cînd 
sporește substanțial avuția 
obștească); starea de „cu
prindere" îi pune pe aceiași 
țărani dîmbovițeni în si
tuația de a se bate pe

mente de durată și stator
nicie. Omul și copacul. 
Sună bine

★
Avem și o marcă de fa

bricație, un simbol înre
gistrat ca atare, care ne 
însoțește produsele pe iti
nerare externe. E vorba 
de un pom rămuros, dese
nat într-o manieră Gau- 
gain (din perioada tahi- 
tiană). în a cărui coroană 
tronează un măr superb. 
E chiar FRUMOSUL DE 
VOINEȘTI, unul din „pa
tentele"z noastre, omologat 
ca soi și înscris astfel în 
tabelele internaționale ; e 
odrasla originală, bine de
finită și configurată gene
tic. de mare competitivita
te. larg cunoscută în lume 
I se adaugă alte două so
iuri produse la -v.ii omolo
gate identic. Sînt fructe 
(la propriu și la figurat) 
ale acelor^ eforturi de a 
cerne și discerne sute și 
mii de indivizi vegetali, 
de a-i ameliora, a-i modela 
într-un fond biologic sta
bil, aderent la soiuri și 
clime cît. mai diverse, a-

portante, congres, simpo
zion sau consfătuire, Ia 
care colaboratorii stațiunii 
să nu fie invitați pentru 
comunicări. Ne-am adus 
contribuția firească și la 
„Pomologia Republicii So
cialiste România". Iu-' 
orare monumentală în opt 
volume, tipărită de Edi
tura Academiei, carte de 
vizită de prestigiu a po- 
mologilor români

Ne întreabă unii : voi ce 
sînteți, întreprindere sau 
instituție 7 Nici una dintre 
alternative nu ne exprimă 
fidel ; ne vom menține am
bele brațe ale acestui echi
libru valoric, de necesară 

■reciprocitate instituție, sub 
raportul creației științifice 
și al propulsării ei în teri
torii active insă cu mijloa
cele întreprinderii, cu unel
tele practicianului, pentru 
că noi facem palpabile idei
le elaborate în laborator, 
așternînd livezi intensive, 
loturi de colecție pepiniere 
arbuști fructiferi, pe supra
fețe de sute de hectare. Alt
minteri cum să fim crezuți 
pe cuvînt ?

Două sînt anotimpurile In 
care merită să fie vizitat 
bazinul pomicol al Dîmbo
viței. Primăvara, cînd în 
verde-crudul vegetal se 
produce marea explozie 
florală (alb-roziul se ma- 
riază bine cu frunza ver 
de) ; ori toamna, în plină 
opulență de fruct, cînd în 
verdele grav exaltă roșu) 
de ionathan, sau galbenul 
merelor golden, stîrnind e- 
fecte coloristice de o miri
fică frumusețe Poți ve
ghea „somnul frunzelor" 
în orele amiezii, cînd e li
niște caniculară și se 
„aude" seva în pom... Sînt 
multe de văzut aici, la noi. 
la Voinești. pe Dîmbovița, 
în _ bazinul t mărului. Tre 
buie doar răbdare și tu
tun. Tutun se găsește, dar 
răbdarea lipsește multora

★

încheiem acest colocviu 
al „celor zece", spus mo
nologa! pe o singură voce, 
prin a vă prezenta pe ade- 
vărații lui autori. Unul e 
inginerul Aurel Șuta, un 
virtuos al cercetării și in 
teligent constructor de 
viață colectivă, de climat 
științific (e de douăzeci de 
ani directorul stațiunii). 
Inginerul doljan Gheorghe 
Moruju e un vrăjitor al a- 
meliorărilor de pomi și ar
buști Inginer dr Victoria 
Șuta e cercetător princi
pal ; Instalată în laborato
rul de protecție a plante
lor. ea conduce ,strategia" 
contra dăunătorilor, dă 
semna) de alerte, difuzea
ză recomandări-fulger In
giner dr Victor Ionescu, 
om la vîrsta părului alb. 
un „as" în economie pomi
colă, e coordonatorul a- 
mintitelor studii (ca să 
menționăm doar cîteva 
dintre personajele care 
dau relief climatului de
scris)

Cel care a așternut cuvîn
tul pe pagină albă n-a 
fost decît stenograful și 
eventual interpretul idei
lor și stărilor .celor zece" 
Pentru munca asta i se 
cuvine, poate, și lui un 
măr. \

în legătură cu cele de mai sus, 
cu situația de fapt a educației fotba
liștilor, i-am solicitat părerea tova
rășului ION BALAȘ, vicepreședinte 
al F.R.F.

— N-aș vrea să teoretizez această 
problemă deosebit de complexă în 
primul rînd prin factorii care concură 
ia rezolvarea ei — ne-a spus, mai în- 
tîi, interlocutorul. întotdeauna, dar 
mai ales azi, cînd performanțele au 
atins un nivel înalt, fotbalistul — ca 
să mă refer doar la el — reu
șește să depășească mediocritatea, 
să se mențină în primele rînduri ale 
ierarhiei internaționale doar în con
dițiile in care înțelege să se pregă
tească multilateral. Singură tehnica, 
fie ea de cel mai înalt grad, nu este 
suficientă ; un joc, o competiție de 
fotbal cer mult mai mult decît să 
știi să lovești corect mingea...

Cu destul regret constatăm că nu 
toate echipele noastre de fotbal, nu 
toți antrenorii și conducătorii sec
țiilor de fotbal se ocupă de educația 
sportivilor respectivi și manifestă 
exigență ascuțită încă din fazele in
cipiente ale unor manifestări nega
tive, acestea fiind deseori tolerate 
din interese înguste, complet neprin
cipiale. Din păcate, abaterile — și 
nu de azi, de ieri — au o arie mai 
largă, molima cuprinzîndu-i și pe 
unii jucători din echipele de juniori.

— Biroul federal a discutat 
cauzele care le generează, mo
dalitățile de a preîntâmpina ast
fel de abateri ?

— Biroul F.R.F. a discutat aceste 
probleme în mai multe rînduri, și 
în cadrul Comitetului federal, și în 
ședințele convocate special cu antre
norii divizionari, cu conducătorii sec
țiilor respective, propunînd și luînd 
măsurile pe care le are la îndemînă.

Trebuie s-o afirm fără ocol : ca
uzele care continuă să genereze nu
meroasele și variatele abateri ale 
unor fotbaliști decurg din slaba 
muncă educativă care se desfășoară 
în cluburi, în secțiile de fotbal. Fe
derația. deși cunoaște această situa
ție, nu a luat din timp măsuri ho- 
tărîte. Concesiile de tot felul se 
țin lanț. Cred că nu există club sau 
secție de fotbal care, în cazul unor 
abateri mai grave, necesitînd sanc
țiuni severe, să nu găsească, să nu 
Inventeze chiar „circumstanțe ate
nuante", mai direct vorbind — să nu 
încerce să cocoloșească lucrurile.

Intransigența se manifestă de regu
lă în cazul sportivilor de „mîna a 
doua" sau atunci cînd unii dintre ei 
părăsesc clubul. Or — și nu o dată — 
acoperirea sau diminuarea greșelilor 
<și de aici „blîndețea" sancțiunii) re
vin ca un bumerang la locul plecă
rii... Nu este desigur momentul de a 
înșira acum, chiar și numai cîteva, 
asemenea exemple. Ele au existat 
la cluburi ca Farul, Dinamo și Steaua. 
F.C. Argeș, A.S.A. Tg. Mureș. Uni
versitatea Craiova și altele

— Nu socotiți, totuși, că din 
acest punct de vedere federația 
nu s-a situat pe o poziție fer
mă. exigentă față de abaterile 
de orice gen ale fotbaliștilor ? 
S-ar impune, poate, chiar sanc
ționarea lor, a acelor antrenori 
și conducători de secții sub 
a căror oblăduire, sub a 
căror Indiferență uneori se pe
trec asemenea fapte

— Desigur, toate aceste preocupări 
sînt insuficiente, atîta vreme cît re
zultatele concrete nu indică semne 
de liniște.

La insistentele noastre apeluri 
adresate cluburilor, antrenorilor, fot
baliștilor înșiși constatăm că răspun
sul este cel nedorit : cazurile de con
duită nesportivă, de la o vreme chiar

și cele care fac obiectul cercetărilor 
organelor penale, s-au cam înmulțit. 
Uneori, gravitatea lor este deosebit 
de mare. Ne vedem, deci, în situația 
de a sancționa atît antrenorii, cît și 
sportivii. Unor antrenori li s-a des
făcut sau nu le-a mai fost înnoit con
tractul de muncă pentru că, între al
tele, au neglijat complet munca de 
educație,_ unii fiind, ei înșiși, exemplu 
negativ în societate sau pe terenu
rile de sport. Federația nu se va o- 
pri aici. în continuare, va urmări cu 
mai multă atenție modul cum toți 
antrenorii sau instructorii de fot
bal se ocupă direct și competent de 
educația sportivilor.

Biroul federal a ratificat la timpul 
ei sancțiunea dictată lui lancu de 
către clubul Farul (suspendarea defi
nitivă din activitatea competițio- 
nală), a aplicat aceeași sancțiune 
și lui Mureșan (A.S.A. Tg. Mureș). 
Oameni cu antecedente penale nu 
mai au ce căuta în rîndul sporti
vilor 1 în ce-1 privește pe Boc, bi
roul federal a hotărît să-1 scoată 
din lot și să-1 suspende temporar 
din activitatea competițională. ur- 
mînd, ca, în funcție de concluziile 
definitive ale organelor de judecată 
competente, să dicteze și alte măsuri 
care se impun.

— Ce și-a propus biroul fe
deral pentru a se intensifica 
munca de educație in rîndul fot
baliștilor ?

— Avind în vedere suita de aba
teri din ultima vreme, am reluat 
cu și mai mare seriozitate — 
atît în cadrul comitetului federal, cît 
și în cadrul biroului — discutarea 
principalelor laturi ale muncii edu
cative. Comisia de disciplină a F.R.F., 
a cărei activitate este în general sa
tisfăcătoare, va trebui să manifeste 
o mai mare exigență, să intervină 
cu măsuri care să țină cont de gravi
tatea faptelor, nu de... renumele ju
cătorului Căci, „înțelegerea" ma
nifestată uneori față de o serie de 
fotbaliști, în loc să-i ajute la schim
barea lor în bine, a dus la comiterea 
de către aceștia a unor fapte și mai 
grave. In cadrul cluburilor cu echi
pe de fotbal, indiferent de categoria 
acestora, vom căuta să stabilim a- 
celeași obligații cînd este vorba de 
educație, de comportarea civilizată, 
demnă, respectuoasă în orice împre
jurare.

★

Socotim că răspunsurile date, în 
numele conducerii Federației româ
ne de fotbal, de vicepreședintele Ion 
Balaș, numesc doar în parte cau
zele racilelor adînci existente în 
munca de educație a fotbaliș
tilor. în ciuda unor declarații 
și a_ bunelor intenții, care le afi
șează în ultimul timp, nici biroul 
federal nu s-a preocupat întot
deauna și cu toată seriozitatea de 
modul în care cluburile, antre
norii își fac datoria pe acest atît 
de.însemnat tărîm al pregătirii spor
tivilor, n-a considerat util să păs
treze permanent pe propria „agendă 
de lucru" problema educației. Faptul 
este atestat, de obicei, de lipsa sa de 
fermitate, de reacțiile întîrziate la 
o serie de cazuri de indisciplină 
ale fotbaliștilor, de reacțiile în
tîrziate Ia sesizările exprese ale 
presei Onerativitatea cu care bi
roul F.R.F. a discutat cazurile 
grave din ultima vreme, luînd și o 
seri'5 de măsuri este, desigur, de 
apreciat, dar principalul — atît pen
tru F.R.F., cît și pentru cluburi, pen
tru antrenori — rămîne activitatea 
de prevenire a abaterilor de orice 
fel...

Ion DUMITRIU
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viața internațională
Lucrările

U.N.C T.A.D

PIERRE HARMEL Tîrgul internațional
I

de la Alger
25 DE ANI DE LA INSURECȚIA NAȚIONALĂ SLOVACĂ

GENEVA 29 — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
Lucrările celei de-a IX-a sesiuni a 
Consiliului Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) continuă să se des
fășoare atît în ședințe plenare, cît 
și în cele două comitete constituite 
ad-hoc.

Vineri după-amiază, șeful dele
gației române, Gheorghe Dolgu, a 
luat cuvîntul în Comitetul nr. 1 în 
cadrul discuțiilor privind măsurile 
pentru informarea opiniei publice 
mondiale asupra activității desfă
șurate de U.N.C.T.A.D., precum și 
asupra problemelor dezvoltării. 
Delegatul român a subliniat cu 
satisfacție ecoul deosebit pe care 
continuă să-1 aibă rezoluția în a- 
ceastă problemă, inițiată de țara 
noastră la conierința de la Delhi, 
în rîndul delegațiilor țărilor mem
bre. Comentînd raportul prezentat 
de secretarul general, M. P. Guer
rero, el a subliniat că realizările 
obținute, deși importante, sînt re
duse în raport cu obiectivele și 
sarcinile U.N.C.T.A.D. Delegatul ro
mân a supus atenției comitetului 
o serie de propuneri menite să spo
rească forța de penetrație în con
știința opiniei publice mondiale a 
ideilor care constituie obiectul 
preocupărilor U.N.C.T.A.D.

★
La Zollikofen, lîngă Berna, se 

desfășoară lucrările conferinței 
reunite a Comisiei europene agri
cole și Comisiei europene fores
tiere din cadrul F.A.O. (Organiza
ția Națiunilor Unite pentru alimen
tație și agricultură) cu privire la

dezvoltarea și echiparea zonelor 
rurale. Participă 70 de delegați 
din 15 țări, printre care și România. 
Pe ordinea de zi a conferinței fi
gurează probleme ale populației 
rurale, raportul dintre agricultură 
și silvicultură, planiiicarea zone
lor rurale, parcurile naționale și 
turismul în zonele rurale, precum 
și aspecte ale organizării terito
riale a acestor zone. Delegatul ro
mân Nicolae Popescu a prezentat 
un raport privind amenajarea zo
nei Vrancea. Prof. Stelian Mun- 
teanu a abordat probleme ale in
tegrării urbane a populației
rale, legislației, turismului și ra
porturilor dintre agricultură și sil
vicultură.

PREȘEDINTELE H. BOUMEDIENE 
A VIZITAT PAVILIONUL ROMÂNIEI

Festivitățile de la

ru-

BRUXELLES 29 (Agerpres). — 
„întîlnirile și discuțiile între țări 
cu forme de guvernămînt deose
bite trebuie multiplicate, pentru ca 
punctele de vedere să fie reciproc 
mai bine înțelese, pentru ca neîn
țelegerile și confuziile să fie înlă
turate și destinderea și coexistența 
pașnică să fie consolidate" — a 
declarat Pierre Harmel, ministrul 
belgian al afacerilor externe, în- 
tr-o cuvîntare rostită în fața par- 
ticipanților la congresul al 7-lea 
al Adunării mondiale a tineretului, ’ 
care s-a încheiat joi ia Liege.

ADDIS ABEBA 29 (Agerpres). — 
Cea de-a 13-a sesiune a Consiliului 
Ministerial al Organizației Unității 
Africane și-a desfășurat vineri lu
crările în cele trei comitete de lucru : 
politic, administrativo-financiar și Co
mitetul pentru problemele colaborării 
interafricane.

în Comitetul politic, secretarul ge
neral al O.U.A., Diallo Telli, a pre
zentat un raport consacrat situației

Acord de credit 
pe termen lung 

între Anglia 
și Polonia

LONDRA 29 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția P.A.P., la 
Londra a fost semnat un acord de 
credit pe termen lung între An
glia și Polonia. în baza acordului, 
Polonia va achiziționa din Anglia 
echipament în valoare de 20 mi
lioane lire sterline. Printre altele, 
vor fi achiziționate instalații pen
tru industria chimică, mașini pen
tru industria pielăriei, a hîrtiei, 
textilă, de încălțăminte și pentru 
construcții, mașini-unelte și apa
rate electronice.

TUNIS 29 (Agerpres). — „Prezența 
Tunisiei la reuniunea extraordinară 
de la Cairo a miniștrilor arabi ai afa
cerilor externe nu înseamnă că noi 
vom participa la viitoarele sesiuni ale 
Ligii arabe", a declarat ministrul tu
nisian al afacerilor externe, Habib 
Bourguiba jr., într-un discurs rostit 
în fața partlcipanților la conferința 
cadrelor politice și administrative 
desfășurată în regiunea Gabes. El a 
precizat că această linie de conduită 
a Tunisiei va rămîne în vigoare cît 
timp Liga arabă nu-și va schimba 
atitudinea față de numeroase pro
bleme. Hotărîrea de a participa la 
reuniunea extraordinară a miniștrilor 
de externe de la Cairo, ca urmare 
a incendierii moscheii AI-Aksa, a 
fost dictată numai de solidaritatea 
poporului tunisian cu poporul pales- 
tinean — a declarat ministrul de 
externe tunisian.

din Rhodesia. Constatînd că sancțiu
nile economice inițiate de Marea Bri- 
tanie împotriva regimului rasist de la 
Salisbury au fost ineficiente, raporto
rul a subliniat necesitatea sprijinirii 
luptei armate a poporului Zimbabwe 
împotriva guvernului ilegal al lui 
Smith. în acest scop, a arătat Diallo 
Telli, este necesară crearea unui front 
unit al poporului Zimbabwe care să 
înlăture prin luptă regimul rasist. în 
raport sînt propuse o serie de măsuri 
concrete care vizează organizarea lup
tei armate a poporului Zimbabwe și 
sprijinirea ei de către țările africane 
independente.

în cadrul celui de-al treilea comi
tet de lucru — cel pentru problemele 
colaborării interafricane — au fost 
examinate chestiunile legate de coo
perarea dintre Comisia economică a 
O.N.U. pentru Africa și Organizația 
Unității Africane. Comitetul consideră 
că țările africane trebuie să dispună 
de o reprezentare mai substanțială în 
Comisia economică a O.N.U. pentru 
Africa.

ALGER 29. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Benga, transmit?: Vineri 
s-a deschis cea de-a șasea ediție a 
Tîrgului internațional de la Alger. Pa
vilionul României expune mașini-unel
te, tractoare, remorci, compresoare. 
motoare electrice, bunuri de larg con
sum, confecții etc. Festivitățile de des
chidere a tîrgului au avut loc în pre
zența președintelui Boumediene, a 
membrilor Consiliului revoluției și gu
vernului algerian, precum și a nu
meroși oaspeți de peste hotare sosiți 
în capitala Algeriei cu acest prilej.

Președintele Houari Boumediene, 
însoțit de mai mulți membri ai guver
nului și ai Consiliului revoluției, de oa
meni de afaceri și membri ai corpului 
diplomatic, a vizitat pavilioanele țări
lor participante.

La intrarea în pavilionul României, 
președintele Boumediene și persoa
nele care îl însoțeau au fost salutate 
de Nicolae Sipos, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Alger, și 
Ion Tonceanu, directorul pavilionului.

în timpul vizitării standurilor, pre
ședintele și suita sa au manifestat un 
interes deosebit față de numeroasele 
exponate, apreciind calitatea acestora.

Sub titlul „Povești populare 
din România", editura „Germi
nai" din Rio de Janeiro a publi
cat o culegere conținînd 12 din 
cele mai cunoscute povești scrise 
de Ion Creangă. Scriitorul Ro
berto das Neves, traducătorul 
culegerii, semnează totodată pre
fața cărții, făcînd o prezentare 
biografică a lui Creangă și a- 
rătînd locul lui printre clasicii 
literaturii române. Aceasta este 
prima apariție în limba portughe
ză a scrierilor marelui povestitor 
român.

< ■ ■ 

SUCCESUL
ARTIȘTILOR

CONSTĂNȚENI

/N AUSTRIA
Membrii ansamblului 
„Pandelașul” primiți de 

cancelarul J. Kiaus
VIENA 29. — La Krems 

(Austria) a început cel de-al 
doilea festival internațional al 
portului popular, la care iau 
parte formații din 17 țări, 
printre care și din Republica 
Socialistă România. Ansamblul 
folcloric „Pandelașul". din 
Constanța a susținut prima sa 
reprezentație. Dansurile, pre
cum și portul popular româ
nesc au încîntat publicul, care 
a răsplătit pe membrii ansam
blului cu calde și îndelungate 
aplauze.

Vineri după-amiază, mem
brii Ansamblului „Pandelașul" 
au fost primiți la Viena de 
cancelarul Austriei, Josef 
Klaus, care s-a întreținut cor
dial cu artiștii români. După 
ce și-a amintit cu plăcere de 
vizita făcută la Constanța, 
cancelarul Klaus a transmis un 
salut poporului român.

HANOI 29 (Agerpres). — Co
mentînd hotărîrea președintelui 
Nixon de a amîna retragerea unor 
contingente de trupe americane 
din Vietnamul de sud, ziarul nord- 
vietnamez „Nhan Dan" arată că a- 
ceasta demonstrează întregii o- 
pinii publice că Administrația de 
la Washington, deși vorbește me
reu de „dorința sa de pace", con
tinuă războiul de agresiune în Viet
namul de sud și îl intensifică. Po
porul vietnamez, continuă ziarul, 
cere cu hotărîre ca guvernul ame
rican să înceteze agresiunea, să re
tragă necondiționat din Vietnamul 
de sud toate trupele americane și 
cele ale țărilor satelite. Dacă Ad
ministrația Nixon nu-și va aban
dona politica colonialistă și va con
tinua agresiunea împotriva 
namului, subliniază ziarul, 
purta întreaga răspundere 
continuarea războiului, 
stagnarea lucrărilor conferinței de 
la Paris și nu va putea evita în- 
frîngeri și mai grave.

Viet- 
ea va 
pentru 
pentru

INDIRA GANDHI

Sprijinul popular pentru 
naționalizarea băncilor— 
o premisă a adoptării 
de noi măsuri progresiste

DELHI 29 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul la un miting care a avut 
loc în capitala Indiei, primul mi
nistru Indira Gandhi a declarat: 
„Sprijinul larg de care s-a bucu
rat în rîndurile opiniei publice ho- 
tărîrea guvernului de a etatiza 
cele 14 bănci principale din țară 
creează premisele înfăptuirii unor 
măsuri similare în viitor". Primul 
ministru a menționat că „naționa
lizarea băncilor reprezintă începu
tul unei ere de transformări so-

ciale". în continuare, Indira 
Gandhi a amintit că există forțe 
care se opun naționalizării bănci
lor și care nu așteaptă decît un mo
ment prielnic pentru a acționa. Toc
mai de aceea, a subliniat premierul, 
este necesară vigilența poporului. 
„Valul sprijinului popular trebuie 
să se transforme într-o forță care 
să contribuie la înlăturarea tutu
ror barierelor aflate în calea spre 
progres", a subliniat Indira Gandhi.

Banska Bystrica

Un nou lider al 
Partidului Eliberării 
și Socialismului din 
Maroc a fost arestat

BANSKA BYSTRICA. — Cores
pondentul Agerpres, E. Ionescu, 
transmite : Banska Bystrica, stră
vechea localitate slovacă de pe 
rîul Hron, a îmbrăcat de cîteva 
zile haine de sărbătoare. Alături 
de drapele de stat ale R.S. Ceho
slovace flutură drapele de stat 
ale altor țări socialiste, printre 
care și cel al Republicii Socialiste 
România.

în urmă cu un sfert de secol, la 
29 august 1944, în acest oraș și-au 
stabilit statul major patrioții care 
s-au ridicat cu arma în mînă îm
potriva ocupanților fasciști. Aici 
a fost înființat și a funcționat 
pentru prima oară Consiliul Na
țional Slovac, care, din inițiativa 
Partidului Comunist Slovac, a re
unit, pe baza unei platforme co
mune, toate forțele antifasciste din 
țară în lupta contra cotropitori
lor hitleriști.

Festivitățile de vineri, 29 au
gust, de la Banska Bystrica au în
ceput prin dezvelirea, în apro
pierea centrului orașului, a unui 
impresionant monument-muzeu al 
răscoalei naționale slovace.

în aceeași zi, în Piața Insurec
ției Naționale Slovace din Banska 
Bystrica a avut loc un mare mi
ting. în tribuna oficială au luat 
loc L. Svoboda, G. Husak, O. Cer- 
nik, membri ai Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, și al P.C. 
din Slovacia, reprezentanți ai 
Frontului Național din R.S. Ce
hoslovacă. în tribune se aflau par- 
ticipanți la Insurecția Națională 
Slovacă, delegații de luptători 
antifasciști din numeroase țări 
europene, membri ai corpului di
plomatic acreditați la Praga, nu
meroși invitați de onoare. Era pre
zentă delegația Comitetului foș
tilor deținuți antifasciști din Ro-

mânia și a Comitetului organiza
toric al veteranilor din războiul 
antifascist, formată din Constan
tin Cîmpeanu și Ivănescu Poli- 
hron, precum și Ion Obradovici, 
ambasadorul Republicii 
te România la 
Petru Rotariu, 
României.

După o scurtă 
ședintelui R.S. 
Svoboda, a luat cuvîntul G. Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia. în cuvîntul său, G. 
Husak s-a referit la importanța, 
istorică a insurecției slovace, pre
cum și Ia unele aspecte 
ației politice actuale.

La miting a rostit un 
salut și conducătorul 
de partid și guvernamentale so
vietice, K. Mazurov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
prim vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S.

Mitingul s-a încheiat prin 
tonarea Internaționalei.

După amiază au avut loc 
meroase manifestări cultural-ar- 
tistice, la care și-au dat concursul 
cele mai renumite ansambluri și 
formații cehoslovace.

+
BANSKA BYSTRICA 29 (Ager

pres). — La 29 august, cu ocazia 
participării la festivitățile de la 
Banska Bystrica, prilejuite de cea 
de-a 25-a aniversare a Insurecției 
naționale slovace, ambasadorul 
României la Praga, Ion Obradovici, 
a depus o coroană de flori la Mo
numentul de la Zvolen al eroilor 
români căzuți în luptele pentru 
eliberarea Cehoslovaciei. La solem
nitate au participat reprezentanți 
ai organelor locale de partid și de 
stat.

Socialis-
Praga, și colonel 
atașat militar al

cuvîntare a pre- 
Cehoslovace, L.

ale situ-

cuvînt de 
delegației

in-

nu-

agențiile de presă transmit
Hotărîrea Franței de a 

uza de dreptul de tragere 
de la Fondul Monetar In
ternațional a sumei de 985 mili' 
oane dolari a fost confirmată după șe
dința de joi a Consiliului de Miniștri 
al Franței de purtătorul de cuvînt 
oficial.

Primul ministru al Ira
nului Amir Abbas Hoveida, care 
se află într-o vizită la Paris, a avut 
vineri o întrevedere cu președintele 
Franței, Georges Pompidou. Premierul 
iranian a declarat ziariștilor că a dis
cutat cu președintele Pompidou o se
rie de probleme de interes reciproc,

precum și unele aspecte ale situației 
internaționale.

într-o declarație făcută Ia 
Bangkok, Jderul partidului Fron
tul Socialist Economist Unit din Tai- 
landa, Dhep Jotinuchit, a cerut guver
nului de la Bangkok să retragă divizia 
de 12 000 de militari tailandezi care 
luptă în Vietnamul de sud alături de 
trupele americano-saigoneze. El a ce
rut de asemenea guvernului stabilirea 
de relații diplomatice cu Republica 
Populară Chineză.

La Solia a fost semnat un 
acord de colaborare între 
Uniunea cineaștilor din Bulgaria și A-

AGENDĂ POLITICĂ
AUSTRIACA

începi 
coincide 
litică < 
agendă politică încăr
cată. Reforma în do
meniul industriei eta
tizate, bugetul pe anul 
1970, alegeri în două 
landuri — ultimul test 
înaintea alegerilor ge
nerale din martie vi
itor — constituie 
punctele principale ale 
acestei agende. Parti
dul populist, de guver
nămînt, își reia activi
tatea printr-o ședință 
a organizației sale din 
Viena, programată pen
tru primele zile ale lu
nii septembrie, cu care 
prilej va fi abordată o 
problemă importantă, și 
anume, situația partidu
lui în lumina ultimelor 
sondaje de opinie pu
blică.

După cum se știe, a- 
ceste sondaje au indi
cat un avans al parti
dului socialist, aflat în 
opoziție Populiștii au 
acordat, prin presa lor 
de partid, o publicitate 
neobișnuită acestor re
zultate, acțiune ale 
cărei resorturi trebuie 
căutate în dorința de a 
produce un șoc în pro
priile rînduri și a ob

lutul toamnei 
: pe scena po- 
austriacă cu o

ține o mobilizare ge
nerală pentru reface
rea pozițiilor electorale.

In ce o privește, pre
sa partidului socialist a 
înregistrat cu satisfac
ție, dar și cu prudență, 
rezultatele sondajelor a- 
mintite, care nu indică 
totuși decît o majori
tate relativă în favoa-
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rea socialiștilor, ceea ce 
pare a demonstra că 
formula unui guvern 
monocolor (Alleinregie- 
rung) nu s-a impus 
încă in suficientă mă
sură opiniei publice 
austriece.

In toată perioadă 
postbelică, pînă la a- 
legerile din martie 
1966, cele două mari 
partide austriece — 
populist și socialist — 
și-au împărțit posturile 
în guvern pe baza așa- 
ntimitului sistem al 
„marii coaliții". Solu
ția formării guvernului 
numai din reprezentan-

fii partidului populist 
a apărut abia în acel 
moment, mai precis 
în urma insuccesului 
negocierilor purtate, 
imediat după alegerile 
menționate, între foștii 
parteneri, pentru re
luarea coaliției.

Deși doresc, firește, 
să iasă învingători în 
alegerile din martie 
1970, strategii partidu
lui socialist evită să se 
refere, în prezentarea 
obiectivelor lor electo
rale, la necesitatea for
mării unui cabinet o- 
mogen. Si populiștii se 
mențin deocamdată în
tr-o pronunțată rezer
vă. De aici și reținerea 
comentatorilor presei 
austriece de a antici
pa, sub acest aspect, 
ce ar putea aduce ale
gerile din 1 martie 
1970: un guvern mo
nocolor, format fie din 
populiști, fie din socia
liști ; un cabinet al 
„marii coaliții" sau, în 
fine, unul al „micii 
coaliții" — fiecare din 
cele două mari partide 
avînd posibilitatea de a 
încheia un 
colaborare 
ralii.

acord de 
cu libe-

sociația cineaștilor din România. Acor
dul prevede o cunoaștere reciprocă a 
activității celor două uniuni, schim
buri de filme, de delegații etc.

Guvernul peruvian a pro
mulgat un decret-lege cu 
privire la normele de apli
care a reformei agrare, îu 
virtutea căruia vor fi constituite co
misii împuternicite să parceleze pă- 
mînturile ce vor reveni noilor proprie
tari. Totodată, a fost constituit un tri
bunal agrar însărcinat cu judecarea 
litigiilor provocate de aplicarea legii 
reformei agrare și a legii cu privire la 
folosirea apelor.

be ruta și să aterizeze pe aeroportul 
din Damasc. Avionul avea la bord 101 
persoane și un echipaj format din 12 
membri. Un reprezentant al Organiza
ției pentru eliberarea Palestinei, rela
tează agenția France Presse, a declarat 
la Beirut că avionul a fost obligat să 
aterizeze la Damasc de un grup de 
comando palestinian aflat la bordul 
său.

„Cosmos-296", un nou sa- 
telit artificial al Pămîntului, a fost 
lansat vineri în Uniunea Sovietică, a- 
nunță agenția TASS.

RABAT 29 (Agerpres). — Partidul 
Eliberării și Socialismului din Maroc 
a dat publicității un comunicat în 
care se arată că un alt membru al 
conducerii acestui partid, Chouaib 
Riffai, a fost arestat la 26 august la 
Casablanca de autoritățile marocane. 
Chouaib Riffai este membru al Comi
tetului Național al partidului. După 
cum s-a mai anunțat, la 18 august 
a fost arestat Aii Yata, secretar ge
neral al Partidului Eliberării și So
cialismului.

în comunicat se subliniază că parti
dul cere să fie eliberați Aii Yata și 
Chouaib Riffai și să se pună capăt 
acțiunii judiciare întreprinse împotriva 
lor.

Convorbiri japono-americane
pri

Okinawei
TOKIO 29 (Agerpres). — La 

Tokio au luat sfîrșit convorbirile 
dintre ministrul de externe japo
nez, Kiichi Aichi, și ambasadorul 
S.U.A. în Japonia, Armin H. Meyer, 
consacrate problemei Okinawei. 
Potrivit unor surse informate ci
tate de agenția Jiji Press, princi
palul obiect al convorbirilor l-a 
constituit statutul bazelor ameri
cane din Okinawa, după retroceda
rea acestei insule către Japonia. A- 
genția menționează că Japonia a 
cerut ca după retrocedarea Okina
wei aceste baze să aibă același 
statut ca toate bazele americane de 
pe teritoriul nipon, urmînd să fie 
respectată și interdicția amplasării 
armamentului nuclear.

Problemele abordate în cadrul 
actualei runde de convorbiri con
sacrate Okinawei urmează să fie 
reluate și cu prilejul vizitei pe care 
primul ministru japonez, Eisaku 
Sato, o va întreprinde în noiembrie 
în S.U.A.

bonn Pregătiri

pentru alegerile 
legislative

Intr-o notă adresată se
cretarului general al O.N.U., 
U Thant, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Cuba, Raul Roa, a ex
primat un protest energic împotriva 
expulzării de către autoritățile nord- 
americane a doi funcționari ai misiunii 
permanente a Cubei la O.N.U. în notă 
se subliniază că această măsură arbi
trară urmărește să împiedice activita
tea normală a misiunii. M.A.E. al 
Republicii Cuba a arătat că membrii 
misiunii Cubei la O.N.U. sînt ținta 
permanentă a unor provocări și mă
suri restrictive din partea autorităților 
nord-americane, ceea ce este în con
tradicție cu activitatea și țelurile 
O.N.U.

Masă rotundă polono- 
suedeză. La Var?ovia a sosit ° 
delegație suedeză alcătuită din mem
bri ai parlamentului, reprezentanți ai 
vieții politice, economice și publice, 
care va participa la cea de-a treia 
masă rotundă polono-suedeză, anunță 
agenția P.A.P.

In Ghana au început ieri 
alegerile Pentru desemnarea a 140 
de deputați în Adunarea Națională, 
primul sufragiu electoral ce are loc de 
la lovitura militară de acum trei ani 
și jumătate, cînd puterea a fost pre
luată de autoritățile militare.

33 de localități bulgare 
au fost declarate orașe, cu 
prilejul apropiatei aniversări a 25 de 
ani de la eliberarea Bulgariei. Multe 
din ele au devenit în anii democra
ției populare puternice centre indus
triale.

Un avion de pasageri de 
tip „Boeing-707", aparținînd companiei 
americane „T.W.A.", care decolase de 
la Roma cu destinația Atena, a fost 
obligat vineri după-amiază să-și schim-

Intr-o statistică întocmită 
de O.M.S. (Organizația Mondială a 
Sănătății) se arată că peste jumătate 
din numărul deceselor înregistrate în 
Statele Unite și Europa se datoresc 
bolilor cardio-vasculare și cancerului. 
România și Islanda — se arată în ra
portul O.M.S. — sînt singurele țări 
unde cazurile de cancer s-au împu
ținat.

Procesul intentat foștilor 
ofițeri superiori SS Hermann 
Krumey și Otto Hunsche a luat sfîrșit 
vineri. Primul a fost condamnat la 
închisoare pe viață, iar cel de-al doi
lea la numai 12 ani închisoare.

BONN 29. — Corespondentul Ager
pres, M. Moarcăș, transmite : Peste o 
lună, la 28 septembrie, aproximativ 
38 milioane de alegători din R.F. a 
Germaniei se vor prezenta în fața 
urnelor pentru a alege deputați celei 
de-a Vl-a legislaturi a Bur'* -tagu- 
lui. «A

Prlmii aflați la start sînt reprezen
tanții „marii coaliții", partidele 
U.C.D./U.C.S. (Uniunea Creștin-De- 
mocrată și aripa sa bavareză, U- 
niunea Creștin-Socială) și P.S.D, 
(Partidul Social-Democrat). Acum, 
în campania electorală, cele două 
formații redevin după tradiție ad
versare. In cadrul campaniei elec
torale, cancelarul Kiesinger sublinia 
recent că U.C.D. ar putea alcătui vi
itorul guvern singur, chiar cu o mică 
majoritate parlamentară. Președintele 
Partidului Social-Democrat — Willy 
Brandt, vicecancelar și ministru 
de externe, a reafirmat dorința mai 
veche a social-democraților de a ju
ca „rolul principal" în R.F.G., cu 
alte cuvinte de a constitui un gu
vern social-democrat în alianță cu 
partidele mai mici.

In orice caz, trebuie avut tn ve
dere că situația politică din acest 
an se deosebește calitativ de situația 
existentă la trecutele alegeri parla
mentare. In momentul de față, în 
R.F.G. își desfășoară activitatea în 
mod legal Partidul Comunist Ger
man, care, alături de alte for
țe democratice, participă, în cadrul 
„acțiunii pentru progres democra
tic", la campania electorală.

Trebuie amintit, în același timp, 
că în R.F.G. își desfășoară activita
tea forțe revanșarde, neonaziste, 
grupate în jurul Partidului Național 
Democrat, care, susținut din umbră 
de unele cercuri financiare, dă o 
luptă acerbă pentru obținerea pro
centului de 5 la sută din totalitatea 
sufragiilor valabile pentru a putea 
fi reprezentat în Bundestag. Activi
tatea P.N.D. stîrnește dezaprobare 
în cercurile largi ale opiniei pu
blice. într-o cuvîntare rostită la 
Essen, cancelarul Kiesinger declara : 
„Această mișcare nu trebuie să fie 
reprezentată în Bundestag".

Criză guvernamentală 
in Columbia

BOGOTA 29 (Agerpres). — Joi, 
în Columbia s-a declanșat o criză 
guvernamentală, șase miniștri 
conservatori prezentîndu-și demi
sia. Criza a fost declanșată în 
urma neînțelegerilor din cadrul 
Partidului conservator în legătură 
cu cererea guvernului de ridicare 
a imunității parlamentare senato
rului' liberal Ignacio Vives.

Totodată se anunță că președin
tele Columbiei a cerut demisia ce
lor 22 de guvernatori din țară pen
tru a putea reorganiza guvernele 
provinciale.

Sindicatele argentinene
continuă lupta revendicativă

RIO DE JANEIRO 29. — Cores
pondentul Agerpres, V. Oros, 
transmite : în timp ce ministrul de 
interne argentinean, 
Francisco Imaz, 
„guvernul nu-și 
politică", liderii 
convocarea unei 
de 3 septembrie pentru e studia e- 
fectele grevei generale de la 27 au
gust și a stabili un plan de con
tinuare a luptei revendicative.

generalul 
declara presei că 
va modifica linia 
sindicali anunțau 
reuniuni pe data

Deși divizate, sindicatele argenti
nene au acționat din nou unite, 
formulînd cinci revendicări comu
ne : abrogarea stării excepționale, 
acordarea unui „spor de urgență" 
pentru toate categoriile de salariați, 
scoaterea sindicatelor de sub re
gimul de intervenție guvernamen
tală, eliberarea celor arestați pen
tru participare la lupta revendica
tivă și reprimirea lor la lucru.
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