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Printre noile obiective industriale apărute în ultimii ani pe harta econo
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Se poate aprecia că, în ultimul timp, 
activitatea de aprovizionare — defi
nită la Conferința Națională a parti
dului din decembrie 1967 ca o con
diție vitală pentru desfășurarea ar
monioasă și continuă a întregii acti
vități economice — a cunoscut unele 
îmbunătățiri, insuficiente, însă, pen
tru a asigura realizarea ritmică, fără 
perturbări, a planului de pro
ducție în .industrie, agricultură, 
construcții, în celelalte ramuri ale 
producției materiale, „în acest do
meniu, așa cum a reieșit și cu oca
zia dezbaterii proiectului de Directi
ve, există încă serioase deficiențe, se 
folosește un sistem de lucru compli
cat, greoi, birocratic — a subliniat 
tovarășul Nlcolae Ceaușescu în Ra
portul prezentat la Congresul al 
X-Iea al P.C.R. Trebuie luate 
măsuri hotărîte pentru respectarea cu 
strictețe a termenelor de livrare pre
văzute în contract, introdticîndu-se 
sancțiuni severe împotriva furnizori
lor care nu se achită la timp și în 
bune condiții de obligațiile asu
mate". Asemenea deficiențe stăruie, 
deși a luat ființă un departament 
care se ocupă de aprovizionarea teh- 
nico-materială în mod special, dar 
care nu poate acționa cu deplină efi
ciență dacă conducerile unor unități 
economice, ale unor ministere consi
deră că trebuie să stea în especta- 
tivă, că nu au nimic de făcut de
cît să aștepte materiile prime sau 
materialele de care au nevoie.

Problema perfecționării aprovizio
nării tehnico-materiale este atît de 
complexă, este de un asemenea inte
res, ineît. nu- poate, fi. asigu
rată decît prin participarea la solu
ționarea ei a tuturor întreprinderi
lor, centralelor industriale, ministe
relor și organelor de sinteză. Ea este 
legată de programarea judicioasă, 
din timp, a producției, a stocurilor, 
de îmbunătățirea sistemului de rela
ții, de promovarea unei riguroase 
discipline contractuale, de reducerea 
continuă a normelor de consum in
dustrial, de realizarea altor condiții 
— de amănunt sau principale.

Să ne oprim la problema stabilirii 
unor relații optime între între
prinderile furnizoare și cele benefi
ciare. Rezolvarea ei trebuie să în
ceapă cu 
cuprindere 
modul de 
tăților în 
reciproce. Este necesară 
zare permanentă a fluxului de ma
terii prime și materiale — de Ia cel 
care le produce la beneficiar — cu 
ritmul susținut al activității 
tive, al realizării planului, 
cerință esențială nu poate 
plinită în condițiile în care 
ține practica centralizării excesive a 
necesarului de aprovizionat — pe

sortimente și tipodimensiuni — al 
întreprinderilor, pe diferite trepte : 
centrală industrială sau direcție ge
nerală, minister beneficiar, minister 
coordonator. E vorba de o operațiune 
care necesită un timp foarte lung și 
care duce la întocmirea cererilor de 
materiale cu 180—90 zile înainte de 
începerea perioadei de plan, interval 
în care, de regulă, se petrec modifi
cări în structura producției, fără a 
mai fi reflectate în planul de apro
vizionare. Dereglarea este 'evidentă 
și greu, foarte greu de evitat. în cel 
mai bun caz, se ajunge la situația 
ca — datorită acestor modificări, dar 
și tendinței vădite a unor furnizori 
de a produce partizile și loturile la 
date ce le sînt doar lor convenabile 
— neconcordanțele să se localizeze 
numai în cadrul aceluiași trimestru, 
termenul contractual stabilindu-se, 
în mod obișnuit, pentru ultima zi a 
celor trei luni, deși materialele sînt 
necesare în cursul fiecărei decade, 
al fiecărei luni.

Din păcate, exemplele de acest gen 
semnalate de unii beneficiari sînt 
frecvente și demonstrează că, în 
ultimă analiză, beneficiarii continuă 
să se afle la dispoziția furnizorilor. 
Prevalîndu-se de faptul că în repar-

tiția emisă era înscris ca termen de 
livrare trimestrul I, Combinatul si
derurgic Reșița a oferit ca termen 
contractual de livrare a 50 tone oțel 
rotund, către Uzina de mecanică 
fină Sinaia, numai data de 31 martie 
1969, deși aceste materiale erau strict 
necesare întreprinderii în prima ju
mătate a trimestrului respectiv. Fa
brica de reparat locomotive Diesel 
din Craiova a solicitat Uzinei „23 
August" din Capitală livrarea luna
ră. în trimestrul IV a.c., a unor ma
teriale. Uzina bucureșteană nu a ți
nut seama, însă, de cerințele pro
ducției unității din Craiova și a ofe
rit ca termen de livrare data de 
31 decembrie 1969. La fel, întreprin
derea „Tehnofrig" Cluj încearcă 
să nu livreze pînă la 31 decem
brie 1969 piesele de schimb ne
cesare Fabricii de conserve Rîureni 
încă de la sfîrșitul lunii aprilie, cînd 
a început producția de conserve. 
Consecințele pentru beneficiari sînt 
dintre cele mai grave : neajunsuri 
în realizarea ritmică a producției, 
aprovizionări pe diverse căi nenor-

Dan MATEESCU 
Petre NEDELCU

Săcele trăiește, 
ajunsă la vîrsta se
nectuții, Maria Drăgă- 
nuță. în casa ei, dea
supra televizorului, pe 
perete, o diplomă în
rămată atestă : Consi
liul de Stat al Repu
blicii Socialiste Româ
nia acordă tovarășei 
Maria Drăgănuță titlul 
de Mamă Eroină „pen
tru meritul de a fi 
născut și crescut 12 
copii". Tatăl acestor 
doisprezece fii și fii
ce, muncitor agricol, 
apoi muncitor la căile 
ferate, nu-1 mai putem 
cunoaște decît din fo
tografii și din laco
nica precizare a so
ției : „era aprig și 
mîndru". De ce aprig, 
nu-ti vine să întrebi. 
De ce mîndru, îți poți 
răspunde și singur : 
era doar tatăl a doi
sprezece copii !

Bătrîna Drăgănuță 
te informează, fără 
altă introducere, că 
trăiesc toți, doisore- 
zece, „sînt bine sănă
toși" și, dacă tot ai 
scos creionul si carne
tul, te invită „să-i 
scrii" ordonat, de la 
primul pînă la ultimul, 
„așa cum au venit pe 
lume, cam 
unul de
Maria, Ion, 
sile, Elena,
Eugenia,. Cornelia, Ni- 
colae, Mircea și Mihai. 
Opt băieți și patru 
fete".

In casa părintească 
nu mai locuiește acum 
decît mezinul. Dar și 
el, curînd, 
să-și facă 
In multe 
lele de 
re, casa se 
cu toti
Drăgănuță, la care se 
adaugă atîția nepoți 
cîți, vorba bătrînei, 
„e de minune dacă mai 
poți să-i numeri". Pri
lejuiesc, firește, aceste 
zile, calde și emotio-

la doi ani 
altul : Ilie, 
Pavel, Va- 
Gheorghe,

va începe 
una nouă, 
din zi- 
sărbătoa- 

umple iar 
copiii Măriei

nante întîlniri de fa
milie.

Cred că nimeni n-ar 
greși intitulînd aceste 
reuniuni „colocvii ale 
profesiilor". Pentru 
că : Ilie este maistru 
turnător, Ion — mais
tru frezor, specialist în 
roți dințate, Pavel — 
maistru electrician, 
Vasile — calificat în 
sudură autogenă, Nico- 
lae — lăcătuș, Mircea 
— strungar ș.a.m.d. 
Cei doisprezece repre
zintă nu mai puțin de 
nouă meserii distincte. 
Iar opt dintre frații 
Drăgănuță lucrează la 
aceeași întreprindere : 
cunoscuta uzină brașo- 
veană de autocamioane 
„Steagul roșu".

Cum s-a întîmplat 
ea nu mai puțin de opt 
frați să opteze pentru 
același loc de muncă ? 
întrebarea n-ar avea 
rost dacă întîmplarea 
s-ar fi petrecut, să 
zicem, într-un orășel 
cu o singură întreprin
dere. Dar sîntem la 
Brașov !

— Dumneavoastră, 
probabil, vreți un 
motiv foarte exact, 
lesne de măsurat, 
limpede de la 
prima vedere, „știin
țific" — ne spune Ilie 
Drăgănuță, cel mai 
vîrstnic dintre frați. 
Al meu e acesta : încă 
de pe vremea cînd nu 
era decît o întreprin
dere ca oricare alta, 
am crezut în soarta ei. 
în steaua ei. 
am fost eu. Și 
spun ca să mă laud. 
Ceilalți nu 
după mine, ci, pornind 
pe propriul lor drum, 
au ajuns în același loc. 
Sigur, și legăturile de 
familie au avut un cu
vînt de spus. Dar nu, 
cred, cel hotărîtor. 
Primele autocamioane 
românești au putut fi 
văzute în coloana lui 
1 Mai 1954. Pe atunci 
eu lucram deja la u-

Primul 
i n-o

s-au luat

zină. Mai lucrau șl alți 
frați. Toți, cu ani în 
urmă, am simțit că aici 
se va petrece . o mi
nune. Nu ne puteam 
înșela. Au, dacă vreți, 
muncitorii de Ia noi un 
„miros" care nu în
șeală. Percep fiecare 
plan al partidului nu 
doar ca o posibilitate 
de realizare, ci ca o 
certitudine. Noi, frații 
Drăgănuță, ca atîția 
alții am învățat încă de 
tineri că a visa la mai 
bine, la mai frumos, 
la mai mult, nu-i nu
mai o stare omenească, 
sprijinită pe încrede
rea în puterea parti
dului nostru, a socie
tății noastre, ci este 
o datorie. Să spunem 
că am vrut să ne fa
cem datoria. De aceea 
ne găsiți pe opt dintre 
noi „stegari". E o ex
plicație, cea la care 
mă gîndesc întîi, după 
care ar mai putea ur
ma și altele.
' Și chiar
Cel ce-o dă este 
Drăgănuță :

— Cînd într-o 
sînt doisprezece 
acolo e un 
de familie, 
rîndul lui. 
apropieri și dincolo de 
poarta casei. Dintot- 
deauna, aici, la uzina 
noastră, au fost la 
mare cinste familia, 
relațiile frățești dintre 
oameni. O să spuneți 
că aceasta e o reali
tate pe care n-o 
monopolizează uzina 
„Steagul roșu". Recu
nosc. Dar 
cea mai 
noi.

Mihai 
mezinul. < 
Ilie și Pavel, are și un 
punct de vedere pro
priu :

— Ne-am chemat 
nul pe altul aici, 
ordinea inversă 
cum ne trezea mama,

urmează. 
Pavel

casă 
copii, 
spirit 

care, la 
își caută

e realitatea 
aproape de

Drăgănuță, 
de acord cu

(Continuare 
în pag. a Il-a)

produc- 
Această 

fi înde
se men-

delimitarea 
a acestor 

eșalonare 
înfăptuirea

sferei de 
relații, cu 
a priori- 
obligațiilor 
o sincroni-

(Continuare în pag. a V-a)

Telegrame IN PREAJMA ÎNCEPERII NOULUI AN DE INVAȚAMINT

NU UNDA RADIOFONICA

Sporirea producției de cereale constituie una din 
principalele sarcini prevăzute de cel de-al X-Iea 
Congres al partidului. In viitorul cincinal urmează 
să se ajungă la o producție anuală de 17,5—18,5 mi
lioane tone, care se va realiza exclusiv pe 
seama creșterii producțiilor medii Ia hectar, 
între cereale, grîul ocupă un loc important pen
tru agricultură, pentru întreaga economie națio
nală. Sporirea producției la această cultură a con
stituit obiectul unei consfătuiri organizate de Con
siliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională

a Cooperativelor Agricole de Producție. Consfă
tuirea din acest an a analizat mai adine posibili
tățile și rezervele de sporire a producției de griu, 
a stabilit măsuri pentru îndeplinirea hotărîrilor 
adoptate de Congresul al X-Iea al P.C.R. Din lu
crările consfătuirii s-au desprins cîteva concluzii 
practice (pe care Ie publicăm în pag. a IlI-a) în 
legătură cu cultura griului, de care trebuie să 
țină seama organele agricole, specialiștii, conduce
rile de unități, toți oamenii muncii din agricultură.

în întregul interval al lunii care 
abia s-a terminat, am putut urmări 
un ciclu de 18 emisiuni de teatru 
radiofonic. Structura acestui ciclu, 
performanțele sale calitative și can
titative, au făcut din el mai mult 
decît un fapt, oarecare de actuali
tate a activității radiofonice.

Mai mult ca orice altceva, „Luna 
dramaturgiei radiofonice românești", 
inițiată și transmisă în acest august 
bogat în bilanțuri, ne-a invitat Ia o 
privire retrospectivă asupra uneia din 
cele mai familiare rubrici culturale 
ale Radiodifuziunii : „Teatru la mi
crofon". Pe de altă parte, mai mult 
ca oricînd, în acest moment de efort

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Vă mulțumesc cordial pentru felicitările pe care mi le-ați adresat cu 
prilejul realegerii mele în funcția de secretar general al Partidului Co
munist Român.

Țin să subliniez că acordăm ca și dv. o mare importanță dezvoltării 
relațiilor de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre P.C.R. și 
U.C.I., dintre Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia, precum 
fi întîlnirilor și convorbirilor personale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului TODOR JIVKOV
Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar

Mulțumîndu-vă cordial pentru felicitările și bunele urări transmise 
cu prilejul alegerii mele în funcția de secretar general al Partidului Co
munist Român, îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cola
borare multilaterală dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta 
continuu, spre binele popoarelor român și bulgar, în interesul unității 
țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român

Tovarășului KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea

Mulțumindu-vă cordial pentru felicitările și urările transmise cu pri
lejul alegerii mele în funcția de secretar general al Partidului Comunist 
Român, împărtășesc convingerea dv. că relațiile de prietenie și colabo
rare dintre partidele și țările noastre se vor întări și dezvolta continuu 
pe baza principiilor marxism-leninismului și internaționalismului socia
list, spre binele popoarelor român și coreean, în interesul luptei comune 
împotriva imperialismului, al victoriei cauzei socialismului și păcii în 
întreaga lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

După cum am fost infor
mați, inspectoratele școlare, 
cu concursul direct al or
ganelor locale de partid și 
de stat, au creat posibilita
tea ca în peste 1 000 de u- 
nități școlare, alese dintre 
cele mai puternice și bine 
înzestrate cu material di
dactic, să poată studia mai 
mult de 42 000 de elevi, re
partizați in circa 1 300 de 
clase. De asemenea, cu 
foarte rare excepții, a fost 
încadrat personalul didactic 
calificat care va preda la 
aceste clase. „Dintre profe
sorii repartizați la clasele 
a IX-a — menționa prof. 
Titu Bogdan, inspector ge
neral la Inspectoratul șco
lar al județului Alba — 70 
la sută sînt absolvenți ai 
universităților, iar ceilalți, 
absolvenți ai institutelor 
pedagogice. Zilele trecute 
am organizat o consfătuire 
cu directorii școlilor gene
rale de 10 ani in cară am 
analizat stadiul pregătirilor, 
am prevăzut măsurile ope
rative pentru cit mai buna 
desfășurare a activității vii
toare a profesorilor acestor 
clase. între 3 și 9 septem
brie, profesorii de limba 
română, matematică, fizică, 
chimie, biologie, electro
tehnică, desen tehnic, vor 
participa Ia cursuri de 
pregătire tnițiate de inspec-

toratul nostru școlar". 
Cursuri asemănătoare se 
vor organiza în toate jude
țele țării.

Dincolo însă de aceste 
certe realizări, la capitolul 
pregătirilor pentru debutul 
școlii de 10 ani se semna
lează și regretabile rămîneri

cadrelor didactice și al spe
cialiștilor, după care s-au 
definitivat cu deosebită 
grijă și exigență aceste im
portante documente școla
re. Față de această com
plexă și dificilă activitate 
de conținut, partea tehnică 
— aceea' de a multiplica și

raid-anchetă

In acesta zila premergătoare deschiderii noului 
școlar, este îmbucurător să constați, pretutindeni 
țară, grija cu care forurile de învățămînt și cadrele 
dactice se ocupă de organizarea primelor clase 
IX-a ale școlii generale de 10 ani — evenimentul
1 al apropiatei redeschideri a școlilor. Care este sta
diul concret al pregătirilor ?

an 
în 

di- 
a 

nr.

nai s>

in urmă, cele mai multe din 
ele fără un motiv obiectiv. 
Iată cîteva.

După cum prea bine se 
știe, Ministerul Invățămin- 
tului a făcut, cu cîteva luni 
în. urmă, un amplu și lău
dabil efort pentru pregăti
rea planului și programelor 
școlii generale ele 10 ani. 
Au fost întocmite proiecte, 
s-a susținut o intensă dis
cuție asupra lor în rîndul

difuza aceste programe In
spectoratelor școlare, unită
ților de învățămînt — era 
o chestiune elementară, dar 
nu mai puțin importantă 
pentru finalizarea întregii 
activități pregătitoare. Din 
păcate, ea n-a fost îndepli
nită cu aceeași conștiincio
zitate și răspundere. Re
zultatul : nici acum, . la 
două săptămîni înaintea 
deschiderii cursurilor, pro-

gramele de învățămint pen
tru clasa a IX-a a școlii de 
10 ani nu au ajuns pretu
tindeni la destinație. Ni s-a 
semnalat acest fapt în ju
dețul Tulcea, în județul 
Alba — unde programa a 
sosit cu întîrziere și nu
mai în 3 exemplare, pen
tru 25 unități școlare — la 
Tg. Mureș etc. Evident, se 
impune de urgență reme
dierea acestei situații, pu
nerea la indemîna tuturor 
școlilor generale cu clase a 
IX-a a programelor de în
vățămint după carc-și vor 
desfășura procesul instruc- 
tiv-educativ.

Mai mulți profesori care 
vor preda la noile clase 
ne-au semnalat și faptul că 
din toate manualele desti
nate școlii generale doar 
cele pentru clasa a IX-a 
n-au fost difuzate încă. „Aș 
fi dorit să studiez din timp 
programa și manualul după 
care voi lucra cu noii mei 
elevi — ne-a spus 
Magdalena Kocsis, 
Școala generală nr.

Mureș. Dar pînă

general în domeniul stabilirii unor 
repertorii de o înaltă valoare și ți
nută ideologică și artistică, în acest 
moment în care toate instituțiile 
teatrale își definitivează planurile 
de viitor, atît programul actual, cit, 
și direcțiile de perspectivă ale tea
trului radiofonic — importantă in
stituție teatrală de educare cetățe
nească, patriotică, în spiritul ideilor 
comuniste — merită o atenție spe
cială.

Teatru cu circa 60—70 premiere a- 
nual, unul din cele mai vechi „tea
tre" ale acestui sfert de veac, teatrul 
radiofonic a întreprins cu regulari
tate „turnee" în cele mai îndepărta
te și izolate colțuri ale țării — în 
casa moțului din creierii munților 
și în cea a țăranului din mijlocul 
Bărăganului, ca și în cabina marina
rului român de cursă lungă aflat în 
apele Pacificului — și a reușit astfel 
să aibă cei mai mulți spectatori.

Majoritatea emisiunilor retransmise 
în cadrul „Lunii dramaturgiei radio
fonice romanești" au fost reluări ale 
unor imprimări mai vechi. S-au nu
mărat printre ele „Citadela sfărîma- 
tă“ a lui Horia Lovinescu, „Feres
tre deschise" a lui Paul Everac, „Si
ciliana" a lui Aurel Baranga, „întîl- 
nire peste ani" a Luciei Demetrius, 
„Ziariștii" a lui Al. Mirodan, „Dacă 
vel fi întrebat" a Iui Dorei Dorian, 
„Marele fluviu își adună apele" a Iui 
Dan Tărchilă, — lucrări care, îm
preună, au avut capacitatea — acum, 
ca și de-a lungul timpului — să 
configureze o panoramă cuprinzătoa
re a creațiilor în domeniul dramatur
giei și să favorizeze o judecată valo
rică. De multe ori chiar înaintea suc
ceselor lor pe 'scenele teatrelor, Ra
dioul le-a promovat, le-a populari
zat, le-a confruntat pe calea undelor 
cu milioane de spectatori și a con
firmat, chiar cu anticipație, durabili
tatea acelor lucrări care s-au dovedit 
capabile să reflecte adine și adevă
rat marile momente ale vieții noastre 
social-istorice și ale dezvoltării noa
stre spirituale.

Reluarea lor ne-a dat ocazia să con
statăm încă o dată că cele mai bune

Natalia STANCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Tg.

prof. 
de la
4 din 
la ora

Florica DINULESCU 
Ștefan DINICĂ 
Lorand DEAKI

(Continuare în pag. a IV-a)

CORESPONDENȚA 
DE LA N. POPOV1CI

„Un oraș fără istorie” — astfel 
este caracterizat Teheranul de scrii
toarea Aminen Pakravan, pentru a 
sugera cititorului tinerețea capitalei 
iraniene. Teheranul nu are renu-’ 
mele Șirazului, aureolat de cetățile 
lui Cyrus și Darius — nu are faima 
Isfahanului, cu neîntrecutele sale 
moschei și palate, cu iscusiții meșteri 
în argintărie și țesutul covoarelor. 

T" Trecutul său nu prea îndepărtat îl 
redescoperi la Meidan-e-Ark unde, 
pe vatra unui mic sat, de la poa
lele munților Alborz, la adăpost de 
invaziile străine, s-au pus temeliile 
noii capitale. Zidurile vechiului car
tier rezidențial al dinastiei Aadjar, 
înălțate acum un secol și jumătate, 
au dispărut. Au mai rămas, ca sin
gure vestigii, bazarul și palatul Go- 
lestan — adică al trandafirilor — o 
adevărată revelație estetică, muzeu 
și reședință pentru invitații Șahin- 
șahului. Se poate spune de aceea, pe 
drept cuvînt, că 
astăzi Teheranul 
poraneității.

Teheranul este 
deopotrivă, creuzetul 
tuale și al celei materiale a Iranu
lui. Orașul e permanent inundat da 
florile poeziei. Cultul poeziei e răs- 
pîndit ca aerul, pentru că așa au în
vățat iranienii din moși-strămoși. în 
poezia persană afli toate elementels

tot ce reprezintă 
aparține contem-

mai întîi de toate, 
vieții spiri-

(Continuare în pag. aVI-a)

Telegramă
■

Maiestății Sale
TUANKU ISMAIL NASIRUDDIN SHAH IBNI 

AL-MARHUM
Sultan Zainal Abidin

Regele Malayeziei
KUALA LUMPUR

Cu ocazia zilei naționale a Malayeziei, am plăcerea de a vă adresa, 
Maiestate, în numele poporului român și al meu personal, calde felicitări 
și cele mai bune urări de pace și progres pentru poporul malayezian.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România
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Sancțiune

Legea trebuie să fie respec
tată de toți cetățenii — și, în 
primul rînd, de aceia care sînt 
chemați să vegheze la aplica
rea ei. Este un principiu care 
servește drept călăuză tuturor 
lucrătorilor de miliție. îl cu
noșteau și locotenent-colonel 
Nicolae Alexandru, căpitanul 
Alexandru loan, locotenentul Ilie 
Negoiță și plutonierul major 
loan Neagu — toți lucrători ai 
Inspectoratului județean de mi
liție Ilfov. Dar au ignorat acest 
principiu, abuzînd de funcție, 
în cursul cercetărilor asupra u- 
nui caz petrecut în comuna Că- 

■ lugăreni (Ilfov), cei patru l-au 
molestat pe cetățeanul interogat. 
Este, deci, pe deplin justificată 
indignarea celorlalți lucrători 
de miliție ai organului respectiv. 
Ei au condamnat aspru acest 
act abuziv. în consecință, Ni- 
'colae Alexandru a fost scos din 
rîndul cadrelor active al mili
ției, iar ceilalți — retrogradați.

\

Este de neînțeles cum' oameni 
serioși, cu experiență de viață, 
se lasă înșelați de primul venit 
care se oferă să le facă diferite 
servicii. După obiceiul negusto
rilor ambulanți, un excroc no
toriu, Nicolae Goleanițchi, o. în
ceput să 'strige și el pe străzile 
din sectorul 6 al Capitalei : „In
stalez telefoane noi; decuplez 
telefoane; instalez prize". Ce 
credeți ? S-au găsit naivi. Nu 
unu-doi, ci... cu legătura. I-au 
avansat „instalatorului" diferite 
sume de bani. Instanța i-a „plă
tit" și ea, recent, patru ani (cind 
umbli la prize, neautorizat, o 
pățești.'). In ceea ce îi privește 
pe dumnealor, păcăliții, nu-i ne
voie de nici o sentință. Ajunge 
morala pățaniei !

Haita

Nu de mult, în pădurea Balsa 
(Botoșani) au apărut lupi. Fia
rele și-au făcut simțită prezen
ța și în ogrăzile oamenilor, 
precum și ale cooperativelor a- 
gricole. Multe animale aparți- 
nînd cooperativelor din Curtești,. 
Vlădeni, Brehuiești și Corni 
le-au căzut pradă. Cum era de 
așteptat, s-a dat alarma' și 56 
de vînători, din Botoșani și îm
prejurimi, au sosit în zona res
pectivă. Trebuiau să vină și 210 
gonași, dintre sătenii cooperati
velor păgubite. Dar aceștia nu 
s-au arătat. Conducerile coope
rativelor care solicitaseră aju
torul vînătorilor au... uitat să-i 
anunțe. Vînătorii au făcut cale 
întoarsă, cu puștile încărcate. 
Ce vor face lupii ? își vor 
schimba părul. Că năravul — 
ba I

Detașați

circulație!
Aducem în atenția consiliilor' 

populare o problemă de circu
lație cu un caracterlație cu un caracter general. 
Este vorba de necesitatea deta
șării semnalelor electrice și in
dicatoarelor de circulație, din 
conglomeratul de afișe, panouri, 
pomi etc., de pe șoselele cu tra
fic intens. Semnalele electrice 
de la intersecțiile străzilor Știr
bei Vodă și Luterană, Bulevar
dul Gh. Gheorghiu-Dej și Bre- 
zoianu, din Capitală, sînt mas
cate de coroana pomilor din 
imediata lor vecinătate. Pe raza 
Urzicenilor, Hunedoarei și a 
altor orașe, se întîlnesc cazuri 
asemănătoare. Organele de mi
liție ne informează că, pe multe 
șosele naționale, la curbe sau 
în locuri periculoase, unde se 
cere un maxim de atenție, in
dicatoarele de avertizare sînt 
„sufocate" de afișe și panouri 
care fac publicitate campingu
rilor, restaurantelor etc. din a- 
propiere. Eliberarea 
relor de <’

i indica toa- 
___ , circulație din acest 
păienjeniș de reclame se impune 
cu toată seriozitatea. Este în 
interesul tuturor I

Grădina zoologică de la Dă- 
neasa și-a sporit la cinci numă
rul de paniere — dacă adăugăm 
cei doi pui in virstă de... două 
săptămîni. Părinții „micuților" 
(pe care paznicii, nu se știe de 
ce, refuză să-i ia în brațe .') 
sint : o panteră neagră (tatăl) și 
una pătată (mama). împereche
rea — rar întilnită în parcurile 
zoologice — s-a soldat (co
incidență !) tot cu un pui negru 
și cu unul pătat. Probabil... să 
nu iasă vorbe.iasă vorbe.

Rubrică realizată de s
Șleîan ZiDARIȚA 
Gheorghe DAVID 
sprijinul corespondențilorcu

„Scînteii'
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Am poposit, în amurgul unei zile 
de vară, în Crîngul Focșanilor la 
restaurantul „Căprioara". Aflat in
tr-o poiană minunată, desprinsă par
că dintr-o povestire de Sado- 
veanu, localul se asemuiește cu o 
vilă mai răsărită,, clădită în întregi
me din lemn și piatră ușor fasonate. 
Dar arhitectura îl interesează mai 
puțin pe consumator. Atunci ce anume 
îl poate atrage la un restaurant aflat 
în inima codrului ? Deliciile culi
nare, băuturile de soi, care au creat 
localului faimă și personalitate. Iată 
în ce rezidă forța magnetică a „casei" 
din Crîng. într-adevăr. De-abia ne-am 
așezat la mese în postura de dru
meți flămînzi și însetați, că din încă
perile unde-și află izvorul prepara
tele culinare a și năvălit miros de 
mămăliguță caldă, de pastrama și 
carne rumenită pe spuză. Și am fost 
plăcut surprinși să aflăm că puii tă
văliți în unt și mujdei, renumita 
„tochitură moldovenească" și alte a- 
semenea bucate apreciate au devenit, 
la „Căprioara", feluri obișnuite. Pen
tru că „specialitatea casei" aici este 
sau, mai bine zis, sînt altele : cîrnă- 
ciorii vrînceni, nu mai groși decît 
paiul de trestie, zemoși și picanți, 
pastrama caldă de urs, salamul de 
urs și de porc mistreț — toate stro
pite cu vin de la cramă.

Dar este, poate, timpul să dăm o 
scurtă explicație : ce căutam noi 
noaptea la un local de consum, aflat 
în pădurea de lîngă Focșani ? Totul 
a pornit, de fapt, de la o convor
bire avută cu tovarășul Franciso 
Țapoș, vicepreședinte al Centrocoop. 
Dînsul ne vorbise pe larg despre 
importanța alimentației publice. 
„Acordăm, nș spusese d-sa, o im
portanță de prim rang acestui com
partiment al comerțului cooperatist".

„Și cum se concretizează inte
resul de care vorbiți ?“ — l-am în
trebat. Din relatarea ce a urmat 
am înțeles că atît conducerea cen
trală a cooperației de consum, cît și 
organismele teritoriale au în vedere, 
pe de o parte, perfecționarea conti
nuă a activității comerciale în cele 
8 000 de localuri existente și, în ace
lași timp, extinderea în toate jude
țele a rețelei de restaurante, hanuri, 
popasuri turistice, complexe alimen
tare de tot felul.

„Se constată — am replicat — 
cu toată această preocupare, apari
ția unui fenomen străin și dăunător. 
Mai exact : multe, chiar nepermis de 
multe localuri au căzut în anonimat, 
într-un fel de standard neatrăgător".

Interlocutorul nostru nu a negat 
nici o clipă existența unui atare fe
nomen ; a adăuga't, însă, că datele 
de „ultimă oră" indică și o altă rea
litate — și anume: multe localuri, 
mai ales cele noi, cele reamenajate 
sau reprofilate, și-au cîștigat un bun 
renume tocmai datorită ieșirii lor din 
anonimat. Cum anume au izbutit să

rentabile. Dar din teama de a nu ne 
repeta, ne vom opri, pentru moment, 
aici. Sursa forței de atracție a aces
tor restaurante o cunoaștem. Mai a- 
vem de răspuns însă la o altă între
bare. Toate bunătățile care au creat 
faima acestor localuri nu le „fabrică" 
oricine, materia primă nu pică din 
cer. Deci, va trebui să vorbim, 
despre factorii care au dus și duc, 
în continuare, la apariția unor ase
menea „vîrfuri" în alimentația pu
blică.

Multe organisme comerciale ale 
cooperației de consum — ob
servația este valabilă și pentru co
merțul de stat — au renunțat parțial 
la sistemul aprovizionării clasice, 
mai precis l-au completat. Adică, pa
ralel cu aprovizionarea prin reparti
ții, șefii unităților, ai întreprinderi
lor comerciale achiziționează (tocmai 
pentru a putea crea și menține „spe
cialitatea casei") o mare cantitate de 
mărfuri direct de la producători, de 
pe piața organizată, de la coope
ratorii individuali. Prezența prepa
ratelor vînătorești, de pildă, se da- 
torește contractelor încheiate cu fi
lialele de vînătoare. In multe locuri 
s-a renunțat definitiv la rețetele șa
blon. Au apărut, în consecință, pre
parate culinare deosebite, variate, 
multe specifice localității în care e 
amplasat restaurantul. Intr-un sat 
al comunei Ilișești (între Suceava 
și Voroneț), de exemplu, la „Terasa 
Ilișeștilor" specialitatea casei o cons
tituie preparatele din ciupercile și 
bureții din pădurea vecină.

Organismele comerciale au mers 
parțial mai departe, nu s-au mulțu
mit să cumpere marfă numai de la 
producători; pentru a nu rămîne ni
ciodată in gol de produse și a știrbi 
astfel din renumele localurilor, unită
țile șl-au creat un fel de „baze de 
aprovizionare" — crescătorii proprii 
de păsări, de pește, mici „industrii" 
de preparare a lactatelor, iar unele 
carmangerii au devenit veritabile 
„rampe de lansare" a delicateselor. 
„Trei iazuri", de pildă, este un local 
din județul Iași care poate trăi pen
tru o anumită perioadă pe cont pro
priu. Aici, „specialitatea casei" sînt 
preparatele de pește, tar peștele se 
află chiar în iazurile de la... scara 
localului. ' ’

E pe cale de rezolvare, în unele lo
calități, și o altă problemă : califica
rea și folosirea mai judicioasă a ca
drelor. In cooperația de consum me
seria se învață mai sistematic și. în 
mod obligatoriu pe trei căi : la tej
ghea sau la bar, în local și pe băn
cile școlii.

...Am fi fost nespus de bucuroși 
dacă, cu prilejul incursiunii noastre

în compartimentul atît de solicitat al 
alimentației publice, am fi întîlnit nu
mai asemenea restaurante. Dar, din 
păcate, am întîlnit încă multe, prea 
multe localuri (și nu numai în Mol
dova), în care nu se simte nici un fel 
de reviriment, unde șablonul culinar, 
comoditatea, practicile comerciale ne
convenabile par bătute în piroane. 
Am poposit, de pildă, Ia Rm. Sărat 
Sîntem oaspeții „Terasei drumeților" 
(local aparținînd tot cooperației de 
consum). Ne aruncăm, de curiozitate, 
privirea în galantarul frigorific. Și ce 
zărim? Niște brînză gălbuie și, în altă 
farfurie, — o (una !) chiftea. „Spe
cialitatea casei" pare să fie zaici in
dolența, lipsa de spirit comercial a 
organizatorilor. Pare oarecum curios, 
dar nici „Hanul Ancuței", care, de 
afară, invită la „un popas de desfă
tare", nu mai oferă astăzi (o bună 
bucată de vreme lucrurile nu au 
stat așa) aproape nimic deosebit.

Am vizitat într-una din zile șl 
localul denumit „Bistrița" — cel mai 
mare din cîte sînt în județul Bacău 
Am cerut acolo, dimineața la ora 11, 
o mîncare, oricare ar fi ea, dar să 
fie caldă. Iată răspunsul ospătarului : 
„Pesemne că nu sînteți de prin par
tea locului I Mîncare caldă nu se 
servește decît începînd de la orele 
12—13, acum — răcituri..." Există 
vreo circulară în acest sens ? Nici
decum. Hotărîrea a fost luată de or
ganizatorii locali. E de mirare că 
restaurantul stă multe ceasuri des
chis, fără șă aibă nici un client ? Am 
aflat că sectorul alimentației publice 
din Bacău are, pe primul semestru 
al anului, cîteva sute de mii de lei 
restanță la capitolul desfacere. Oare 
oferind jumătate din zi răcituri drept 
hrană consumatorilor, crede I.A.P. 
Bacău că va recupera restanța ?

în orașul Focșani, o surpriză și 
mai mare : la restaurantul „Odobești" 
cîndva onorabil, în locul prepara
telor specifice abundă... grosolănia 
și indiferența. Explicația acestei stări 
de lucruri a fost găsită, în repetate 
rînduri, fie în incompetența coordo
natorilor locali, fie în nepriceperea 
sau comoditatea șefilor de unități 
S-a pus, de multe ori, în discuție și 
problema lipsei de cadre. Nimeni nu 
susține că alimentația publică se dez
voltă pe un drum simplu și neted. 
Dar oare nu cei învestiți cu dreptul 
și obligația de a coordona acest sec
tor trebuie să găsească căile, moda
litățile cele mai potrivite pentru a-1 
ridica pe o treaptă superioară ? Ei 
răspund pentru furnizarea explica
țiilor, pentru autocritici formale, ori 
pentru sarcini economice concrete ? 
Este cazul ca aceste multe și com
plicate probleme să fie considerate 
în lumina unor răspunderi precise. 
Nu oricine este în stare să facă co
merț. Asta se știe. Drept care, cei 
care încurcă treaba să fie îndru
mați spre alte munci. Pe banii sta
tului nu se pot face la infinit „în
cercări". E nevoie de pricepere, de 
tragere de inimă, de inițiativă și 
cinste. Viața confirmă din plin acest 
lucru prin ,a.țîtea. și .atîtea experiențe 
și realizări valoroase.

Gh. GRAURE

Am urmărit îndeaproape, 
în aceste zile, eficiența mai 
multor sesizări referitoare 
la întreținerea și gospodări
rea uneia dintre cele mai 
prețioase avuții naționale 
— fondul de locuințe pro
prietate a statului. Toate 
aceste semnale reclamă 
măsuri judicioase pentru 
prevenirea și înlăturarea u- 
nor mari pagube materiale, 
împiedicarea degradării, a 
risipei de pe unele șantiere 
de reparații. în mod nor
mal, fiecare sesizare de a- 
cest gen trebuie să se sol
deze cu un răspuns clar. 
Or, în loc de aceas
ta, conducerile întreprinde
rilor de resort, precum și 
unele consilii populare pre
feră să întrețină — pentru 
a se achita de o obligație 
pur formală — o corespon
dență sterilă, ocolind re
zolvarea efectivă a proble
melor.

„De 7 ani de zile — ne 
scrie Mihai Gheorghe, din 
București — locatarii din 
str. Horia 64 se străduiesc 
să convingă conducerea 
I.A.L. 4 că tărăgănarea 
efectuării unor reparații la 
imobilul în care locuiesc 
este din toate punctele de 
vedere păgubitoare. In 
sfîrșit, în primăvara acestui 
an, au început lucrările. 
Calitatea lor însă era sub 
orice critică. Ne-am gîndit 
să sesizăm conducerea 
I.A.L. despre acest lucru. 
Rezultatul ? A fost un răs
puns din care aflam ceea 
ce... știam și noi : că lucră
rile au fost atacate la sfîr- 
șitul lunii martie a.c. si 
urmează să fie recepționate 
în prima decadă a lunii iu
lie. Altceva nimic ! Prin 
urmare, noi am vorbit, noi 
am auzit. Și nici nu e de 
mirare, pentru că cei care 
au „rezolvat" sesizarea nu 
au luat legătura cu nici un 
locatar, nu au fost curioși 
să intre în nici un aparta
ment pentru a vedea cum 
și ce reparații au fost exe
cutate,' ce măsuri se impun 
pentru înlăturarea eventua
lelor deficiențe constatate 
în urma unei astfel de in
vestigații atente.

De unde se vede clar că, 
de la început, ei nu căutau 
o rezolvare, ci mai mult
găsirea unui oretext pen
tru amînare. Avem de-a
face aici nu numai cu o
dovadă evidentă a desconsi
derării sesizărilor noastre, 
a lipsei de respect față de 
cetățean, ci și cu o practi
că absurdă care imprimă u- 
nei activități utile un carac
ter de-a dreptul parazitar".

înlăturarea unor ase
menea manifestări presu
pune însă nu numai mă
suri disciplinare față de 
cei care nu își îndeplinesc 
obligațiile de serviciu ci și 
măsuri pentru, organizarea 
mai bună a servi
ciilor respective. în
tr-o sesizare recentă, ing. 
Ioan Theil, din Sighișoara, 
relata că singura farmacie 
existentă acum în oraș nu 
face față în condiții bune 
deservirii unui oraș cu pes
te 35 000 de locuitori. Din 
acest punct de vedere, sem
natarul'sesizării aprecia că 
măsura luată de Consiliul 
popular al județului Mureș 
pentru desființarea uneia

dintre cele două farmacii, 
cîte erau pînă nu de mult 
în oraș, nu este tocmai ins
pirată, chiar dacă unitatea 
care funcționează în pre
zent, datorită modernizări
lor aduse localului, poate 
fi considerată drept o uni
tate model. Nu e nevoie să 
fii specialist pentru a-ți da 
seama că această părere 
merită să fie analizată mai 
îndeaproape și luată în 
considerație cel puțin prin 
prisma dezvoltării viitoare

nici un răspuns, am fost 
nevoit să mă deplasez per
sonal pînă la București, 
unde am încercat să dis
cut cu șeful serviciului de 
organizare a muncii din 
întreprindere. Din capul 
locului, acesta a căutat 
să-mi demonstreze că noi 
n-avem dreptate, că nu s-a 
săvîrșit nici o greșeală. 
I-am arătat atunci o serie 
de fapte în fața cărora se 
părea că s-a convins de 
necesitatea analizării aten-

sînt în totală contradicție 
cu indicațiile subliniate 
pregnant de Congresul al 
X-lea al P.C.R., care a ho- 
tărît să se acorde 
o deosebită atenție cu- 
vîntului cetățenilor, să se 
manifeste receptivitate la 
propunerile și sesizările lor 
— ajutor prețios • pentru 
îmbunătățirea activității în 
toate sectoarele. Conside
răm că în asemenea cazuri, 
ca acelea semnalate, orga-

SPICUIRI DIN CÎTEVA SCRISORI 
SOSITE LA REDACȚIE

a orașului. Consiliul popu
lar județean a găsit însă de 
cuviință să-și justifice mă
sura luată, precizînd că-și 
menține punctul de vedere 
că noua unitate farmaceu
tică asigură o deservire a 
cetățenilor „în condiții op
time". Așa se întîmplă a- 
tunci cînd — după cum re
marca un alt locuitor al a- 
celuia.și oraș , prof. Al. 
Bocriu — instituția adoptă 
o poziție rigidă în dialogul 
său cu cetățeanul, conside- 
rînd pesemne că ea ar 
avea întotdeauna drept la 
„ultimul cuvînt" în rezol
varea problemelor aduse 
în discuție. Este de prisos 
să !mai spunem că în 
astfel de situații, practic 
nici nu se poate vorbi de 
receptivitatea instituției 
față de problemele noi pe 
care le ridică viața.

Desigur, în unele cazuri, 
este firesc ca în ca
drul acestui dialog punctul 
de vedere al instituției să 
precumpănească, să se im
pună. „Aceasta însă — cum 
observă Traian Duna, din 
comuna Lupac, satul Cloco
tici, județul Caraș-Severin 
— cu o condiție : ca punc
tul respectiv de vedere să 
se bizuie pe o investigație 
și argumentație temeinice, 
pe studierea cu grijă a tu
turor observațiilor și criti
cilor făcute de cetățeni. Eu. 
lucrez pe uri șantier al în
treprinderii de explorări 
geologice din București. în 
primele luni ale acestui an, 
împreună cu alți munci
tori, am semnalat conduce
rii șantierului și întreprin
derii o serie de anomalii 
legate de normarea și re
tribuirea1 milncii, dare au 
creat nemulțumiri în rîn
dul salariaților. Neprimind

te a lucrurilor la fața lo
cului pentru clarificarea 
lor. Mi-a promis chiar că 
va trimite, în acest scop, 
un delegat pe șantier. Dar 
deși au trecut de atunci mai 
bine de 4 luni, delegatul 
respectiv n-a mai ajuns la 
noi. Așadar, conducerea în
treprinderii desconsideră 
sesizările noastre, obli- 
gîndu-ne astfel să ne a- 
dresăm altor organe care 
să o determine să le rezol
ve așa cum se cuvine".

Asemenea manifestări

I

nele și organizațiile de 
partid au datoria ca, neîn- 
tîrziat, să tragă concluzii 
practice din documentele 
Congresului al X-lea, adop- 
tînd o poziție combativă, 
fermă, împotriva oricăror 
manifestări de birocratism, 
a oricăror încercări de înă
bușire a criticii constructi
ve, de intimidare a celor 
care semnalează lipsuri și 
neajunsuri existente în
tr-un domeniu sau altul.

Dumitru TÎRCOB

Creatorii fabricii „Drapelul roșu" din Sibiu au 
conceput în ultimele luni cîteva zeci de modele 
noi de tricotaje și lenjerie pentru femei și copii. 
De reținut că 82 dintre acestea au și intrat în 
fabricație încă din primul semestru al anului. 
Este vorba de 50 de modele noi de tricotaje și 
lenjerie din fire de mătase artificială și 32 de 
modele de tricotaje din P.N.A. și lînă. îmbră
căminte de sport — pulovere, căciuli, fulare — 
cu desene jakard cu diferite contexturi care 
imită lucrul de mînă, lenjerie cu multă dantelă
rie, toate realizate într-o gamă variată de cu
lori ; lată noutăți pe care le vom găsi în raftu
rile magazinelor de galanterie.

*
*

*

*

*

*
*

ț
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realizeze această performanță ? Spe
cialitatea casei, vinurile aduse din 
podgorii renumite au revenit, în lo
calurile respective, la locul lor de 
cinste. „Am dat în folosința popu
lației — ni s-a precizat — restaurante 
și hanuri cărora li s-a’ dus faima. 
Cele din zona Capitalei, de pildă...".

întrucît localurile din zona Bucu- 
reștiului le cunoșteam, am pornit pe 
o altă rută. După cum am arătat, 
primul contact ne-a demonstrat de 
cîte posibilități încă nevalorificate 
dispune alimentația publică.

Fără îndoială, localul vizitat repre
zintă o performanță. Secretul ? După 
cîte am constatat, e vorba de modul 
cum sînt organizate aprovizionarea, 
desfacerea, repartizarea și califica
rea cadrelor, folosirea resurselor lo
cale... Dar despre toate acestea vom 
vorbi, pe larg, la timpul cuvenit. în 
fond, cine știe ? Poate „Căprioara" 
n-a fost decît o nălucă...

...în apropiere de Gura Humorului, 
pe un deal fără nume, se află o stînă. 
în gura „uliței", spre această așezare 
ciobănească, o săgeată indică exis
tenta unei unități de consum. Urcăm. 
„Stîna", local „afiliat" pe lîngă tîrla 
oilor, are înfățișarea unei cabane 
modeste. De aceea, ne-am și mirat 
cînd am auzit acolo sus, în vîrf de 
deal, vorbindu-se vreo 4—5 limbi. 
Ce-i atrăgea aici pe turiști ? Tot nu
meroasele specialități ale casei : mă- 
măliguța caldă cu caș și urdă dulce, 
miel la proțap și la ceaun... Să mai 
adăugăm că totul e proaspăt, iar 
sursa acestor specialități pe care gaz
dele le prepară ca nimeni alții este 
practic inepuizabilă.

Am putea scrie, despre aceeași 
temă, pagini întregi. Mai toate ju
dețele țării dispun de cîteva loca
luri suprasolicitate de clienți, care au 
ajuns, tocmai de aceea, extrem de

„TURIST" - Magazinul 
cadourilor ds calitate

O adevărată expoziție/ cu 
vînzăre permanentă, organiza
tă într-o sală spațioasă — un- 
de-și prezintă cele mai reușite 
produse ale lor industria locă- 

8 iă, cooperația meșteșugărească. 
Complexul de faianță-sticlărie 
din Sighișoara și fabrica de 
țesături „6 Martie" din aceeași 
localitate — este deschisă _ in 
incinta magazinului „Turist" 
din Tg. Mureș. Pentru consi
derente de ordin real,' „Turist" 
este apreciat ca magazinul ca
dourilor de calitate superioară 
pentru orice ocazie, cartea de 
vizită ă comerțului cu produse 
de artizanat, porțelanuri fine, 
cristale, ceramică neagră și o- 
pere plastice ale unor artiști 
de prestigiu. Se găsesc aici, în 
unicat, trofee cinegetice, obiec
te de artizanat achiziționate 
direct de la creatorii lor, bro
derii speciale, ștergare, fețe de 
masă, de perne etc.

„Turist" își poate înscrie în 
emblemă atributele sale speci
fice.

-

„CODRUL
VLĂSIEI"

Renumitul popas „Codrul Vlăsiei", insta
lat, așa cum se cuvine, în pădurea Păulești 
de lîngă Ploiești, își primește musafirii cu 
ospitalitate.

Compartimentat în mai multe unități, „Co
drul Vlăsiei" oferă vizitatorilor cîteva pre
parate cu veche tradiție culinară, între care, 
cîrnăciori și pastrama de Pleșcoi. Dar spe
cialitatea unității rămîne batalul întreg la 
proțap, împănat cu usturoi și cimbru; servit 
cu mămăliguță caldă. Se pot comanda și 
alte preparate, cum ar fi pui Ia ceaun cu 
mujdei de usturoi șl cu mămăligă, pui la 
frigare, adăugîndu-se, firește, țuica.de Văleni 
ori vinul de Murfatlar, Odobești, Panciu, 
Valea Călugărească sau oricare altul. Taraful 
cu lăutari întregește ambianța generală de 
relaxare.

Foto : Gh. Vințilă

(Urmare din pag. I)

cînd eram copii mici, dimineața. Și 
frații nu se cheamă la rău.

Pe scurt și recapitulînd : opt din
tre cei doisprezece copii ai Măriei 
Drăgănuțâ lucrează la uzina „Stea
gul roșu". Lucrează aici pentru că 
i-a chemat încrederea in soarta, în 
steaua uzinei. Pentru că aici au 
schimbat familia de-acasă cu alta, 
incomparabil mai mare, dar la fel 
de unită.

★
Redactorul gazetei de uzină tml 

povestea că anul trecut, la împlini
rea unui deceniu și jumătate de 
cînd a fost trasată întreprinderii 
„Steagul roșu" sarcina de a fabrica 
autocamioane, s-a născut ideea, alcă
tuirii unei istorii a acestei mari uni
tăți industriale :

— Cineva a spus, lipsit de orice 
intenție de a glumi, că ar fi suficient 
să cercetăm biografiile fraților Dră- 
gănuță. Datele vieții lor se suprapun 
pe datele istorice ale uzinei din ulti
mele două decenii...

Nu știu dacă studiul pomenit a fost 
alcătuit și, mai ales, nu știu dacă el 
a fost alcătuit astfel, dar propunerea 
pare încă tentantă și reporterul este 
gata să demonstreze, cel puțin par
țial, valabilitatea ei.

Ilie devine muncitor aici in 1948, 
cind, prin actul naționalizării, fosta 
uzină „Astra", intrînd în stăpînlrea 
poporului, ișt modifică structural 
profilul : în locul reparării vagoa
nelor incepe să producă sape cu role 
pentru utilaj petrolier, instalații de 
pompare și reductoare de viteză 
pentru vase de pescuit. (Ilie Drâ- 
gănuță iși amintește că a fost prin
tre cei care au așezat deasupra por
ții de intrare pancarta cu noua ti
tulatură : „Steagul roșu"). Nicolae 
Drăgănuță se angajează cîțiva ani 
mai tirziu : debutul său de muncitor 
corespunde producerii aici a primi
lor rulmenți românești. Mircea își 
urmează frații și, ca proaspăt strun
gar la„Steagul roșu", lucrează la pro
totipul celui dinții autocamion ro
mânesc de 3 tone, din seria „S.R. 101". 
Atunci, își amintește el, s-au con
struit secția de forje și cea de roți, 
suprafața uzinei crescînd „peste

noapte". Toți frații Drăgănuță, care 
se aflau pe atunci în uzină, vorbesc 
azi cu un sentiment de părintească 
duioșie despre cele 700 de autoca
mioane cite a numărat producția 
anului 1954 : „Le dădusem nume de 
oameni. Da, erau puține și asta 
se putea. Cînd terminam șirul de 
nume cunoscut de noi, apelam la 
calendar. Dar acum, cînd. un auto
camion se „naște" la mai puțin 
de 8 minute, ce calendar te mai poa
te ajuta ?“. Mezinul, Mihai, Intră 
în uzină cînd aceasta se apropie cu 
pași mari de dezvoltarea impetu
oasă de azi, el începe să lucreze la 
tipul de autocamion „Carpați". Pavel 
devine maistru în 1962, anul produce
rii camioanelor prevăzute cu două

Ințifică a producției de la „Steagul 
roșu", prin acea „reacție în lanț" care 
a făcut să dispară cărucioarele 
transportoare, înlocuindu-le cu ben
zile transportoare ; care a introdus 
pe scară largă televiziunea industri
ală, născind realitatea că, acum, in
tr-un număr important de secții, 
nu mai circulă oamenii, ci „Infor
mațiile" ; care consemnează, de pil
dă, existența in uzină a unei tur
nătorii socotită a fi printre cele mai 
moderne din Europa, sau a unei 
secții de autoutilare producind ma
șini și utilaje necesare fabricării au
tocamioanelor în insăși complexul 
industrial al uzinei. Toate acestea 
conduc la mîndria cu care frații 
Drăgănuță se intitulează „muncitori

absolvirea unor ani de studii, dar șl 
faptul că în munca mea din sectorul 
mecanic-șef asemenea studii sînt pre
tinse de postul în care sînt încadra
tă", este convinsă că a fi „muncitor 
modern" înseamnă un continuu im
bold spre autoperfecționare :

— Noi, toți, am învățat, ne-am spo
rit calificarea. A învăța, a te spe
cializa este o caracteristică ,a vieții 
noastre. Ambiția, atît cît am avut și 
avem, a primit un scop clar, precis. 
Ne imaginăm destinul nu ca pe o li
nie în palmă' ci ca pe una paralelă 
cu destinul uzinei. Și aici, în uzină 
se dă o bătălie fierbinte, pasionată. 
Noul este într-un asalt permanent. 
A ține pasul cu el nu-i numai o da
torie față de uzină, ci fața de tine în-

........................ ........... ........ *

„DINASTIA
diferențiale, iar anul 1963, consem- 
nind data intrării in funcțiune a u- 
riașei și modernei hale de montaj 
general și a pregătirii seriilor de 
autocamioane „Bucegi", ii găsește 
pe toți cei opt Drăgănuță sfîrșind 
diverse trepte ale școlilor de cali
ficare superioară, „oameni cu pa
talama", cum spun ei.

Ultimii ani ai uzinei, cei mai fre
netici, anii marilor realizări, im
pulsionate i de hotărîrile Congresu
lui al IX-lea al P.C.R., care 
aveau să aducă harnicului colectiv, 
de două ori consecutiv, în 1967 și 
1968, distincția de întreprindere frun
tașă pe ramura industriei construc
toare de mijloace de transport, 
sint și mai strins legați de biogra
fia fraților Drăgănuță, iar legături
le, cu cît mai intime, cu atît sînt 
mai trainice. Ele nu ocolesc avintul 
mișcării de inovații și raționalizări, 
aducînd uzinei locul al doilea pe țară 
in acest domeniu, ele trec prin pro
cesele structurale de organizare ști-

moderni", rodul muncii lor, auto
camionul românesc, exportîndu-se 
azi in patru continente și incepind 
probele tehnice în al cincilea : Au
stralia.

★

Este, poate, cazul să ne oprim toc
mai la această expresie — ;,munci
tori moderni" — atît de mult pe pla
cul Drăgănuților.

Pavel Drăgănuță distinge, ca o vir
tute a „muncitorului modern", ata
șamentul față de uzină

— Acesta — spune el — nu-i o 
simplă predispoziție a muncitorului, 
valabilă în sine. Noi ne-am atașat de 
uzina noastră. Pentru că e a noas
tră ! Patronii ne puteau cere forță de 
muncă, punctualitate, dar nu devo
tament. Acesta se naște numai în re
lațiile socialiste de producție, în am
bianța vieții socialiste.

Cornelia Drăgănuță, posesoare a u- 
nei diplome de bacalaureat atestînd 
— cum singură afirmă — „nu doar

suți. Ai și tu cotele tale, parametrii 
tăi.

Mihai Drăgănuță leagă expresia 
„muncitor modern" de dezvoltarea 
întregii personalități a omului, de a- 
titudinea sa față de muncă, față de 
întreaga viață socială :

— Unsprezece, din duzina de frați 
care o alcătuim noi, sînt membri ai 
partidului. Partidul ne-a insuflat 
sentimentul responsabilității față 
de munca noastră și față de noi în
șine. Dacă nici unul n-am părăsit 
uzina într-un moment mai greu, nu 
s-a datorat numai credinței că acest 
moment va fi. depășit, ci educației 
primite, care ne cerea să lucrăm a- 
colo unde e mai greu, tocmai pentru 
că e mai greu, cu bucuria de a ne ve
rifica posibilitățile, cu mîndria că a- 
cestea rodesc, ne întregesc ca oameni.

înțelegind „ce și cine sînt" frații 
Drăgănuță de la „Steagul roșu", ca 
să-l citez din nou pe cel mai vîrstnic 
dintre ei, să intrăm, ca să zic așa, și 
pe altă ușă, în intimitatea vieții lor.

S-au născut, așa cum spuneam, la 
Săcele. Azi locuiesc toți (cu 
excepția mezinului care își constru
iește o „vilă") în apartamente date 
de stat, totalizînd — vorba unuia 
dintre ei — „un spațiu numai bun 
pentru un liceu". De altfel, în frumo
sul cartier „Steagul roșu", numai a- 
nul trecut peste 300 de muncitori au 
primit locuințe noi. Cînd a intrat cel 
mai mare dintre frați în uzină, exis
ta aici un singur medic. Acum func
ționează un medic pentru fiecare sec
tor, există un cabinet ultramodern de 
igienă a muncii, excepțional dotat. 
Clubul de la „Steagul roșu", cu o bi
bliotecă de zeci de mii de volume, 
cu programele sale, îi atrage adeseori 
pe frații Drăgănuță. La fel, ca
binetul tehnic, mîndrindu-se cu 
o documentare de mare valoare, 
cu sprijinul dat inovatorilor și ra- 
ționalizatorilor, printre care unii 
și-au înscris în palmares zeci și zeci 
de inovații.

Și iată-mă ajuns acolo de unde am 
pornit : la copii. Cu excepția mezinu
lui,-toți frații Drăgănuță au copii, cîte 
doi, trei (deocamdată I), continuînd 
tradiția familiei. „Copiii, spun ei — 
și girul autorității lor în materie 
este indiscutabil I — sînt o reflectare 
a acelorași sentimente de stabilitate, 
de responsabilitate și de încredere în 
ziua de mîine". Ca și fiii, nepoții Mă
riei Drăgănuță cred în steaua uzi
nei. Unul a și intrat elev la grupul 
școlar „Steagul roșu". Altul se pre
gătește s-o facă. Pentru că viitorul, 
planurile cutezătoare ale partidului 
rezervă acestei stele de primă mări
me o traiectorie impresionantă. în 
industria de autovehicule — așa cum 
prevăd Directivele Congresului — vor 
fi asimilate în fabricație autocamioa
ne de tonaj sporit, cu virtuți tehnice 
deosebite, atingîndu-se, la cel mai 
înalt grad al tehnicii moderne, o 
cotă superioară a producției la sfîr- 
șitul viitorului cincinal. Sînt pers
pective care însuflețesc „dinastia 
Drăgănuților", întregul colectiv al 
uzinei „Steagul roșu".

Iar după calculele fraților Drăgă
nuță, în viitorul cincinal uzina va 
mai putea conta pe aportul a încă trei 
sau patru muncitori și tehnicieni pur- 
tînd numele „dinastiei" lor...

%25c8%259buica.de


SCINTEIA — duminică 31 august 1969 PAGINA 3

Recolte pe măsura

productive a

,£ii& j

0 agrotehnică
diferențiată, cu adevărat

soiuri valoroase!

de 
cu 
Și 
20 
în

de 
că primele 

de grîu create 
institutului au

investițiilor, a puterii

I.D

de prim ordin

Actuala bază tehnico-materială 
de care dispune agricultura și fap
tul că există stabilite tehnologii de 
cultivare a griului pentru fiecare 
zonă naturală din țară — tehnologii 
care au fost verificate și confir
mate în practică cu bune rezultate 
de numeroase întreprinderi agri
cole de stat și cooperative agrico
le — dovedesc că sarcinile în ce 
privește sporirea producției de grîu 
pot fi îndeplinite și depășite.

Din raportul prezentat în cadrul 
consfătuirii de către tov. Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, și din cu- 
vîntul numeroșilor participant! la 
discuții a reieșit că și în acest an 
numeroase unități agricole, ca ur
mare a executării la timp a tuturor 
lucrărilor prevăzute în. tehnologia. . 
griului, au reușit să obțină recolte 
mari la hectar. în întreprinderile 
agricole de stat, pe majoritatea su
prafețelor — 261 300 ha, respectiv 
57 la sută din suprafață — s-a rea
lizat o producție medie cuprinsă 
între 2 000 și 3 000 kg la hectar ; pe 
54 000 hectare recolta a fost cu
prinsă între 3 000 și 4 000 kg la 
hectar, iar pe unele suprafețe chiar 
mai mult. De asemenea, 61 coope
rative agricole au realizat, în me
die la hectar, peste 3 000 kg grîu, 
iar alte 220 unități — între 2 500 și 
3 000 kg la hectar.

Numeroși participant la discu
ții au evidențiat metodele care au 
contribuit ca și în acest an, cu 
condiții naturale nefavorabile pen
tru cultura griului, să se obțină re
colte mari la hectar. Ștefan lîomo- 
șan, directorul Direcției agricole 
județene Timiș, a reliefat faptul că, 
în acest an, cooperativele agricole 
din județ au obținut cea mai mare 
recoltă de grîu din activitatea lor 
— 2 046 kg la hectar, depășind sar
cinile prevăzute în planul de pro
ducție. Aceasta a făcut cu putință 
ca unitățile respective să livreze 
suplimentar la fondul de stat o 
cantitate de 5 500 tone grîu, depă- 
șindu-și angajamentul luat în cins
tea celui de-al X-lea Congres al 
partidului și a celei de a 25-a a- 
niversări a . eliberării patriei. 
Această recoltă se datorește pro
greselor realizate în mecanizarea 
lucrărilor la această cultură, ex
tinderii soiurilor intensive care au 
ocupat 94 la sută din totalul supra
feței cultivate, aplicării cu 50 la 
sută mai multe îngrășăminte chi
mice față de anul anterior. O dată 
cu sporirea, în ultimii ani, a pro
ducțiilor medii de grîu la hectar pe 
ansamblul județului, se constată că 
un număr tot mai mare de coope
rative agricole se deplasează în 
grupa celor care realizează recolte 
mari. Astfel, în 1969, numărul uni
tăților care depășesc 3 000 kg grîu 
la hectar a crescut la 20 față 
numai 5 în 1968, iar al celor 
producții cuprinse între 2 500 
3 000 kg a ajuns la 26 față de 
în anul trecut. Dar faptul că, 
acest an, 15 cooperative agricole 
au realizat sub 1 000 kg grîu la 
hectar demonstrează ce rezerve 
există în județul Timiș pentru spo
rirea producției la această cultură.

în fiecare zonă naturală a țării, 
în fiecare județ există cooperative 
agricole și întreprinderi agricole 
de stat care obțin recolte mari la 
hectar. Tov. A. Cocoșilă, directorul 
I.A.S. Borănești, județul Ilfov, a 
subliniat că, în ultimii 10 ani, în
treprinderea a realizat o recoltă 
medie de 3 300 kg grîu la hectar, la 
un preț de cost sub 500 lei tona. 
Obținerea unor recolte mari la 
hectar și reducerea cheltuielilor de 
producție se înscriu pe linia sar
cinilor trasate de cel de-al X-lea 
Congres al partidului ca întreprin
derile agricole de stat să desfășoa
re o activitate cu o înaltă eficiență 
economică.
cheltuiesc 
la fiecare 
reprezintă

rea unor rezultate financiare su
perioare. în acest an. I.A.S. Boră
nești își va încheia activitatea cu 
un beneficiu de 8 milioane lei.

Alături de întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agri
cole fruntașe în cultura griului, 
sînt altele care realizează produc
ții mici. în întreprinderile agricole 
de stat, pe o suprafață de 50 000 
hectare, îndeosebi în Trusturile 
I.A.S. Craiova, Constanța, Ploiești 
și Galați, producția de grîu a fost 
mai mică de 1 500 kg la hectar, iar 
1 490 cooperative agricole au rea
lizat sub 1 000 kg grîu la hectar, 
în cadrul consfătuirii s-a subliniat 
că producția realizată în acest an 
este sub posibilități, dacă se ia în 
considerare faptul că statul a făcut 
eforturi deosebite pentru crearea 
unor condiții tehnico-materiale cît 
mai corespunzătoare obținerii unor 
recolte mari și constante la această 
cultură. An de an a crescut gradul 
de mecanizare. Unitățile agricole 
dispun de tractoare și mașini agri
cole, care, folosite cu chibzuință, 
permit ca, în condiții normale, să 
se execute în termen optim toate 
lucrările din tehnologia culturii 
grîului. Există, de asemenea, can
tități sporite de îngrășăminte chi
mice cu care s-a putut asigura o 
doză moderată în cooperativele a- 
gricole și doze apropiate de cele 
considerate optime la întreprinde
rile agricole de stat. Ponderea so
iurilor intensive de grîu repre
zintă peste 95 la sută la întreprin
derile de stat și peste 80 la sută la 
cooperativele agricole. A crescut 
suprafața ocupată de grîu în sis
temele irigate.

Care sînt cauzele care determină 
ca, în unele unități agricole, să se 
obțină recolte mici ? în primul rînd, 
se caută justificare în condițiile 
naturale mai puțin favorabile din 
acest an pentru cultura grîului. 
Este adevărat că toamna anului 
1968 a fost excesiv de ploioasă. Da
torită acestui fapt, în multe unități 
nu s-a putut asigura o pregătire 
corespunzătoare a terenului, iar

perioada de semănat s-a prelungit 
cu mult peste cea optimă. Iarna 
prelungită, precum și persistența 
stratului gros de zăpadă au slă
bit mult vitalitatea plantelor. In- 
tîrzierea neobișnuită a reluării ve
getației în primăvară și alternarea 
unor zile sau chiar perioade cînd 
prea reci, cînd prea calde, au avut 
drept consecință talia redusă a 
plantelor, numărul mic de spicu- 
lețe și, ca urmare, diminuarea 
producției. Dar condițiile agrome- 
teorologice mai puțin favorabile 
justifică numai într-o mică mă
sură rezultatele nesatisfăcătoare la 
cultura grîului. In astfel de împre
jurări, se impuneau o seamă de 
măsuri agrotehnice obligatorii, mă
suri care nu s-au efectuat în între
gime.

In cadrul consfătuirii s-a subli
niat că, dacă se analizează rezul
tatele obținute pe unități în ce pri
vește producția de grîu, se ajunge 
la concluzia că, cu mici excepții, 
aceleași cooperative agricole și în
treprinderi agricole de stat reali
zează, an de an, recolte mari. In 
anii cînd intervin condiții nefavo
rabile culturii grîului, diferențele 
de recoltă dintre acestea și restul 
unităților devin mult mai mari. 
In fiecare județ există unități a- 
gricole fruntașe a căror producție 
de grîu este de două sau chiar trei 
ori mai mare decît cea care se re
alizează în unitățile rămase în ur
mă. Este un fapt care demonstrează 
că nu factorii meteorologici sînt 
cei care determină în mod hotă- 
rîtor nivelul recoltelor. Producțiile 
mici se datoresc aportului necores
punzător al specialiștilor din unită
țile respective în ce privește apli
carea tehnologiilor stabilite pentru 
cultura griului, slaba capacitate 
organizatorică a direcțiilor agrico
le pentru generalizarea în produc
ție a rezultatelor științifice și a 
experienței pozitive ciștigate de u- 
nitățile fruntașe.

Și în anii următori s-ar putea să 
cadă ploi multe, după cum nu sînt 
excluse nici perioadele de secetă. 
De aceea, tehnologiile cultivării grî
ului trebuie adaptate cu cea mai 
mare răspundere condițiilor agro- 
meteorologice. La recenta consfă
tuire a grîului — mai mult decît 
la consfătuirile similare organizate 
în ceilalți ani — au fost analizate 
temeinic cauzele care au determinat 
ca, în unele unități, să nu se ob
țină recolte pe măsura posibilită
ților și de care trebuie să se țină 
seama începînd cu aceste zile pre--' 
mergătoare campaniei - însămînță- 
rilor de toamnă.

respectiv Bezostaia. Or, de multă 
vreme sarcina institutului a fost de 
a crea soiuri noi de plante agricole 
care, în condiții de irigare, să asi- -- 
gure producții mari. Dar iată că 
acum cînd s-a ajuns ca sute de mii 
de hectare să fie amenajate, și în 
viitor ele vor fi de ordinul milioa
nelor, nu există un soi de grîu co
respunzător. De altfel, în cadrul 
consfătuirii s-a afirmat că de mai 
bine de 30 de ani nu s-a rezolvat 
problema creării unor soiuri de grîu 
proprii, adecvate condițiilor din 
țara noastră. De aceea, se apelează 
încă la importul unor soiuri mai va
loroase, dar care, din ce în ce mai 
greu, fac față condițiilor variate din 
țara noastră. De aceea, se cere din 
partea amelioratorilor să creeze, in
tr-un timp cît mai scurt posibil, noi 
soiuri, care să corespundă la con
dițiile noi. Avem nevoie de soiuri 
viguroase, cu sistem radicular pro
fund, capabile să valorifice apa și 
hrana, rezistente la iernare, că
dere, boli și dăunători, productive 
și cu însușiri bune de panificație. 
De asemenea, trebuie să-și găseas
că rezolvare problema înmulțirii 
semințelor din soiurile cultivate și 
mai ales aceea a menținerii puri
tății biologice inițiale.

Faptul că nu se organizează te
meinic producerea de semințe a fost 
criticat de mai mulți participanți 
la consfătuire. Tov. Ion Croitoru,

directorul stațiunii experimentale 
agricole Șimnic, județul Dolj, arăta 
că sistemul actual de producere a 
semințelor nu este corespunzător. 
Specialiștii din cooperativele agri
cole vin toamna în stațiune și cer 
grîu de sămînță. Fiecare unitate 
agricolă ar trebui să aibă un lot 
semincer propriu, iar stațiunile să 
livreze numai sămînță pentru în
mulțire. Foarte puțini fac acest 
lucru deoarece este mai comod să 
ceri sămînță decît să o produci.

Numeroase alte exemple demon
strează că recoltele mici de grîu se 
datoresc faptului că producerea 
semințelor nu a constituit o preo
cupare a organelor agricole și a 
unităților de producție. Deși se dis
cută de mulți ani, nu s-a reușit să 
se organizeze un sistem corespun
zător de producere a semințelor 
care să asigure reînnoirea lor pe
riodică și evitarea transportului a- 
cestora din diferite zone în altele. 
Trebuie să se pună capăt obiceiu
lui de a se asigura semințele, a- 
proape în totalitate, prin schimb 
sau prin împrumut din fondul cen
tral. Această cale este ușoară, dar 
neindicată, deoarece aceste semințe 
provin de obicei din culturi cu o va
loare biologică mai redusă, ceea ce 
influențează negativ asupra nive
lului producției.

Va marca recolta viitoare
un real pas înainte?

alte

direc-

Ion HERȚEG

respectivi 
timpului

activității
a uniunilor coo-

suprafețele ce se vor semăna cu 
soiuri intensive.

Pe terenurile podzolice, acide, 
fertilizarea este urmată de sporuri 
corespunzătoare numai dacă se a- 
plică și amendamente 
Experiența a dovedit 
mentele ridică nivelul 
de grîu cu 300—700 kg 
cînd se aplică singure și 
2 500 kg cînd se asociază 
șămintele organice sau 
Pentru neutralizarea acidității so
lului au fost create condițiile ma
teriale necesare.

Unele unități agricole mani
festă rețineri în ce privește folo
sirea amendamentelor. Astfel su
prafețele amendate în 1968—1969 
sînt infime, de numai 23 000 ha în 
cooperativele agricole și 16 500 ha 

' în întreprinderile agricole de stat. 
Aceasta înseamnă că din producția 
de calcar se folosesc abia 125 000 
tone anual.

Cu toate că pe ansamblu nu 
s-au folosit amendamentele, în 
unele județe cantitățile repartizate 
nu au fost suficiente. Tov. Con
stantin Iordache, președintele Uniu
nii județene Argeș a cooperative
lor agricole, a arătat că pentru 
producția acestui an s-a prevăzut 
calcarizarea unei suprafețe de 40 000 
hectare. Dar nu s-au asigurat de
cît 15 000 tone. Iată deci cum în 
timp ce în unele județe amenda
mentele stau riefolosite, în 
locuri nu sînt suficiente.

In cadrul consfătuirii s-a dat in
dicația precisă ca întreprinderile 
agricole și cooperativele agricole 
să stabilească dozele optime de în
grășăminte chimice în funcție de 
potențialul de fertilitate al fiecă
rei parcele, de rezerva de apă din 
sol și posibilitățile de irigare, de 
densitatea optimă și, în final, de 
producția ce trebuie realizată.. Este 
necesar să se treacă la administra
rea unor doze mai mari de îngră
șăminte chimice, de 400 kg super
fosfat, 500—600 kg azotat de amo
niu, iar acolo unde este nevoie — 
100—150 kg sare potasică la hectar, 
pentru a realiza producții de peste 
4 000 kg grîu Ia hectar. Alegerea 
cantităților optime trebuie făcută 
cu mult discernământ, urmărind 
permanent asigurarea unei efi
ciente economice cîț mai ridicate a 
fiecărui kilogram de îngrășămînt. 
De asemenea, trebuie acordată o 
mai mare atenție folosirii amenda
mentelor pe solurile din zona ume
dă care reprezintă o mare rezervă 
pentru sporirea producției agricole, 
în general, și mai ales a celei de 
grîu.

calcaroase. 
că amenda- 

producției 
Ia hectar 

cu 1 500— 
cu îngră- 
minerale.

Un alt factor agrotehnic de 
mare importanță pentru producția 
de grîu este pregătirea corespun
zătoare a terenului și mai cu sea
mă a patului germinatjv. Expe
riența acestui an a demonstrat cu 
prisosință că, atît la întreprinderile 
de stat, cît și la cooperativele agri
colei cele mai mari recolte de grîu 
s-au obținut pe terenurile arate 
din vară, pe care pînă la semă
nat s-au aplicat lucrări de îngri
jire pentru menținerea terenului 
curat de buruieni și în condiții fa
vorabile conservării umidității și 
activității microbiologice.

In cadrul consfătuirii s-a afirmat 
că problema epocii de semănat a 
fost elucidată. Pe baza rezultate
lor experimentale confirmate și de 
practică, s-a demonstrat că soiurile 
intensive de grîu au o perioadă op
timă de semănat mult mai scurtă 
decît vechile soiuri. Cercetările e- 
fectuate arată că, în zonele din su
dul și vestul țării, epoca optimă 
începe în jurul datei de 1 octombrie 
și durează 15—20 zile, iar în zona 
colinară și în nordul țării semăna
tul trebuie să înceapă după 20 sep
tembrie și durează cel mult 
15—16 zile. Recoltele mici obținute 
de unele întreprinderi de stat și 
cooperative agricole se datoresc 
și întîrzierii însămînțării griului. 
De exemplu, la cooperativa agrico
lă de producție Traian din județul 
Ialomița s-au obținut 2 900 kg la 
griul semănat la timp și numai 
1215 kg la cel semănat după pe
rioada optimă. Și în alte unități 
s-au semnalat asemenea situații. în 
toamna anului trecut la data de 
17 octombrie mai erau de semănat 
672 000 ha, din care 60 000 ha la 
întreprinderile agricole de stat, 
ceea ce, evident, a dus la scăderea 
producției. Ținînd seama de acest 
fapt, fiecare unitate agricolă este 
obligată ca, în funcție de condițiile 
locale, să stabilească epoca de se
mănat în perioada 20 septembrie — 
20 octombrie, organizîndu-și în așa 
fel forțele incit semănatul să fie 
încheiat în 7—10 zile, alegîndu-se 
în acest interval cele mai potrivite 
zile de semănat.

în ceea ce privește norma optimă 
de sămînță, pe baza rezultatelor 
obținute în decursul unor perioade 
de 6—8 ani s-a ajuns la concluzia 
că acea.'jfa este în funcție de însu
șirile biologice sau mai precis de 
puterea de înfrățire a soiurilor. 
Nu trebuie să se acopere neglijen
țele în aplicarea măsurilor agro
tehnice prin sporirea normei de 
sămință.

Acum cînd se pun bazele viitoa
rei recolte trebuie1 valorificate cu 
tot discernămîntul învățămintele 
care s-au desprins din experiența 
acestui an, în vederea obținerii 
unor producții mari. In anul viitor, 
ultimul din acest cincinal., trebuie 
să se realizeze o producție medie 
pe țară de 2 086 kg la hectar, din 
care 2 730 kg în I.A.S. și 1 975 kg în 
cooperativele agricole. Această 
sarcină este pe deplin realizabilă, 
deoarece corespunde posibilităților 
de care dispune agricultura țării 
noastre. Condițiile climatice din a- 
ceastă vară sînt favorabile, în spe
cial din punct de vedere al apro
vizionării solului cu apă, iar creș
terea suprafețelor amenajate pen
tru irigat va permite aplicarea u- 
dărilor de aprovizionare pe supra
fețe mai mari. Ce trebuie între
prins în aceste zile ?

Direcțiile agricole, trusturile 
I.A.S. și uniunile județene ale 
cooperativelor agricole trebuie să 
ia cele mai eficace măsuri în ve
derea sprijinirii unităților agricole 
pentru definitivai ea amplasării 
grîului, astfel ca pregătirea terenu
lui să se facă la timp și să permită 
semănatul in cadrul epocii optime. 
Cu stocurile de îngrășăminte chi
mice care există în unitățile agri
cole, precum și cu cantitățile ce 
vor mai fi livrate în perioada ce 
urmează, trebuie fertilizată cores
punzător întreaga suprafață ce se 
va semăna cu grîu.

Calitatea mai slabă a grîului din 
producția acestui an impune o 
exigență sporită în efectuarea lu
crărilor de condiționare a semin
țelor. Executarea la timp a ară
turilor, buna lor întreținere pînă 
la semănat, încadrarea fiecărei u- 
nități agricole în epoca optimă de 
semănat și efectuarea semănatului 
la un înalt nivel agrotehnic trebuie 
să constituie cea mai de seamă 
preocupare a tuturor cadrelor teh
nice din agricultură.

Pentru a termina însămînțarea 
grîului pînă cel mai tîrziu la 20 oc
tombrie, arăturile trebuie încheiate 
pînă la sfîrșitul lunii septembrie, 
deci cu cel puțin două ‘săptâmîni 
înainte de însămînțat pentru ca a- 
rătura să se taseze suficient. De 
asemenea, pînă la 10 septembrie 
direcțiile agricole să verifice dacă 
unitățile au asigurat sămînță ne
cesară și dacă aceasta corespunde 
condițiilor de calitate. Tot pînă la 
aceeași dată să se termine și schim
bul de semințe. Cu toate că s-au 
asigurat în fiecare an cantități su
ficiente de substanțe chimice nece
sare tratării semințelor, se constată 
o creștere a frecvenței atacului de 
mălură și alte boli. Aceasta se da
torește faptului că se neglijează 
lucrările de protecție a plantelor, 
ceea ce duce la deprecierea calita
tivă a producției. De aceea, la se
mănat să se folosească numai să- 
mînța de bună calitate, condiționată 
și tratată împotriva bolilor.

Executarea la timp și de cea mai 
bună calitate a însămînțărilor de 
toamnă depinde în cea mai mare 
măsură de activitatea desfășurată 
de specialiștii din unități, de munca 
direcțiilor agricole și a uniunilor 
cooperatiste. In acest scop este ne
cesar ca încă de pe acum să se rea
lizeze indicația dată de cel de al 
X-lea Congres al partidului, ca or
ganele agricole să-și deplaseze cen
trul de greutate al muncii din bi
rou în unități, acolo unde se rea
lizează producția. In consfătuire 
s-a subliniat că recoltele mici de 
grîu obțiiiute în unele cooperative 
agricole se datoresc activității ne
corespunzătoare a unor organe a-

gricole care, în loc să-și desfășoare 
. activitatea cît mai aproape de 

producție pentru a stimula schim
bul de experiență și a putea ajuta 
pe specialiști să-și îmbunătățească 
munca, se pierd în lucrări birocra- 

petre- 
în bi-

tice, specialiștii 
cînd majoritatea 
rouri.

îmbunătățirea 
țiilor agricole și _______ __
peratiste prezintă mare însemnă
tate pentru ridicarea nivelului teh
nic al agriculturii și sporirea pe 
această cale a producțiilor. Respec
tarea măsurilor agrotehnice subli
niate în cadrul consfătuirii nu sînt 
chestiuni voluntare, nu sînt pro
bleme pe care fiecare cooperativă 
dacă vrea să le aplice Ie aplică, 
dacă nu le înțelege nu le aplică. 
Aceste reguli trebuie să devină o- 
bligatorii pentru toate cooperati
vele. De aceea, este nevoie ca orga
nele agricole, desfășurînd activita
tea direct pe teren, să îndrume fie
care cooperativă, să ajute pe ingi
nerii agronomi să aplice în viață 
regulile stabilite, să execute la timp 
însămînțarea grîului și în condițiile 
agrotehnice stabilite, să nu admită 
nici o abatere care ar putea pe
riclita realizarea producției. Este 
de cea mai mare importanță 
pentru cooperativele agricole, pen
tru economia țării ca tehno
logia grîului să fie aplicată întoc
mai.

în campania agricolă de toamnă 
există un mare volum de lucrări 
care trebuie executat. Pe lîngă se
mănatul grîului trebuie să se strîn- 
gă porumbul, floarea soarelui, car
tofii etc. De aceea este absolut ne
cesar ca munca să fie bine orga
nizată. în acest scop direcțiile agri
cole să solicite ajutor comitetelor 
județene de partid în ce privește 
organizarea acțiunilor ce se desfă
șoară în această perioadă. întregul 
aparat al direcțiilor agricole și al 
uniunilor cooperatiste județene să 
meargă în unități unde să rămînă 
pînă la' terminarea campaniei de 
strîngere a recoltei și să le ajute 
în rezolvarea problemelor comple
xe care se ridică. Trebuie să se 
pună capăt practicii folosite pînă 
acum ca printr-o cooperativă agri
colă să treacă cîte 5—6 tovarăși 
care dau cu toții indicații diferite, 
dar care mai mult încurcă. Să se 
stabilească încă de pe acum cine 
răspunde de fiecare cooperativă a- 
gricolă. La direcțiile agricole și 
uniunile județene să se mențină un 
colectiv restrîns de oameni care 
să se ocupe cu evidența, iar cei
lalți să rezolve problemele pe te
ren. Președinții de uniuni și direc
torii direcțiilor agricole să nu se 
blocheze într-o singură comună. Ei 
să aibă posibilitatea să controleze 
activitatea tuturor cooperativelor 
agricole. Pentru rezolvarea acestor 
probleme să nu fie trimiși oameni 
care nu știu nimic despre agricul
tură, așa cum s-a făcut în alți ani, 
ci cadre care sînt în măsură să 
ajute competent la rezolvarea pro
blemelor legate de desfășurarea lu
crărilor agricole de toamnă.

Sarcinile stabilite Ia consfătuirea 
consacrată producției de grîu vor 
trebui să fie dezbătute temeinic în 
fiecare cooperativă agricolă și să 
se concretizeze în planuri de mă
suri privind executarea lucrărilor 
agricole de toamnă la timpul optim 
și Ia un, nivel agrotehnic ridicat. 
Inginerii agronomi și președinții de 
cooperative agricole să răspundă de 
aplicarea întocmai a măsurilor sta
bilite, ca o condiție hotărîtoare a 
executării în bune condiții a însă
mînțării grîului și a celorlalte lu
crări agricole de toamnă.

mult de 3 ani, pe mari suprafețe, 
în această toamnă, cînd vegeta

ția culturilor prășitoare este întîr- 
ziată, iar în multe județe pregăti
rea terenului după păioase se face 
greu din cauza îmburuienării ex
cesive și a tasării puternice a so
lului, s-a recomandat ca amplasa
rea grîului să se facă cu cea mai 
mare răspundere. Este necesar ca 
fiecare unitate să-și întocmească 
din timp un plan de amplasare re- 
zervînd acestei culturi toate supra
fețele care au fost ocupate de le
guminoase pentru boabe, hibrizi 
timpurii de porumb și floarea-soa- 
relui. Și în acest an vor trebui 
însămînțate suprafețe destul de în
semnate cu grîu după grîu. Acest 
lucru să fie făcut numai pe solele 
puțin îmburuienate, neinfestate, 
care sînt deja pregătite, evitîn- 
du-se repetarea cultivării grîului 
după grîu mai mult de doi ani con
secutiv.

Grîul este cultura care valori
fică cu cea mai ridicată eficiență 
economică îngrășămintele chimice, 
lucru dovedit de rezultatele multor 
unități agricole fruntașe. Astfel, 
cooperativele agricole Petrești, 
Tiream și Foeni, județul Satu 
Mare, Gotlob, Jimbolia și Grabăț, 
județul Timiș, Ștefan Vodă și Că- 
zănești, județul Ialomița, Izbiceni, 
județul Olt, aplicînd 200—300 kg 
superfosfat și 200—250 kg azotat de 
amoniu la hectar, au obținut pro
ducții de 3 000—3 600 kg grîu la 
hectar.

Reliefînd sporurile mari de re
coltă care se obțin în urma folo
sirii îngrășămintelor chimice, par- 
ticipanții la discuții au subliniat 
unele aspecte negative în ce pri
vește repartiția și aplicarea aces
tora. Tov. Lucian Ilatmanu, direc
torul Direcției agricole județene 
Iași, a arătat că folosirea soiurilor 
intensive de grîu impune aplicarea 
necondiționată a îngrășămintelor 
chimice cu azot și fosfor, astfel ca 
aceste soiuri să-și pună în valoare 
întreaga lor capacitate de produc
ție. In cazul cînd nu se aplică îngră
șăminte sau se folosesc doze neco
respunzătoare, soiul Bezostaia dă 
recolte mai mici decît soiurile semi- 
intensive. Or, în toamna trecută, 
datorită repartiției insuficiente de 
îngrășăminte chimice și livrării lor 
cu întîrziere. din suprafața de 52 680 
hectare cultivată în cooperativele 
agricole cu soiuri intensive s-au 
fertilizat cu superfosfat numai 
21 500 ha, ceea ce s-a resimțit asu
pra nivelului producției. In această 
toamnă situația este și mai nesatis
făcătoare din acest punct de vede
re. tn cursul acestui trimestru 
din cantitatea de 2 900 tone repar
tizate s-au livrat, pînă acum, nu
mai 273 tone. Din această cauză 
s-au fertilizat numai 27 la sută din

Desigur, soiul de grîu folosit are 
mare însemnătate pentru sporirea 
producției. Insă ceea ce hotărăște, 
în ultimă instanță, nivelul rezultate
lor este aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehnice 
stabilite pentru cultura acestei 
plante. Din raportul prezentat cît 
și din discuții a reieșit că cele mai 
bune producții au fost obținute în 
unitățile care au semănat griul 
după plante bune premergătoare, 
au executat din vreme lucrările de 
pregătire a terenului, au aplicat 
doze corespunzătoare de îngrășă
minte chimice, semănatul l-au 
făcut în perioada optimă folosind 
norme de sămință la hectar in 
funcție de caracteristicile fiecărui 
soi și de condițiile de climă și sol 
existente. In legătură cu aceste as
pecte se ridică unele probleme care 
au fost dezbătute pe larg în cadrul 
consfătuirii și care au fost concre
tizate în cîteva indicații de care 
trebuie să se țină seama încă din 
aceste zile cînd se pregătește re
colta anului viitor.

O mare influență asupra nive
lului recoltelor o are planta pre
mergătoare. Cercetările făcute în 
stațiunile experimentale și practica 
unităților de producție dovedesc 
că premergătoarele timpurii și în
deosebi leguminoasele pentru boa
be asigură cele mai mari produc
ții. O confirmare grăitoare a 
rolului premergătoarelor timpurii 
în obținerea unor producții sporite 
de grîu este recolta de 4 063 kg la 
hectar realizată în acest an la coo
perativa agricolă Dor Mărunt, ju
dețul Ialomița, pe suprafața de 
800 ha semănată în întregime după 
mazăre, fasole, in de ulei și grîu 
(al II-lea an). De asemenea, fer
mele din cadrul întreprinderii a- 
gricole de stat Ivănești, care au 
cultivat 70 la sută din grîu după 
mazăre, borceag și grîu, au obținut 
o producție medie de peste 3 700 kg 
la hectar.

Referitor la această problemă, 
tov. Stelian Badea, inginer agro
nom la cooperativa agricolă din 
Moșteni, județul Teleorman, arăta 
că și în cazul cînd grîul se sea
mănă după porumb se pot obține 
recolte mari. Pe o suprafață de 
150 ha, unde terenul a fost 
pregătit pînă la 2 octombrie, iar 
semănatul s-a terminat pînă la 5 
octombrie, s-a obținut o recoltă de 
3 700 kg la hectar.

In unele unități nu se acordă 
atenția cuvenită amplasării judi
cioase a grîului după cele mai 
bune plante premergătoare. Acest 
lucru explică, în parte, diferența 
de producție dintre I.A.S. Jegălia, 
care a obținut cu aproape 900 kg 
la hectar mai puțin decît între
prinderile învecinate Drumul Sub
țire și Dragalina, datorită faptului 
că a însămînțat grîu după grîu mai

Folosirea soiurilor Intensive de 
grîu, care să valorifice condițiile 
superioare create pe baza mecani
zării și folosirii unor cantități din 
ce în ce mai mari de îngrășăminte 
chimice, iar mai nou prin extin
derea irigațiilor, constituie una din 
căile importante de sporire a re
coltelor. An de an, au fost gene
ralizate soiurile de grîu intensive 
care, așa cum s-a mai arătat, o- 
cupă 95 la sută din suprafețele cul
tivate în întreprinderile agricole 
de stat și 80 la sută în cooperati
vele agricole. Căutînd să sa
tisfacă cerințele unităților agri
cole față de soiuri mai bune, ame- 
lioratorii din institutele de cerce
tări au creat, în ultimii ani, 4 noi 
linii de grîu de toamnă. Caracte
ristica principală a acestor linii de 
grîu este productivitatea ridicată, 
ele asigurînd sporuri apreciabile 
de producție față de unele soiuri 
aflate în cultură. Dar aceste linii 
cu greu și numai în anumite mi
crozone depășesc, sub aspectul pro
ducției, soiul cel maj bun aflat în 
cultură.

In cadrul consfătuirii s-a criti
cat atît faptul că nu există soiuri 
care să corespundă diferitelor con
diții pedoclimatice din țara noastră, 
cît și faptul că nu se asigură pro
ducerea, în cadrul unităților agri
cole, a unor cantități îndestulătoare 
de sămînță de bună calitate. Refe- 
rindu-se la această problemă, tov. 
Dan Șerbu, directorul Direcției 
agricole județene . Constanța, făcea 
afirmația că în ce privește pro
blema soiurilor a început să se cadă 
într-o mare greșeală. Dacă în tre
cut se cultiva un număr mare de

soiuri de grîu acum se folosește 
numai unul. De asemenea, nu se cu
nosc soiurile de perspectivă. Soiu
rile create la Fundulea nu cores
pund condițiilor din Dobrogea. 
Chiar și soiul Bezostaia este îmbă- 
trînit, în lan paiul avînd diferite 
înălțimi, spicele sînt situate în 
3—4 etaje. Stațiunile experimenta
le trebuie să vadă ce determină a- 
cest lucru și să asigure sămînță e- 
lită de bună calitate care să fie 
înmulțită în cadrul fiecărei uni
tăți. In județul Constanța se extind 
mult irigațiile, ceea ce necesită un 
soi care, în aceste condiții, să dea 
un spor de recoltă apreciabil. Or, 
actualele soiuri nu sînt corespun
zătoare din acest punct de vedere.

O deosebită atenție trebuie acor
dată creării de către institutele de 
cercetări a unor soiuri noi, superi
oare din punct de vedere al pro
ducției și al calităților de panifica
ție. ..............
rul 
tru 
la 
4 
în 
fost omologate și că există o canti
tate de 1 000 tone de sămînță care 
să fie difuzată în unități pentru 
înmulțire. Se pune problema men
ținerii calității semințelor. Institutul 
asigură sămînță elită, însă datorită 
lipsei unui sistem de înmulțire apar, 
în cadrul soiului, tipuri care se ca
racterizează prin potențial de pro
ducție redus.

Dar la întrebarea : ce soiuri re
comandați pentru terenurile irigate, 
tov. Mureșan nu a putut indica de
cît unul din cele aflate în cultură,

Tov. Tiberiu Mureșan, directo- 
Institutului de cercetări pen- 
cereale și plante tehnice 

Fundulea, a arătat 
soiuri 

cadrul
La I.A.S. Borănești se

780 lei cu mecanizarea 
hectar cultivat, ceea ce 
250 lei pe tona de grîu.

De asemenea, se urmărește fertili
zarea rațională a terenului îneît Ia 
fiecare leu cheltuit cu îngrășă- 
mintele chimice se obține un spor 
de producție valoric de 11 Iei. 
Constituie o dovadă că la această 
întreprindere problemele tehnice 
se îmbină strîns cu cele economice, 
ceea ce are drept rezultat obține-
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In continuarea Concursului internațional de folclor „Ro
mânia ’69“, simbătă după-amiază a putut fi urmărită pe 
scena Operei Române evoluția a cinci ansambluri emisare 
ale cîntecului și dansului din patru țări.

Ansamblul italian „Canterini Nicastresi" a prezentat 
dansuri și cîntece dintre cele mai vechi ale folclorului ca- 
labrez, cum ar fi „Uvicela", cîntec popular despre culesul 
viilor și „A Schicciata“, dans vesel, de veche tradiție în 
sudul țării.

S-a prezentat apoi ansamblul iugoslav „Joza Vlahovic" 
din Zagreb. Oaspeții au interpretat dansuri și cîntece 
specifice din Croația, ca hora slavona și hora Poshocica 
— dans din împrejurimile Dubrovnicului.

Au urcat în continuare pe scena concursului alți repre
zentanți ai artei populare din Iugoslavia — membrii An
samblului folcloric al Căminului cultural din Uzdin.

Interpreții Ansamblului „Volna" din R. P. Mongolă au 
adus cu ei frumusețea folclorului din stepele însorite ori 
din Munții Hangai, specificul unei arte originale și al 
unei culturi străvechi.

Cea de-a patra zi a concursului s-a încheiat cu progra
mul susținut de artiștii polonezi. Ansamblul „Rzeszowiacy" 
din Mielec, valorificator a peste 300 de producții populare, 
a prezentat dansuri de strictă autenticitate : Krijav/iak, 
Rowny și Mazurca, precum și cîntece caracteristice dife
ritelor regiuni.

★
Festivalul internațional de folclor „România ’69“ a con

tinuat sîmbătă cu noi spectacole în Capitală și în țară.
în București, la Sala Palatului au evoluat . interpreții 

grupului de dansuri populare „Pajottenland" (Belgia), an
samblurile „Vsacan" din Vsetin (Cehoslovacia), „Joza 
Vlahovic" din Zagreb (Iugoslavia) și „Poenița" din 
Brașov.

De asemenea, pe scenele caselor de cultură din Predeal 
și Sinaia s-au prezentat ansamblurile „Ivan Vazov" din 
Sofia (Bulgaria), artiștii tunisieni, grupul vocal al Școlii 
de institutori din Chartres (Franța), și din Debrețin (Un
garia).

La grădina de vară a Teatrului „Al. Davilla" din Pi
tești s-a desfășurat un spectacol susținut de ansamblurile 
folclorice al regiunii Gera (R.D. Germană), „Danzerini di 
Lucinico" din Frioul — Gorizia (Italia), „Correvrots- 
Vaudes" din Corravilliers (Franța) și artiștii Casei de 
cultură din Bacău.

Ansamblurile de cîntece și dansuri, „Zemplin" din Mi- 
halovce (Cehoslovacia), din Karlsruhe (R-F. a Germaniei) 
și „Balada" din București au evoluat pe scena Casei de 
cultură din Oltenița.

Pe scenele grădinilor de vară din Techirghiol și Man- 
galia-nord au prezentat programe ansamblul sindicatelor 
din județul Bihor și, respectiv, ansamblul folcloric din 
județul Bistrița-Năsăud.

Pentru oaspeții de peste hotare — membri ai ansam
blurilor și specialiști, în sala Studio a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale", a avut loc un spectacol susținut de 
echipe folclorice și interpreți individuali reprezentînd 
toate zonele folclorice ale țării noastre.

1

* 
î

Ziua cînteculii

EXPRESIA FRUMUSEȚII AUTENTICE, A DRAGOSTEI 
A SENTIMENTELOR ALESEDE VIAȚA,

Expresie a sensibilității 
și talentului unui popor, 
artă ale cărei obîrșii se 
plasează în timpuri. ime
moriale, unde — după cum 
ar spune George Căli- 
nescu — „un neam își 
pierde urmele în umani
tate", folclorul muzical se 
dovedește a fi una din
tre cele mai uimitoare 
manifestări ale geniului 
poporului român, mani
festare ce nu își poate găsi 
corespondente valorice de- 
cit în policromia 
popular, în 
artizanal al 
sculpturii în lemn și 
picturii noastre populare.

Era deci, firesc, ca în 
contextul amplelor pre
zențe folclorice prilejui
te de actualul Festival și 
Concurs Internațional, i- 
nestimabila bogăție de vi
brații și nuanțe ale cînte
cului popular 
să-și afle locul 
„Ziua cîntecului popular 
românesc" a consemnat în 
agenda sa două succinte 
dar semnificative recita
luri ale solilor artei mu
zicale populare. In am
bianța intimă a sălii de 
audiții a magazinului „Mu
zica", ce a găzduit amin
titele recitaluri, specta-

portului 
rafinamentul 
ceramicii, al 

al

autohton 
cuvenit.

; aceasta a fost „Ziua cîntecului
Foto : M. Cioc

Pe strunele viorilor — o frescă vivantă a folclorului 
popular

tori romani și invitați de 
peste hotare au putut ur
mări o adevărată etalare 
a diversității stilurilor și 
manierelor interpretative, 
apreciind totodată croma
tica extinsă a disponibi
lităților creatoare. Profe
sorul Tiberiu Alexandru 
de la Institutul de etno
grafie și folclor a prefațat 
evoluțiile scenice prin doc
te elucidări aid aspecte
lor fenomenului folcloric, 
prin precizări asupra ca
racteristicilor de melos, 
ritm, structură formală și 
sens expresiv ale cînte
cului popular.

Aducînd cu sine fiorul 
pitorescului plaiurilor na
tale, mesajul vitalității și 
nostalgiei, al 
a trăi și de a
— sentimente
de veacuri în cîntec — păs
trătorii tradiției sau făuri
torii noilor armonii ce în
soțesc viața și activitatea 
oamenilor din zilele noas
tre au dat glas celor mai 
alese mărturii ale talen
tului, ale dăruirii lor. Am 
audiat, într-o revărsare 
de frumusețe, patos și po
ezie autentică, melodii 
moldovenești tălmăcite de 
Maria Pietraru, cintece ar
delenești interpretate de 
Petre Săbădeanu sau ma
ramureșene în execuția 
nuanțată a Titianei 
hai ; Tița Ștefan a 
inflexiunile 
muntenești, 
catos ale 
Prezențele 
au alternat 
fața publicului, a unor vir
tuoși ai instrumentelor ti
pice zonei 
rice : ~
list al 
tic, și violonistul Ion Dră- 
goi — reprezentanți ai me
leagurilor din nordul Mol
dovei — cunoscutul naist 
Gheorghe Zamfir, Marin 
Cotoanță, interpret la 
cobză (unul dintre cele mai 
vechi instrumente româ
nești), Ion Lăceanu, solist 
la ocarină și solz de pește, 
Ion Miu la țambal, cu to
ții soli ai muzicii popu
lare muntenești, ca și Du
mitru Stanciu, care a fost 
premiat anul trecut la un 
concurs de cimpoi din Ita
lia. au făcut dovada mă
iestriei lor remarcabile. 
Susținătoare a acestei fres
ce vivante a peisajului fol
cloric muzical, orchestra 
„Miorița" din Brașov, con
dusă de Ion Albeșteanu
— el însuși un remarcabil 
violonist popular — a se-

bucuriei de 
munci liber 
impregnate

Mi- 
redat 

melodiilor 
iar Ion Bu- 

celor bănățene, 
scenice vocale 
cu apariția, in

noastre folclo- 
Dumitru Capră, so- 
fluieratului artis-

ASTAZI IN CAPITALA

Manifestări interesante in cadrul 
Festivalului de folclor „România ’69“

Parcul Herăstrău găzduiește astăzi 
între orele 10 și 23 „Ziua folclorului 
românesc", grandioasă serbare popu
lară care promite bucureștenilor nu
meroase surprize. Astfel, în cursul 
dimineții, de la ora 10, se vor des
fășura spectacole și concursuri dis-, 
tractive pentru copii. După-amiază, de 
la ora 16, spectatorii vor putea parti
cipa la o „duminică la țară", desfă
șurată pe aleea ce începe de la Pia
ța Aviatorilor, unde va fi reconsti
tuită ambianța specifică a ulițelor 
noastre. Pe pajiștea cu terase de lin
gă Teatrul de vară, de la ora 17, va 
avea loc o paradă a obiceiurilor (că
luții, buhaiul, capra, drăgaicele, tin- 
jana etc.), iar pe scenele din parc

spectacole artistice în interpretarea 
artiștilor amatori români, precum și 
a oaspeților de peste hotare.

Tot astăzi, de la ora 12, pe marile 
bulevarde ale Capitalei va putea fi 
urmărită marea paradă a portului 
popular, la care participă reprezen
tanți ai folclorului românesc din 
toate zonele țării, precum și nume
roși alți artiști din Europa, Asia și 
Africa. Parada va începe în Piața 
Romană, va continua pe bulevardele 
Magheru și Bălcescu,. pînă la Uni
versitate, va intra în Calea Victoriei 
prin fața Casei Centrale a Arma
tei și se va încheia in Piața Pala
tului, cu o mare horă populară și cu 
nelipsita „Periniță".

cinema
O My fair lady : PATRIA — 9 ;
12.45 ; 16,30 ; 20,15, SALA PALA
TULUI — 10,30 (seria de bilete — 
2969) ; 16,30 (seria de bilete —
2967) ; 20,45 (seria de bilete —
2968) .
© 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.
o Din plictiseală : CENTRAL — 
21.
© Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
• Tinerețe fără bătrînețe : 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. GRĂDINA DOINA —
19.30, LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
e România orlzont’69 ; România 
inedită ; De la străbuni Ia stră
nepoți ; Lumina de pe Lotru : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• 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.
O Cavalerii aerului : TOMIS — 

15,45 în continuare ; 18, la gră
dină — 19,45, GIULEȘTI >—
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Vîrsta ingrată î 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; GRĂ
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.
© Căsătorie în stil italian s GRA
DINA LIRA — 19,30.
O Neîmblînzita Angelica î LU
MINA — 9—16 în continuare ;
18.45 ; 20,45, COTROCENI — 15,30 ; 
18.
® Roșii Și albii : COTROCENI — 
20,30.
© Deșertul roșu : UNION — 15,15 ; 
18 ; 20,30.
© Sheriok 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.
© Noaptea generalilor ; BUZEȘT1
— 16, Ja grădină 20. —
© Creola, ochii-ți ard ca flacăra î 
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.
© Comisarul X șl banda „Trei 
cîini verzi'* î MOȘILOR — 15,30, 
la grădină — 20 ; GRĂDINA PRO- 
GRESUL-PARC - 20,15.
© zosia : MOȘILOR — 18.
© Am două mame și doi tați : 
PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.

teatre
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Cine ești 
tu ? — 20.
© Teatrul evreiesc de stat : Male- 
tri și Betocamoru — 20.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Punguța cu doi 
bani — 11.
o Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase- (sala Savoy) : Birlic — 20 ; 
(grădina Boema) : Nu te lăsa 
Stroe ! — 20.
e Ansamblul folcloric „Perlnlța" 
(în sala Teatrului „C. I. No- 
trara") : Perlnlța mea — 19.

„Fiul mării". 10,30 — Ora satului. 11

condat cu discreție și gust 
evoluțiile solistice. Micro- 
spectacolul din sala de 
audiții nu a însemnat, însă, 
unica manifestare a „zilei 
cîntecului" ; el s-a des
fășurat concomitent cu 

tot în incinta 
„Muzica", a 

O su- 
populari 

cunoscuți

fășurat 
prezentarea, 
magazinului 
discului folcloric, 
ită de cîntăreți 
dintre cei mai 
(cităm pe Maria Lătărețu, 
Achim Nica, Maria Schi- 
por, Sofia Popa, Ileana 
Constantinescu, Natalia 
Șerbănescu), reținuți în 
memoria discurilor, au 
putut fi ascultați prin in
termediul acestora. Bine
venita vitrină a discului, 
ce a cuprins, de asemenea, 
muzică vocală și instru
mentală a naționalităților 
conlocuitoare (maghiară, 
germană, sîrbă), apoi o 
valoroasă antologie — do
uă discuri — de înregis
trări ale unor jocuri ins
trumentale din Muntenia, 
Oltenia, Moldova, Tran
silvania, Banat, a culmi
nat cu evocarea personali
tății notorii a interpretării 
noastre populare vocale 
care a fost Maria Tănase.

Apreciind la justa va
loare eforturile 
torilor acestei 
confruntări muzicale, 
putea fi încă mai bogată 
și pregnantă, regretăm 
doar că ea nu a benefi
ciat de avantajele unei 
săli cu un mare număr de 
locuri — precum celelalte 
genuri de manifestări din 
cadrul festivalului — cu a- 
tît mai mult cu cit este 
cunoscut interesul ce îl 
suscită, de obicei, spectaco
lele de acest fel.

în orice caz, oaspeții stră
ini prezenți în sala de a- 
udiții au avut prilejul să 
ia contact cu atributele 
unei arte muzicale 
dorice cotate, pe drept 
cuvînt, printre cele 
vitale și bogate de pe glob ; 
ei s-au putut edifica, tot
odată, asupra faptului că 
notorietatea mondială 
care se bucură azi 
de opere ale unui 
Enescu, Ciprian 
bescu, Marțian 
Mihail Jora, Paul Cons
tantinescu și alții, se dato- 
rează, în covîrșitoafe mă
sură, Inspirației din nese
catul tezaur care a fost 
și rămîne pentru arta cul
tă românească muzica 
noastră populară.

organiza- 
prețioase

C"

fol-
mai

de 
o serie 
George 
Porum- 
Negrea.

Florian LUNGU

Programul I

8,30 — Deschiderea emisiunii 
De strajă patriei. 9,00 — Matineu 
duminical pentru copii și tine
retul școlar. • La șase pași de o 
excursie — emlsiune-concurs 
Participă echipele Județelor Dîm
bovița și Ialomița o Șah mare
lui maestru — partidă de șah 
prin televiziune, susținută de 
Florin Gheorghiu • Film serial 

,30 — Concert simfonic. Muzică simfo
nică românească sub bagheta unor dirijori străini. 12,15 — închiderea e- 
misiunil de dimineață. 15,30 — Motocros : Campionatul mondial — clasa 
500 cm.c. Transmisiune de la Schwerin. 15,50 — Realitatea ilustrată — 
emisiune magazin. 16,40 — Jocurile balcanice de atletism. Fotbal : C.F.R. 
Cluj — Steaua. 19,00 — Cronicarul din Țara de Sus — reportaj de Anca 
Arlon. 19,30. — Telejurnalul de seară. Buletin meteorologic. 20,00 — Seară 
de teatru : „Simple coincidențe" de Paul Everac. Interpretează un colec
tiv al Teatrului Mic. Distribuția : George Constantin, Doina Țuțescu,
Ovidiu Moldovan, Carmen Galin, Ion Manta, Maria Comșa, lonescu Gion,
Nicolae Neamțu-Ottonel, Cosmin Ghiară, Elena Pop, Ion Focșeneanu.
Scenografia Adriana Leonescu. Regia Ion Cojar. 22,35 — Telejurnalul de
noapte. 22,50 — Publicitate. 22,55 — Acasă la Liviu Rebreanu — film do
cumentar de Horla Oprescu 23,10 — Festivalul și concursul internațional 
de folclor — România ’69. 23,30 — Jocurile balcanice de atletism (înregis
trare de Ia Sofia). — 23,45 — închiderea emisiunii.

Programul TI.

19,30 — Telejurnalul de seară. Buletinul meteorologic. 20,00 — Film pre
miat : „Vară capricioasă" — producție a studiourilor din R. S. Ceho
slovacă. 21,15 — Temă cu varlațiunl. „Dama cu camelii". 22,10 — închide
rea emisiunii.

(Urmare din pag. I)
actuală nu le-am primit. Mă 
întreb : pe ce bază se vor 
desfășura cursurile de pre
gătire dacă lipsesc aceste 
îndrumare ale muncii 
la clasă ?“. „Predarea unor 
lecții bune, accesibile, re
comandarea unor exerciții 
și probleme concludente 
presupun cunoașterea din 
timp a întregului material 
de predare, a manualului 
— a adăugat și profesorul 
de matematică Petre Ber
bec, de la Școala generală 
nr. 99 din București. Cu a- 
tit mai mult la aceste cla
se, al căror specific ridică 
multe probleme de dificul
tate în fața profesorului".

Este adevărat că pregăti
rea manualelor pentru noi
le clase ale școlii de 10 
ani a prezentat. un anume 
grad de dificultate. Dar e- 
forturile lăudabile făcute 
de autori și de Editura di
dactică și pedagogică pen
tru depășirea dificultăților 
riscă să fie anulate de lip
sa de operativitate în tipări
rea și în expedierea manua
lelor la școli. La unele școli 
generale — din București, 
de exemplu — situația este 
paradoxală : nu s-au difu
zat manuale pentru clasa a 
IX-a pentru că nu s-au fă
cut comenzi ferme (nume
ric). Dar, după cum se știe,

TEA TRULUI LA MICROFON
CEA MAI LARGĂ AUDIENȚĂ

(Urmare din pag. I)

piese ale dramaturgiei noastre ori
ginale au reprezentat o reflectare 
promptă și autentică a unor momen
te semnificative ale istoriei patriei 
și ale istoriei vii a acestor ani, au 
reușit să fie o oglindă fidelă și sen
sibilă a procesului atît de impresio
nant în care fiecare din noi am fost 
subiect și martor — procesul făuri
rii și dezvoltării conștiinței socialiste 
a poporului nostru. Ele au demon
strat că aceasta este, singura cale 
fertilă de dezvoltare a dramaturgiei 
noastre căreia scriitorii, regizorii, 
interpreții trebuie să i se dedice cu 
maximă dăruire. Și nu ne îndoim că 
redacția teatrului radiofonic va de
pune și mai departe toate eforturile 
pentru ca cele mai bune forțe artis
tice ale țării să contribuie tocmai la 
promovarea unei dramaturgii origi
nale, inspirate din clocotul zilelor 
noastre, a unei dramaturgii care să 
poată oferi modele de înaltă ținută 
etică și spirituală.

Am avut ocazia să remarcăm încă 
o dată că cele mai valoroase dintre 
cîștigurile obținute de teatrul radio
fonic în direcția definirii și accen
tuării și, în ultimă instanță, esenția- 
lizării mijloacelor sale specifice, au 
fost subordonate, cum era și normal, 
sarcinilor generale ale literaturii noa
stre actuale : abordării temelor ma
jore ale contemporaneității socia
liste, relevării unei, problematici mo
rale și spirituale autentice, specifice, 
configurării unor eroi reprezentativi 
ai societății noastre.

„Luna dramaturgiei radiofonice ro
mânești" ne-a atras atenția și asupra 
unei realități de alt ordin. Prin „tea
tru la microfon" transmis cu _atîta 
regularitate timp de peste două de
cenii a început să se consolideze și la 
noi o artă nouă în întreaga lume, 
care adaugă la virtuțile expresive 
și emoționale ale cuvîntului rostit 
pe cele ale cuvîntului și sunetului 
tratate și valorificate tehnic.

Prin „teatru la microfon" s-a năs
cut viabil o nouă specie artistică — 
scenariul radiofonic. Secretele ei au 
fost progresiv explorate. Rezultatele 
obținute au fost valorificate din ce 
în ce mai fructuos : s-au realizat din 
punct de vedere artistic și tehnic emi
siuni din ce în ce mai bune, cu o 
putere sporită de a emoționa în plan 
estetic.

S-au realizat, au început să se rea
lizeze din ce în ce mai multe scenarii 
radiofonice de calitate. Și astfel, „Rin
gul" de Ilie Păunescu, după nuvela 
lui Ioan Grigorescu, a luat „Premiul 
Radiodifuziunii italiene". Și astfel ra
dioul a afirmat numele unor noi crea
tori, unii dramaturgi și în sensul cel 
mai cunoscut al cuvîntului, alții în 
exclusivitate autori de scenarii radio
fonice — toți conștienți că scenariul 
radiofonic este altceva decît un text 
dramatic obișnuit, că el are nu nu
mai legile sale specifice în plan for
mal ci și o arie de investigație și o 
capacitate de influențare cu anumite 
particularități.

în stabilirea și fructificarea crea
toare a acestei zone de diferențe 
specifice stă meritul creatorilor de 
scenarii și, într-o măsură mai mare 
ca oriunde în altă parte, al colecti
vului de realizatori ai emisiuni
lor teatrale de la radio. Sce
nariile radiofonice nu se nasc 
niciodată în întregime „pe hîr- 
tie" și în imaginația creatorului. în
registrarea, cu contribuțiile ei delibe
rate, dar și cu cele de domeniul ine
fabilului, surprizei, naște adesea va
riante superioare scenariului de bază.

Așadar, „pe hirtie" și în studiouri, 
teatrul radiofonic a cunoscut remar
cabile progrese. Contrazicîndu-se eti
mologia, contrazicîndu-se specificul 
preponderent vizual al teatrului, s-a 
consolidat la radio un teatru care se 
dispensează cu strălucire de comu
nicarea prin gest și prin expresia 
feței, de accesoriile — podium, de
cor, lumini, — un teatru care, des
coperind sute de noi atribute ale su
netului, le cristalizează într-un lim
baj bogat, le subordonează materia
lizării unor imagini dramatice,' unor 
circumstanțe concrete și abstracte.

Teatrul radiofonic este un teatru 
în care cuvîntul șoptit, strecurat, 
spus neutru, cu sau fără inflexiuni, 
pronunțat răspicat, strigat exploziv, 
rostit în treacăt sau accentuat, între
rupt sau repetat, cuvîntul tăcut, cu
vîntul spus singur sau articulat in 
discurs, monologat sau dialogat își 
propune să vorbească semnificativ 
despre realități sociale și istorice, 
despre realități spirituale, despre con
diția umană a epocii. „Vocea umană" 
e singura armă a interpretului in 
fața microfonului, singura posibilitate 
de a-și configura personajul, de a se 
exprima pe sine și de "a exprima 
lumea.

Particularitățile enumerate sînt, de

fapt, și calități, în continuă dezvol
tare și perfecționare, ale teatrului 
nostru radiofonic. Că este așa ne-au 
dovedit-o și cele opt premiere ale 
„Lunii dramaturgiei radiofonice ro
mânești" — care au inclus fie adap
tări, fie lucrări originale.

Nu ne vom opri asupra adaptărilor 
după cunoscute romane ale literatu
rii noastre — aparținînd lui Eugen 
Barbu și Laurențiu Fulga. Despre ele 
am mai scris și vom mai scrie. Spri
jinirea activității de scenarizare, de 
adaptare radiofonică a unor lucrări 
de actualitate, cu un conținut educa
tiv reprezintă în continuare o sarcină 
importantă a teatrului radiofonic. 
Considerăm însă că eforturile re
dacției de teatru a radioului — efor
turi ce se cer sprijinite consecvent 
de critica de specialitate — trebuie 
îndreptate într-o măsură și mai ma
re în direcția dezvoltării funcției cre
atoare. în sensul atragerii celor mai 
alese condeie, al stimulării unei pro
ducții permanente, bogate, ritmice, 
din ce în ce mai valoroase de scena
rii originale, axate pe teme impor
tante ale vieții noastre socialiste, și 
impunerii ei în patrimoniul creației 
noastre spirituale.

După ce de-a lungul timpului a im
pus, cu ochi sigur și cu o mai mare 
expeditivitate decît teatrele. în cali
tate de autori de scenarii radio
fonice, nume precum Paul Everac, D. 
Solomon. Ilie Păunescu, Leonida Teo- 
dorescu, Iosif Petran. Titel Con
stantinescu, Anca Bursan și Gh. 
Panco, teatrul radiofonic a afirmat 
chiar în această lună, o dată cu noi 
lucrări, alte cîteva nume de crea
tori de scenarii radiofonice : Constan
tin Stoiciu, cunoscut tînăr prozator 
și autor al unor bune scenarii cine
matografice, Silvia Andreescu și 
Theodor Mănescu.

„Epoleții invizibili" a lui Silvia 
Andreescu și Th. Mănescu și „E- 
vadarea" a lui Leonida Teodorescu 
sînt inspirate dintr-o problematică 
de actualitate, actualitate sporită în 
preajma aniversării unui sfert de 
veac de la acea încleștare crîncenă 
a forțelor comuniste și patriotice cu 
cele ale dictaturii antonesciene și 
mașinii de război germane, care a fost 
perioada insurecției armate.

Din situațiile create se degajă o 
puternică tensiune dramatică. E- 
vadarea are ca scop nu salvarea. 
unor vieți ci servirea cauzei revolu
ționare. Personajele scenariului lui 
Leonida Teodorescu sînt frămîntate 
de ideea fructificării maxime a sa
crificiului suprem, a găsirii soluției 
optime, prin care actul lor să se 
releveze util cauzei revoluționare.

Dialectica celor două planuri — a- 
rată „Epoleții invizibili" — este în 
viață deosebit de subtilă și uneori 
înșelătoare în aparență. Lupta revo
luționară cunoaște — în timp — i- 
postaze multiple. Puritatea concepți
ilor comuniste confruntate cu tribu
nalul propriei conștiințe este cheia 
unui drum sigur către împlinirea 
idealurilor nobile ale cauzei co
muniste. Adevărul este triumfător, 
iar în lumina acestui ideal viața me
rită jertfită. „Epoleții invizibili", sce
nariu cu o viziune adîncă și subtilă, 
alternează planurile unui trecut in
vocat de memorie cu cele ale unei

realități dramatice și cu cel al un co
mentariu de factura și în tonalitățile 
baladei mioritice. Ambele scenarii 
creează figurile memorabile ale unor 
eroi comuniști, oamenii unor înalte 
pasiuni incandescente, oameni cu în
țelegere superioară a legilor istoriei 
și acțiunii politice, personalități fas
cinante

„Vilegiatura” relevă și ea o profun
dă. preocupare etică. Circumstanțele 
meditației sînt altele — cele ale li
nei existențe pașnice, ale vremii noas
tre în care oamenii muncesc și cons
truiesc. De loc esențiale neînțelegeri 
alimentează contratimpul comunică
rii, apropierii sufletește dintre doi ti
neri. Scenariul care luminează semni
ficațiile adînci în plan moral ale în- 
tîmplărilor cotidiene relevă în C. Stoi
ciu un observator subtil și profund al 
universului moral, al frămîntărilor și 
aspirațiilor unei anumite categorii de 
tineri. Banala vilegiatură este o me
taforă cu semnificații adînci. Din
colo de povestea unei călătorii, „Vi
legiatura" este povestea unui voiaj 
interior, a unei confruntări deschiză
toare de sensuri pentru o viață, a u- 
nei întîlniri unice. „Vilegiatura" este 
o invitație patetică la realizarea ne
cesarei comunicări, la împlinirea as
pirației la prietenie și, prin aceasta, 
la' trăirea plenară a unei vieți auten
tice, căreia să îi fie străin sentimen
tul oricărei frustrări.

Mai ales „Epoleții Invizibili" și 
„Vilegiatura" au beneficiat, grație u- 
nor colective inimoase și talentate de 
realizatori, de împliniri artistice și 
tehnice situate deasupra elementarei 
profesionalități.

Este din ce In ce mai evident efor
tul redactorilor, al regiei artistice — 
C. Moruzan, Titel Constantinescu, C. 
Dalu, Cristian Munteanu, — și a re
giei muzicale și tehnice — Tatiana 
Andreicic, Flavia Cosma, George Bui- 
can, Romeo Chelaru, Nicolae Neagoe 
— de a consolida și îmbogăți limba
jul specific, de a lărgi și accentua 
expresivitatea vocii și a sunetului, de 
a reduce discursivitatea și a spori — 
prin montaj —puterea de comunicare 
a secvențelor.

Ne folosim de acest prilej pentru 
a remarca, de asemenea, lăudabila 
extindere a numărului interpreților la 
care a făcut apel în ultima vreme tea
trul radiofonic. Alături de voci foar
te cunoscute, dintre care amintim pe 
cele ale lui Radu Beligan, Toma Ca- 
ragiu, („Un om simpatic" de Anca 
Bursan și Gh. Panco), Gh. Dinică, Iri
na Răchițeanu-Sirianu, Ileana Pre- 
descu, Vasile Gheorghiu, Victor Re- 
bengiuc, lea Matache, am identifi
cat și reținut voci noi — inteligente, 
subtile, pătrunzătoare și clare. Ne-am 
dat seama astfel, că Mitică Popescu, 
Emil Hossu, Ion Caramitru, Sanda 
Maria Dandu sînt și foarte buni in
terpreți ai acestui gen particular de 
teatru — cu atîția spectatori care 
este teatrul radiofonic și care va- 
trebui să-și sporească necontenit 
realizările. de pînă acum. Cultivînd 
un repertoriu de înaltă ținută artis
tică și educativă. Un teatru al sen
timentelor alese, al dragostei și în
crederii în viață, al optismului crea
tor. Teatrul pe care îl doresc și îl 
apreciază milioanele sale de ,,spec- 
tatori".

Pe ecrane
„CĂSĂTORIE DIN INTERES"

producție a studiourilor din K. r. rolona, in regia Iui btamslaw 
Bareja. Scenariul : Krysztof Gruszczynsky. Interpreți : Hanka Bielicka, 
Alicia Bobrowska, Wieslawa Kwasniewska și alții.

pînă după 10 septembrie, 
școlile nu vor ști exact e- 
fectivele noilor clase. Oare 
nu se putea găsi o soluție 
pentru ca cel puțin profe
sorii interesați să poată in
tra mai din timp în posesia 
manualelor ? Era mai difi
cilă găsirea unei astfel de 
soluții decît elaborarea în
săși a manualelor 1

în sfîrșit, o altă proble-

interes măsura trecerii la 
școala generală de 10 ani 
o dovedesc și nenumăra
tele cereri pe care le adre- 
sează școlilor, încă înainte 
de data fixată pentru în
ceperea înscrierilor, pentru 
a fi încadrați în noile cla
se. tn județul Tulcea, de 
exemplu — după cum de
clara corespondentului ju
dețean al ziarului nostru,

turile școlii de 10 ani, con
dițiile create pentru studiu. 
Aproape fără nici o excep
ție, inspectoratele școlare 
și chiar direct multe școli 
au stabilit legături cu dife
rite unități economice, cu 
întreprinderi și instituții 
comerciale, cooperatiste, de 
industrie locală, agricole 
etc., încheind contracte în 
vederea organizării activi-

levizoare ; elevele vor face 
practică de croitorie, coafu
ră, cosmetică ; unele clase 
vor avea un program de 
activitate practică în agri
cultură, altele în unități co
merciale etc.".

Numai că toate aceste 
date interesante nu au a- 
juns încă la cunoștința e- 
levilor, a părinților acesto
ra ; nici școlilor nu le-au

Debutul școlii generale de 10 ani
B

mă care pînă acum nu și-a 
găsit rezolvarea cea mai fe
ricită. este aceea a a- 
tragerii tinerilor spre 
noile clase, a populari
zării largi în rîndul ab
solvenților clasei a VIII-a 
și al părinților lor a sem
nificațiilor deosebite și a 
utilității frecventării școlii 
de 10 ani. Că absolvenții 
clasei a VIII-a din acest an 
(și din anii precedenți 
chiar) privesc cu deosebit

tovarășul Dumitru Apostol, 
vicepreședinte al Comitetu
lui Executiv al Consiliului 
popular județean — dînd 
curs dorinței exprimate de 
cetățeni, în ultimele 2 săp- 
tămini s-au luat măsuri 
pentru înființarea a încă 4 
clase a IX-a pe lingă șco
lile generale din iudeț.

Evident, situații similare 
există și în alte părți ale 
țării, dar ele nu pot con
duce la neglijarea preocu
părilor pentru a explica ros-

tății practice a elevilor. 
Profilul acestei activități 
practice a fost fixat, de 
regulă, în directă legătură 
cu specificul economic al 
localității în care se află 
școala. „In București, de 
exemplu — ne-a relatat 
prof. Mircea Cucu, inspec
tor. general al Inspectora
tului școlar al municipiului 
— elevii noilor clase a IX-a 
vor lucra în secții de meca
nică auto, strungărie, tapi
țerie, depanare radio și te-

fost precizate cu exactitate, 
în mod ferm aceste perspec
tive pentru a le folosi drept 
argumente în discuțiile cu 
tinerii. în mod inexplicabil, 
unitățile școlare și forurile 
de învățămînt interesate 
stau în expectativă, aștep- 
tînd rezultatul sesiunii de 
toamnă a concursurilor de 
admitere în învățămîntul 
liceal și profesional pentru 
a începe apoi o activitate 
intensă de atragere a elevi
lor spre școala de 10 ani.

De ce să nu se desfășoare 
această activitate chiar de 
acum, continuînd în mod fi
resc, prin acțiuni de popu
larizare vii, interesante, ac
cesibile înțelegerii tineretu
lui, măsurile inițiate în școli 
încă înainte de vacanță ? 
Anunțarea listei școlilor ge
nerale unde vor lua ființă 
clasele a IX-a este bineve
nită. Dar ea se cere comple
tată cu alte forme de popu
larizare din care să reiasă 
cu claritate avantajele care 
le au elevii care vor urma 
cursurile școlii de 10 ani.

Pregătirea în cele mai 
mici amănunte a condițiilor 
corespunzătoare de activi
tate pentru noile clase ale 
școlii generale de 10 ani ce 
se vor inaugura o dată cu 
apropiatul an școlar repre
zintă o garanție sigură a 
bunei desfășurări a proce
sului instructiv-educativ 
încă din primele zile de 
cursuri. Cele două săptă- 
mîni care au mai rămas 
pînă la deschiderea festivă 
a cursurilor trebuie folosite 
din plin pentru înlăturarea 
tuturor neajunsurilor ce se 
mai semnalează în com
plexul pregătirilor, pentru 
asigurarea îndeplinirii e- 
xemplare a sarcinilor tra
sate școlii de Congresul al 
X-lea al partidului și de
marării cu suces a școlii 
generale de 10 ani.
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Cronica

întrevedere la M. A. N.

PLECAREA ÎN JAPONIA 
A MINISTRULUI 

COMERȚULUI EXTERIOR

Delegația parlamentară suedeză, 
condusă de Henry Allard, preșe
dintele Camerei Deputaților, a fă
cut sîmbătă la amiază o vizită la 
Palatul Marii Adunări Naționale, 
unde a avut o întrevedere cu Ște
fan Voitec, președintele M.A.N.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Mia Groza și Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai M.A.N., 
Traian Ionașcu, Gheorghe Roșu și

★

în cursul dimineții, membrii de
legației parlamentare suedeze, în
soțiți de Mia Groza, vicepreședin
te al M.A.N., și Gheorghe Roșu, 
președintele Comisiei pentru agri
cultură și silvicultură a M.A.N., au 
făcut un tur al Bucureștiului. Au 
fost vizitate noile cartiere de lo
cuințe din Capitală Drumul Ta
berei și Titan, edificii arhitectoni
ce și monumente social-culturale 
din vechile cartiere bucureștene.

Aurel Vijoli, președinți de comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale, deputați ai M.A.N.

A fost de față Cari Rappe, am
basadorul Suediei la București.

Cu acest prilej, membru dele
gației au luat cunoștință de unele 
aspecte ale activității parlamenta
re și au fost discutate probleme 
privind relațiile parlamentare din
tre cele două țări.

★

în după-amiaza aceleiași zile, 
parlamentarii suedezi au vizitat 
Muzeul de artă al Republicii So
cialiste România. Președintele Ca
merei Deputaților, Henry Allard, a 
înscris în cartea de onoare cuvin
te elogioase la adresa valoroase
lor opere puse la dispoziția iubi
torilor artei, asupra felului cum 
sînt păstrate și prezentate vizita
torilor.

(Agerpres)

Sîmbătă seara, președintele Ma
rii Adunări Naționale a Republicii 
Socialiste România, Ștefan Voitec, 
împreună cu soția, au oferit un di
neu în cinstea delegației parla
mentare suedeze, condusă de Henry 
Allard, președintele Camerei De
putaților, care, împreună cu soția, 
se află în vizită în țara noastră.

Au participat Mia Groza și 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 
M.A.N., Ion Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini, 
Florea Dumitrescu, ministrul fi
nanțelor, Petru Burlacu, adjunct 
a’ ministrului afacerilor externe,

președinții unor Comisii permanen
te ale M.A.N., deputați, oameni de 
știință și cultură, funcționari su
periori din M.A.N.

Au fost prezenți Cari Rappe, 
ambasadorul Suediei la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Ștefan Voitec și Henry Allard au 
toastat pentru dezvoltarea conti
nuă a relațiilor de prietenie din
tre parlamentarii din cele două 
țări, dintre popoarele român și sue
dez.

(Agerpres)

La invitația guvernului japonez, 
ministrul comerțului exterior, Cor
nel Burtică, a plecat sîmbătă di
mineața spre Tokio, unde va a- 
vea întrevederi și va purta con
vorbiri cu personalități ale vieții 
de stat și economice japoneze, în 
vederea dezvoltării relațiilor eco
nomice dintre cele două țări. Tot
odată, ministru] român va semna 
Tratatul de comerț și navigație în
tre Republica Socialistă România 
și Japonia.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, erau prezenți Dumitru Be- 
jan, prim-adjunct al ministrului 
comerțului exterior, și alți mem
bri ai conducerii ministerului.

Era de față Toshio Mitsudo, am
basadorul Japoniei la București.

★

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a primit sîmbă
tă la amiază pe președintele ce
lei de-a 15-a sesiuni a conferin
ței generale UNESCO, William E- 
teki-Mboumoua, care se află într-o 
vizită în țara noastră. La întreve
dere, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, au participat 
Vasile Giiga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Vasile 
Ileasa, director în minister.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire în legătură cu dezvoltarea 
colaborării 
UNESCO.

nel Nadir Baș, a oferit o recepție 
cu prilejul Zilei armatei Turciei.

Au participat generali și ofițeri 
superiori ai forțelor noastre ar
mate, reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și Ministerului 
Comerțului Exterior, ziariști.

Erau prezenți ambasadorul Tur
ciei la București, Kâmuran GurGn, 
aiți șefi de misiuni diplomatice, 
atașați militari și membri ai 
corpului diplomatic.

*

Expediția „Pe urmele Frontului 
3 ucrainean", pornită de la Chiși- 
nău (U.R.S.S.), la care iau parte 75 
de tineri din Uniunea Sovietică, 
Bulgaria și România, a fost timp 
de cîteva zile oaspetele județelor 
Galați și Constanța. Tinerii parti
cipant la expediție au vizitat,. în 
aceste județe, monumente închina
te eroilor români și sovietici care 
s-au jertfit în luptele pentru eli
berarea patriei de sub jugul fas
cist, unități industriale și agricole, 
s-au întîlnit cu tineri muncitori și 
intelectuali, au ascultat evocări ale 
unor participanți la luptele pentru 
alungarea ocupanților hitleriști.

Sîmbătă, membrii expediției au 
părăsit țarâ noastră, plecînd spre 
R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

dintre România și

★

zilei naționale a Ma-

Reduceri la taxele

atletism: întreceri spectaculoase

SOFIA (prin telex, de la Toma 
Hristov). — Atleții și atletele din ță
rile balcanice au continuat ieri între
cerile din cadrul tradiționalelor lor 
jocuri de atletism. Aflată în partea ei 
finală, competiția conturează acum 
clasamentele generale pe țări, atît la 
masculin, cît și la feminin. Este de 
remarcat, de asemenea, că fiecare 
dintre sportivi, fiecare dintre fede
rațiile de atletism ce-și are reprezen
tanți aci încearcă să judece valoarea 
performanțelor obținute, forma atin
să de competitori — și chiar să facă 
unele anticipații — în legătură cu 
apropiatele campionate de atjetism 
din septembrie (16—21) de la Atena.

In întrecerile feminine, protagonis
te au fost din nou româncele. Maria 
Goth a cîștigat o nouă medalie de 
aur, terminînd prima și la 200 m plat. 
Ileana Silai a întrecut-o din nou pe 
iugoslava Nicolici, de data aceasta în 
proba de 400 m. De subliniat că la 
1500 m, junioara română M. Linca 
a stabilit un nou record republican. 
Pentatlonista Elena Vintilă, în urma 
accidentului suferit vineri, n-a mal 
continuat concursul.

Iată cîștigătorii probelor de ieri 
și locurile ocupate de sportivii ro
mâni : feminin: 200 m: 1. — Goth 
23,6 (nou record balcanic), 2. — I. 
Petrescu 24,7 ; 1 500 ni : 1. — Lam- 
zina (Bulgaria) 4 :23,8 (nou record 
balcanic și bulgar), 2. — M. Linca 
4 :25,8 (nou record român), ... 4. — 
V. Gabor 4 : 27,0 ; greutate : 1. — 
Hristova (Bulgaria) 17,80 (nou record 
balcanic), ... 3. — A. Sălăgean
15,47 m, 4. — Lia Manoliu 14,65 m ; 
pentatlon : 1. — Anghelova (Bulga
ria) 4 858 p. (nou record bulgar) . . .
4. E. Schal 4198 p ; 400 ni :
I. Silai 53,8 ’ '
.... 4.
I 500 m :
3 :46,0, 2. — O. Scheibe 3 :47,2 . . .
5. — Neamțu 3 :49,0 ; suliță : 1. — 
Milevski (Bulgaria) 78,48 m (nou re
cord balcanic și bulgar), .
Petra 67,62 _m; lungime: 
goslavia) 
7,64 m, .
3000 m obstacole : 1 
garia) 8 :39,8, . .
8 :42, ... 7. Cioca

1. —
(nou record balcanic) 
Iacob 56,5. Masculin : 

1. — Atanasov (Bulgaria)

. . 5. — 
Rak (Iu- 

7.71 m ; 2. — Sărucan
4. — Zaharia 7,50 m ;

1. — Jelev (Bul- 
, . 3. — Cefan
i 9 :18,8 ; greu

tate : Lemonis (Grecia) 17,93, . . . 
5. — Gagea 16,67 m.

întrecerile se încheie astăzi.

LA FOTBAL

La Forest Hills

PE SMITH

Vizitele delegației Asociației 
de prietenie soviete-română

Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, membrii delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-română, 
condusă de A. T. Lavrentieva, vi
cepreședinte al conducerii centrale 
a asociației, adjunct al ministrului 
industriei ușoare al U.R.S.S., au 
fost, în cursul zilei de sîmbătă, 
oaspeții fabricii de tricotaje din 
lînă „Tricodava", Fabricii de nas
turi, Fabricii de stofe de mobilă și 
întreprinderii industriale de stat 
. Aurora" din Capitală.
•y 'elegația a fost însoțită de Ion 
Popescu, adjunct al ministrului in
dustriei ușoare.

în aceeași zi,, a fost vizitat Mu
zeul de istorie a partidului comu
nist, a mișcării revoluționare și

democratice din România. Oaspe
ții au fost întîmpinați de prof. Ion 
Ardeleanu, director adjunct al mu
zeului, care le-a dat explicații pri
vind momente de seamă din istoria 
formării poporului și a limbii ro
mâne, a mișcării revoluționare și 
democratice din țara noastră. La 
sfîrșit, membrii delegației au sem
nat în cartea de onoare a muzeu
lui.

Seara, Consiliul General 
A.R.L.U.S. a oferit, în cinstea oas
peților, o masă tovărășească, la 
care au luat parte Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., și ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, A. V. Ba
sov. (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost fru

moasă și s-a încălzit în toate re
giunile țării. Cerul a fost senin, 
exceptînd Banatul și Transilvania, 
unde a fost variabil. Vîntul a su
flat slab pînă la potrivit. Tempe
ratura aerului la ora 14 oscila în
tre 18 grade la Sînnicolau Mare 
și 30 de grade la Giurgiu.

Timpul probabil pentru • zilele 
de 1, 2 și 3 septembrie. In țară : 
Vremea va continua să se încăl
zească. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin noaptea și dimineața. 
Vor cădea averse izolate de ploaie 
în nord-vestul țării. Vînt în ge
neral slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 10 și 20 de 
grade, iar maximele între 24 și 34 
de grade. în București : Vremea 
va continua să se încălzească. Ce
rul va fi variabil mai mult senin, 
noaptea și dimineața. Vînt în ge
neral slab. Temperatura va con
tinua să crească.

De la O. N. T.
OFICIUL NAȚIONAL DE TU

RISM, prin agențiile și filialele sale, 
organizează în luna septembrie și tri
mestrul IV 1969 EXCURSII în 
importante centre turistice din R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, R. D. 
Germană, R.S.F. Iugoslavia, R. P. Po
lonă, R. P. Ungară, U.R.S.S. pe durate 
variind între 2—16 zile.

La cererea colectivelor interesate —
excursii speciale cu obiectivele turis
tice, durata și mijloacele de transport 
dorite.

(Urmare din pag. I)

Cu ocazia
layeziei, ministrul afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, a tri
mis o telegramă de felicitare pri
mului ministru 
cerilor externe 
Tunku Abdul

de transport pentru
<1

și ministru al afa- 
al acestei țări, 

Rahman.
★

Sîmbătă după-amiază s-a înapo
iat din U.R.S.S. delegația Comite
tului de Stat ■ pentru Cultură și 
Artă, condusă de Alexandru Bă
lăci, vicepreședinte al C.S.C.A., 
care a participat la manifestările 
ce au avut loc în Uniunea Sovie
tică în cadrul „Zileloi- culturii ro
mânești", organizate între 19—27 
august cu prilejul celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei noas
tre de sub jugul fascist.

A
Sîmbătă Ia amiază, atașatul mi

litar- al Turciei la București, colo-

Pentru a veni în sprijinul celor care 
vor să viziteze Expoziția realizărilor 
economiei naționale de la București. 
Agenția centrală O.N.T. pentru tu
rism intern, în colaborare cu C.F.R., 
a hotărît acordarea unor facilități și 
anume : 50 la sută reducere la ta
xele de transport pe C.F.R. pentru 
turiștii care vin să viziteze expoziția 
în grupuri organizate (minimum 15 
persoane) ; 25 la sută reducere la 
taxele de transport pe C.F.R. pentru 
turiștii individuali.

Agențiile județene de turism din 
toată țara stau la dispoziția celor in
teresați pentru organizarea de ex-, 
cursii la București, asigurînd procu
rarea biletelor de tren, biletele de 
intrare Ia expoziție, servicii de cazare 
masă, turul orașului București, pre
cum și alte servicii solicitate de 
riști.

Astăzi se dispută etapa a treia a 
diviziei A la fotbal. Partida dintre 
echipele Dinamo București și Dina
mo Bacău se va desfășura pe stadio
nul Dinamo din Capitală cu începere 
de la orele 16,45.

In țară sînt programate următoa
rele jocuri : F.C. Argeș—Rapid; U.T. 
Arad—Crișul ; C.F.R. Cluj—Steaua ; 
Steagul Roșu Brașov—Jiul ; Univer-

sitatea Craiova—Farul : Petrolul 
Ploiești—A.S.A. Tg. Mureș ; Politeh
nica Iași—Universitatea Cluj.

, Etapa de astăzi este de fapt prima 
în care se dispută toate cele opt 
meciuri. Echipa Petrolul — cu efec
tivul complet și însănătoșit — va 
debuta pe teren propriu în compa
nia formației din Tg. Mureș.

Aproape 10 000 de spectatori au 
luat loc vineri în tribunele terenu
lui de tenis de la Forest Hills, unde 
are loc marele turneu internațional 
.cu același nume, 
meciurile zilei, 
sport al Agenției 
subliniază următoarele : „O zi nefe
ricită pentru echipa S.U.A. : Char
les Pasarell a fost învins în trei se
turi în al doilea tur de australianul 
Terry Adison, Clark Graebner a 
făcut o entorsă și a fost obligat să 
abandoneze în fața britanicului Ro
ger Taylor și, în fine, Stan Smith, 
recent încoronat campion național al 
S.U.A., s-a înclinat înaintea româ
nului Ilie Năstase, care a cîștigat cu
5— 7, 12—10, 7—5, 6—3". Referindu-se 
la acest din urmă meci, care a durat 
peste două ore și jumătate, același 
comentator subliniază că tenismanul 
român — dovedindu-se foarte sigur 
la serviciu, luptînd extraordinar 
pentru fiecare minge, cu tenacitate și 
cu o bună inspirație, — a făcut o 
adevărată demonstrație a talentului 
său.

In proba de dublu masculin, pe
rechea cehoslovacă Jan Kodes—Jan 
Kukal a învins cu 8—10, 6—4, 6—2,
6— 2 cuplul Ilie Năstase—Ion Țiriac.

In proba de simplu femei (turul 
II) s-au înregistrat următoarele re
zultate : Virginia Wade (Anglia) — 
C. Capponi (S.U.A.) 6—1, 6—1 ; Billie 
Jan King (S.U.A.) — M. Ashner 
(S U.A.) 6—3, 6—4 ; Lesley Hunt
(Australia) — W. Tomlinson (Repu
blica S’ud-Africană) 6—2, 6—4 ; Rose
mary Casals (S.U.A.) — L. Bowrey 
(Australia) 6—3, 4—6. 6—2.

Referindu-se la 
comentatorul de 
„France Presse"

tu-

în cîteva rînduri
C Campionatul balcanic de iahting 

a continuat ieri la Constanța. La 
clasa „Finn", după 4 regate, conduce 
grecul Kouligas. Oprean (România) 
se află pe locul 8. tn clasamentul 
clasei „Olandezul zburător", pe pri
mul loc se află acum echipajul Ki- 
riachidis-Pandelis (Grecia).

• In ziua a treia a turneului 
național de polo pe apă 
Vrnjacka Banja, selecționata
a învins cu 3—2 (1—0, 0—2, 1—0, I—0) 
echipa României. Intr-un alt meci, 
formația Iugoslaviei a dispus cu sco
rul de 7—6 (0—0, 2—2, 1—1, 4—3) de 
reprezentativa U.R.S.S.
• Intîlnirea internațională de atle

tism dintre selecționatele Finlandei
i

inter- 
de la 
Italiei

V

SĂRBĂTORIREA UZINEI
CHIMICO-MET ALURGICE

1 MAI" DIN//

Sîmbătă a avut loc sărbătorirea a 
125 de ani de existență a Uzinei chi- 
mico-metalurgice „1 Mai" din Baia 
Mare.

La festivitate, ing. Ionel Stoianovici, 
directorul uzinei, a făcut o amplă pre
zentare a istoricului uzinei, care în 
ultimele două decenii a cunoscut o 
importantă dezvoltare și modernizare. 
Aici au fost construite noi hale și sec
ții moderne, au fost montate utilaje de 
mare randament, s-au îmbunătățit cali
tatea lucrărilor și condițiile de muncă, 
în ultimii 20 de ani, valoarea pro
ducției globale a crescut de 16,2 ori, 
iar productivitatea muncii de 8,2 ori.

Reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, precum și ai Mi
nisterului Minelor au adus apoi un 
călduros salut colectivului întreprin
derii sărbătorite și au subliniat im
portanța acesteia în ansamblul indus
triei noastre metalurgice.

BAIA MARE
într-o atmosferă 

ziasm, participanții 
vă au adresat o telegramă COMITE
TULUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMÂN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care, după ce se exprimă recunoștința 
fierbinte a întregului colectiv pentru 
grija permanentă acordată dezvoltării 
uzinei, asigurării condițiilor de muncă 
și de viață tot mai bune, se spune :

„Vă asigurăm, scumpe tovarășe 
Ceaușescu, că, însuflețiți de istoricele 
hotărîri ale Congresului al X-!ea al 
P.C.R., ne vom consacra și pe viitor 
toată priceperea și energia pentru în
făptuirea exemplară a sarcinilor ce ne 
revin din mărețul program adoptat de 
partid, pentru continua înflorire 
scumpei noastre patrii, România 
cialistă".

de puternic entu- 
la adunarea festi-

a
80-

Ora 9, Aeroportul Băneasa

și Norvegiei s-a încheiat cu scorul 
de 218—192 puncte în favoarea gaz
delor. Cele mai bune rezultate din 
ziua a doua de concurs au fost obți
nute de recordmanul mondial în 
proba de suliță, finlandezul Jorma 
Kinnunen, învingător cu o aruncare 
de 89,24 m, și de compatrioții săi, 
Erkki Mustakari și Risto Ivanoff, 
clasați pe primul loc, la egalitate, 
în proba de săritură cu prăjina cu 
performanța de 5 m.
• Cunoscutul înotător Roland Ma

ttes (R.D.G.) a stabilit un nou record 
mondial în proba de 200 m spate cu 
performanța de 2’ 06“ 4/10. După cum 
se știe, Mattes deține recordul lu
mii și în proba de 100 m spate 

■ (57"-■8/10)-: ■ ■—*..
• La Atena continuă campionatul 

balcanic de baschet rezervat echi
pelor de juniori. In ziua a treia, se
lecționata României a întîlnit forma
ția Turciei. Scorul 73—56 (41—17) 
pentru turci.

Intr-un alt meci, Bulgaria a în
trecut Iugoslavia cu 64—59 (36—28).

A luat sfîrșit campionatul mondial 
de șah pentru juniori, care s-a dis
putat timp de aproape două săptă- 
mîni la Stockholm. Titlul a revenit 
lui Karpov (U.R.S.S.), care a totali
zat 10 puncte din 11 posibile. El a ob
ținut 9 victorii, două partide înche- 
indu-Ie la egalitate. Un frumos suc
ces a repurtat compatriotul nostru 
Aurel Urzică, clasat pe locurile 
2—3, la egalitate cu maghiarul 
Adorjan, fiecare cu cîte 7 punc
te,.. Au urmat în clasament Ka
plan (Porto Rico) 6,5 puncte, Ander-. 
sson (Suedia) 6 puncte, Juhnke 
(R.F. a Germaniei) și Neckar (Ceho
slovacia) cu cîte 5,5 puncte, Vogt 
(RD. Germană) și Vujacici (Iugos
lavia) cu cîte 4,5 puncte, Mckay (Sco
ția), Diaz (Cuba) și Castro (Colum
bia) cu cîte 1,5 puncte. In ultima 
rundă Urzică a remizat cu Ander
sson.Astăzi se dă startul în cea de-a 

14-a ediție a competiției internațio
nale cicliste „Cupa Voința" (organi
zată, în colaborare, de UCECOM, 
A.S, Leto-Pronosport și F.R.C.), la 
care participă sportivi din Bulgaria, 
R.F. a Germaniei, Ungaria și Româ
nia. (Rutierii români aparțin cluburi
lor Dinamo, Steaua, Voința Bucu
rești, Dezrobirea Brașov, Olimpia 
București, C.S.O. Brăila, C.S.M. Cluj? 
Mureșul Tg. Mureș, Petrolul Ploiești 
și Metalul Plopeni). Traseul „Cupei 
Voința" măsoară peste 600 km îm- 
părțiți în patru etape : 31 august : 
București—Brașov (172 km) ; 1 sep
tembrie : Brașov—Sibiu (140 km) ; 
2 septembrie : Sibiu—Cristian—Sibiu 
(contracronometru individual 25 km) 
și Sibiu—Călimănești—Rm. Vîîcea (cu 
plecare în bloc 96 km) ; 3 septembrie : 
Rm. Vîlcea—București (174 km).

Startul festiv se va da la ora 8,30 
din fața Centralei A.S. Loto Prono
sport (Calea Victoriei), iar startul 
tehnic Ia ora 9 din fața Aeroportului 
Băneasa.

Marțea trecută, în sfîrșit, o ade
vărată gală de box pentru publicul 
bucureștean. In absența unui sistem 
competițional permanent, capabil în 
toate lunile și săptâmînile anului să 
antreneze publicul larg și miile de 
tineri pugiliști, firește, se mulțumește 
omul și cu o gală ca aceea de marțea 
trecută împreună cu vreo cinci mii 
(!) de spectatori, mi-a plăcut seara 
aceea pugilistică. Și ca preocupare 
profesională m-a interesat, chiar

Concurs de admitere 
la Facultatea de fizică 

a Universității 
din București

UNIVERSITATEA DIN BUCU
REȘTI aduce la cunoștință că 
la Facultatea de fizică se or
ganizează între 5 și 15 septem
brie 1969 concurs de admitere 
pentru cursurile de zi.

Probele de concurs sînt ur
mătoarele :

o Fizică (mecanică, optică, 
fizică moleculară și căldură, 
electricitate, noțiuni de fizică 
atomică și nucleară) — scris și 
oral;

® Matematici (algebră, geo
metrie plană și în spațiu, trigo
nometrie) — scris.

înscrierile se fac pînă în ziua 
de 4 septembrie, zilnic între 
orele 8—14, la secretariatul 
facultății din strada Academiei 
14, etajul II.

Informații suplimentare se 
pot cere la telefon nr. 14 17 83.

male (împrumuturi de Ia alte între
prinderi), astfel incit, atunci cînd 
sosesc materialele contractate, a- 
cestea riscă să devină stocuri supra- 
normative care generează deficiențe 
de ordin financiar.

Sistemul de relații practicat în pre
zent în activitatea de aprovizionare, 
avînd o filieră deosebit de încăr
cată, determină pentru orice materia] 
repartizat, indiferent de cantitate, 
vehicularea unui volum uriaș de hîr- 
tii, de la întreprinderi la direcții ge
nerale și ministere — și invers. Pen
tru a obține un alt. sortiment din 

l cadrul aceleiași grupe de produse, 
beneficiarii trebuie să îndeplinească 
un lanț lung de formalități, solici
tând anulări și reînnoiri de reparti
ții — în loc să aibă posibilitatea de 
a trata direct cu furnizorul schimba
rea sortimentală, în cadrul contrac
tului. S-a ajuns pînă acolo, încît, tot 
acest „vîrtej" de hîrtii s-a autocon- 
stituit într-o activitate de sine stătă
toare, într-o metodă de lucru ruptă 
aproape complet de realitate, de 
viață.

Cum altfel poate fi explicat faptul 
că, de exemplu (așa cum am aflat 
de la specialiști din forurile 
respective). între 29 martie și 
9 aprilie 1969 — în numai 11 zile, 
deci — Ministerul Industriei Metalur
gice a sesizat de 27 de ori Departa
mentul aprovizionării tehnico-mate- 
riale din C.S.P., cerind soluționarea 
a tot atîtea neînțelegeri pe care le 
avea cu Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini — toate referi
toare la livrări de produse (să reți
nem) în trimestrul I 1969, neînțele
geri care, cu prilejul analizării lor, 
s-au dovedit fără obiect, produsele 
respective fiind de mult livrate. La 
fel, la 11 august a.c., Ministerul In
dustriei Construcțiilor, printr-o adre
să semnată de adjunctul ministrului, 
ing. Apostol Chiriță, a sesizat ace
lași departament din C.S.P. pentru 
a rezolva o neînțelegere privind, în
tre altele, stabilirea datei de înce
pere a unei lucrări, deși lucrarea fu
sese începută cu luni de zile în urmă. 
Beneficiarul — Consiliul popular ju
dețean Brașov, cerea data de 1 mai 
1969, iar constructorul — Trustul 5 
Construcții Montaj din aceeași loca-

litate — solicita 1 aprilie 1969 și toate 
acestea, repetăm, se petreceau la 
mijlocul lunii august !

Aceste situații incredibile nu sînt 
deloc accidentale — cum ar putea 
părea la prima vedere. Menținerea 
lor în actualitate demonstrează un 
adevăr crud : atît de mult s-au com
plicat relațiile dintre furnizori și 
beneficiari, atît de contorsionată a 
devenit metodologia aprovizionării 
tehnico-materiale, încît — departe de 
a provoca doar ilaritate — aceasta 
acționează ca o frînă în calea circu
lației rapide a materiilor prime și

este I S-ar 
se plătesc 
nizorii care nu se achită la timp 
și în bune condiții de obligațiile a- 
sumate. Dar cît ? Iată cîteva cifre 
— așa cum le-am primit de la or
ganele financiar-bancare. In 1968 
bunăoară, unitățile industriei ușoare 
au „suportat" astfel de plăți însu- 
mînd 7,2 milioane lei, cele ale eco
nomiei forestiere — 4,7 milioane lei, 
cele ale industriei alimentare — 4,5 
milioane lei, ale construcțiilor de 
mașini — 3,6 milioane lei, iar între-

putea invoca, desigur, că 
penalizări de către fur- nei contractuale. Pe bună dreptate 

s-a subliniat în Raportul Comitetu
lui Central prezentat la Congres că 
practica actuală a sancționării pe 
seama întreprinderii nu dă nici un 
rezultat j fiecare este gata să plă
tească din _ buzunarul statului orice 
amendă. Cînd cel ce poartă răspun
derea va plăti din buzunarul Iui, se 
va gîndi mai mult, nu va mai pro
ceda cu ușurință, superficialitate. 
Prin aceasta se va crea un cadru 
adecvat pentru respectarea unei 
ferme discipline contractuale în re
lațiile economice dintre întreprin-

nului de aprovizionare, corespunză-
. „G.1...LL ÎL.’ planului de pro-tor schimbărilor 

ducție.
Prefigurarea 

de dezvoltare

V

materialelor între producători și con
sumatori; cu consecințe uneori inesti
mabile pentru economia națională. 
Este clar. în asemenea situație, că 
îmbunătățirea aprovizionării tehnico- 
materiale trebuie să înceapă tocmai 
cu simplificarea relațiilor dintre fur
nizori și beneficiari, cu perfecționa
rea activității centrale de coordonare 
a întregului sistem de relații, pro
blemă nerezolvată încă, deși ea a 
fost pusă cu acuitate la Conferința 
Națională a partidului, deși de atunci 
au trecut aproape doi ani.

Concomitent, 
necesar să se 
contractuală, 
„tomuri" de <___
maleabilitate, de putința adaptării 
la situația nou ivită, la un moment 
dat, în activitatea beneficiarilor, 
coroborată cu alte cauze care au 
influențe negative, creează premise 
pentru nerespectarea disciplinei con
tractuale. Este paradoxal, dar așa

a devenit imperios 
simplifice metodologia 
Practica de a deține 
contracte, lipsite de

prinderile siderurgice — 1,2 milioane 
lei. Numai combinatele siderurgice 
de la Hunedoara și Galați au „plătit" 
astfel de daune totalizînd 355 000 lei, 
iar uzinele „Grivița Roșie" București 
și „1 Mai" din Ploiești — aproape 
300 000 lei $i nu trebuie uitat că, în 
cazul primelor două unități, era vor
ba de întîrzierea livrărilor unor im
portante cantități de oțel, laminate, 
fontă, iar în cazul ultimelor — de 
utilajele atît de necesare pe șantie
rele noilor obiective industriale.

Am pus în ghilimele cuvintele su
portat și plătit, întrucît este fals și 
neadevărat să se spună că cineva din 
întreprinderile respective, din foru
rile lor de’ resort, din alte organe 
economice centrale implicate în to
lerarea neajunsurilor, ar fi sufe
rit din punct de vedere material. 
Penalizările respective au încărcat 
însă prețul de cost, nu au fost su
portate din veniturile celor care se 
fac vinovați de încălcarea discipli-

deri. Iată de ce indicațiile date în. 
acest domeniu de Congresul al X-lea 
al P.C.R. sînt pe deplin justificate 
și sînt de natură să contribuie Ia 
disciplinarea celor ce consideră că 
îndeplinirea sarcinilor contractuale 
ar avea un caracter facultativ

Este evident că noua formă de or
ganizare a industriei — în întreprin
deri, centrale, ministere economice 
— trebuie să constituie suportul 
principal pe care să se așeze și mă
surile de perfecționare a aprovizio
nării tehnico-materiale. Păstrarea și 
repartizarea centralizată a unui nu
măr încă mare de produse îngreu
nează mult procesul de aprovizio
nare. Deci, trebuie revizuită însăși 
metodologia centralizării. Se impu
ne, de asemenea, și o revedere a ca
drului legislativ actual care se re
feră la încheierea și executarea con
tractelor, fiind necesară, în același 
timp, asigurarea unei mari mobilități 
și operativități în întocmirea pla-

cadrului general 
în perspectivă a 

economiei naționale face posibilă 
stabilirea unor relații economice pe 
termen lung, atît între furnizorii și 
beneficiarii interni, cît și cu cei ex
terni. așa, încît, Ia principalele ma
terii prime și materiale să se asi
gure cu certitudine, pe o perioadă de 
2—5 ani și chiar mai mult, sursele de 
aprovizionare necesare desfășurării 
ritmice a producției în unitățile be
neficiare. Contractele economice de 
durată să devină — pentru prin
cipalele materii prime, materiale ■ 
și utilaje — un instrument de bază 
în fundamentarea și realizarea pla
nului, în promovarea unor relații 
stabile de aprovizionare și desfacere, 
precum și în reglementarea raportu
rilor dintre întreprinderi, prin fixa
rea unor răspunderi materiale con
crete în cazul neîndeplinirii obliga
țiilor asumate, nerespectării disci
plinei de plan.

Cert este că perfecționarea siste
mului de aprovizionare tehnico-ma- 
terială nu mai poate fi amînată. Iar 
această sarcină nu este nouă ; ea a 
fost <........ . ‘
proape 
Națională 
sublinia 
junsuri datorită defecțiunilor siste
mului organizatoric, a defecțiunilor 
relațiilor contractuale existente între 
întreprinderi — iar acum se mențin, 
în general, aceleași neajunsuri. A- 
tunci exista un mare număr 
de verigi intermediare care con
diționau repartițiile de materiale 
pentru întreprinderi, un sistem 
complicat de avizare și aprobare 
a comenzilor, care îngreuna satisfa
cerea rapidă a necesităților benefi
ciarilor. Iar acum situația este apro
ximativ aceeași. Ca urmare, neajun
surile nu mai pot fi tolerate. Toți 
cei care lucrează în domeniul a- 
provizionării tehnico-materiale — de 
Ia întreprinderi, pînă la organele 
centrale de sinteză — trebuie să în
țeleagă că sarcina trasată de Con
gresul al X-lea al P.C.R. privind 
perfecționarea aprovizionării tehni
co-materiale este lege, că răspund 
pentru îndeplinirea ei exemplară.

stabilită
? doi

a 
că stăruie

în urmă cu a-
ani, la Conferința 

P.C.R. Atunci se
serioase nea-

foarte mult. Aceasta fiindcă rar sa 
întîmplă ca o singură manifestare 
sportivă să scoată atît de viu la su
prafață păcate caracteristice unei în
tregi ramuri sportive, de la acelea ce 
afectează domeniul organizatoric și 
financiar pînă la defecțiunile tipice 
pe planul tehnicii, al selecției, al 
dezvoltării tinerilor luptători.

_ De pildă, pe plan organizatoric și 
financiar. Datorită lipsei unui inte
res stabil, lipsă combinată cu . nepri
ceperea unor organizatori diletanți — 
se îngrămădesc pe un singur pro
gram o sumedenie de „capete de 
afiș". Cuțov, Dinu, Aurel Dumitrescu, 
Nedelcea, Silbermann, Aurel Mihai, 
Gruescu, Ivan, Ion Alexe, Gîju, mă 
opresc fără să-i citez pe toți, plus 
meciuri directe care reeditau luptele 
cele mai „tari" de la campionatul na
țional, inclusiv vreo trei-patru finale ! 
Puțin interes suplimentar ar fi con
dus la organizarea a trei reuniuni cu 
program excelent, la triplarea numă
rului de spectatori și, implicit, a în
casărilor ! Partide ca Dinu—Cuțov și 
Dumitrescu—Nedelcea, „capete de 
afiș" arhisuficiente pentru o gală, 
s-ar fi cuvenit precedate de cîteva 
întreceri între tineri, cum a fost me
ciul dintre Moraru și Mihalcea...

Iată o altă trăsătură negativă, pe 
plan tehnic. Aproape fără excepție, 
tinerii laolaltă cu pugiliștii rutinați 
neglijează apărarea și încasează o 
cifră enormă de lovituri. Absența gri
jii pentru parare — cauză ce pro
voacă uzarea timpurie a multor ta
lente — este o critică de ordin ge
neral la adresa tehnicienilor. De 
acord, marți, Cuțov, campion euro
pean, l-a învins pe Dinu — însă, cine 
a numărat croșeele teribile primite 
de el în plin se poate întreba : Cuțov 
este viguros, acum, tînăr fiind, dar 
cîți ani va mai rezista pe ringul de 
performanță ? E o întrebare pe a- 
dresa dv., antrenori și responsabili 
ai boxului, care tolerați încălcarea 
elementarului din „scrima cu mă
nuși" : apărarea !

Cred că n-a fost om din tribună 
să nu remarce și să nu respingă in
fatuarea tînărului campion european 
Aurel Dumitrescu. Refractar la pre
gătire, impertinent față de maestrul 
său, Dumitrescu și-a cules roadele pe 
ring, fiind clar învins de către Ne
delcea. De fapt Nedelcea a învins o 
umbră, a aceluia ce era Dumitrescu 
cu puține luni în urmă

Primejdia barării unor drumuri 
deschise la modul excepțional nu-1 
amenință numai pe Aurel Dumitres
cu. Din exemplul său am dori să 
învețe toți tinerii, mai ales cei în
zestrați cu talent Nu-i o simplă 
aluzie, oi o referire directă la un 
Sandu Mihalcea, plin de calități, însă 
căruia îngîmfarea, mai multdecît ad
versarul, Moraru, i-a aplicat o corec
ție, în acea scară pugilistică de marți,

Valeriu MIRONESCU



VIETNAMUL DE SUD

Importante obiective 

militare bombardate 

de către tartele -> 
patriotice

SAIGON 30 (Agerpres). — în 
cursul nopții de vineri, forțele 
Guvernului Revoluționar Provizo
riu al Republicii Vietnamului de 
sud au supus unor bombardamente 
cu rachete și mortiere șapte obiec
tive importante americano-saigo- 
neze. Pe ansamblul teritoriului 
sud-vietnamez, în ultimele 24 de 
ore s-au produs noi ciocniri între 
patrioți și trupele americano- 
saigoneze. Au continuat, de ase
menea, operațiunile din valea 
Que Sen, în urma cărora au fost 
scoși din luptă pînă în prezent 
peste 100 de militari americani.

Vineri noaptea și sîmbătă dimi
neața, avioane de tip B-52 au în
treprins șase misiuni de bombar
dament, lansînd 1 200 tone de bom
be într-o zonă situată la nord-vest 
de Saigon.

Prin conjugarea eforturilor 
tuturor statelor spre folosirea 
pașnică a teritoriilor submarine

NEW YORK 30 (Agerpres). — La 
sediul Organizației Națiunilor Unite 
din New York au luat sfîrșit lucră
rile sesiunii Comitetului pentru fo
losirea pașnică a teritoriilor subma
rine situate în afara limitelor juris
dicției naționale.

Luînd cuvîntul la ultima ședință 
a comitetului, șeful delegației ro
mâne, prof. dr. docent E. Glaser, a 
arătat că dezbaterile și schimburile 
de opinii, care au avut loc în cursul 
ultimei sesiuni, constituie un bogat 
material de gîndire și de cercetare, 
al cărui studiu va fi deosebit de fo

Orientul Apropiat
® 23 DE ȚĂRI MUSULMANE AU CERUT CONVOCAREA 
CONSILIULUI DE SECURITATE AL O.N.U. ® IRANUL 
ESTE GATA SĂ PARTICIPE LA REPARAREA MOSCHEEI 
AL AKSA ® 0 DECLARAȚIE A AGENȚIE! TASS © CON- 

' VORBIRI IORDANIANO-EGIPTENE ® DETERIORAREA 
RELAȚIILOR DINTRE IRAK Șl LIBAN

NEW YORK 30 (Agerpres). — ore și să se reîntoarcă în Irak. Re-
Un număr de 23 țări musulmane 
au cerut vineri, în mod oficial, 
convocarea Consiliului de Secu
ritate al O.N.U. în legătură cu in
cendierea moscheei Al Aksa din 
Ierusalim. La sediul O.N.U. se pre
cizează că ședința Consiliului de 
Securitate ar urma să aibă loc la 
mijlocul săptămînii viitoare.

*
TEHERAN 30 (Agerpres). — în 

legătură cu incendierea moscheei 
Al Aksa din Ierusalim, șahinșahul 
Iranului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr, a făcut cunoscut tutu
ror țărilor lumii că Iranul este 
gata să participe la repararea mo
numentului, inestimabil lăcaș de 
cult al Islamului. Ministerul ira
nian al Afacerilor Externe a fost 
însărcinat să stabilească contacte 
cu guvernele țărilor musulmane în 
vederea începerii reparațiilor, sub 
auspiciile Organizației Națiunilor 
Unite.

A
MOSCOVA 30 (Agerpres). — A- 

genția TASS a dat publicității o 
declarație în care se arată că o- 
pinia publică sovietică a aflat cu 
indignare de incendierea moscheei 
Al Aksa, unul din cele mai vechi 
monumente ale arhitecturii arabe 
din Orientul Apropiat, unul din 
locurile sfinte musulmane.

Opinia publică sovietică cheamă 
pe toți oamenii de bună credință, 
interesați în menținerea păcii, să 
acționeze pentru o reglementare 
politică cît mai grabnică în O- 
rientul Apropiat, pentru instaura
rea unei păci echitabile și traini
ce în această regiune, în confor
mitate cu Rezoluția Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967, 
în interesul țărilor și popoarelor 
din această regiune.

Vr
CAIRO 30 (Agerpres). — Rege

le Hussein al Iordaniei a sosit sîm
bătă la Cairo pentru convorbiri cu 
președintele Nasser în cadrul că
rora voi- fi examinate unele as
pecte ale crizei din Orientul Apro
piat. Vizita suveranului hașemit la 
Cairo a fost precedată de convor
biri pe care acesta le-a avut la 
Djeddah cu regele Feisal al Ara- 
biei Saudite.

★
BEIRUT 30 (Agerpres) — După 

cum anunță agențiile de presă, Am
basada Irakului la Beirut a cerut tu
turor cetățenilor irakieni, care se 
află pe teritoriul Libanului, să pără
sească această țară în cel mult 24 de

chile ; Proiect de lege privind 

naționalizarea minelor de cupru
SANTIAGO DE CHILE 30 (A- 

gerpres). — Comisia minelor din 
Parlamentul chilian a adoptat un 
proiect de lege care prevede na
ționalizarea imediată a minelor de 
cupru. Proiectul a fost votat de 
deputății comuniști, socialiști și ai 
altor partide de stînga, împotriva 
lui pronunțîndu-se deputății Par

DIALOGUL BELFAST-LONDRA

Acord asupra măsurilor de înlăturare 

a discriminărilor dintre cetățenii Irlandei de Nord »
BELFAST 30 (Agerpres). — Un 

comunicat comun dat publicității 
vineri seara la Belfast, la sfîrșitul 
întrevederilor dintre ministrul de 
interne al Marii Britanii, James 
Callaghan, și membrii guvernului 
nord-irlandez, precizează că cele 
două părți au ajuns la un acord a- 
supra reformelor ce urmează a fi 
efectuate în „domeniile esențiale" 
din Irlanda de Nord. Aceste reforme 
se referă, în special, la înlăturarea 
discriminărilor între cetățenii Ir

lositor pentru stabilirea în viitor a 
regimului juridic al teritoriilor sub
marine situate în afara limitelor ju
risdicției naționale.

Vorbitorul a exprimat convingerea 
delegației române că prin conjuga
rea eforturilor tuturor statelor se va 
reuși să se ajungă la o reglementare 
a activității statelor în acest dome
niu, în conformitate cu principiile 
legalității internaționale și cu inte
resele întăririi păcii și securității in
ternaționale și ale accelerării pro
gresului întregii omeniri.

lațiile dintre Irak și Liban s-au de
teriorat în mod deosebit în ultimele 
două săptămîni, în urma afirmațiilor 
presei libaneze potrivit cărora liderii 
comunității religioase șiite din Irak 
ar fi supuși persecuțiilor. Autorită
țile irakiene au interzis, totodată, 
intrarea în Irak a mărfurilor străine 
tranzitate prin Liban și au suspendat 
acordarea pașapoartelor pentru 
Liban. .

★
DAMASC 30 (Agerpres). — Con

ducerea aviației civile siriene a anun
țat că partea din față a avionului de 
pasageri american „Boeing 707“, de
viat la Damasc vineri după-amiază 
de un comando palestinian, a fost 
avariată, ca urmare a două explozii. 
Acestea s-au produs după părăsirea 
aparatului de zbor de către cei 113 
pasageri și membri ai echipajului. 
Agențiile de presă relatează că auto
ritățile siriene au hotărît eliberarea 
tuturor pasagerilor de altă naționa
litate decît cea israeliană care s-au 
aflat la bordul avionului.

Teheran; creuzet al vieții materiale 
și spirituale a Iranului

(Urmare din pag. I)
unei morale practice, toate regulile 
unei vieți înțelepte. Locuitorii Tehe
ranului își iubesc poeții, îi cinstesc 
așa cum se cuvine. Ferdousi, Saadi, 
Hafiz, Khayan sînt nume de bule
varde, de lăcașuri de cultură. Bătrî- 
nul Ferdousi, cu barba sa de profet, 
străjuiește, în susur de ape țîșni- 
toare, piața care-i poartă numele.

Dinamismul urbanistic a dat naș
tere unei mari aglomerări. Meidan- 
e-Ark, centrul de altădată, a rămas 
ca o amintire, undeva la sud. Ora
șul înaintează mereu, clădiri, și car
tiere noi trăiesc zodia amplitudinii. 
Teheran înseamnă zece la sută din 
populația țării, adică peste două mi
lioane de locuitori, o forfotă neîn
treruptă de oameni pe străzi, a- 
proape două sute de mii autovehi
cule, ce se perindă zi și noapte, con- 
turînd imaginea unei metropole mo
derne. Toate acestea sînt rezultatul 
unei dezvoltări a cărei curbă a prins 
să se ridice abia de cîteva decenii. 
In mai puțin de 30 de ani populația 
orașului a sporit de zece ori, supra
fața de cinci. Ipostazele modernului 
coexistă cu imagini ale trecutului, 
magazinele luxoase stau alături de 

tidului democrat-creștin, aflat la 
putere, și ai Partidului național de 
dreapta. Proiectul de lege se opu
ne formulei de naționalizare pe e- 
tape a minelor, hotărîtă la sfîrși- 
tul lunii iunie de președintele E- 
duardo Frei. Nu se precizează data 
la care el va fi supus votului în 
Parlament.

landei de Nord în ce privește accesul 
Ia funcțiile publice, repartizarea lo
cuințelor, reprezentarea în organele 
de stat, cît și la protejarea cetățe
nilor împotriva oricăror incitări la 
violență din motive religioase.

Comunicatul consemnează, de ase
menea, hotărîrea părților de a se 
constitui o comisie formată din re
prezentanți ai guvernelor de la 
Londra și Belfast, care să examineze 
în ne măsură politica promovată de 
guvernul Ulsterului este susceptibilă 
să asigure aplicarea justă a princi
piului egalității între toți cetățenii 
Irlandei de Nord.

în sfîrșit, documentul subliniază 
că guvernul britanic a hotărît alo
carea sumei de 250 000 lire sterline 
pentru despăgubirea victimelor tul
burărilor care s-au produs în ulti
mele săptămîni în Irlanda de Nord.

agențiile de presă transmit:
Consiliul de Securitate al 

O.N.U. a hotărît vineri crearea unui 
comitet de experți, format din 15 
membri, care să studieze posibilitatea 
elaborării unui statut special al „micro- 
statelor". Este vorba de micile state 
care și-au dobîndit independența și 
care nu dispun de resurse umane și 
economice suficiente pentru a face față 
pe deplin obligațiilor ce Ie revin în 
calitate de membri ai O.N.U.

Tratative polono-belgie- 
ne au avut loc sîmbătă la Ministerul 
Afacerilor Externe al R. P. Polone, 
anunță agenția P.A.P. Cu acest prilej 
s-a procedat la un schimb de păreri 
în legătură cu convocarea unei con
ferințe europene pentru problemele 
securității și colaborării în Europa. 
De asemenea, au fost discutate pro
bleme privind dezarmarea și relațiile 
dintre cele două țări.

Primul ministru iranian 
Amir Abbas Hoveida, care a făcut o 
scurtă vizită particulară în Franța, a 
declarat în cadrul unei conferințe de 
presă, ținută înainte de a părăsi Parisul 
cu destinația Teheran, că un număr de 
firme franceze vor construi un sistem 
de transport subteran în capitala Ira
nului. Premierul Hoveida a avut în
trevederi cu președintele Georges 
Pompidou și cu primul ministru 
Jacques Chaban Delmas. în timpul 
întrevederilor s-a făcut o trecere în 
revistă a relațiilor dintre Franța și 
Iran, precum și a perspectivelor îmbu
nătățirii continue a acestora.

Comitetul Internațional al 
Crucii Roșii3 ad°Pt3t j°> °serie 
de hotărîri pe baza cărora reprezen
tantul său în Nigeria, Enrico Bignami, 
va continua negocierile la Lagos în ve
derea eventualei reluări a transporturi
lor aeriene cu alimente și medicamente 
în Biafra. în cercurile conducătoare ale 

ceainăriile populare, prin fața edifi
ciilor impresionante, unde sînt găz
duite birourile marilor firme, se pe
rindă vînzători de covoare sau băr
bieri ambulanți, gata să-ți aranjeze 
frizura sau să-ți extragă un dinte 
direct pe trotuar. Sînt două aspecte 
care se împletesc, se îptretaie și dau 
nota specifică acestei capitale, cea 
mai mare din Orientul Mijlociu. O 
capitală care avansează statornic in 
modernitate. în planurile edililor 
sînt prevăzute noi cartiere, bule
varde asfaltate, o linie de metro. Te
heran este azi centru de afaceri, loc 
de intersecție a căilor comerciale și 
gazda multor reuniuni internaționale. 
Să ne reamintim de conferința 
UNESCO pentru alfabetizare, de 
conferința pentru drepturile omului, 
de colocviul „Lumea a treia în anul 
2000“. în curînd, 40 de țări, de pe 
toate continentele, își vor da întîl- 
nire pe platoul din față hotelului 
Hilton la Tîrgul internațional „Asia 
’69“, cel mai mare de acest fel or
ganizat pînă acum.

Profilul tinerei capitale se între
gește însă și sub alte laturi. Neîn
semnată ca pondere în trecutul apro
piat, industria înaintează sigur în pe
rimetrul orașului, racordîndu-1 la

TREI DECENII DE LA IZBUCNIREA

CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL

DECLARAȚII ALE F.
BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 

Federația Mondială a Tineretului 
Democrat a dat publicității o de
clarație în care. își afirmă hotărî
rea de a lupta cu fermitate pentru 
ca omenirea să fie ferită de ororile 
unei noi conflagrații mondiale. 
F.M.T.D. își exprimă, de asemenea, 
solidaritatea cu popoarele și tine
retul din toate țările, care luptă 
pentru pace, libertate și inde
pendență.

Miting de protest la Hamburg împotriva activității Partidului national 
democrat, ae orientare neonazistă

C.I.C.R. se refuză categoric orice de
clarație privind conținutul acestor ho
tărîri, precum și în legătură cu per
spectiva tratativelor pe care Bignami, 
reîntors la Lagos, le va avea cu auto
ritățile locale.

Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. D. Germane 3 re 
mis Ministerului de Externe al R. F. 
a Germaniei o notă prin care protes
tează împotriva pregătirii producției și 
amplasării pe teritoriul Germaniei de 
vest a armelor chimice și bacteriolo 
gice. Nota cere, de asemenea, guver
nului vest-german semnarea Tratatului 
de neproliferare a armelor nucleare, 
respectarea strictă a Protocolului de la 
Geneva din 1925, sprijinirea propunerii 
vizînd încheierea unei convenții inter
naționale cu privire la interzicerea to
tală a pregătirii, producerii și amplasă
rii armelor bacteriologice și chimice.

Guyana se va 
proclama republică.

Guyana va fi proclamată repu
blică la 23 februarie anul viitor. 
O hotărîre în acest sens a fost 
adoptată vineri seara de Parla
mentul acestei țări, la propunerea 
primului ministru, Forbes Burn
ham. Noua republică ar urma 
să rămînă membră a Common- 
wealthului. In prezent, Guyana, 
deși independentă, menține anu
mite legături de subordonare față 
de coroană britanică. Intre altele, 
în fruntea statului se află un gu
vernator numit în mod formal de 
regina Angliei. Proclamarea re
publicii elimină această subordo
nare.

epoca noastră. Uzine pentru asam
blarea automobilelor, o rafinărie de 
petrol cu o capacitate zilnică de 
85 000 de barili, un reactor atomic, 
fabrici de ciment, fabrica de tutun, 
una din cele mai mari din lume, 
unități moderne ale industriei tex
tile și alimentare, pentru a enumera 
doar cîteva din recentele realizări, 
sînt o realitate ce se înscrie cu 
pregnanță în cronica prezentă a ca
pitalei iraniene. O mare parte a 
acestor fabrici și uzine sînt alimen
tate cu electricitatea imensului baraj 
de la Karaj, care completează peisa
jul regiunii înconjurătoare a Tehe
ranului.

Teheranul este un oraș al tinere
ții și prin marele număr de băieți 
și fete care populează școlile sale, 
Universitatea. Tineri și tinere, pînă 
seara tîrziu, la lumina lujerelor de 
neon, străbat, în pas măsurat, aleile 
parcurilor cu cite o carte în mînâ și 
absenți la tot ce se întîmplă în jur. 
studiază cu încordare. Imaginea a- 
ceasta a tineretului dornic de a stu
dia, dornic de a parcurge cît mai re
pede distanța de la ziua de ieri la 
ziua de mîine, este simbolică nu nu
mai pentru capitala țării, ci pentru 
întregul Iran.

M.T.D. Șl UJ.S.
PRAGA 30 (Agerpres). — Secre

tariatul Uniunii Internaționale a 
Studenților a dat publicității o de
clarație în legătură cu împlinirea 
a 30 de ani de la începerea celui 
de-al doilea război mondial. U.I.S. 
cheamă întreaga studențime pro
gresistă să intensifice lupta împo
triva forțelor reacțiunii, imperia
lismului, militarismului și neona- 
zismului, împotriva politicii de 
dezlănțuire a unor noi războaie, 
pentru o pace trainică și progres 
social.

Președintele Nixon a nu
mit pe Shirley Temple 
Black într-unul din posturi
le de reprezentanți ai S.U.A. 
la cea de-a 24-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., care se va deschide 
la 16 septembrie. Shirley Temple, care 
este în vîrstă de 41 de ani, a fost o 
celebră vedetă a ecranului în anii co
pilăriei.

La Varșovia a sosit în
tr-o vizită oficială Kuon Hi 
Gion, locțiitor al ministrului afaceriloi 
externe al R.P.D. Coreene, însoțit de 
un grup de experți din cadrul minis
terului. în cursul vizitei vor avea loo 
consultări în legătură cu relațiile bila
terale și în probleme care interesează 
cele două țări.

Seminarul consacrat com
baterii analfabetismului în 
țările arabe, acdune menită să 
ducă la accelerarea dezvoltării învă- 
țămîntului în această regiune a lumii, 
și-a încheiat lucrările în capitala Li
banului. Participanții la seminar — 
delegați din Liban, Kuweit, Tunisia, 
Egipt, Irak, Libia, Maroc, Republica 
Populară a Yemenului de Sud, Ior
dania, Bahrein, Algeria și Republica 
Arabă Yemen — au adoptat un pro
gram de luptă împotriva analfabetis
mului în țările arabe.

Convorbirile americano- 
tailandeze *n vederea stabilirii sta
tutului trupelor americane aflate pe 
teritoriul Tailandei vor începe în pri
mele zile ale săptămînii viitoare la 
Bangkok, a anunțat un purtător de 
cuvînt al Departamentului de Stat.

Guvernul Republicii Sal- 
VUdor 3 hotărît crearea unei comisii 
în vederea realizării unei reforme agra
re. Din comisie fac parte miniștrii 
muncii, economiei și agriculturii, re
prezentanți ai organizațiilor țărănești, 
precum și ai marilor producători de 
cafea, zahăr și bumbac. în cercurile 
politice din San Salvador se consideră 
că această măsură a fost luată, ca 
urmare a intensificării acțiunilor popu
lare în vederea realizării reformei a- 
grare.

După alegerile 

parlamentare 

din Ghana

K.Busia va forma 
un guvern civil
ACCRA 30 (Agerpres). — Liderul 

Partidului Progresului din Ghana, 
Kofi Busia, va forma primul gu
vern civil al țării după lovitura de 
stat militară din februarie 1967. 
Potrivit prevederilor noii consti
tuții a Ghanei, el a devenit prim- 
ministru, întrucît partidul pe ca- 
re-1 conduce și-a asigurat majori
tatea absolută în Adunarea Națio
nală a țării, obținînd 76 din cele 
140 de locuri ale acesteia. Alegerile 
parlamentare au avut loc vineri, 
iar rezultatele lor au fost publicate 
după-amiază, la Accra.

JAPONIA: Critici împotriva sprijmlui 
acordat regimului do la Seul

TOKIO 30 (Agerpres). — Principalele partide de opoziție din Japo
nia au publicat proteste împotriva rezultatelor conferinței ministeriale 
japono—sud-coreene care s-a desfășurat în capitala niponă.

Un purtător de cuvînt al conduce
rii Partidului Socialist din Japonia 
a făcut o declarație în care critică 
guvernul pentru sprijinul acordat

Primul tîrg 
internațional 

de chimie
Sîmbătă a avut loc la Bratis

lava deschiderea oficială a pri
mului tîrg internațional de chi
mie „Incheba ’69". La tîrg 
participă numeroase ' firme d i 
Cehoslovacia și din alte 14 țări, 
printre care și România. Cu oca
zia acestui tîrg, la Bratislava se 
desfășoară și congresul interna
țional cu tema : „Chimia în agri
cultură", la care participă repre
zentanți din 20 de țări.

V
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încheierea Conferinței internaționale de la Viena

CONTRIBUȚIA UNIVERSITĂȚII
LA CAUZA PĂCII

VIENA 30. — Co
respondentul Ager
pres, P. Stăncescu, 
transmite : Confe
rința internaționa
lă : „Rolul universi
tății în căutarea pă
cii", desfășurată la 
Viena între 25—29 
august, și-a înche
iat lucrările prin- 
tr-o serie de reco
mandări menite să 
contribuie la dez
voltarea colaborării 
între universități în 
lupta pentru pace. 
La conferință au 
participat 300 de 
rectori și cadre di
dactice universitare 
din numeroase țări.

printre care și Ro
mânia. în interven
țiile lor, prof. dr. 
Pius Brînzeu, recto
rul Institutului de 
medicină din Timi
șoara, și dr. ing. 
Sanda Hangan, pro
decan la Institutul 
de construcții din 
București, au rele
vat necesitatea pu
nerii științei în sluj
ba umanității și a 
educării tinerelor 
generații în spiritul 
păcii, cunoașterii și 
respectului reci
proc.

Reuniunea a pri
lejuit exprimarea u- 
nor opinii foarte di-

Sl-A PREZENTAT

DE AMȚARE
LUSAKA 30 (Agerpres). — La 

28 august,' ambasadorul Republi
cii Socialiste România în Repu
blica Zambia, Ion Drînceanu, cu 
reședința "la Dar Es Salaam, și-a 
prezentat scrisorile de acreditare 
președintelui Kenneth Kaunda.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între pre
ședintele Zambiei și ambasadorul 
român a avut loc o convorbire 
cordială.

regimului de la Seul. In același timp, 
partidul socialist cere ca guvernul 
japonez să pună capăt politicii sale 
ostile față de Republica Populară
Democrată Coreeană.

Președintele Comitetului p t.-u 
problemele politicii interne și exter
ne de pe lîngă C.C. al Partidului Co
munist clin Japonia, T. Fuwa, a su
bliniat într-o declarație că în ca
drul convorbirilor japono-sud-core- 
ene a fost făcut un nou pas pe ca
lea intensificării colaborării mili
tare, politice și economice dintre 
Japonia și Coreea de sud.

Noile convorbiri japono-sud-core- 
ene, precum și rezultatele lor — 
după cum s-a anunțat, Japonia 
s-a angajat să sporească ajutorul e- 
conomic acordat regimului de la 
Seul — au stîrnit vii critici în pagi
nile presei nipone. Ziarelor demo
cratice li s-a alăturat și cotidianul 
conservator „Asahi“, care relevă în- 
tr-un articol că intensificarea cola
borării dintre Japonia și Coreea de 
sud poate să ducă la agravarea în
cordării în regiunea peninsulei co
reene și să complice relațiile dintre 
Japonia și Republica Populară Demo
crată Coreeană.

0 HOTĂRiRE
A C.C.ALP.C.BULGAR 

SI A CONSILIULUI 
DE MINIȘTRIf

AL R.P. BULGARIA
SOFIA 30 (Agerpres). — La Sofia 

a fost dată publicității o hctărîre a C.C. 
al P.C. Bulgar și a Consiliului de Mi
niștri care prevede majorarea salariului 
minim de la 55 la 65 de leva, precum 
și a salariilor unor categorii de mun
citori și funcționari și a unor pensii. 
Se menționează, de asemenea, că se 
vor reduce prețurile la unele produse 
industriale.

verse, dar sensul 
general al interven
țiilor l-a constituit 
preocuparea pentru 
delimitarea contri
buției pe care pot 
să o aducă univer
sitarii la depistarea 
cauzelor războiului, 
la evitarea lui, Ia 
dezvoltarea colabo
rării internaționale, 
la o mai strinsă le
gătură a universită
ți cu societatea.

S-a constituit un 
comitet care se va 
ocupa de realizarea 
unui „-centru uni
versitar internațio
nal pentru pace", cu 
sediu! la Viena.
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