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SEMĂNATUL
TREBUIE SĂ-ȘI GĂSEASCĂ

RITMUL NORMAL!
’ Acest sfîrșît de septembrie, cu un timp deosebit de 
frumos, oferă condiții foarte bune pentru desfășurarea 
tuturor lucrărilor agricole.

Una din principalele acțiuni care se desfășoară acum 
pe ogoare o constituie însămînțarea griului și a celor
lalte culturi de toamnă. Din ultimele date centralizate 
la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că, pînă la 
această dată, s-a semănat o suprafață de 711 000 hectare 
din care 340 500 hectare cu grîu și secară. în cele mai 
multe județe este respectată cu strictețe indicația dată 
la consfătuirea griului, care a avut loc la sfîrșitul lunii 
august în Capitală, ca fiecare unitate agricolă, în func
ție de condițiile locale, să stabilească epoca de semă
nat organizîndu-șl in așa fel forțele incit lucrarea să se 
încheie in decurs de 7—10 zile. Bune rezultate în această 
privință au fost obținute în județul Galați, unde, pînă 
la această dată, din cele 51500 hectare prevăzute a se 
cultiva cu grîu în cooperativele agricole au și fost însă- 
mînțate 37 205 hectare, ceea ce reprezintă 72 la sută din 
prevederi. De asemenea, suprafețe mari au fost însă- 
mînțate și în județele Neamț, Botoșani, Buzău etc.

în multe locuri, suprafețele însămînțate pînă la 
această dată (așa cum rezultă și din harta prezentată 
alăturat) sînt insă foarte mici, cu mult sub posibilități 
Cu toate că cercetările efectuate au arătat că, în zona 
colinară și în nordul țării, semănatul trebuie să înceapă 

■ă 20 septembrie și să dureze maximum 
le. în unele județe se desconsideră această 
stfel, în cooperativele agricole din jqdețul 
in nu au fost însămînțate decît 3 la sută 
;ele planificate i Bihor și Sibiu — 6 la sută, 
— 9 la su*ă etc. Una din greșelile care s-au 
trecut în unele județe din Transilvania a 
nai în însămînțarea cu întîrziere a griului, 
nfluențat negativ asupra nivelului recoltei, 
s-a datorat numai condițiilor climatice, ci și 
lizări a muncii. .în loc să se meargă paralel 
a recoltei, semănatul grîului a fost lăsat spre 
ste! acțiuni cînd și vremea a devenit nefa- 
cum, buletinele meteorologice avertizează că, 
Arii, temperatura va scădea pînă în jur de 
De aceea este necesar ca direcțiile agricole 

cooperatiste, cu sprijinul comitetelor județene 
ă ia măsuri energice în vederea însămînțării 
limitele timpului optim.
mele din sudul și vestul țării s-a făcut reco- 
a însămînțarea grîului să înceapă cu cîteva 
rzlu. Această indicație trebuie aplicată însă 
îrențiat Nu trebuie pierdut din vedere că și 
ine sînt terenuri podzolice, mai .reci, care tre- 
!nțate mai devreme. Acest aspect a fdst însă 
județul Ilfov, care are și asemenea terenuri, 
partea sa nordică, nu au fost însămînțate decît 
Suprafețe mult mai mari puteau fi însămîn- 

țele Teleorman, Timiș, Olt și Prahova.
i unor recolte mar! necesită executarea unor 
cea mai bună calitate la pregătirea terenului 

folosirea unor semințe cu valoare biologică 
ndiționate și tratate împotriva bolilor și dău- 

: Se semnalează că în unele cooperative agri-
scută lucrări de slabă calitate, urmare a ne- 
lor care muncesc direct la cîmp, dar care se 
lipsei de îndrumare a specialiștilor din uni- 

r de la direcțiile agricole și uniunile coopera
pe teren. în unele județe — Botoșani. Vaslui, 

au constatat lucrări de slabă calitate făcute de 
n pregătirea terenului. De asemenea, în jude- 
a, Buzău etc. există unele neajunsuri în ce pri- 
rarea, condiționarea și tratarea semințelor 
S a lipsei de îndrumare și control, uti- 
ole sînt folosite cu randament scăzut. Aceasta 
ă neeliberării terenurilor de plante premer- 

și slabei organizări a muncii în cadrul sec- 
ecanizare. în unele locuri, multe tractoare și 
itinuă să fie folosite la lucrări neagricole. Pen- 
i unor asemenea neajunsuri se impune ca, în 
ioadă, la direcțiile agricole și uniunile coope- 
ie reduse la minim toate activitățile de birou, 
știi respectivi să-și desfășoare activitatea ne- 
teren, unde să urmărească efectuarea unor lu- 

tnă calitate. Așa cum a rezultat în urma unor 
anizate de ziarul nostru, se țin încă multe șe- 
ac controale de suprafață, ceea ce are drept 
ioluționarea a numeroase probleme. De aceea, 
județene de partid trebuie să îndrepte activi- 
;iilor agricole și a uniunilor cooperatiste pe te- 
jnde se dă marea bătălie a recoltei, astfel îneît 
rile din acest sezon să se execute la timp.

> Intens și des- 
există județ în 
se înalțe sche- 

i șantiere. Este, 
nota dominan- 

>r rodnici ani, 
■remiî noastre, 
irturilor susți- 
ntregului popor, 
greșul țării.
■ face o statisti- 
jutea constata 

lesne ca traficul rutier și 
pe calea ferată este anga
jat, poate în cea mai mare 
parte cu transportul ma
terialelor de construcții 
pentru șantierele indus
triale și de locuințe. Cu a- 
ceastă constatare intrăm 
în fondul problemei.

în materialele de con
strucții de orice fel. trimise 
șantierelor, se află încor
porată o considerabilă mun
că socială, efortul de gîn- 
dire șl de creație al multor 
colective. Există, pretutin
deni pe șantiere, respectul 
cuvenit pentru munca ma
terializată a atîtor și atîtor 
anonimi ?

Vizităm șantierul zonei 
industriale Găvana din o- 
rașul Pitești, unde se con
struiesc trei mari între
prinderi : Fabrica de bere, 
fabrica de stofe „Argeșea- 
na“ și 
articole 
cauciuc. 
Schelele 
le. Ne 
tier și 
opera în devenire a con
structorilor, însă rămî- 
nem stupefiat! de tabloul 
babilonian al neorînduielii 
și risipei. Prefabricate din 
fier-beton. tuburi de oxigen, 
cherestea și laminate stau , 
risipite Încotro privești.

în curțile gospodăriilor 
particulare, vecine cu șan
tierul, observăm acareturi 
construite din panouri de 
cofraje...

— Ce-ar fi să încărcăm 
și noi o mașină de mate
riale ?

— Nu cred că vom reuși, 
îmi răspunse căpitanul de 
miliție care m-a însoțit în 
acest raid.
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— Stop șl ancora I 
Adîncimea 7 Zece 
metri șl cincizeci 1 
Ești gata cu ancora 7

Vasul s-a oprit tn 
loc, după ce a înain
tat sub vînt, pe o cale 
de aur, pe un pod a- 
runcat între navă și 
soare. Este un vas 
înalt, cu un echipaj 
mixt, compus din na
vigatori și-geologi și 
dotat cu o aparatură 
de cercetare, un vas 
care și-a păstrat tem
porar îndeletnicirile 
tradiționale și a de
venit un mijloc de 
lucru al Institutului 
geologic din Comite
tul de Stat al Geolo
giei pentru a urmări 
pe mare trasee dina
inte fixate, în scopul 
cercetării și studierii 
complexe a platfor
mei continentale a 
Mării Negre, acțiune 
ce se înscrie pe linia 
transpunerii în viață 
a sarcinilor trasate de 
Directivele Congresu
lui al X-lea pentru 
diversificarea resur
selor de materii pri
me minerale necesare 
economiei naționale.

Răsună o bufnitură 
U.n_, prelunSt fost văzutT'Ta' '
alcătuit dintr-o( țeavă Midia lav 
de șase metri și pre- - - -- —
văzută la capătul de 
sus cu aripioare, Iar 
la capătul inferior cu 
un cuțit de sondă, se 
balansează în cabluri, 
zvîcnește și se duce 
apoi ca o bombă la 
fundul mării, pentru 
a ciupi stîncile sub
marine, pentru a se 
încărca cu. mîluri. ■ cu 
nisipuri, cu roci 
n-au fost 
văzute 1 ,___ ,
în cursa lor, geologii 
realizează un adevă
rat inventar. Fac 
nava să circule între 
Sulina și Constanța 
în zigzag, In volute, 
în serpentine, să alcă
tuiască pe albastru! 
întinderilor de ape 
cele mai curioase fi
guri geometrice Din 
loc tn loc, sub rigla 
și compasul din ca
mera de comandă, sub

Indicatoarei» busolei 
magnetice, a sextan- 
tului cu filtre, a sta- 
țlografului, a ecoson- 
dei, a radiogoniome- 
trului, slnt fixate noi 
repere șl prova navei 
„Farul* se Îndreaptă 
spre larg, ascultînd 
cu urechile ei mari 
duruitul lanțului de 
ancoră care se ridică 
plin de mîluri ?i se 
coboară de zeci de ori 
pe zi După ce este 
extrasă din adine o 
nouă probă de sedi-

Cifrele tnscrise pe hartă arată procentul în care s-au realizat, pe județe, suprafețele pre
văzute a fi semănate cu grîu și secară în cooperativele agricole

V

tn trupul mării, el 
pare o seringă imensă. 
Vinciul trage carotie- 
rul afară, îl depune 
pe punte, tn timp ce 
apa curge pe-o „nară" 
dovedind că aparatul 
s-a încărcat. Un tub 
de plastic este scos 
din interior, tăiat, e- 
tanșeizat și depus în
tre celelalte contai
nere cu probe, sub 
număr de ordine, ca 
un volum tn biblio
tecă.

Inginerul geolog Ni
colae Mihăilescu, u- 
nul din membrii ex- 

. pediției, ne spune, în
Reportaj timp ce nava se re

întoarce spre portul 
de Traian FILIP Constanța.

— Am străbătut 
peste o mie opt sute 
de mile marine, timp 
de o lună de zile. Am 
luat mai multe feluri 

. \ -j,-- de probe: carote de«.mu wrpul valurilor mjcg de mare a_ 
dîncime, probe super
ficiale extrase cu aju
torul bodengraiferului. 
Am mers pînă la o 
sufă„vde metri adîn- . 
cime,' întîmpinînd di
ficultăți inerente înce
putului unor astfel de 
lucrări sistematice. 
N-âm avut pînă acum 
un echipaj specializat, 
dar oamenii au învă
țat pe parcurs și 
lucrat frumos, 
baza materialelor 
trase se, vor 

primă misii “ eonLp,le?.e> 
oceanografică, mice>.

mente, „Farul* alu
necă sub ' vînt,. rete- 
zînd corpul i
In felii translucide,

Navigatori și geo
logi au alcătuit timp 
de o lună un- echipaj 
unic, care a urmărit 
să cerceteze bogățiile 
minerale ale zonei de 
coastă. Deseori ei au 

i la capul 
..... Du

nării, Ia Sf. Gheorghe 
și la Sulina, dincolo 
de'digul de larg de la 
Constanța, de-a lun
gul litoralului. înain
te de a porni ■ In a- 
ceastă 
une

au
Pe 

ex- 
face 
chi- 

mineralogice, 
punct 8ranuIometrice. micro-ei au pus la punct granuiometrice. micro- 

metodologia de lucru paleontologice, palino-
Au. construit apara- ’°g\ce- , radiometnce.

, nn! ‘ele necesare,- între P.țnt™ hă,’;-
e? care o canotieră de ților de detaliu de di
ll construcție specială ețite «Pu,rl- Institu-
VU£an ± Acest 'aparat construit tul geo’ogtc este spe-

tele necesare? între-

în atelierele Comite
tului de Stat al Geo
logiei, .lung de șase 
metri, greu de 
kg, este adus deasu
pra valurilor, arun
cat la fund și; în că
dere. vîrful lui, ca o 
sapă, taie stînca sau 
sedimentele, le ab
soarbe în țeavă ș! le 
aduce la suprafață, 
înfipt de sute d« orî

cializat In redactarea 
și tipărirea tuturor 
felurilor de hărți geo- 

600 logice, aceasta fiind 
una din misiunile sale 
principale.

Treptat, în acea 
bină încărcată cu 
parate geologice.

(Continuare 
în pag. a V-a)
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fe început de stagiune
• EXISTĂ CRITERII JUDICIOASE Șl FERME ÎN ELABORAREA REPER
TORIULUI TEATRAL? • CUM RĂSPUND TEATRELE MENIRII LOR 
EDUCATIVE? • PRESTIGIUL TEATRULUI CA INSTITUȚIE DE 
CULTURĂ IMPLICĂ EXIGENȚĂ ARTISTICĂ, RESPECTAREA REPER

TORIULUI ANUNȚAT, PUNCTUALITATEA PREMIERELOR

Pînă la l octombrie toate teatrele tși vor începe seriile reprezentațiilor.
Un număr de premiere a avut loc. Au fost anunțate fi cele imediat următoare. 

Au apărut primele „reportaje" despre repetiții și chiar primele cronici. în acest mo
ment de debut, ne-am adresat teatrelor din țară urmărind să aflăm răspuns unor 
întrebări pe care, fiecare început de stagiune le ridică. Am dorit astfel să aflăm ce loc 
ocupă piesa românească originală printre premierele noii stagiuni; In ce măsură operelor 
fundamentale, din dramaturgia românească și universală, le-a fost destinat pe afișul actualei 
stagiuni locul de cinste pe care-l merită. Am dorit să investigăm diversele aspecte ale 
vieții interne a teatrelor (cum ar fi : modalitățile colaborării cu autorii, stabilirea fermă a 
datei premierelor etc.) care facilitează buna lor activitate, precum și relațiile statornicite 
intre instituțiile noastre dramatice și spectatori.. Am dorit să descifrăm care este contri
buția fiecăreia dintre ele la dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor, la educația lor 
artistică.

Indicatorul principal — primul și cel mai Important — REPERTORIUL.
Care va fi repertoriul acestei stagiuni românești de teatru 7

Parcurgerea atentă a Întinsei liste de 
titluri pe care ne-au oferit-o teatrele relevă, 
în genere, un fapt demn de subliniat : pre
zența criteriilor, a unor criterii

cultate, la garajul comite
tului județean de partid.

— Pur și simplu nu pot 
să cred ! — remarcă ci
neva. Puteați încărca cinci 
mașini, nu una. Oare oa
menii aceștia, care răspund 
de materiale, sînt nor
mali 1

— Normali, firește. Anor
mală este doar atitudinea 
lor față de avutul șantie-

CUM ERA
SA FUR

UN ȘANTIER
3S

multilate-

tot atlt de

râie, esențiale pentru viața teatrală, opțiu
nea atent deliberată.

Se r.umărâ printre aceste criterii, ou rare 
excepții,- predilecția pentru lucrarea de

înaltă valoare socială șl artistică. Se desci
frează explicit elortul teatrelor de a include 
□e afișe piese de actualitate.

Cu excepția a trei teatre (din 26, cîte ne-au 
răspuns la anchetă ’) toate celelalte și-au 
început sau își vor începe stagiunea cu pre
miera unei piese originale românești. (Din
tre excepții, două teatre au preferat piese 
românești clasice sau dintre cele două răz
boaie).

Sînt prezenți în această stagiune aproape 
toți autorii noștri dramatici consacrați, din
tre care amintim pe Horia Lovinescu, Aurel 
Baranga, Paul Everac, Al Mirodan și alții

Elementul îmbucurător îl reprezintă, de 
asemenea, prezența în planurile de1 reper
toriu a unui număr impresionant de autori 
dramatici debutanți, cei mai mulțî din ora
șele în care își au sediul teatrele în care vor 
debuta.

întreagă această orientare spre piesa ro
mânească originală se cuvine a fi relevată de
oarece. întotdeauna, ea și-a dezvăluit marile ' 
resurse educative, capacitatea de a acționa 
direct, nemijlocit asupra publicului spectator 
Tot atît de adevărat este însă și faptul că 
structura repertoriului nu poate fi aprecia
tă în funcție de criterii cantitative. Esențială 
rămine ținuta Ideologică și artistică «

(Continuare în pag. a IV-a)

necesar ar

— Nu acum. Mîine, ziua 
In amiaza mare.

A doua zi. Ia ora 11, au
toturismul nostru conducea 
la locul „infracțiunii" au
tobasculanta 31-Sb-804 an
gajată din oraș, cu trei oa
meni în cabină. Am tras în 
mijlocul șantierului, am în
cărcat-o vîrf .cu prefabri
cate din fier-beton și am 
expediat-o, fără nici o difi—

rului. Știu să ceară, știu să 
pretindă materiale de cali
tate. Și cînd le au...

— Buni de trimis în fața 
Instanței.

— Și pe cine, mă rog, să 
trimiți în fața instanței ? 
Pe portar ?

Nu încape nici o îndoială 
că portarul ar fi trebuit să 
ceară șoferului actele de 
manipulare a materialelor.

Dar
fi fost ca maistrul, șeful de 
echipă sau muncitorii con
structori care scoseseră din 
depozit, pentru lucrările lor. 
materialele respective să le 
supravegheze, deoarece in
traseră în gestiunea lor. Cu 
ce sînt ei mai de scuzat 7

L-am așteptat în birou pe 
șeful șantierului (Inginerul 
Nicolae Jianu) două Ore 
Trei tehnicieni, pe care ti 
găsiserăm înăuntru, au ple
cat lăsîndu-ne singuri cu 
toate proiectele tehnice , ale 
șantierului înșirate pe masă.

Spun cu amărăciune In 
glas :

— Uite un nou prilej de a 
Încheia un alt proces ver
bal... Și am luat în mînă 
mapa nr. 4 cu aproximativ 
20 de proiecte, expediată 
șantierului de către Institu
tul de proiectări pentru in
dustria ușoară. O luăm cu 
noi. Poate ne vine chefui 
să ne construim un combi
nat particular. Avem aici 
proiectul secției de cuve și 
calandre.

Cum să pretinzi altora să 
aibă grijă de ceea ce au 
în gestiune cînd tu, șef de 
șantier, lași proiectele teh
nice în voia soartei 7 Tot 
portarul e de vină 7

Tovarășul inginer Nico
lae Giiirescu. directorul 
grupului de șantiere, ne în- 
tîmpină amabil. îl între
băm deschis :

— Ce părere aveți des
pre calitatea materialelor 
primite pe șantier 7

— Bună Primim materia
le de calitate Colectivele

Ștefan ZIDARIȚA

(Continuare in pag. a II-a)

Telegrame
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Secretar general al Partidului Comunist Român 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

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

In numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al 
Prezidiului Adunării Populare Supreme, al guvernului Republicii Popu
lare Democrate Coreene și al poporului coreean vă adresăm dumnea
voastră și prin dumneavoastră poporului român sincere mulțumiri pen
tru felicitările transmise cu prilejul sărbătorii naționale a poporului co
reean — a 21-a aniversare a întemeierii Republicii Populare Democrate 
Coreene.

KIM IR SEN
Secretar general al Comitetului 
Central ai Partidului Muncii din 
Coreea, Președintele Cabinetului 

de Miniștri al Republicii 
Populare Democrate Coreene

ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului 

Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare 

Democrate Coreene

COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCII DIN GUATEMALA

CIUDAD DE GUATEMALA
La cea de-a XX-a aniversare a întemeierii Partidului Muncii din 

Guatemala, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adre
sează dumneavoastră, tuturor comuniștilor guatemalezi, un călduros 
salut tovărășesc și sincere felicitări.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes deplin tn activitatea pe care o 
desfășurați pentru întărirea rîndurilor partidului și strîngerea legătu
rilor sale cu masele, pentru lărgirea unității de acțiune a forțelor re
voluționare, populare și democratice, care luptă pentru victoria cauzei 
democrației, progresului social, păcii și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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In ziarul de azi

• APELE TULBURI ALE 
PISCICULTURII N-AU 
FOST ÎNCĂ LIMPEZITE 
© A CĂZUT UN OM DIN 
LUNĂ! © 0 NECESITA
TE A VALORIFICĂRII PO
TENȚIALULUI DE GINDI- 
RE ȘTIINȚIFICĂ: DEZ
VOLTAREA RELAȚIE! 
DINTRE CERCETARE ȘI 
PROIECTARE ® SPECIA
LIZARE SI UNIVERSALI
TATE ÎN EDUCAȚIA CUL

TURALĂ

ROMÂNO FINLAN
O întîlnire cordială, cu rezultate 

pozitive, fructuoase pentru evoluția 
mereu ascendentă a raporturilor de 
prietenie și colaborare . româno-fin- 
landeze. Aceasta este, exprimată 
succint, concluzia majoră a vizitei 
oficiale de patru zile făcută In țara 
noastră de președintele Republicii 
Finlanda, Urho Kekkonen, la invita
ția președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Această vizită — prima vizită a 
unui șef de stat al Finlandei în 
România — a prilejuit o amplă ex
presie a sentimentelor de stimă și 
prețuire ce și le nutresc reciproc 
popoarele celor două țări, ca și a 
dorinței lor de a trăi în bună înțe
legere, a adînci cunoașterea și a în
tări colaborarea avantajoasă dintre 
ele, în interesul fiecăruia și, totoda
tă, al cauzei destinderii, păcii și co
laborării internaționale.

Aceste sentimente și-au găsit o re
flectare amplă, de masă, în primi
rea plină de căldură făcută înaltu
lui oaspete și persoanelor care l-au 
însoțit, de populația Capitalei, de 
cetățenii din județele Galați, Tulcea, 
Constanța, de oamenii muncii din 
întreprinderile industriale și așeză- 
mintele social-culturale vizitate. De 
aceleași sentimente au fost pătrunse 
aprecierile distinșilor oaspeți care, 
avînd posibilitatea să cunoască ne
mijlocit diferite aspecte ale realită
ților românești, ale preocupărilor, e- 
forturilor și realizărilor dobîndite de 
poporul nostru în edificarea noii o- 
rînduiri. au adus elogii României 
contemporane.

Desfășurate sub asemenea auspi
cii, convorbirile oficiale purtate în 
aceste zile de președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, au avut loc într-o at
mosferă de prietenie și înțelegere 
reciprocă, prilejuind un larg și rod
nic schimb de vederi asupra sta
diului actual al relațiilor, româno- 
finlandeze, precum și asupra celor 
mai importante probleme interna
ționale

După cum se știe, legăturile bila
terale rtfmâno-finlandeze, întemeiate 
pe respect. încredere și avantaj mu
tual. se caracterizează printr-o evo
luție favorabilă, în cadrul căreia 
colaborarea pe tărîm politic, econo-

mic, cultural, științific s-a dezvoltat 
statornic, îndeosebi !n ultimii 
Așa cum rezultă din ~

ani. 
Așa cum rezultă din Comunicatul 
comun publicat tn ziarele de ieri, 
cei doi președinți, exprimîndu-și sa
tisfacția față de această evoluție, 
și-au manifestat dorința de a extin
de și pe viitor raporturile dintre Ro
mânia și Finlanda în toate dome
niile.

în mod Incontestabil există pre
mise' și condiții propice pentru rea
lizarea acestui obiectiv Pe plan eco
nomic, ele decurg, în primul rînd, 
din însăși dezvoltarea celor două 
țări pe calea progresului, din creș
terea și diversificarea continuă a 
potențialului lor, ceea ce, evident, 
sporește posibilitatea desfășurării 
schimburilor comerciale și a coope
rării dintre ele în diverse ramuri șl 
domenii. Pornind de la aceste reali
tăți, părțile au convenit asupra ex
plorării în continuare a posibilități
lor de intensificare a cooperării eco
nomice și tehnice. în acest scop, cu 
prilejul vizitei a fost semnat Acordul 
guvernamental româno-finlandez de 
cooperare economică, industrială și 
tehnică. Hotărîrea comună de a se 
începe tratative pentru încheierea 
unui nou acord comercial pe termen 
lung și de a se iniția negocieri pen
tru încheierea unei convenții consu
lare, za și exprimarea dorinței de 
lărgire a relațiilor în domeniul cul- 
tural-științific, întăresc factorii de 
bun augur pentru adîncirea și di
versificarea continuă a legăturilor 
de colaborare dintre cele două țări.

Cei doi șefi de stat — se arată în 
Comunicat — au examinat cele mai 
importante probleme internaționale 
și au constatat — —*r-
militudinea 
dere. Așa 
cuvîntările 
zitei, aceste 
într-un șir 
nale șl, în 
activă a celor două țări față de cauza 
colaborării între toate statele — mari 
și mici — indiferent de orînduirea, 
lor social-politică. pe baza egalită
ții și respectului reciproc, sub sem
nul coexistenței pașnice. In intere-

B. STOIAN ,

cu satisfacție si- 
punctelor lor de ve- 

cum rezultă și din 
rostite în cursul vi- 
similitudini se vădeso 

de probleme internațio- 
primul rînd, în poziția

(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Excelentei Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Părăsind teritoriul României prietene, țin să vă adresez dumnea
voastră,, domnule președinte al Consiliului de Stat, precum și compatrio- 
ților dumneavoastră, mulțumirile mele cele mai sincere pentru primirea 
călduroasă și ospitalitatea cu totul deosebită acordate mie însumi și 
suitei mele în timpul vizitei oficiale.

Numeroasele noastre întîlniri amicale și convorbirile care s-au des
fășurat într-o atmosferă bună au contribuit la aprofundarea punctelor 
noastre de vedere și la înțelegerea reciprocă. De asemenea, ele au con
tribuit într-o măsură considerabilă la dezvoltarea continuă a relațiilor 
dintre cele două țări ale noastre.

URHO KEKKONEN
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Hotărîtă să contribuie la a- 
provizionarea populației cu car
ne, I.A.S. Avicola din Uricani 
(Iași) a crescut în acest an — 
pe lîngă găinile ouătoare — 
160 000 de pui. în acest scop a 
închiriat cîteva saivane și graj
duri de la întreprinderile agri
cole de stat Războieni și Cot
nari* în plus, a încheiat și un 
contract cu I.R.I.L. Suceava 
pentru livrarea a 143 tone car
ne di pui. lată că deși păsările 
au ajuns la greutatea de 
kg, conform contractului, 

'neficiarul din Suceava nu 
grăbește să ridice marfa 1 Tele
gramele ce i-au fost adresate, 
ca și notele telefonice, au ră
mas fără răspuns. Acum Avi
cola din Uricani are puii la o 
greutate mai mare (circa 80 
tone peste contract) și — cul
mea ! — n-are cui livra carnea 
de pasăre. Organele comerciale 
locale, cărora li s-a oferit mar
fa, n-au luat încă nici o iniția
tivă. Nu merită (să le zici) 
.„să le meargă fulgii 7

Despre necesitatea controlului 
preventiv în gestiuni s-a scris 
în repetate rînduri. însă nu 
peste tot s-a înțeles importanța 
deosebită a acestui control. La 
Vaslui de exemplu. La depozi
tul de mărfuri aparținînd coo
perației de consum, gestionarul 
Ducă Ușer a delapidat peste... 
1 500 000 de lei ! Cum a fost 
posibil să se ajungă la o ase
menea sumă 7 Cu ajutorul revi
zorilor contabili și al revizorilor 
de gestiune, care „au controlat" 
depozitul ani de-a rîndul și s-au 
lăsat cumpărați de gestionar. 
Căutînd să scape de pedeapsă, 
individul a încercat, cu ajuto
rul unor acoliți, să dea foc de
pozitului. Cercetările sînt în 
curs. Cîțiva dintre cei vinovați 
se găsesc sub stare de arest. 
Mult au luat, mult vor primi.

Creat Inițial pentru tratamen
tul bolilor nervoase, Spitalul nr. 
9 „Gheorghe Marinescu" din Ca
pitală a devenit „pe parcurs" 
un adevărat complex sanitar. 
S-au înființat numeroase alte 
secții, astfel îneît în momentul 
de față secția de psihiatrie este 
de-a dreptul „sufocată". Tot
odată, numărul mare de vizita
tori și organizarea slabă a pa
zei în incinta instituției dau 
prilej multor pacienți — dintre 
care unii violenți — să pără
sească spitalul... incognito. Nu 
puține sînt cazurile în care ma
nifestările acestor pacienți au 
prezentat Un adevărat pericol 
social. Și totuși măsurile întîr- 
zie. Sîntem informați că orga
nele de resort studiază (și încă 
de multă vreme) modalitatea de 
a restabili profilul inițial 
spitalului. Toate bune, dar de 
studii și pînă Ia măsuri.„ 
astenizează omul.

ma-
___  ___ _____ Alba 

îufiâ lipsește oțetul. Aleargă
De mai multă vreme. In 

gazinele alimentare din
gospodinele de li se acrește. Nu 
mai este necesar să comentăm 
această dispariție, acum, în pe
rioada conservelor. Știm că... 
„încetul cu încetul se face oțe
tul". Dar nici așa I

| 'La pomul
lăudat...

în municipiul Roman s-a dat 
in folosință un garaj pentru ma
șinile Salvării. Cum 7 Veți ve
dea. Mai intii, nu există nici o 
sursă de lumină. In „mlaștina" 
care ține loc de curte cintă 
...puii de baltă Nu există sis
tem de canalizare și nici rampă 
de spălat mașinile (motiv pen
tru care nu s-a mai construit 
nici un sistem de încălzire a 
apei). Fierăria și magazia de 
unelte n-au acoperiș. Nici nu era 
nevoie, de altfel, pentru că de
pozitul este gol. Atît uneltele 
necesare atelierului mecanic, cit 
și piesele de schimb pentru ma
șini (anvelope, acumulatori etc.) 
lipsesc cu desăvîrșire. Dacă mai 
adăugăm absența camerei pentru 
șoferi, isprăvim cu ceea ce 
este.

nu

de

cu
„Scînteii

Rubrică redactată
Gheorghe POPESCU
Gheorghe DAVID 

sprijinul corespondenților

Apele tulburi
ale pisciculturii

limpezite
O dată cu venirea toamnei, în ma

gazinele alimentare din Capitală șl 
mai puțin în unele orașe din țară 
a început să fie pus în vînzare 
pește viu. Faptul este consemnat ca 
un eveniment deosebit după ce peș
tele. acest aliment apreciat de popu
lație a lipsit multă vreme din ma
gazine. Totuși cantitățile sînt încă 
mici, nu satisfac cerințele. Despre 
cauzele care au contribuit la acest 
lucru s-a mai scris în presă. In două 
articole publicate, anul trecut, în 
„Scînteia" se critica faptul că pisci
cultura n-a ținut pasul cu dezvol
tarea rapidă și puternică a econo
miei naționale, fapt resimțit în apro
vizionarea populației cu acest ali
ment valoros. în urma publicării a- 
cestor articole au fost primite răs
punsuri din partea Ministerului In
dustriei Alimentare și Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție. în răspunsul Ministerului 
Industriei Alimentare se arăta, între 
altele, că a fost întocmit un vast 
urogram de valorificare intensivă a 
bălților din Deltă, iar intensificarea 
producției va asigura creșterea de 
mai multe ori a producției piscicole 
față de cea actuală.

De asemenea, Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole de Produc
ție informa ziarul că „problema re
dresării sectorului piscicol din co
operativele agricole de producție este 
în atenția conducerii Uniunii. în 
acest. scop, în scurt timp se va su
pune aprobării Biroului permanent 
al Uniunii Naționale un plan d mă
suri pe o perioadă mai îndelungată, 
pînă în 1970, prin care se vor rezolva 
o serie de probleme, cum sînt : re
tribuirea și cointeresarea materială 
a membrilor cooperatori care lu
crează în acest sector; dotarea bri
găzilor piscicole cu mijloacele ne
cesare. sporirea investițiilor pentru 
amenajarea de noi iazuri și eleștee ; 
asigurarea puietului de crap; valo
rificarea superioară a producției ; a- 
sigurarea mijloacelor de conducere 
și îndrumare a procesului de pro
ducție piscicolă (cadre de specialiști, 
material de propagandă și asistență 
tehnică). Realizarea măsurilor pro
puse va determina o creștere a pro
ducției piscicole din cooperativele a- 
gricole de cel puțin 6 ori față de 
anul 1967“. Aceasta se petrecea cu mai 
mult de un an de. zile în urmă. Desi
gur, în acest timp nu puteau fi rezol
vate toate problemele dezvoltării pis
ciculturii. Dar să vedem cum stau 
lucrurile acum.

După cum lesne se poate constata, 
pe piață și în magazine, deși există 
conserve și preparate de pește nu
mai arareori se poate vedea pește 
proaspăt. Una din cauzele care de
termină ca producția de pește să nu 
fie corespunzătoare se datorește 
faptului că, actualmente, bunurile 
piscicole aparțin mai multor sectoare 
de producție, neexistînd coordonarea 
absolut obligatorie pentru inițierea 
acțiunilor de amploare și durată me
nite să redreseze piscicultura. Lipsind 
o conducere unică nu s-a putut în
tocmi un plan viabil de dezvoltare a 
acestui sector. De la Ministerul In
dustriei Alimentare am fost informați 
că și acum, după atîta vreme, lucră
rile privind dezvoltarea pisciculturii 
se află în faza de discuții și proiect.

în ultimii ani, populația a fost ali
mentată în loc de pește cu... ideea 
că îndiguirile și desecările din Lunca 
inundabilă a Dunării ar fi redus po
sibilitățile de înmulțire a peștelui. 
Prin aceasta se încearcă, și într-o 
oarecare măsură se reușește, să se 
inducă în eroare opinia publică, as- 
cunzîndu-se lipsurile reale care exis
tă în acest sector. Este adevărat că 
au fost secate bălțile Greaca, Eze- 
rul și altele. Totuși, la ora actuală, 
fondul piscicol este foarte mare, în- 
sumînd circa 350 000 hectare de 
lacuri, bălți, iazuri și eleștee. la care 
se adaugă cursurile rîurilor, precum 
și Dunărea și Marea Neagră. Canti
tatea de pește desfăcută pe piață 
rămîne însă mult sub nivelul cerin
țelor și al posibilităților.

Așa cum s-a arătat, prin lucrările 
de îndiguiri și desecări executate în 
Lunca inundabilă a Dunării a fost 
redusă o importantă sursă de pește, 
în timpul revărsării Dunării în băl
țile din apropiere pătrundea o mare 
cantitate de pește. Reducîndu-se a- 
ceastă bază naturală de reproducție 
era firesc ca o dată cu executarea lu
crărilor de hidroameliorații să se or
ganizeze și piscicultura pe baze noi, 
să se amenajeze, în locurile mai joa
se, eleștee, iar cele existente să se 
populeze cu puiet. Acest lucru 
trebuia făcut atît de către Con
siliul Superior al Agriculturii și 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, cît și de Mi
nisterul Industriei Alimentare, care 
răspund de această problemă. Oare 
specialiștii din cadrul Consiliului Su
perior al Agriculturii nu știau ce 
urmări va avea restrîngerea zonei 
inundabile din Lunca Dunării, atunci 

' cînd au început lucrările cu circa 
10 ani în urmă 7 însuși faptul că 
nu au fost luate măsuri pentru ca 
piscicultura să fie pusă pe baze noi 
demonstrează că această importantă 
problemă de care depinde buna a- 
provizionare a populației cu un va
loros aliment a fost lăsată la voia 
întîmplării. în schimb se dau cu 
multă dărnicie fel de fel de expli
cații care să justifice scăderea de la 
an la an a producției de pește, 
explicații care arată fie incapacita
tea, fie indolența celor puși să
zolve problemele practice legate de 
sporirea producției de pește.

Că se puteau face mai multe lu
cruri bune o dovedește experiența 
Ministerului Industriei Alimentare 
în Lunca și Delta Dunării au 
fost executate unele amenajări, cum 
sînt cele de Ia Bugeac, Oltina, Rasa, 
Tașaul, Garagalîc. Tanc, Rusca, iar 
în apele interioare — bălțile Amara 
— Jirlău și Strachina, toate acestea 
însumînd o suprafață de 13 000 hec
tare. Sînt în curs de amenajare și 
alte obiective piscicole. Ca urmare 
a acestor măsuri, producția de pește 
în crescătorii a sporit simțitor 
ajungîndu-se, în eleșteele șl iazurile 
furajate, la 1 500—1 800 kg pește la 
hectarul de luciu de apă, față de 
numai 30—40 kg cît se obținea

lnainte. S-a organizat, de asemenea, 
înmulțirea peștilor fitofagi, adică a 
celor care se hrănesc cu vegetația din 
bălți. în acest scop a fost amenajat 
un centru de reproducere artificială 
care asigură circa 200 milioane pu- 
ieți de crap. Rezultate bune în ce 
privește amenajarea de iazuri și 
eleștee au obținut și unele între
prinderi agricole de stat, cooperative 
agricole etc.

Trebuie arătat Insă că extinderea 
amenajărilor piscicole nu s-a făcut 
pe măsura posibilităților. In incin
tele indiguite din Lunca Dunării, ca 
și în luncile unor riuri interioare 
există numeroase funduri de bălți, 
lacuri și mlaștini care nu sint puse 
in valoare nici pentru agricultură și 
nici pentru piscicultura, aceasta 
fiind una din cauzele principale ale 
producției foarte scăzute de pește. 
De ani de zile între departamentele 
de specialitate se poartă discuții ste
rile privind modul de folosință al 
acestor terenuri, dar nu s-a ajuns

în județul Satu-Mare se pot 
cel puțin 1 090 hectare de eleștee. 
Pentru aceasta trebuie să se elabo
reze de urgență un plan privind 
dezvoltarea pisciculturii, care să 
prevadă cu exactitate terenurile 
care să fie afectate acestui sector.

O atenție mai mare trebuie acor
dată sporirii producției de pește în 
amenajările existente. ~ 
de pește care se obți 
fiecare hectar luciu di 
este foarte mică. Ministerul 
dustriei Alimentare deține 26 000 
tare de lacuri, bălți, iazuri și eleștee 
amenajate pentru piscicultură. Se 
planifică să se realizeze în medie 
cite 1 000 kg de pește la fiecare hec
tar. în realitate se obține o cantitate 
numai pe jumătate. Este puțin, foarte 
puțin, dacă se are în vedere că,. în 
unele amenajări, s-a ajuns chiar Ia 
peste 2500—3000 kg pește la hectar. 
Principala cauză a acestei situații 
o constituie lipsa de preocupare pen
tru popularea iazurilor și eleșteelor 
cu puiet. Numai pentru popularea 
amenajărilor piscicole aparținînd Mi
nisterului Industriei Alimentare este 
nevoie de circa 4 000 tone puiet de 
crap. Aceasta fără a lua in calcul 
bălțile și iazurile neamenajate. Or, 
se produc anual numai 1 400 tone 
puiet. Din această cauză cooperati
vele agricole, neavînd pepiniere pis
cicole. nu-și pot procura decît o can
titate infimă de puiet de crap. Mai 
este deci de mirare că în coopera
tivele agricole s-au obținut, pe cele 
8 000 hectare luciu de apă, numai 
500 tone pește, revenind doar 62 kg 
la hectar 7 Pentru anul viitor, coope
rativelor agricole li s-au promis nu
mai 400 tone puiet de crap, față de 
1 800 tone necesare.

Popularea eleșteelor, a iazurilor șl 
a bălților este o problemă hotărî- 
toare pentru sporirea producției de 
pește, dar care n-a fost rezolvată. 
S-a ajuns la această situație dato
rită faptului că nu a existat preocu
parea ca odată cu extinderea ame
najărilor piscicole să se organizeze 
șl pepiniere care să asigure canti
tăți îndestulătoare de puiet. Ca 
urmare, în momentul de față, pen
tru județele Ialomița, Teleorman, 
Ilfov și altele se aduce puiet de crap 
în cantități insuficiente tocinai de 
la Oradea sau Tulcea, înregistrîn- 
du-se pierderi mari în timpul trans
portului. în acest timp, o pepinieră

Cantitatea 
obține

un carnivor care con- 
tumă și pește oceanic (de- 
lălalt nu prea se găsește) 
și legume și fructe m-a 
oprit in fața unei tarabe 
din Piața Mihail Emines- 
cu (!) colț cu Polonă și, 
fără să se recomande ori 
să mă pregătească pen
tru răspuns, m-a În
trebat :

— Vreau să cunosc pă
rerea dumitale sinceră.

— In legătură cu ce ?
— Există pe Pămint oa

meni căzuți din Lună 7
— Precis nu pot să 

spun, pentru că abia 
m-am întors din conce
diu și acolo m-am deco
nectat. Dar dacă vrei să 
mă întrebi invers, adică 
dacă pe Lună a căzut 
vreun om, ți-i dau ca 
exemplu pe Armstrong și 
pe...

— Cunosc I Dar, dom
nule, află de la mine că 
eu sînt in posesiunea u- 
nor date, a unor amănun
te cu care-ți dovedesc 
negru pe alb că noi avem 
aici pe Pămintul nostru 
un om căzut din Lună.

— Interesant. Cum a 
căzut din Lună 7 l-a pus 
cineva piedică și s-a ros
togolit pînă aici fără mo
dul 7

— Nu cunosc tehnica...
— Mi-l prezinți și mie 7 

Știi cumva unde lucrea
ză 7

— Da. La întreprinde
rea de legume și fructe. 
E șef acolo.

— Cum ți-ai dat seama 
că e căzut din Lună? Ți-a 
pus pe tarabele din piețe 
în loc de cartofi lame de 
ras, ori în loc de ceapă 
ciorapi supraelastici 7 l-ai 
cerut usturoi ori 
pergamute și ți-a servit 
papuci de casă, ori cremă 
cu gerovital Hi 7 Cum 
ți-ai dat seama că e căzut 
din Lună 7 Și pentru că 
tot m-am ambalat, te rog 
să-mi spui cine ești dum
neata 7

Luat repede, omul mi-a 
spus (și mi-a arătat și 
legitimația) că este in
spector peste piețele Ca
pitalei și m-a rugat să-i 
acord toată încrederea în 
cele ce vor urma. Și pen
tru că eram in piață și 
este sezonul pepenilor 
l-am rugat să discutăm 
in continuare la... o felie 
de pepene verde. Dar în 
piață nu se găseau pe
peni. La ora aia nu s-au

găsit nici la pletele din 
jur. Ca să nu ne fie masa 
goală am consumat pe 
taraba din piață niște 
nuci de cocos plus ba
nane.

Susțin că omul căzut 
din Lună este șef la 
l.L.F. bazindu-mă pe fap
te. Știu ce s-a petrecut 
cu o parte din legumele 
și fructele din producția 
anului 1969.

— Ce «-a petrecut cu 
legumele, le-a trimis pe 
Lună 7

ceapă. In aceeași zi au 
pornit de la București 
spre Constanța altele, ori 
poate chiar aceleași tone 
de ceapă. Nu puteau fi 
trimise cu vaporul de la 
Tulcea la Constanța 7

— Poate că n-a 
ceapă de apă.

— Lehliul știi 
pe aceeași linie 
stanța 7

— Trebuie să 
că așa i-a fost 
hliului, să fie pe aceeași 
linie cu Constanța. E vi-

fost
că 

cu
este 

Con

recunosc 
dat Le

A CĂZUT
UN OM 

DIN LUNĂ!
foîl@ton de Nicufă TĂNASE

— Mai rău. Intr-o zi 
intră la Oficiul nr. 2 din 

pere Capitală 9 600 kg de var
ză. Varza era trimisă de 
l.L.F. Brăila...

— Faptul că Brăila ne 
trimite varză mă bucură...

— Stai. A doua zi insă 
Bucureștiul trimite la Ga
lați, care-i vecin cu Brăila, 
5 000 kg de varză. De la 
Buzău sosesc in Bucu
rești 3 500 kg mazăre, in 
aceeași zi Bucureștiul tri
mite Galațiului 5 900 kg 
de mazăre. De ce le-o fi 
plimbat prin București, 
numai omul căzut din 
Lună trebuie să știe.

— Probabil le-a trimis 
să vadă și ele, legumele, 
Bucureștiul. O viață 
și ele.

— In altă zi au sosit 
la Tulcea niște tone

novat omul căzut din 
Lună și de această situa
ție geografică 7

— Lehliu trimite car
tofi la Oficiul nr. 4 Bucu
rești. Bucureștiul îi des
carcă și-i încarcă din nou. 
Vagoanele trec prin Le
hliu și merg mai departe 
spre Constanța.

— Aici am o motivare. 
Cartofii întotdeauna au 
fost prăjiți. Probabil au 
cerut să fie trambalați 
dintr-o parte in alta, ca 
să scape de prăjeală.

— Ai dreptate, dar tot 
ei...

— Am înțeles. Au ajuns 
niște stricați. Păcat de ei. 
Că erau niște cartofi 
buni. Anturajul i-a stri
cat. Află tovarășe că ar
gumentele aduse pînă a-

cum nu ma conving. O- 
mul dumitale nu cred că 
e căzut din Lună. Mai 
degrabă poate fi...

— E căzut din Lună to
varășe. Mai acum citeva 
zile la unitățile nr. 116, 
122, 123 lipseau tot așa 
cum am lipsit eu din A- 
pollo 11, fructele. In timp 
ce în depozite existau și 
dădeau să putrezească 
3 565 kg prune, 20 435 kg 
pere, 920 leg mere...

— Responsabilii acestor 
unități or fi rudă cu A- 
dam și le-o fi fost teamă 
să se apropie de fructe 
din cauză de șarpe...

— Nu le e teamă nici 
de miliția economică dar- 
mite de legenda cu șar
pele... Am fost in calitate 
de cumpărător la unită
țile 310, 372 și 374. Tot 
ce-am vrut să cumpăr 
era veștejit. Mi-am arun
cat apoi ochii și în depo
zite. Aveau fructe și le
gume proaspete. Abia 
date în pirgă. Nu le vin
deau pe alea pentru că 
trebuia mai intii să scape 
de cele veștejite, l-am în
trebat pe responsabili : 
„Vindeți vreodată fructe 
șl legume proaspete ?“ 
„Nu" — mi-au răspuns ei. 
„Atît timp cit există 
un perpetuum mobile !.." 
„Perpetuum-mobile nu 
înseamnă vestejirea legu
melor" — le-am răspuns 
eu. „Ba da — mi-au a- 
rătat — noi vindem pe 
cele veștede, și așteptăm 
ca cele proaspete să se 
veștejească. Cînd s-au 
veștejit le punem pe ta
rabă și așteptăm să se 
veștejească cele care ne 
vin ' proaspete. E clar ?... 
Asta-i perpetuum mobi
le..." Și dacă au văzut că 
încep să capăt un aer 
năucit, de o logică cum nu
mai în piesele lui Ionescu 
găsești, m-au trimis...

— Unde 7
— Să stau de vorbă cu 

șeful lor. Cu omul căzut 
din Lună.

— Și-ai discutat cu el 7 
l-ai arătat situația reală 7 
l-ai spus că ești inspec
tor și că ai constatat că...

— Da’ ce-s căzut în 
cap 7 Să mă pun rău cu 
un om căzut din Lună 7 I 
Dacă are o rudă căzută 
din Soare 7 I N-o pățesc 
tot eu 7 1

Și-am continuat discu
ția la umbră, consumînd 
ridichi de lună cu sare

la nici un rezultat practic. Să exem
plificăm. La Vadul-Oii circa 1 000 ha 
teren nu produc, de multă vreme, 
aproape nimic. La fel s-a întîmplai 
cu Balta Mîrleanu, în suprafață de 
700 ha, care a fost scoasă din cir
cuitul piscicol, dar nu produce nici 
porumb, nici alte produse agricole. 
De asemenea, după ani de tărăgă
nare fosta baltă Iezeru urmează să 
fie redată pisciculturii. Reprezen- „____ ___  ___  __ .
.tanț.ți agriculturii afirmă că,terenuf. de. ciyca 2Q0 ha, amenajată ^special 

. rile (respective au fost deseca,terpen?- 
tru a fi cultivate. Dar unde este.,,

■ porumbul ;? De fiecare dată cînd se ■ 
pune o asemenea întrebare, specia
liștii din Consiliu' Superior al Agri
culturii arată spre terenurile culti
vate care dau într-adevăr recolte 
mari. Pentru recoltele obținute de 
pe aceste terenuri (unele foarte 
bune) merită toate laudele. Dar unde 
este porumbul sau unde-i peștele de 
pe suprafețele care au fost 
din circuitul piscicol și nu 
nici un fel de recoltă 7

Terenurile care nu produc 
sînt trecute cu vederea, deși 
sumează mii și mii de hectare, ne- 
fiind folosite nici pentru agricultură, 
nici pentru piscicultură. Poate că din 
cauza excesului de umiditate nu a 
fost posibil să fie cultivate. Dar cînd 
specialiștii au hotărît desecarea lor 
nu s-au gîndit și la această proble
mă 7 Dacă după 2—3 ani și-au dat 
seama că pe ele nu rodește nimic, 
de ce nu le-au redat pisciculturii 7 
Cei ce se fac vinovați vor trebui să 
fie trași la răspundere pentru pa
gubele economice aduse țării.

Există multiple posibilități 
creștere a fondului piscicol. în 
Crișurilor se pot amenaja, cu 
rință, 1 000 ha de eleștee. tar 
regularizarea rîurilor amintite 
prafața ar putea crește Ia 2 000 ha.

, pentr.u producerea puietului de crap 
în, Lunca Dunării, Ia Ciocănești, a 
fost reprofilată In crescătorie. De 
ce 7 Explicația este simplă. Amena
jarea respectivă aparține Departa
mentului I.A.S căruia, privind lucru- 
rile numai prin prisma intereselor 
sale, nu-1 pasă că unitățile Minis
terului Industriei Alimentare din a- 
ceastă zonă și cooperativele agricole 
au nevoie de puiet. Dacă fiecare face 
cum crede de cuviință nu se poate 
ajunge la un rezultat pozitiv. De 
aceea se impune ca în piscicultură 
să existe o coordonare unică, să se 
pună capăt vederilor înguste, strict 
departamentale.

Pentru dezvoltarea pisciculturii 
este necesar să se prevadă măsuri 
judicioase. Ar fi nevoie de sarcini 
precise pentru fiecare sector de ac
tivitate — Consiliul Superior al A- 
griculturii -< Uniunea Națională a 
Cooperativelor Agricole — Ministe
rul Industriei Alimentare — consi
liile populare. Cunoscîndu-se ce are 
de făcut fiecare s-ar putea stabili și 
răspunderile atunci cînd sarcinile 
nu sînt duse la Îndeplinire. Cu cît 
vor fi luate mai repede asemenea 

atît problema sporirii 
pește va fi rezolvată

Florea CEAUSESCU
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fabricilor își fac datoria.
— Dar-.despre gospodări

rea pe șantier a acestor 
materiale ce părere aveți 7
— și-i relatez pe scurt cele 
intîmplate. El rămîne sur
prins. Nu-i vine să creadă 
că am încărcat, ziua in 
amiaza mare, o mașină cu 
materiale de pe șantier. în 
sfîrșit, condamnă :

— Omul de la poartă 
și-a făcut datoria I

— De ce nu începeți 
gestionarii, cu maiștrii,
șefii de echipe 7 La urma 
urmelor, în grija cui întră 
materialele scoase din de
pozite 7 Toate acestea nu 
sînt situații accidentale. 
Așa cum s-a relatat în re
petate rînduri, este vorba 
despre un cadru care ge
nerează risipa, distrugerea 
de materiale și furtul. A- 
cest cadru este favorizat 
fie de unele normative de 
consum prea largi, fie
de inexistența altor nor
mative care să închidă
complet și eficient canalele 
subterane pe unde se scurg 
însemnate valori materiale. 
Deosebit de aceasta, deci 
dincolo de existența sau 
inexistența normativelor a- 
mintite, se constată o foar
te dăunătoare mentalitate 
la unele cadre de condu
cere de pe șantiere. Se mai 
vintură — și nu arareori
— părerea că „oriunde se 
construiește sînt și pier
deri" ; că șantierele și-au 
lărgit considerabil, in ulti
ma vreme, perimetrul de 
construcție și, deci, ar fi 
,normală" o pierdere ceva 
mai ridicată. Dovadă că 
rădăcina lipsurilor, a risi
pei de orice fel stă în men
talitatea unor asemenea 
organizatori, in starea lor 
de spirit. Lucruri și fapte 
anormale — socotite ca a- 
tare de toată lumea — ne 
sint prezentate ca justifi-

cate, dacă nu chiar firești.
Aceste constatări sint va

labile și pentru platforma 
Industrială de la Găvana.

Cînd i-am arătat șl mapa 
cu proiecte, directorul 
grupului de șantiere s-a 
întunecat cu totul la față.

Șantierul de locuințe Va
lea Roșie, din Craiova, 
avea să ne vorbească, prin 
tabloul general și prin de
taliu, despre ceea ce în
seamnă grija față de ma
teriale. Am văzut materia
le stivuite cu atenție lingă 
fiecare grup de clădiri In

Noua gard de cdlâtori din orașul Orșova

<(

autoturisme
La 8 octombrie a.c. va avea loc 

primul concurs special PRONO- 
EXPRES care va atribui cîștigă- 
torilor — ca premii — aparta
mente, autoturisme și excursii. Vor 
fi acordate, ÎN NUMĂR NELIMI
TAT, apartamente cu trei camere 
— cu confort de gradul I — și di
ferența în numerar pînă Ia 100 000 
iei. apartamente cu 2 camere —

conform normativelor. Ri
sipa este astfel exclusă 
Degradarea, de asemenea. 
Nu facem nimănui conce
sii. Maiștrii din vina că
rora s-au degradat unele 
materiale — Marin 
noiu. lancu Faur sau Mihal 
Ene, care îmi vin acum 
In minte, au fost penali
zați E normal : un condu
cător pe locul de produc
ție răspunde deopotrivă de 
oameni, de materiale și de 
lucrări Cred că așa este 
pretutindeni

Pretutindeni 7 Da, pretu-

apartamente,
și excursii

același grad de confort — și dife
rența în numerar pînă la 75 000 lei.

Tot ÎN NUMĂR NELIMITAT se 
vor da autoturisme Dacia l 100 și 
Skoda 1 000 M.B. Bogata listă a 
premiilor mai cuprinde, între al
tele, 5 autoturisme — prin tragere 
la sorți - și 40 de EXCURSII CU 
PETRECEREA REVELIONULUI 
LA BELGRAD.

hal ne sosesc materialele pe 
șantier ? Duceți-vă la de
pozite.

Se vede lesne : cărămi
zile, prefabricatele mici, în
locuitorii de cărămidă 
toate au fost aruncate 
vagoane. Aruncate, nu 
vuite.

— Ce să facem 7 — se 
scuză Vasile Goșa, magazio
ner principal. Avem doar 
14 manipulanți și 5 gestio
nari.

Adică, I gestionar la... 2,8 
manipulanți. Ce să mai zici? 
Ca-n fabulă : dacă toți sînt

Muzeul „PELEȘ“ii

in renovare
De la 1 octombrie pînă

1 noiembrie a. c., Muzeul 
PELEȘ din Sinaia va fi închis 
pentru renovare. Rămîne însă 
deschisă SECȚIA DE ARTA 
DECORATIVA a muzeului ce 
va putea fi vizitată zilnic, 
între orele 8—16, cu excepția 
zilei de luni.

Ce-1 de făcut 7
Din discuțiile purtate cu 

oamenii șantierelor, în cele 
trei zile ale anchetei noas
tre, au reieșit citeva con
cluzii clare.

împrejmuirea șantierelor, 
In special cele industriale, 
apare obligatorie. Dacă 
fabrica tot va fi, in 
final, împrejmuită, de ce nu 
s-ar construi gardul de la 
bun început 7 S-ar evita 
astfel mai ușor cazurile de 
furt și risipă (vezi șantierul 
Găvana), unde intri și ieși 
pe unde vrei și cu ce vrei.

CUM ERA SÂ FUR
UN ȘANTIERr

construcție șl am cerut ex
plicații inginerului Nicolae 
Spahiu șeful serviciului 
tehnic.

— Ne-am gîndil cum să 
ne gospodărim mai bine 
ceea ce ne trimit fabricile 
Dacă nivelul calitativ a) 
construcțiilor depinde tn 
mare măsură de calitatea 
materialelor primite, atunci 
concluzia nu poate fi alta 
decît aceea de a avea grijă 
de ele, folosindu-le cum se 
cuvine.

— Cum le manipulați, 
cum le întrebuințați 7

— Am introdus metoda 
distribuirii materialelor 
direct la maiștri, pe baza 
bonurilor de materiale,

tindenl. Pe șantierul de 
locuințe din Craiova, Mină- 
Spartă n-a ajuns. Și bine 
ar fi să nu ajungă nici
odată

în schimb a sosit, cu 
toate rudele, pînă la a șap
tea spiță, ta întreprinderea 
județeană de construcții 
din Tg. Jiu.

Străbatem pe jos, pe ca
lea ferată, depozitul imens 
al întreprinderii Inginerul 
Mihai Vilceanu, șeful șan
tierului de locuințe din 
zona gării, care ne înso
țește, nu scoate o vorbă. 
A protestat destul cu cîte- 
va minute mai înainte, pe 
șantier, cînd a spus :

— Vreți să vedeți in ce

„domni", cine să mai ducă 
sacul la moară 7

Sute de baloturi de smoa
lă stau alandala sub cerul 
liber, așa cum au fost az- 
vîrlite din vagoane, 
șotron se văd uși 
tre noi-nouțe, dar 
bate din pricina unei proas
te manipulări și depozitări.

îl Întreb pe magazio
ner :

— Cum vin toate aceste 
materiale în vagoane — 
stivuite 7

— Vin ca lumea. Stivuite 
îngrijit. Ce-i drept e drept.

Și ce-i strîmb e strîmb. 
Și cam multe sînt strîmbe. 
Ba unele-s chiar sparte.

!. Sub un 
Si feres- 

strîm.

Forurile competente — și In 
primul rind C.S.C.A.S. — 
pot elabora normative pen
tru închiderea șantierelor 
de la început și definitiv

Evidentă este și necesi
tatea unei atenții sporite, 
dirijate și, mai ales, su
pravegheate, la manipu
larea materialelor De re-, 
gulă, la descărcatul ma
terialelor și la trans
portul lor de la un 
punct de lucru Ia altul lu
crează oameni necalificați, 
recrutați din mediul rural. 
Cu o supraveghere severă 
pot fi determinați să se în
cadreze curînd și statornic 
In preocupările majore ale 
colectivului, preocupări in-

tre care gri]a față de ma
teriale și buna lor gospodă
rire ocupă un loc central.

Controlul asupra suban- 
treprizelor este, de aseme
nea, obligatoriu. Din a- 
celeași depozite ale con
structorului se aprovi
zionează și subantrepri- 
zele — a afirmat direc
torul grupului de șantiere 
de la Găvana. Ei bine, fie
care ia cit și cum vrea. Nu 
se contabilizează în depozi
te . Foarte rău. Cînd nu răs
punzi de cit și ce iei, cum 
să te mai gindești Ia buna 
gospodărire 7 în această 
problemă se impun dispozi
ții (normative) limpezi șl 
urgente.

In ceea ce privește opor
tunitatea reanalizării sche
mei personalului din depo
zite, sperăm că nu mai este 
nevoie de comentarii. Din 
păcate, raportul de un ges
tionar la trei manipulanți, 
de la Tg. Jiu, se repetă în 
proporții asemănătoare și 
pe alte șantiere.

întărirea rolului maiștri
lor de șantier în gestionarea 
materialelor, dezvoltarea, 
printr-o susținută muncă e- 
ducativă, a spiritului gos
podăresc la toți constructo
rii (probleme care cad în 
competența fiecărei condu
ceri de șantier) vor contri
bui substanțial la creșterea 
eficienței muncii de gospo
dărire a materialelor în do
meniul vast, al construcții
lor industriale și de lo
cuințe.

Apreciem nivelul de con
știință al constructorului 
după respectul pe care-I do
vedește față de munca to
varășilor săi din fabrică, ca- 
re-i trimit cele de trebuin
ță : după simțul lui gospo
dăresc pe șantiere ; după ni
velul înalt al calității lucră
rilor și după economia pa 
care o realizează. Acestea 
sînt, la urma urmelor, tră
sături indispensabile orică
rui om al muncii.



duminică 28 septembrie 1969

muncii" 7

de funcționa- 
de o bază do 
oricare insti-

Anchetă realizată de : Dan MATEESCU, Dan POPESCU, Nicolae 
BRUJAN, Constantin CAPRARU
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în urmă cu mal bine de cinci 
luni au fost înliințato primele cen
trale industriale cu caracter expe
rimental. Crearea lor se înscrie în 
ansamblul măsurilor adoptate de 
Conferința Națională a P.C.R. din 
decembrie 1957 cu privire la per
fecționarea conducerii șl planifi
cării economiei naționale, potrivit 
condițiilor actualei etape de dez
voltare a țării noastre. Centralele 
Industriale conduc și răspund de 
activitatea întreprinderilor șl a ce
lorlalte unități subordonate

organizate pe principiul gestiunii 
economice proprii, fiind co
interesate material In funcție de 
realizarea indicatorilor de plan pe 
ansamblul activității lor. Am ur
mărit, în cadrul unei anchete, cum 
își exercită diferite atribuții Cen
trala industrială de utila) chimic 
și rafinării din București, cum con
lucrează ea cu unitățile sale com
ponente, în vederea îndeplinirii 
riguroase a planului de stat, creș
terii eficienței activității econo
mice.

Potrivit statutului de funcționare, 
centrala industrială — participind 
direct Ia activitatea economică — 
are îndatorirea să orienteze activi
tatea întreprinderilor în funcție de 
cerințele economiei, prin elabora
rea și fundamentarea planurilor în 
ramura sau sectorul pe care 11 
coordonează. In acest scop, cen
trala industrială trebuie să Întoc
mească studii proprii, ținînd sea
ma de indicațiile orientative date 
de minister și, în același timp, de 
propunerilo primite de la între
prinderile componente — numai 
pe această bază putînd stabili 
sarcini obligatorii pentru uni
tățile productive din subordine. 
Concomitent, ea mai poate stabili 
indicatori suplimentari pentru 
concretizarea sarcinilor cantita
tive și calitative ce revin în
treprinderilor. în cazuri justifi
cate, centrata industrială are po
sibilitatea să modifice sarcinile 
de plan ale întreprinderilor, dar 
aceasta în condițiile respectării ni
velului indicatorilor aprobați cen
tralei, pe an și trimestre, precum 
și a obligațiilor care rezultă din 
contractele încheiate. Este limpede, 
deci, că — față de organizarea de 
pînă acum : direcție generală- 
întreprindere — există premise 
pentru stabilirea unor indicatori 
de plan realiști și mobilizatori, în 
deplină concordanță cu posibilită
țile concrete ale intreprinderilor, 
ale intregii centrale, cu cerința de 
a folosi cit mal judicios capaci
tățile de producție.

vedem care este situația In acest
donieniu la Centrala industrială utilaj 
chimie și rafinării, do care am amintit. 

— In cele cinci luni care au trecut de 
la Înființarea centralei noastre (C.I.U.C.R.) 
— ne-a spus tov. Gheorghe Țenea, șeful 
serviciului plan din centrală — am reu
șit să stabilim nivele de plan sensibil 
apropiate potențialului de producție al 
întreprinderilor, atît în perioada întocmi
rii lui, cit și In timpul îndeplinirii sale. 
S-au înlăturat, în mare măsură, divergen
țele cu întreprinderile, ceea ce consider 
că este o notă bună pentru activitatea 
centralei. Aceasta șl datorită operativi
tății cu care acționăm atunci cînd nece
sitățile practice impun o adaptare „din 
mers" a prevederilor planului. Un ase
menea caz s-a ivit In trimestrul II a.c. 
la uzina „Grivița Roșie" din Capitală. 
Aici, o producție — globală și marfă — 
de 1,5 milioane de lei nu se putea realiza. 
Sarcina a fost transferată altei unități 
din centrală — Uzina mecanică de utilaj 
chimic, tot din București — unde existau 
rezerve de capacitate. Potrivit calculelor 
noastre, uzina „Grivița Roșie" poate re
cupera producția amintită în trimestrul 
IV a.c.

Care este părerea factorilor de răspun
dere din întreprinderi 7

— Contactul cu forul de resort se rea
lizează acum mult mai ușor ca în trecut. 
Ii vedem și Ii întîlnim mai des pe oame
nii centralei — ne-a relatat tov. Ion Lă- 
custoiu, șeful serviciului plan de la Uzi
na de utilaj chimic din Ploiești. în luna 
iulie a.c., la noi, tn uzină, s-a ivit o ca
pacitate de producție suplimentară j ne
întîrziat am cerut să se mărească sarcini
le de plan. Propunerea noastră s-a ana
lizat la centrală și am obținut, astfel, a- 
probarea creșterii volumului producției 
globale și marfă cu circa 3 milioane do 
lei. Argumentele noastre privind înlătu
rarea unor necorelări ale sarcinilor de 
plan slnt ascultate și, tmpreună, căutăm 
„cheia" de rezolvare, pentru ca perma
nent planul de producție să corespundă 
posibilităților reale — tehnică,„ umane și 
materiale — de care dispunem.

Planificatorul-șef al uzinei ploieștene, 
subliniind aceste aspecte pozitive, nu a 
putut, totuși, să treacă cu vederea faptul 
că pașii realizați tn elaborarea și rea
șezarea sarcinilor de plan sînt tncă timizi. 
La începutul lunii septembrie a.c., corela
ția dintre creșterea producției, structura 
acesteia și productivitatea muncii — sta
bilită uzinei ploieștene pentru anul 1970 

mai prezenta unele nepotriviri fla
grante. Pînă acum, centrala industrială 
nu a găsit cele mai bune căi de rezolvare 
a diverselor necorelări, care să permită 
uzinei cunoașterea precisă,, din timp, a 
sarcinilor pe anul viitor.

Desigur, este ■ îmbucurător .că în cazul 
uzinei ploieștene s-au înlăturat din acti
vitatea de planificare multe dintre nea
junsurile care stăruiau înainte de înfiin
țarea centralei. La alte unități, Insă, nu 
s-a renunțat încă la practica de a șe sta
bili mecanic, fără o fundamentare temei
nică, unii indicatori de plan, specialiștii 
acestei centrale industriale manifestînd 
o rigiditate inexplicabilă față de propu
nerile îndreptățite ale întreprinderilor 
privind adaptarea sarcinilor la situațiile 
concrete din unități.

— Cînd am deschis sorisoarea centra
lei prin care ni se comunicau sarcinile 
de plan ale uzinei noastre pe 1970, am 
rămas surprins — ne-a spus ing. Claudiu 
Moldovan, șeful serviciului plan de la 
uzina „Independența" — Sibiu. In ea se 
scria textual : „Sarcinile pe care vi le 
trimitem sînt minimale și obligatorii". 
Cum, adică, obligatorii — ne-am Între
bat — fără să fim ascultați, fără să se 
țină cîtuși de puțin seama de propunerile 
noastre 7 Din lectura cifrelor de plan 
primite s-a confirmat, tn cea mai mare 
parte, ceea ce noi am presupus : fel și 
fel de inadvertențe față de capacitatea re
ală de producție a uzinei, „scăpări" in 
privința nominalizării produselor. Un a- 
semenea procedeu — ca cel practicat la 
elaborarea sarcinilor pe 1970 — nu este 
admis de statutul do funcționare a cen
tralei industriale. El nu se deosebește cu 
nimic de unele metode perimate, utilizate 
de fosta direcție generală, ceea ce dove
dește că nu s-a renunțat la acel mod sim
plist de a tnțelege această problemă de 
căpătîi pentru întreprinderi, care este 
planificarea producției

Ce s-a întîmplat, în «ontlnuare ? La 
sesizarea Întreprinderii, centrala a dat 
asigurări : „Vom face o analiză temeini
că la fața locului și problemele vor fi 
rezolvate". După puțin timp, In uzină au 
venit mai mulți specialiști și Însuși direc
torul general al centralei, tov. Gheorghe 
Petrescu. In majoritate, neajunsurile 
semnalate s-au adeverit, constatîndu-se, 
de pildă, că deși centrala stabilise sar
cina de a se executa 4 000 tone de tuburi 
și piese îmbinate din fontă, uzina sibiană 
putea realiza mai mult — circa 4 500 de 
tone, pentru care existau, tncă de atunci, 
și cereri de la beneficiari.

O anumită lipsă de fundamentare a 
sarcinilor de plan ale întreprinderilor 
din centrala amintită am întîlnit-o . și în 
compartimentul financiar al planului. 
Pentru anul în curs, fosta direcție gene
rală i-a stabilit Uzinei de pompe din 
București, bunăoară, un nivel al cheltuie
lilor la 1 000 de lei producție-marfă cu 
mult peste posibilitățile reale. „Intr-ade
văr, sarcina respectivă nu este realiza
bilă" — ne-a confirmat și șeful serviciului 
pian din centrală. Și, totuși, pentru 1970, 
sarcina fixată acestei uzine, privind chel
tuielile la 1 000 de lei producție-marfă, 
a fost amplificată. In locul unei analize 
realiste, menită să releve posibilitățile 
concrete de realizare a planului financiar 
— nu să reducă arbitrar nivelul cheltu
ielilor — centrala a decretat : „e sarci
nă. tovarăși 1“ Oare aceasta este funcția

centralei 7 Servește economiei naționale 
acest procedeu de a fixa indicatori exa
gerați 7

De altfel, lată cum »-a procedat șl In 
cazul stabilirii sarcinilor de plan pentru 
anul viitor la Uzina mecanică de utilaj 
chimio din Capitală. Aici, după cum am 
reținut din discuția cu tov. ing. Gheor- 
ghe Ioniță, directorul unității, nu s-au 
armonizat indicatorii comunicați de cen
trală cu capacitatea sectorului de prelu
crări mecanice și însăși producția este 
încă departe de a fi integral nominali
zată. La centrală ni s-a spus că pentru 
asigurarea unei planificări optime a pro
ducției se întocmesc studii, se fac analize 
aprofundate, deplasări frecvente In uni
tățile subordonate. Este adevărat. Dar ce 
eficiență au asemenea studii și analize, 
care consumă multe ore de muncă, din 
moment ce apar și persistă asemenea ne
potriviri 7

Vorbeam de necesitatea nominalizării 
din timp a tuturor sarcinilor de plan. 
Pînă acum, ea nu s-a realizat In toate 
unitățile. Dacă la uzina „Grivița Roșie", 
de pildă, In luna septembrie era nominali
zată circa 2/3 din producția anului vii
tor, adică o situație mult mai bună ca în 
1968, la uzina de pompe, din producția 
trimestrului I 1970, doar 5 la sută era 
acoperită cu repartiții. Tot In procent de 
5 la sută era nominalizată și producția, 
pe întreg anul 1970, a Fabricii de ventila- 
toare-București, restul figurină In pozi
ția globală de plan „ventilatoare".

— La fel s-a întîmplat și în 1968 cu 
nominalizarea producției, la fel s-a !n- 
tîmplat și în acest an — a precizat tov. 
Radu Mînăstireanu, șeful serviciului plan 
de la această fabrică.

Nominalizarea producției întîrzie; In 
schimb, după cîte ni s-a spus în cursul 
anchetei, a crescut foarte mult și crește, 
în continuare, volumul de hîrtii care cir
culă între întreprinderi și centrală. înfă- 
țișînd această situație, tov. ing. economist 
loan Munteanu, director comercial al 
centralei, ne-a replicat; „Vom mări 
chiar șl de 10 ori numărul hîrtiilor, 
pînă cînd activitatea va merge ca pe 
roate". în domeniul planificării, lucrurile 
sint încă departe de a fi puse la punct. 
Nu contestăm însemnătatea promovării 
unui sistem informațional judicios, care 
să creeze un cadru optim pentru stabi
lirea unor relații de planificare raționale 
între întreprinderi și centrală. Aceasta 
nu se poate asigura, însă, mărind de.„ 
zece ori numărul hîrtiilor. Nu prin „miș
carea" hîrtiilor se pct îndeplini atribuți- 
unile centralei In relațiile sale cu Intre, 
prinderile subordonate 1

Se pate Insă că lipsa motoarelor, li
vrarea lor neritmică constituie o carac
teristică a aprovizionării uzinei de pompe 
și a fabricii de ventilatoare. La centrală 
s-a justificat că repartizarea și coordo
narea livrării acestor motoare nu este o 
sarcină a centralei Industriale, ci a Di
recției generale piese de schimb și livrări 
(pe scurt : D.G.P.S.L.) din cadrul M.I.C.M. 
Pentru cele două Întreprinderi e mai 
puțin Importantă această organizare a 
„fluxului" hîrtiilor. Lor le trebuie mo
toare, nu justificări.

— De cînd faceți parte din centrală 
— care este învestită cu drepturi sporite 
In domeniul aprovizionării tehnico-mate- 
riale — ați sesizat vreo îmbunătățire în 
ceea ce privește asigurarea motoarelor 
pentru fabricația ventilatoarelor 7 l-am 
întrebat pe tov. Vasile Vîlcu, șeful servi
ciului de resort de la fabrica de venti
latoare.

— Parcă ceva s-a făcut — ne-a răspuns 
dînsul. S-a ținut... o ședință a centralei 
și a unităților din subordine, cu prilejul 
căreia s-a analizat problema motoarelor.

— Șl rezultatul 7
— încă nu se vede... Măsurile au ră

mas pe hîrtie, In cea mai mare parte.
Ceva precis nu s-a concretizat nici în 

domeniul asigurării pietrelor de polizor 
pentru anul 1970, atît de necesare Uzinei 
de utilaj chimic din Ploiești. Iar 
uzina „Independența" Sibiu are ne
voie, pentru a executa unele dispozitive 
și utilaje necesare conductei forțate de 
la Hidrocentrala Lotru, de o anumită 
cantitate de oțel rotund și pătrat. S-a 
adresat centralei. Nici o rezolvare. A- 
ceasta se complace în situația de a fi 
doar un spectator, dovedind o prudentă 
„neutralitate" față de neajunsuri.

Cu același director comercial al 
centralei am abordat și proble
mele aprovizionării tehnico-mate- 
riale a unităților componente. Am 
pornit tot de la prevederile statu
tului (cadru), în care se arată clar 
atribuțiile centralei în legătură cu 
elaborarea balanțelor de materiale 
și a proiectului planului de apro
vizionare, încheierea contractelor e- 
conomice cu furnizorii interni șl 
externi, stabilirea normelor de con
sum, dimensionarea stocurilor de 
materii prime și materiale.

— Din capul locului țin să precizez — 
ne-a relatat directorul comercial al cen
tralei — că tn activitatea de aprovizio
nare tehnico-materială, pe filiera furni- 
zori-centrălă-întreprinderi s-a înregistrat, 
ca să spun așa, un reviriment total. Am 
pornit" de la niște evidențe complet ne
satisfăcătoare, făcînd pași mari către rea
lizarea unei aprovizionări „inginerești", 
disciplinate, corespunzătoare cerințelor 
producției.

Este adevărat, la uzina de pompe, ca 
fi tn alte unități ale centralei, repartițiile 
de materii prime șl materiale s-au obținut 
mai prompt și în cantitățile necesare pro
ducției. Aceasta, mai ales In ce pri
vește laminatele și alte produse feroase 
necesare fabricației de pompe și ventila
toare, domeniu în care se consumă o can
titate mai mică de metal.

Dar la celelalte uzine, tn ce măsură 
s-a îmbunătățit aprovizionarea tehnico- 
materială 7 Uzina de utilaj chimio — 
Ploiești se lovește, ca și mai Înainte, de 
aceleași neajunsuri.

— Centrala a preluat de la fosta direcție 
generală, atît obiceiurile bune, cît și 
practicile negative — ne-a spus ing. Ionel 
Lică, directorul comercial al uzinei plo- 
ieștene. Neconcordanța dintre datele de 
livrare a materialelor, prevăzute în con
tractele încheiate cu beneficiarii, și ter
menele de primire a repartițiilor și a co
menzilor de materii prime și materiale — 
o veche deficiență a sistemului de apro
vizionare — produce și acum mari 
încurcături. Bunăoară, în planul uzinei 
s-au Introdus, cu termene foarte apropiate 
de realizare, 6 utilaje pentru fabrica 
„Colorom" — Codlea. Dar, în același timp, 
nu ni s-a indicat de unde să procurăm 
materialele necesare.

Ce variante stau în fața uzinei în acest 
caz 7 Să nu poată produce aceste utilaje. 
Sau, dacă le va fabrica, ele se vor realiza 
cu pagube serioase, întrucît s-ar apela la 
numeroase derogări în folosirea materia
lelor. La fel de acută apare și producerea 
unor utilaje tehnologice pentru Combina
tul de îngrășăminte chimice de la Tg. 
Mureș. Ele trebuie livrate în trimestul I 
1970, iar materiile prime necesare se asi
gură în trimestrele II și III. „Aceasta nu 
este o activitate de producție organizată, 
a apreciat directorul comercial al uzinei 
ploieștene. Așa se întîmpla înainte , așa se 
lntîmplă și acum ; centrala industrială 
nu a adus, deocamdată, nici o schimbare 
în acest domeniu".

Tovarășii din centrala industrială amin
tită nu s-au deprins încă cu ideea că a- 
provizionarea tehnico-materială trebuie să 
se desfășoare în condiții de economicitate 
superioară. Bunăoară, Combinatul si
derurgic Reșița avea datoria să li
vreze Uzinei d« utilaj chimic Ploiești 
600—800 bandaje laminate, de o anu
mită calitate, pentru fabricarea flanșe- 
lor. Pînă acum, furnizorul a refuzat 
categoric să expedieze aceste cantități. 
Și atunci, uzina din Ploiești este obligată 
să accepte flanșe forjate de la Uzina, de 
mașini grele — București, adevărați „co
loși" de metal. Se tolerează, astfel, o mare 
risipă de metal. Un calcul simplu 
că, din 600 tone metal — greutate brută 
n flanșelor primite de la uzina bucu- 
reșteană — se realizează produse 
greutate finită de numai 120 tone. Dacă 
produsul ar fi laminat de către Combina
tul siderurgic Reșița la profilul necesar, ar 
fi nevoie, pentru aceeași cantitate de pro
duse finite, de numai 240 tone metal.

Directorul comercial al centralei ne 
vorbea, optimist, despre modul îmbunătățit 
In care se soluționează, la nivelul cen
tralei, problemele aprovizionării tehnico- 
materiale a întreprinderilor. Cum se ex
plică atunci neajunsurile semnalate 7 
Oare nu este vorba de un fals optimism, 
de faptul că el nu se bazează întru totul 
pe acțiuni energice 7 Iată, în acest sens, 
o altă situație, depistată Ia uzina 
„Grivița Roșie", Aceasta, pentru a fa
brica cazane cu aburi, folosește pompe de 
tip „Sadu" — produse la Uzina de pompe, 
adică la o> unitate din cadrul aceleiași 
centrale industriale — pompe care func
ționează cu ajutorul unor motoare. Ca- 
zanele respective nu au putut fi gata la 
termen fiindcă lipsesc pompele. Cauza ? 
Uzina de pompe nu a avut motoare. „în
că o dată, sprijinul centralei în aprovizio
narea unităților sale s-a dovedit inefici
ent"— ne spunea cu amărăciune tov. loan 
Popovici, inginer șef la uzina grivițeană.

Potrivit statutului 
re, centrala dispune 
aprovizionare și, ca 
tuție de acest fel, rolul său e pre
cis stabilit : asigurarea la timp și, 
în cantitățile necesare, a unităților 
din subordinea centralei cu ma
teriile prime și materialele cerute 
de nevoile producției.

Cum își realizează sarcinile baza de 
aprovizionare 7 Iată cîteva aprecieri :

Tov. Gheorghe Vilaia, șeful serviciului 
aprovizionare de la uzina „Independen- 
ța“-Sibiu : .Judecind după felul în care 
își desfășoară activitatea, baza de apro
vizionare a centralei nu este altceva de- 
cit o verigă în plus, un punct de „scurtcir
cuitare" a bunei aprovizionări a uzinelor, 

există doar pe hîrtie, nu are nici un 
de mijloace In dotare, nici măcar 
sediu propriu ; ca urmare, se ocupă 
repartizarea materialelor prin... tran- 

O bază de aprovizionare care nu 
dispune de un stoc de materiale și care 
funcționează numai ca un simplu inter
mediar, încasînd un procent pentru co
menzile ce le face, este o instituție fan
tomă".

Tov. Mihai Criș, șef birou plan-apro- 
vizionare de la uzina de pompe : „Baza de 
aprovizionare a centralei, cu o existență 
pur formală, mai mult ne încurcă, întir- 
ziind achiziționarea efectivă a laminate
lor și feroaliajelor".

Păreri similare am tntîlnlt șl la unii 
specialiști de la fabrica de ventilatoare, 
uzina „Grivița Roșie" și de la alte între
prinderi ale centralei. Comentariile le
gate de funcționarea acestei baze sînt de 
prisos. Ce rost mai are să discutăm despre 
o „instituție fantomă", cum se spunea 7 
Mai util este să vedem de ce în unele 
uzine ale centralei normele de consum 
specific sînt depășite în mod sistematic ?

— în momentul de față — se scuza 
directorul comercial al centralei — ni
meni nu răspunde pentru stabilirea ero
nată a unor norme de consum.

— Bine, dar centrala are îndatorire» 
să acționeze In acest domeniu...

— Problema ne depășește. Și apoi, nu 
»e poate face chiar totul de la început

E adevărat, centrala funcționează de 
clteva luni ; dar ce înseamnă „problema 
ne depășește" 7 Dar prevenirea formării 
stocurilor supranormative — și a- 
ceastă problemă întrece puterile cen- 
taleî 7 N-am putut afla răspuns. Cînd 
am efectuat investigațiile, la uzina 
de pompe existau stocuri supranor
mative în valoare de 540 000 lei la 
laminate, tablă și țevi, de 467 000 lei 
la fontă, de 124 000 lei la organe de 
asamblare. Fabrica de ventilatoare imobi
liza o valoare mai modestă, doar 800 000 
lei, iar „Grivița Roșie" deținea peste 30 
milioane lei în stocuri supranormative.

A schițat vreun gest centrala indus
trială in fața neglijenței în întocmirea 
cererilor și specificațiilor de materiale 7 
Pentru trimestrele III a.c. și I 1970 
ultima uzină a depus la forul său de 
resort, în lunile martie și iulie, 
specificații la tablă inoxidabilă — 
necesară unor comenzi — pentru 2.1 
tone și, respectiv, 1,5 tone. La 1 
august, însă, a revenit asupra cere
rilor sale, solicitînd cantități mult mai 
mari — în total, 23 tone. Cînd s-a greșit 
și ce siguranță există că nici acum cere
rile nu sînt exagerate 7 întrebăm spe
cialiștii uzinei, întrucît cei din centrală, 
după cum spuneam, au luat de bune 
ambele variante. Nu au avut timp să le 
verifice. Problema îi depășea...

Pe filiera relațiilor : centrală in
dustrială — întreprindere am ana
lizat succint și modul in care se în
deplinesc atribuțiile privind organi
zarea producției și a muncii. In 
esență, statutul-cadru prevede că 
centrala organizează, coordonează 
și controlează desfășurarea intregii 
activități de conducere, de organi
zare științifică a producției și a 
muncii și de normare a muncii, 
din sfera za de activitate.

— Pînă In prezent, nu am sesizat nici /
un element distinct calitativ in sprijini- > 
rea și îndrumarea Întreprinderii în do- > 
meniul, atît de important, al organizării y 
superioare a producției și a muncii (ing. y 
Dimitrie Grecov, directorul uzinei d« \ 
pompe). C

— Nu am nici o dovadă care să ateste r
eă centrala a făcut vreun pas în vederea <r 
organizării mai bune a producției și 
muncii noastre. Uzina a trimis forului de y
resort, spre studiere și, eventual, genera- >
lizare, unele studii — a căror eficiență y
anuală însuma peste 1 milion lei. Nici a- y
cum nu ni s-a răspuns (ing. Ionel Șerbă- y 
nescu, șef serviciu organizarea producției y
și a muncii la uzina „Grivița Roșie"). y

— Centrala ar trebui să „forțeze" ge- Z
neralizarea unor metode bune. Mă gîn- Z 
dese, de pildă, la faptul că uzina „Grivița Z 
Roșie" dispune de instalații mecanizate > 
pentru planificarea și programarea pro- y 
ducției. întrucît și uzina „Independența" y 
trebuie să primească asemenea instalații, y 
ar fi bine să pregătim acolo, din timp, y 
cadrele necesare. Pe de altă parte, uzina y 
noastră ar putea împărtăși și altor uzine Z 
din centrală experiența privind aplica- Z 
rea metodelor matematice moderne la Z 
normarea personalului tehnico-adminis- y 
trativ. Dar centrala se menține, inexpli- y 
cabil, In expectativă' (ing. Dorin Fulea, y 
director tehnic al uzinei „Independența" C 
— Sibiu). <

în replică la toate aceste aprecieri, tov. Z
Ing. Diamandi Gugiu, șeful serviciului or- Z 
ganizarea producției din centrală, ne-a Z 
spus : y

— La nivelul centralei, ne ocupăm de y
problemele „în mare" ale organizării pro- y 
ducției și a muncii, analizînd pe baza ra- y 
portărilor întreprinderilor modul tn care y
acestea finalizează măsurile îndreptate j
spre creșterea productivității muncii. C

— Concret, la ce vă referiți 7 <
— Am definitivat, Ia unele întreprin- C

deri, un plan de acțiune pentru îmbu- Z
nătățirea normelor de timp. Z

Am cercetat, împreună, rezultatele ob- y
ținute după prima lună de aplicare a a- >
cestei acțiuni. La familia de pompe „Jiu" y
s-a prevăzut o reducere a normelor cu y
300 minute pe fiecare' pompă ; s-a reali- C
zat o diminuare de... 2100 minute. La C
pompele „Olt", reducerea efectivă a fost c
de 2,5 ori mai mare decît se prevăzuse, Z
iar la cele din familia „Mii" de 5 ori. Z
Pentru lunile iunie, iulie și august, date- y
le lipseau. Vădit incomodat de această Z
situație, ing. Gugiu a justificat: „La în- y
ceputul lunii septembrie am dat Indicații y
întreprinderilor în vederea reașezării a- C
cestui plan de acțiune și punerii sale de C
acord ou posibilitățile reale ale uzinelor". Z

Acțiunea de care aminteam nu a cu- C
prins toate unitățile centralei. De pildă, C
s-a considerat că dacă In luna aprilie Z
fabrica de ventilatoare a realizat un in- Z
dice mediu de îndeplinire a normelor de Z
118,3 la sută, depășirea este normală. Z
Centrala nu a mai intervenit, cu toate y
că la sfîrșitul lunii iulie acest indice a y
atins nivelul de aproape 124 la sută. Oare \
aceasta să însemne „ne ocupăm de pro- (
blemcle mari ce revin centralei în dome- C
niul organizării științifice a producției și {
a

Ne oprim la activitatea centra
lei industriale In domeniul desfa
cerii și comercializării produselor. 
Centrala are obligația să asigure 
un „portofoliu" permanent de co
menzi întreprinderilor în subordi
ne, să organizeze activitatea de 
contractare a produselor de către 
unitățile sale, urmărind, totodată, 
realizarea exemplară a contracte
lor încheiate de unitățile ce o com
pun.

Am spicuit doar cîteva din sarcinile ce 
revin centralei în activitatea de finali
zare a producției — și aceasta, întrucît 
nu s-au clarificat, încă, de organele în 
drept, atribuțiile ce-i revin. „Producția 
finită a două din unitățile centralei — 
pompele și ventilatoarele — se desface 
prin intermediul D.G.P.S.L. — ne spunea 
tov. ing Ilie Iliescu, director tehnic al 
centralei. Centrala nu este cu nimio în
datorată In acest domeniu. Este o situa
ție anormală, pe care o vom înlătura. 
Rezolvarea el nu depinde, însă, numai 
de noi".

Deci, centrala are sarcini precise și po
sibilitatea de a asigura aprovizionarea 
uzinelor, dar nu se poate ocupa cum tre
buie de desfacerea producției marfă. Nu 
are nici drepturi, nici obligații. Este o 

• stare de lucruri greu de înțeles. Cu atît 
mai mult, cu cit investigațiile noastre au 
relevat că, în privința desfacerii produc
ției de utilaj chimic, situația s-a îmbu
nătățit sensibil, în comparație cu perioa
da corespunzătoare a anului trecut.

Reținînd acest aspect pozitiv, nu pu
tem trece cu vederea neajunsurile care 
mai persistă în ce privește livrarea unor 
produse finite de către unitățile acestei 
centrale industriale. Tov. I. Ilerlca, din 
cadrul serviciului desfacere al uzinei „In- 
dependența“-Sibiu, ne spunea : „Acum, 
documentația tehnică a beneficiarilor 
este trimisă uzinei de către centrală. 
După ce uzina se pronunță asupra posi
bilităților de execuție a comenzilor, a 
termenelor de livrare, se emite reparti
ția. Este o formă obișnuită de lucru fo
losită de oricare centrală. La noi există, 
Insă, zeci de cazuri In care centrala 
emite repartiții, fără avizul prealabil al 
uzinei, fără ca beneficiarii să prezinte do
cumentații complete. Consecințele sînt 
lesne de Înțeles : dificultăți In producție, 
depășirea termenelor contractuale, ne
ajunsuri de ordin financiar".

Iată, deci, o problemă ce trebuie tra
tată cu toată răspunderea de cei în drept 
din centrala Industrială. Mai ales că ase
menea anomalii au fost semnalate și în 
anii trecuți și provoacă mari deficiențe 
In relațiile furnizorilor cu beneficiarii.

După cum se desprinde din investigațiile anchetei noastre. Cen
trala industrială pentru utilaj chimic și raiinării a obținut unele 
progrese în activitatea ei, dar nu a reușit să se aiirme viguros, să 
soluționeze toate problemele ridicate de întreprinderi. Cauzele 
se datoresc atît stilului de muncă rutinier, insuficient de curajos al 
unor cadre, cit și faptului că întîrzie aplicarea întocmai a preve
derilor statutului de funcționare a centralei industriale.

Evident această stare de lucruri trebuie curmată neîntîrziat. 
„MINISTERELE, CONSILIILE DE ADMINISTRAȚIE ALE CENTRA
LELOR INDUSTRIALE, COMITETELE DE DIRECȚIE — se subliniază 
în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu la cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R. — TREBUIE SĂ MANIFESTE O PREOCU
PARE SPORITA PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA MUNCII DE PLANIFI
CARE, ORGANIZARE ȘI CONTROL, PENTRU REZOLVAREA OPE
RATIVA A PROBLEMELOR PRODUCȚIEI". Ca urmare, este impe
rios necesar să se depășească rapid perioada de acomodare, de 
tatonare și familiarizare cu problemele. Nu trebuie uitat că conclu
ziile ce se vor desprinde din activitatea centralelor industriale 
constituie o bază teoretică și practică pentru aplicarea de noi mă
suri în vederea perfecționării conducerii, planificării și organi
zării economiei naționale. Ministerele, organele economice cen
trale, organele de partid au datoria să asigure neîntîrziat condi
țiile necesare pentru ca activitatea centralelor industriale să se 
desfășoare în strînsă conformitate cu statutul (cadru) de funcțio
nare, cu sarcinile stabilite la Conferința Națională și Ia cel de-al 
X-lea Congres al P.C.R.
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DEZVOLTAREA RELAȚIEI
DINTRE CERCETARE

PROIECTAREȘl
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*

Ing. Nicolae PETRESCU
consilier. Institutul de Proiectări 

pentru Industria Organică de Bază 
$i Petrochimică

O necesitate a valorificării SPECIALIZAU
• L’Opera de wallonie (In «aia Operei Române) l 
Romeo șl Julieta — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) 1 
Idiotul — 20, (sala Studio) : Năpasta — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
Schitu Măgureanu) : Meteorul — 20, (sala 
Alex. Sahla) : Tandrețe șl abjecție — 20, 
Palatului) : Sfîntul Mitică Blajina — 10,30.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" : Cînd luna e albastră — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota zero la purtare — 19.
Î, Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei : A 
ugit un tren — 11.

8 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) i 
Nu te lăsa, Stroe 1 — 19,30.
© Teatrul „Matei Mlllo" din Timișoara (sala dtn Calea 
Victoriei nr. 174 a Teatrului „C. Tănase") : Arta come
diei — 19,30.

..... ■’-"«■"’iinMi—i—

șî UNIVERSALITATE 
in educația culturală

Dezvâltarea continuă a Industrie! 
noastre chimice, progresul rapid al 
chimiei aplicate și existența unei re
țele mereu mai puternice de cerce
tare proprii creează condițiile unei 
valorificări eficiente a rezultatelor 
cercetării chimice tn activitatea de 
proiectare. Aceasta este o cerință 
din cele mai importante pe calea a- 
tingerii nivelului mondial tn dome
niul respectiv, a reducerii importu
lui de instalații complete, licențe. 
Know-how și proiecte reprezentînd 
importante cheltuieli valutare. De 
asemenea, aplicarea la scară indus
trială a unor procedee bazate pe lu
crări proprii de cercetare lărgește 
posibilitățile exportului românesc de 
licențe, proiecte și instalații pentru 
produse chimice.

Unele rezultate ale cercetării, vi- 
zînd fie îmbunătățirea unor procese 
tehnologice (instalații) existente, fie 
construirea unor instalații indus
triale noi, au fost preluate cu relativă 
rapiditate de proiectare. O serie în
treagă de produse din domeniul pe
trochimiei și al industriei organice 
de bază s-au realizat în astfel de ins
talații industriale, proiectate și cons
truite pe baza unor cercetări inter
ne : acizii grași din parafină, deter- 
genții de tip alchil-aril sulfonic și 
alcoolii grași sulfatați, acetilena din 
metan, prin cracare în arc electric, 
stirenul din etil-benzen, acetatul și 
poliacetatul de vinii etc. Reiese, 
și din acestea, că dispunem de capa
citatea tehnică necesară transpune
rii Ia scara industrială a unor pro
cedee și procese tehnologice tot mai 
complexe, elaborate în laboratoarele 
de cercetare din țară.

Cu toate acestea, în ceea ce pri
vește valorificarea prin proiectare a 
lucrărilor de cercetare din sfera chi
miei nu se poate afirma că toate re
zultatele de pînă acum slnt satisfăcă
toare. Cercetări de mult încheiate 
nu au fost încă valorificate, nu au 
fost aplicate la proiecte privind con
struirea unor instalații industriale, 
de producție. Intr-o astfel de si
tuație se află de mai multă vreme 
cercetările legate de producerea po- 
lietilenei A.S. (amil-șodiu). De ase
menea, rămîn nefolosite șl rezulta
tele cercetărilor legate de produce
rea polipropilenel.

Există, desigur, unele dificultăți 
specifice activității de proiectare, 
printre care faptul că realizarea unei 
instalații industriale pe baza rezul
tatelor cercetării interne constituie 
pentru proiectant, de cele mai multe 
ori, o sarcină mult mai dificilă decît 
realizarea aceleiași instalații prin 
import, sau prin reproducerea, la o 
anumită scară, a unei instalații exis
tente în țară. Chiar dacă cercetarea 
a fost completată cu experimentarea 
într-o instalație pilot și dacă pregă
tirea teoretică a proiectantului este 
foarte bună, aceste elemente nu pot 
suplini Integral experiența la scară 
Industrială, de care se dispune în 
celelalte cazuri și care — mai ales 
în sectorul Industriei chimice — are 
o Importanță deosebită. Mal trebuie 
adăugat că uneori nu există nici per

sonalul specializat necesar pentru 
punerea în funcțiune a instalației 
respective și efectuarea probelor ei 
tehnologice, că toate utilajele in
stalației industriale vor fi, de fapt, a- 
devărate prototipuri și deci suscepti
bile de eventuale modificări. Cît des
pre riscurile inerente în ce privește 
costul final al investiției și termenul 
de realizare a indicatorilor tehnico- 
economicl prevăzuți, ele pot fi re
duse, printr-o bună pregătire 
și prin măsuri adecvate. Inter
vin pe de altă parte deficiențe 
organizatorice, care trebuie să fie re
mediate cît mal grabnic. Astfel, legă
tura între cercetare și proiectare ne- 
fiind încă bine reglementată, nu sînt 
prevăzute măsuri care să permită 
realizarea rapidă și experimentarea 
unor utilaje prototip — pe parcursul 
elaborării proiectelor și al construirii 
instalației. Din această cauză, anu
mite lipsuri imprevizibile de concep
ție sau de execuție, ies la iveală cu 
mare întîrziere, în timpul probelor 
tehnologice ale întregii instalații. Nu 
este încă bine reglementat nici rolul 
proiectantului în perioada de fina
lizare — de realizare a instalațiilor, 
de punere în funcțiune și efectuare 
a probelor tehnologice — și nu se 
planifică timpul său de lucru în 
aceste stadii, astfel ca să 1 se 
poată pune mal bine In valoare 
cunoștințele și experiența dobîndi- 
tă. De aici, acțiunea unor fac
tori subiectivi nedoriți, ca ten
dința unor proiectanți, chiar dintre 
cel cu o foarte bună calificare pro
fesională, de a se feri de sarcina ela
borării proiectelor industriale, ba
zate pe cercetări proprii, sarcină care 
implică o responsabilitate mal mare 
Și o muncă mal intensă, mai dificilă.

Consider că este momentul să se ana
lizeze In general posibilitățile de îm
bunătățire a activității de valorifi
care a rezultatelor cercetării interne 
prin proiectare. Iar printre măsurile 
concrete care ar trebui luate de fo
rurile competente se impun, 
în primul rînd, cele menite 
să Îmbunătățească legătura dintre 
cercetare-proiectare. Ar trebui să se 
prevadă, de exemplu, ca proiectarea 
instalațiilor pilot să fie dată In sar
cina celor care vor elabora proiec
tul instalației industriale respective, 
prin aceasta obținîndu-se multiple 
avantaje : proiectantul este obligat 
să ia legătura mai din timp cu cer
cetătorul și să recepționeze,datele 
acumulate de acesta i astfel, el are 
posibilitatea de a face un „exer
cițiu" general de proiectare, pu
țin costisitor, pentru Instalația res
pectivă ; prin participarea la experi
mentarea în instalația pilot, proiec
tantul își însușește o anumită expe
riență și poate influența desfășura
rea experimentării, in scopul obține-

rit tuturor elementelor necesare pro
iectării instalației industriale. Aceas
tă măsură a și fost luată, de altfel, de 
către conducerea Ministerului Indus
triei Chimice, astfel că, în prezent, 
în institutul nostru se elaborează pe 
o asemenea bază proiectele cîtorva 
instalații pilot, pentru care se pre
vede trecerea la stadiul industrial 
(bisfenol, policarbonati, poliesteri, 
anumite insecticide).

Trebuie să se preconizeze, în ace
lași timp, și unele măsuri tehnico- 
organizatorice și financiare, care să 
permită construirea și experimentarea 
unor utilaje prototip, pe parcursul 
elaborării proiectelor și realizării 
instalațiilor, precum și prevederea 
(și legiferarea) posibilității ca, Ir. de
vizul pentru instalațiile realizate pe 
baza cercetărilor interne, să se pre
vadă o anumită sumă pentru even
tuale modificări și completări, a că
ror necesitate ar apărea în cursul 
probelor tehnologice. îmbunătățirea 
organizării serviciilor de obținere a 
ofertelor, prospectelor și informațiilor 
pentru utilaje de import, precum și în
credințarea sarcinii de elaborare a 
proiectelor instalațiilor industriale 
.pe baza cercetărilor interne a ingi
nerilor proiectanți chimiști cu cea 
mai bună calificare reprezintă 
alte căi interesante și necesare.

Folosirea în mai mare măsură a 
rezultatelor cercetărilor științi
fice interne in proiectele pe 
care le întocmim constituie nu 
numai o activitate utilă, dar și 
o sarcină extrem de stringentă a ac
tivității de proiectare, o cale sigură 
de valorificare superioară a poten
țialului de concepție existent

O ta nord prin nord-vest : PATRIA — 9 : 12 ; 15 î 
18 ; 21, FESTIVAL — 8.30 ; 11,30 : 14.30 ; 17,30 ; 20.30, la 
grădină — 19.
• Angelica șl sultanul : REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ■,
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MODERN 
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, STADIONUL
DINAMO — 19, ARENELE ROMANE — 19,30.
• Omul care valora miliarde : LUCEAFĂRUL — 9 | 
11,15 ; 13,30 I 16 ; 18,30 ; 20,45, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GRADINA DOINA — 19,30.
• Omul cu ordin de repartiție : VICTORIA — 8.301 
10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20.45.
• My fair lady : CENTRAL — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20. 

Vera Cruz: LUMINA — 9,15—16,30, în continuare.

Program pentru copil : DOINA — 9—10.
Vîrsta ingrată : DOINA — 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18.15 ; 20.30,

• Vera Cruz : LUMINA — 9,15—16,30, în contim
• Discuție bărbătească : LUMINA — 18,45 ; 20.45.
•
• .
GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cînd voi fl mort și livid : UNION — 10 : 14.30 i
16.30 ; 18,30 ; 20,30.
• Totul pentru rîs (dimineața) : Săgeata cosmică ) 
Profetul ; Natali ; Moleculele vieții, Fata babei șl fata 
moșului j S-a rupt (după masă) : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
O Un glonte pentru general : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 |
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 J
20.30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 : 20.15. la gră
dină — 19,15.
• O chestiune de onoare : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15 ; 17,45 I 20, VITAN — 15,30 ; 18, la grădină 
— 19,30, RAHOVA — 15,30 ; 18, la grădină — 19,30.
• Tinerețe fără bătrînețe : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
O Omul momentului : DACIA — 8,45—20,45 tn conti
nuare, GRĂDINA PROGRESUL PARC — 19,30.
« Tigrul : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, 
la grădină — 19,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, la grădină — 19,15, ARTA — 9—15.45 
continuare ; 18 ; 20,15, la grădină — 19,30
• La dolce vita : DRUMUL SĂRII — 15.30 ; 19.
o Creola ochii-țl ard ca flacăra : COTROCENI
15.30 ; 18 ; 20,30, FLACĂRA — 15.30 ; 18 ; 20,30.
O Soarele vagabonzilor : FLOREASCA — 11,15 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,45, GRĂDINA BUZEȘTI — 19.30.
• Sherlock Holmes : VOLGA — 9.30—16 In continuare ; 
18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9.15—16 în continuare ; 18,15 1
20.30.
• Profesioniștii : MUNCA — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
e Noaptea generalilor : PROGRESUL — 15,30 ; 19.

PE ECRANELE CINEMATOGRAFELOR

Comedie de actualitate, realizatâ de studiourile■ ----- ----- . -------------- 1 poloneze tn regia lui L. Jeannot. Cu: Bogumil
Kobiela, Iga Mayr, Maja Wodecka, Eva Szykulska, Barbara Modelska și alții.

Drumul artei sau al fi
lozofiei nu comportă schim
bări de peisaj atît de spec
taculoase ca cele din do
meniul tehnicii, ca trece
rea de la tracțiunea a- 
nimală la avionul su
personic și la rache
tă Dar și cieația de valori 
artistice și de generalizări 
filozofice cunoaște o îmbo
gățire cantitativă și o di
versificare asemănătoare. 
Le consemnează cataloagele 
bibliotecilor, ale muzeelor, 
filmotecilor și discotecilor.

Cultura nu se măsoară, 
desigur, cu tona și cu me
trul, deși și aici cifrele sta
tistice sînt1 indispensabile, 
dar secundare. O butadă 
faimoasă definea cultura 
drept „ceea ce rămîne după 
ce ai uitat tot". Cultura 
înseamnă integrare și nu 
numai acumulare, forma
rea de deurinderi și de 
metode de contact cu arta, 
știința și filozofia, discer- 
nămint și gust. Omul — 
fișier, în stare să exhibeze 
în orice clipă o informație 
cu Care vădit nu știe ce 
să facă, seamănă prea mult 
cu un robot Omul de cul
tură știe unde să caute și 
cum să coreleze faptele.

Acumularea de cunoștin
țe nu este suficientă, dar 
e indispensabilă pentru 
formarea unui mod de a 
gîndi și aprecia critic, pen
tru a te putea bucura de 
valori și a le putea cîntări 
comparativ

Transpusă pe planul ar
tei și al disciplinelor uma
niste apare opoziția între 
necesitatea specializării și 
aspirația spre universali
tate. Intr-un roman de 
William Saroyan, un copil 
contemplă rafturile biblio
tecii municipale ; e fasci
nat și parcă strivit de sem
nele gîndirii omenești. In 
această situație se află fie
care dintre aspiranții la 
cultură, de toate vîrstele. 
Masa de producții cît de 
cît semnificative din artă 
sau filozofie sporește în
tr-o proporție apropiată de 
cea a creației științifice și 
tehnice. Neofitul e întîm- 
pinat din toate părțile de 
opere, de direcții și curente 
noi. In raport cu știința 
și cu tehnica există și aici 
o deosebire. Acolo istoria 
domeniului respectiv îl in
teresează doar pe strictul 
specialist. Poți fi un exce
lent inginer său matema
tician, fără a avea cunoș
tințe deosebite din istoria 
tehnicii sau a matematicii. 
In artă, informația isto
rică e însă indispensabi
lă. Există un raport intre 
istorie și permanență pe 
care îl tăgăduiesc doar 
adepții exclusiviști al mo
dernității. Dar nici aceștia, 
oricît și-ar teoretiza pre
ferințele pentru moderni, 
nu vor susține Inutilitatea 
cunoașterii iui Shakespeare 
sau a lui Bach.

Opoziția între aspirația 
spre cunoașterea multila
terală și necesitatea de a 
se limita are aspecte dife
rite, după cum o privim din 
unghiul creatorului sau din
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cel al consumatorului de 
cultură.

Devine din ce tn ce mai 
dificilă creația cu egale 
disponibilități și cu succes 
egal în teritorii culturale 
deosebite. Istoria cunoaște 
momente în care s-au ivit 
creatori multilaterali. An
tichitatea elenă și Renaș
terea sînt perioadele cei 
mai adesea citate. Leonar
do da Vinci a fost angajat 
de ducele Milanului nu 
pentru arta pictorului sau 
a sculptorului, ci pentru 
iscusința inginerului și a 
inventatorului. , In ultima 
sută de ani, asemenea ex
plorări creatoare de teri
torii îndepărtate, opuse 
chiar, sînt tot mai rare. Se 
ajunge cel mult la ocupații 
compensatorii. „Vioara lui 
Ingres" e o formulă cu
rentă. S-ar putea vorbi la 
fel de îndreptățit de „vioa
ra lui Delacroix". Aseme
nea „viori" sînt, prin de
finiție, îndeletniciri se
cundare și nu depășesc di
letantismul, mai ales cind 
domeniile sînt foarte deo
sebite. Max Planck a com
pus muzică, dar faptul are 
numai interes anecdotic.

S-a remarcat frecvența 
personalităților enciclope
dice în cultura noastră. Se 
pot cita mai multe ase
menea nume, de la Dimi- 
trie Cantemir la Nicolae 
Iorga și la George Căli- 
nescu. Se constată, ca un 
proces firesc, că dome
niile creației au trebuit să 
se restrîngă treptat. Dimi- 
trie Cantemir a scris lu
crări de istorie și de filo
zofie, de teoria muzicii, o- 
pere beletristice. După două 
secole, într-o perioadă de 
maturizare și diversifi
care a culturii noastre. Tor- 
ga a adăugat operei sale 
istorice încercări în mai 
toate genurile de literatu
ră și vaste sinteze de isto
rie literară. G. Călinescu 
s-a împărțit între critică, 
poezie și roman. Interesul 
lui pentru muzică sau ar
hitectură a intrat doar în 
țesătura romanelor sau a 
generat considerații este
tice.

Privită sub unghiul con
sumatorului, alternativa u- 
niversalitate — specializare 
ridică probleme importante 
peste care nu se poate trece 
mai ales în activitatea 
de răspîndire a culturii 
într-un stat socialist. Uma
nismul — în sens larg — 
al culturii de mase o face 
atentă la sentimentul de 
insatisfacție pe care îl în
cearcă omul modern în
chis în specialitatea lui 
și îndeamnă la căutarea 
unor soluții eficiente.

Fiecare dintre noi am 
putut constata fenomene cu 
semne algebrice deosebite. 
Am întîlnit atîția munci
tori și tehnicieni la con
ferințe de inițiere muzica
lă, de istorie a filmului 
sau a artelor plastice. Am 
întîlnit și ingineri sau me
dici care dovedeau o în

tristătoare lipsă de preocu
pare artistică. E cunoscut 
și fenomenul simetric, întru 
nimic preferabil, al artistu
lui profesionist ale cărui 
cunoștințe în știință și teh
nică, adesea chiar în isto
rie sau filozofie, se află la 
nivelul roții și al morii cu 
apă.

Pentru construirea unei 
punți destul de largi întro 
specialități și cultura uma
nistă (căci de educația ști
ințifică au a se ocupa cei 
calificați) există instrumen
te numeroase. Țelul lor 
este formarea opticii și 
gustului, a ceea ce se poate 
numi atitudinea culturală. 
Fiind vorba de discipline 
istorice, ele îl ajută pe 
nespecialist să plaseze o- 
perele și creatorii în am
bianța lor.

Cealaltă latură — inse
parabilă — e formarea de 
criterii mai ferme pentru 
compararea și aprecierea 
valorilor. Printre numeroa
sele probleme ce ar merita 
să fie dezbătute ar intra 
și rolul unor instituții cul
turale ca teatrul, radiotele- 
viziunea, disociindu-se ac
tivitatea culturală de diver
tisment. Nu oportunitatea 
divertismentului ușor, in
dispensabil pentru destin
dere, e in discuție, ci mi
nima lui calitate artistică. 
Unele filme seriale de la 
televiziune, seria de peli
cule cu „frumoasa Angeli
ca" ori cele cu spargeri la 
bănci, făcute din pură pa
siune, nu vor putea duce 
la formarea de criterii, ci 
la vicierea lor, la derută 
în plan estetic, ia consecin
țe nu o dată păgubitoare în 
plan moral. Cerem o ase
menea calitate obiectului 
cotidian și vorbim îndrep
tățit de estetica industria
lă. E cu atît. mai firesa 
s-o pretindem literaturii, 
muzicii ușoare, filmelor, 
oricăror manifestări de 
artă. Prea numeroasele 
perle de felul lui „porum
bel, micuț poștaș din zarea 
albastră" coboară evident 
gustul mediu pentru că 
se înfățișează celui neini
țiat în straie ce par a fi 
literare.

Aspirația gpre universal 
lh artă nu ne face să nă- 
zuim ca orice auditor 
cunoască amănunțit viața și 
creația lui Mozart sau Bau
delaire. Trebuie să ajungă . 
Insă să prețuiască valorile, ' 
să respingă platitudinea în 
sunete sau cuvinte și, mai 
ales, să-și dea seama prin 
proprie experiență că spe
cialitatea și cultura se în
tregesc și «• adîncesc una 
pe alta.

Pe terenul practicii, a- 
ceastă sinteză de atitudini 
și de formații devine o ce
rință fundamentală. Fără 
îngustimi și intoleranțe, 
școala și filmul, radioul și 
presa, toate instituțiile de 
educare culturală au de e- 
chilibrat cu discernămint 
cele două laturi, în datele 
contemporaneității. Ele se 
sprijină pe ceea ce au creat 
prețios secolele, dar vor-* 
besc oamenilor de la noii 
de astăzi.

(Urmare din pag. I)

acestor lucrări, măsura în care 
ele reflectă realitățile vieții noas
tre noi — răspunzînd pre
ocupărilor maselor celor mai largi
— sau aduc pe scenă caractere 
autentice, vii, conflicte semnifica
tive pentru epoca socialismului. A- 
ceasta presupune elaborarea atentă 
a repertoriului, pregătirea din timp 
și cu seriozitate a noilor premiere. 
Nu ne propunem însă — ar fi și 
prematur — să analizăm piesele 
anunțate. De altfel, acest lucru, 
practic, nici nu ar fi posibil, în 
principal din două motive : primul
— în bună măsură noile piese ro
mânești nu sînt cunoscute decît 
strict de conducerile teatrelor res
pective ; al doilea — o anumită 
parte (de loc de neglijat) din lu
crări nu au încă textul defini
tivat. Să examinăm cauzele pe rînd.

Strădania de promovare a pie
sei românești presupune în primul 
rînd criteriul ideologic calitativ, e- 
fortul aducerii pe scenă a unor pie
se izvorîte dintr-o viziune clară a- 
supra realității socialiste, a unor 
piese capabile să angajeze adine, 
spiritual și sufletește spectatorul, 
să-i transmită un mesaj op
timist, plin de încredere în viața 
și în forțele omului, un mesaj 
care să-i sporească resursele vi
tale, creatoare.

Ce întreprinde teatrul pentru a 
ajunge la un asemenea rezultat ? 
Răspunsurile primite la anchetă au 
vădit una și aceeași modalitate: 
colaborarea strînsă cu autorii. In 
unele cazuri se lucrează cu autorii 
pe textul noilor piese. Desigur, a- 
cesta reprezintă un mijloo prin 
care o instituție artistică poa
te ajuta un dramaturg să eli
mine din lucrare elementele 
confuze, neviabile, nerealizate ar
tistic. Dar nu singurul 1 Cu toate 
acestea, din peisajul vieții noastre 
teatrale alte inițiative lipsesc cu 
desăvîrșire. De aceea, pînă în mo
mentul primei ridicări de cortină, 
piesele originale își păstrează cel 
mai desăvîrșit „secret" în sertarele 
direcțiunilor teatrelor. Considerăm, 
pentru a oferi doar cîteva sugestii, 
că s-ar dovedi foarte utilă măsura 
supunerii discuției publice a unor 
astfel de lucrări dramatice ajunse 
într-un stadiu avansat al definiti
vării. Publicarea lor în periodicele 
de cultură, în revista „Teatrul", or
ganizarea unor mese rotunde, a u- 
nor dezbateri teoretice cu concursul 
unor critici de specialitate, a unor 
reprezentanți ai marelui public ar 
putea determina un efect mai sub
stanțial, mai prompt asupra conținu
tului lor și, implicit, asupra între
gii stagiuni. Asemenea dezbateri ar 

trebui inițiate și de secția de dra
mă a Uniunii Scriitorilor — „secție" 
ineficace prin lipsa de activitate — 
cît și de Asociația oamenilor de 
artă din institutele teatrale și mu
zicale (A.T.M.) care s-a axat, lucru 
inacceptabil, numai pe o activitate 
documentară utilă.

Cea de-a doua cauză a Imposi
bilității formulării unor aprecieri 
realiste asupra nivelului calitativ 
al stagiunii care începe se referă 
la nedefinitivarea unor lucrări. Fe
nomenul nu este, din păcate, nou. 
Lipsa de certitudine a repertoriu
lui a generat și în stagiunile tre
cute apariția unor piese slabe, a 
unor lucrări sărace în idei, care 
au văzut lumina rampei numai 
sub presiunea „obligației" de a o- 
nora numărul de premiere planifi
cat Si în actuala stagiune, dacă 
cercetăm cu atenție lista piese
lor originale ce vor fi jucate, vom 
observa că o anumită parte din
tre ele sînt însoțite de o mică ad
notare : „text în curs de definiti
vare". Tată, foarte succint, o situa
ție statistică întocmită din acest 
punct de vedere pentru cîteva 
teatre la data de 15 septem
brie : Teatrul din Bacău — din 
cinci piese originale contemporane, 
trei nu au textul definitivat | Tea
trele Naționale din Cluj și Iași — 
din trei, una ; Teatrul din Bîrlad 
— din două, una ; Teatrul din Plo
iești — din trei, două ; Teatrul din 
Turda — din cinci, două etc. Fie
care din aceste teatre ne poa
te desigur prezenta o întreagă lis
tă de explicații, de cauze obiecti
ve. Dar pregătirea unei stagiuni e 
un proces permanent, neîntrerupt. 
De aceea, discuțiile cu autorii, lu
crul pe text trebuie să se desfă
șoare nu în pripă, ci atît cît 
este necesar astfel ca, în fi
nal, teatru] să poată prezen
ta un text de o înaltă valoare 
ideologică și artistică. Directorul, 
secretariatul literar, consiliul ar
tistic sînt direct răspunzători de 
calitatea lucrărilor dramatice care 
vor vedea lumina rampei,

★
Ancheta noastră a căutat răspuns 

și unei alte întrebări, referitoare 
la una din laturile fundamentale ale 
activității unui teatru : atenția care 
se acordă dramaturgiei clasice na
ționale. Tocmai de aceea, nici o 
explicație nu ni se mai poate oferi 
atunci cînd remarcăm foarte slaba 
reprezentare în repertorii a piesei 
românești clasice și dintre cele două 
războaie.

Pentru prezența ei masivă, per
manentă, sistematică în repertoriu 
nu este nevoie să invocăm argu
mente sentimentale Dramaturgia 
noastră clasică, dintre cele două

războaie, reprezintă un tezaur de 
valori etice, sociale și artistice 
specifice poporului român. Auten
ticitatea, capacitatea ei adîncă de 
a reflecta trăsături definitorii ale 
spiritualității naționale, înaltele 
valori etice ale poporului nostru 
— capacitatea de acțiune și de me
ditație asupra mersului istoriei și 
societății noastre, prezența conti
nuă a unei nobile aspirații la fru
musețe, generozitate, înaltă uma
nitate, elogiul cinstei, muncii — sînt 
calități care pledează suficient pen
tru permanența acestei drama- 

Teatrele la început 
de stagiune

turgil tn repertoriu. Ar mal tre
bui amintit un fapt : piesele ro
mânești ale acestei întinse peri
oade s-au dovedit capabile a asi
gura de-a lungul vremii unele 
din cele mai mari succese ale tea
trului românesc, fiind unanim apre
ciate de spectatori, care și-au fă
cut prin ele și datorită lor educa
ția artistică.

Este adevărat, trebuie apreciată 
includerea numelui lui Caragiale 
pe afișul Teatrelor Naționale din 
București și Craiova, al Teatrului 
„Nottara", ale teatrelor din Bra
șov, Brăila, Baia Mare, includerea 
numelor lui Camil Petrescu, V 
Voiculescu, G. M Zamfirescu, Radu 
Stanca, în repertoriile unor teatre. 
A dispărut monotonia alegerii: ti
tlurile s-au diversificat, au sporit. 
Dar în raport cu bogăția reperto
riului nostru clasic considerăm că 
există încă multe absențe nejustț- 
cate de pe afișul acestei stagiuni.

Este posibil ca teatre ca cele din 
Piatra Neamț Bacău, Tg. Mu
reș, Turda sau Teatrul Național 
din Craiova să nu aibă în reperto
riu nici o piesă din dramaturgia 
românească interbelică ?

Tot aici vrem să ridicăm și o altă 
problemă Cele mai multe din 
instituțiile noastre teatrale continuă 
să ignore și în această stagiune dra
maturgia pentru tineret. Spectaco
lele pentru elevi, studenți, tineri

muncitorî — tn funcție de profi
lul fiecărei localități — sînt, calita
tiv și numeric, sub așteptări. In o- 
rașele țării există o pronunțată 
structură tinerească a spectatorilor, 
educația artistică a tinerei genera
ții reprezintă o obligație principală 
a instituțiilor teatrale. Și totuși, în 
foarte puține locuri ni s-a vorbit 
despre deschiderea (sau continua
rea) unor cicluri de conferințe ex
perimentale și de lecturi dramatiza
te pentru tineret, cu autori și piese 
fundamentale ale literaturii româ
nești și universale (cum ar fi la

Botoșani prezentarea a două celebre 
farse medievale șl a unui spectacol 
lecție cu tema „Renașterea"). De 
asemenea, sînt incluse in reperto
riu puține piese care să vorbească 
tinerilor despre problemele specifi
ce ale generației lor. Iată de ce con
siderăm că fiecare teatru are obli
gația să-și întocmească încă de pe 
acum, pentru stagiunea viitoare, un 
plan riguros pentru valorificarea 
dramaturgiei clasice și promovarea 
unor lucrări care să se înscrie în
tr-o acțiune amplă de educație so
cială si artistică a tinerei generații.

★
Harta teatrală a țării va cuprin

de aproape toate marile epoci ale 
teatrului universal, aproape toate 
piscurile literaturii dramatice. U- 
nul din evenimentele anului îl 
vor constitui fără îndoială cele 
zece premiere Shakespeare. Bine 
pregătite, ele vor reprezenta deo
potrivă promițătoare tntîlniri cu 
repertoriul „marelui Will" (Teatrul 
din Piatra Neamț), noi, hotăritoare 
confruntări ale colectivului teatral 
(așa cum speră Vlad Sorianu — 
directorul Teatrului de Stat din 
Bacău), un moment de continuitate, 
un moment al unei preocupări de 
durată și de perspectivă (Teatrul 
Național din Craiova și Teatrul din 
Tg. Mureș).

Și totuși, și în cazul dramaturgiei 
universale, în repertoriul teatrelor 

se face simțită lipsa unei necesare 
rigori științifice. Consultînd pro
punerile de repertoriu din acest an, 
ca și programul stagiunilor trecute, 
se poate observa că foarte puține 
teatre și-au întocmit un plan sis
tematic de abordare a marilor va
lori ale dramaturgiei. Dacă, de pil
dă, la Teatrul Național din Craiova 
se poate vorbi despre o încercare de 
a aduce an de an pe scenă cele mal 
Importante lucrări ale lui Shakes
peare — drame sau comedii — dacă 
la Teatrul Mic s-a conturat deja ten
dința de a monta unele din cele mai 

prestigioase piese ale dramaturgiei 
contemporane, la celelalte instituții 
teatrale asemenea preocupări sînt 
tncă destul de timide. Așa se și ex
plică faptul că tragediile și come
diile antice, Indispensabile ori
cărui edificiu de educație tea
trală a spectatorilor, sînt în toată 
țara. In actuala stagiune. în număr 
de două : un Sofocle și un Plaut. 
In funcție de o justă apreciere a 
resurselor artistice ale fiecărei In
stituții teatrale, dar și de o cunoaș
tere mai precisă a preferințelor 
spectatorilor, desigur, repertoriul 
universal trebuie stabilit într-o 
perspectivă largă, care să cuprindă 
multe stagiuni

Ar
De-a lungul celor opt luni ale 

unei stagiuni, un teatru anunță — 
și de cele mai multe ori reali
zează 8—10 pînă la 12 premie
re. Dar ceea ce interesează condu
cerea instituție! este realizarea 
numărului de premiere șl nu rit
micitatea lor Poziția ni se pare 
greșit?. deoarece momentul cînd 
acestea ajung în fața spectatorilor 
nu ar trebui să lase indiferent pe 
nimeni și în primul rînd' instituția 
artistică respectivă.

Stabilirea cu maximă exactitate a 
fiecărei premiere în cadrul între
gii stagiuni — așa cum se proce
dează în toat“ marile instituții ar
tistice ale lumii — reprezintă un
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excelent mijloc pentru îmbunătăți
rea vieții noastre teatrale.

Numai că, între concluziile teo
retice și realitatea practică dis
tanța este considerabilă. Citind 
răspunsurile conducerilor teatre
lor la întrebarea: „Cînd veți avea 
premiera primei piese originale 
românești", se poate lesne vedea 
că ea a fost fixată ferm Dar pre
miera imediat, următoare plutește 
în cel mai deplin vag

„Premiera va avea loc spre sfîr- 
șitu) lunii octombrie" (Teatrul din 
Pitești). „Premiera piesei „Nota 
zero la purtare" nu are data defi
nitivată" (Teatrul din Botoșani) 
etc.

★
Am repeta un adevăr acceptat 

de toată lumea dacă am afirma că 
repertoriul unui teatru nu repre
zintă o sumă aritmetică de titluri 
de piese și nume de autori, ci un 
proces mult mai complex a cărui 
finalitate se verifică numai și nu
mai în raport cu cel căruia i se 
adresează nemijlocit : publicul
(pectator. tată de ce. una din în
trebările adresate conducerilor 
'eatrelor a fost : „Cum ați sondat 
opinia publicului celui mai larg 
pentru stabilirea unui repertoriu 
variat si de calitate ?“ Pentru a 
oferi o imagine cît maj fidelă a 
preocupărilor teatrelor în această 
direcție vom căuta să sistemati
zăm răspunsurile primite.

Unele dintre ele recunosc des
chis absența oricăror forme de 
sondare a interesului și preferin
țelor spectatorilor :

— N-am întreprins forme deose
bite de sondare a opiniei publice 
(Dumitru Pîslaru, directorul Tea
trului din Galați)

— O sondare științifică a publi
cului nu am făcut (Tamas Toth, 
directorul Teatrului din Tg Mu
reș)Alte răspunsuri, deși atestă o 
preocupare în acest sens, vorbesc 
totuși despre acțiuni limitate, lată 
cîteva dintre ele t

— Ne-am străduit să ținem sea
ma de preferințele publicului ex
primate fie prin frecventarea 
elocventă a unor spectacole și evi
tarea altora, fie prin „critică 
orală", fie prin chestionarele lan
sate de teatru printre spectatori 
(Vlad Sorianu. directorul Teatru
lui din Bacău)

— tn stabilirea repertoriului am 
avut drept ghid și cîteva sondaje 
ale opiniei spectatorilor, ocazio
nate de prezentarea unor snecta- 
cole tn cadrul zilei mondiale a 
teatrului (Ion lordache, director 
4djunct al Teatrului din Ploiești) 

Socialismul a înlesnit accesul Ia 
cultură a mii și mii de oameni, care 
așteaptă din partea instituțiilor ar
tistice un răspuns de un înalt nivel

® B ® B F
ideologic Ia problemele fundamen
tale ale vieții contemporane. Pe de 
altă parte, datorită intensului proces 
de industrializare, un mare număr 
de locuitori din mediul rural și-au 
părăsit vechiul mod de viață ve
nind la oraș. Ei constituie o pătură 
aparte a populației, pentru ca>e 
procesul de urbanizare reprezintă 
o problemă complexă Ce au între
prins teatrele, concret, pentru a 
atrage spre cultură această cate
gorie de oameni, destul de nume
roasă 7 La fel de ignorate au 
fost și alte categorii, cum ar 
fi țăranii cooperatori, tineretul, in
telectualitatea tehnică etc.

Ește drept că în unele părți am 
întîlnit și alte acțiuni care și-au 
propus să-1 transforme pe spec
tator într-un coautor al de
finitivării stagiunii. Inițiativele 
sînt însă, din păcate, izolate.

La Oradea, rezultatele sondajului 
vor fi publicate, comentate și supuse 
discuției publice în „Familia" ; la 
Craiova și la Petroșani, ziarele ju
dețene au Inaugurat o rubrică-tribu- 
nă pentru discutarea stagiunii tea
trale ; la Botoșani au fost prezen
tate spectacole în întreprinderi și 
școli, urmate de discuții, _ au fost 
consultați în consfătuiri lărgite ale 
consiliului artistic diferiți intelec
tuali din oraș, printre care și 
membrii cenaclului literar. _

Cu toate aceste încercări de a 
conferi relațiilor dintre teatru și 
spectatori un caracter mai organi
zat, mai științific, ceea ce s-a rea
lizat pînă în prezent este insufici
ent și necesită radicale îmbunătă
țiri.

★
Nu au putut fi, desigur, epuizata 

în această anchetă toate as
pectele actualei stagiuni teatrale. 
Am dorit doar să indicăm cîteva 
„puncte nevralgice" asupra cărora 
este necesar să se îndrepte neîn- 
tîrziat atenția organelor culturale. 
Primul obiectiv al instituțiilor tea
trale în zilele Imediat următoare 
considerăm că trebuie să-1 consti
tuie definitivarea optimă a reper- 
toriilor, în așa fel îneît fiecare tea
tru să aibă un afiș de spectacole 
echilibrat, cuprinzător, cu piese 
reprezentative din literatură ro
mână și universală, menite să con
tribuie la educarea socială și artis
tică a spectatorului, la creșterea 
continuă a prestigiului teatrului 
românesc — teatru de bogate tra
diții umaniste.

Anchetâ realizatâ de :
Natalia STANCU și 
Radu CONSTANTINESCU, 
cu sprijinul corespondenjiloC/ 
„Scînteii*
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ÎNTÎLNIRE
LA C. C. AL P. C. R.

Tovarășii Paul Niculescu-Mizil 
și Gheorghe Pană, membri ai Co
mitetului Executiv, ai Prezidiului 
Permanent, secretari ai C.C. al 
P.C.R., s-au întîlnit sîmbătă cu to
varășul Carlo Galluzzi, membru al 
Direcțiunii Partidului Comunist 
Italian, șeful secției externe a C.C. 
al P.C.I., care face o vizită în țara 
noastră.

A participat tovarășul Andrei

Ștefan, prim-adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R.

Cu acest prilej s-a făcut o infor
mare reciprocă asupra activității 
celor două partide și s-a exprimat 
deopotrivă dorința de a dezvolta și 
în viitor relațiile de caldă priete
nie și solidaritate internaționalistă 
statornicite între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Italian.

Plecarea delegației
Ministerului Comerțului din U. R. S. S.

Sîmbătă dimineața a părăsit Capi
tala delegația Ministerului Comerțu
lui' din U.R.S.S., condusă de A. I. 
Struiev, ministrul comerțului, care 
ne-a vizitat țara la invitația minis
trului comerțului interior. La ple
care, pe aeroportul Băneasa, dele
gația a fost condusă de Nicolae Boz-

dog, ministru] comerțului Interior, 
George Cazan și Mauriciu Novac, 
adjuncți ai ministrului, funcționari 
superiori din acest minister. Erau 
prezenți membri al Ambasadei Uni
unii Sovietice la București.

(Agerpres)

încheierea Festivalului 
filmului militar de scurt metraj

Sîmbătă a avut loo la Mangalia 
festivitatea de închidere a celui de-a) 
4-lea Festival al filmului militar de 
scurt metraj, la care au participat 
cineaști militari din Bulgaria, Ceho
slovacia. R. D. Germană, Polonia, 
Ungaria, Uniunea Sovietică și Româ
nia. — țări membre ale Tratatului 
de la Varșovia — precum și o dele
gație de cineaști' militari din Cuba.

La festivitate au luat parte gene- 
ral-locotenent Ion Coman, adjunct 
al ministrului forțelor armate, secre
tar al Consiliului Politic Superior, 
care a rostit cuvîntul de încheiere, 
viceamiralul Grigore Marteș, co
mandantul marinei militare, repre
zentanți ai Centrului național al ci
nematografiei, ai organelor locale de 
partid și de stat, generali și ofițeri 
superiori, ziariști.

Președin’ele juriului, general- 
maior Constantin Oprițâ, șecretar 
adjunct al Consiliului Politic Supe

rior, a anunțat premiile și mențiu
nile acordate. Marele Premiu a fost 
decernat filmului românesc ,,Asal
tul". Din categoria filmelor didacti
ce au primit premii filme din 
U.R.S.S., R. D. Germană, R. S. Ce
hoslovacă, iar cineaștilor militar! 
din R. P. Ungară, R. P. Polonă și 
R. P. Bulgaria le-au fos* acordate 
premii pentru filme documentare. 
Centrul național al cinematografiei, 
ziarul „Apărarea patriei", Consiliul 
popular municipal Constanța, Comi
tetul județean U.T.C. Constanța și 
Comandamentul marinei militare au 
oferit premii speciale unor filme din 
Cehoslovacia, Uniunea Sovietică, Ro
mânia, Cuba și Polonia.

Președintele celui de-al 4-lea Fes
tival al filmului militar, general- 
locotenent Ion Coman, a oferit o 
masă cu prilejul închiderii festiva
lului.

(Agerpres)

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a menți
nut în general frumoasă și căldu
roasă. Cerul a fost variabil, cu înse- 
r’nări persistente în sudul țării. Vîn- 

a suflat slab, pînă la potrivit, 
i ioțninînd din sectorul sudic. 
T, peratura aerului la ora 14 os- 
cils, între 14 grade la Tîrgu Secuiesc 
și.24, de grade ,1a Sînnicolaul Mare, 
Răuți și Moldova Veche. Pe alocuri, 
în munți, ceața a persistat.

Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 septembrie și 1 octombrie. 
In țară : Vremea devine schimbă
toare, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi slabe locale, mai ales în 
jumătatea de nord a țării. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere ușoa
ră, începînd din nordul țării. Mini
mele vor fi cuprinse între 3—12 gra
de în nordul țării și între 8—16 
grade în sud, Iar maximele vor os
cila între 15 și 25 grade. In Bucu
rești : Vremea devine schimbătoare, 
cu cerul temporar noros. Temporar 
ploaie slabă. Vînt slab pînă la potri
vit Temperatura în scădere ușoară.

t

Încheierea vizitei delegației
DE SPECIALIȘTI AMERICANI

La invitația Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, o delegație de 
oameni de știință și specialiști din 
S.U.A., condusă de dr. Lee DuBrid- 
ge, asistentul președintelui S.U.A. 
pentru știință și tehnologie, a făcut 
o vizită în România între 24 și 27 
septembrie a.c., pentru a discuta po
sibilitățile de dezvoltare a cooperării 
în aceste domenii.

Delegația de specialiști din S.U.A. 
a purtat discuții cu o delegație de 
oameni de știință și specialiști ro
mâni, condusă de Gheorghe Buzdu
gan, președintele Consiliului Național 
al Cercetării Științifice.

In timpul discuțiilor, care s-au des
fășurat într-o atmosferă cordială, cele 
două delegații au examinat progre
sul realizat pînă în prezent în schim
bul de informații dintre specialiști 
din domeniile științei și tehnologiei, 
conform prevederilor diferitelor pro
grame în vigoare.

Delegații au mai discutat apoi di
feritele domenii de interes pentru 
fiecare parte, inclusiv extinderea vi
zitelor pe termen lung și scurt pen
tru studii de specializare și cercetări, 
care să contribuie la îmbunătățirea

★
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala delegația din Statele Unite 
ale Americii in frunte cu dr. Lee 
DuBridge, asistentul președintelui 
S.U.A. pentru știință șl ‘ehnologie, 
care, la invitația Consiliului Național 
al Cercetării Științifice, a făcut o vi
zită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de prof. 
Gheorghe Buzdugan, președintele 
C.N.C.S., prof. Mihai Drăgănescu, 
secretar permanent al Comisiei gu
vernamentale pentru dotarea cu echi
pamente de calcul și automatizarea 
prelucrării datelor, Emilian Rodean, 
secretar general al Comitetului pen
tru energie nucleară, funcționari su. 
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți L. C Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
membri ai ambasadei.

înainte de a părăsi Capitala, dr. 
Lee DuBridge s-au întîlnit, Ia Casa 
oamenilor de știință, cu reprezen
tanți ai presei.

In declarația pe care a făcut-o 
ziariștilor, asistentul pentru știință și 
tehnologie al președintelui S.U.A. 
și-a exprimat satisfacția de a fi vi
zitat România. Am avut discuții 
foarte rodnice — a spus oaspetele — 
care au cuprins domenii largi ale

legăturilor dintre oamenii de știință 
și inginerii din cele două țări. S-a 
căzut de acord că se vor întreprinde 
măsuri concrete în vederea asigurării 
unor astfel de posibilități suplimen
tare, în domeniul științelor funda
mentale și tehnologice. Aceste schim
buri suplimentare vor fi efectuate 
de la începutul anului 1970.

In timpul șederii, membrii delega
ției au făcut vizite la Institutul de fi
zică atomică, Institutul de fizică al 
Academiei, Centrul de chimie fizică 
al Academiei, Direcția generală pen
tru metrologie și standarde, între
prinderea de piese radio și semicon
ductor! Băneasa, Comisia română 
pentru activități spațiale, Comitetul 
pentru energie nucleară, Comisia gu
vernamentală pentru dotarea cu e- 
chipamente de calcul și automatiza
rea prelucrării datelor, ÎNCERC, 
Ministerul Comerțului Exterior și 
Ministerul Afacerilor Externe.

De asemenea, dr. DuBridge, împre
ună cu alți membri ai delegației, a 
făcut o vizită la Cluj, unde a fost pri
mit la Filiala Academiei din Cluj, U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" și Insti
tutul de fizică atomică.

★
științei și tehnologiei. în anii din 
urmă, în urma unor acorduri sem
nate între cele două țări, s-au rea
lizat schimburi științifice între Sta
tele Unite și România. Scopul vizitei 
noastre a fost acela de a lărgi și 
traduce in viață aceste acorduri și 
nu acela de a semna altele noi Și 
cred că am reușit acest lucru — să 
lărgim contactele între oamenii de 
știință americani și români, între ofi
cialitățile care promovează aceste 
schimburi.

După ce a amintit instituțiile și 
laboratoarele vizitate, dr. Lee 
DuBridge a spus : Am fost cu toții 
impresionați de activitatea care se 
desfășoară în aceste instituții, de ca
litatea excelentă a lucrărilor. Eu în
sumi, ca cercetător în domeniul fizi
cii nucleare, am fost deosebit de in
teresat de cercetările aflate în curs 
la institutele de fizică atomică din 
București și Cluj, pe care le consi
der demne de elogii. Colegii mei care 
au vizitat alte laboratoare au fos* 
de asemenea plăcut impresionați de 
activitatea acestor laboratoare.

Am avut, de asemenea, discuții 
despre o colaborare ulterioară și în 
alte domenii, cum ar fi metalurgia, 
explorarea spațiului, biologia marină.

(Agerpres)

Telegramă

Corneliu Mănesc'u, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a primit o telegramă 
de mulțumire din partea lui Pak Sen 
Cer, ministrul afacerilor externe a) 
Republicii Populare Democrate Co
reene, pentru felicitările transmise 
cu ocazia celei de-a 21-a aniversări 
a întemeierii Republicii Populare 
Democrate Coreene.

Cronica zilei

DIALOG FRUCTUOS
ROMÂNO FINLANDEZ

IN EDITURA POLITICA 
A APARUT

ALIANȚA CLASEI MUN
CITOARE CU ȚĂRĂNI
MEA MUNCITOARE ÎN 

ROMANIA

Apărută tub egida Institutu
lui de studii istorice și social- 
politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R., lucrarea se adresează 
unei mase largi de cititori, pro- 
punindu-și să înfățișeze, in des
fășurare istorică concretă, acti
vitatea și lupta pentru realiza
rea in țara noastră a obiectivu
lui de importanță primordială 
— alianța muncitorească-țără- 
nească, să releve rolul și în
semnătatea pe care aceasta a 
avut-o și o are in dezvoltarea 
patriei noastre.

548 p. 31 lei

Programul II

PROGRAMUL I
8,30 — Deschiderea emisiunii. De 

strajă patriei. 9,00 — Matineu dumi
nical pentru copii și tineretul școlar 
O La șase pași de o excursie — 
emisiune-concurs. Participă echipele 
reprezentative ale școlilor din jude
țele Mureș șl Prahova (etapa a 
IlI-a) • Șah, marelui maestru I 

Partidă de șah prin televiziune, susținută de Florin Gheorghiu o Fiul mării
— film serial pentru copii. 10,30 — Ora satului. 11,30 — Concert simfonic.
In program : Simfonia a IV-a de Gustav Mahler. Interpretează orches
tra simfonică a Filarmonicii de Stat „George Enescu". Dirijor Mircea 
Crlstescu. Solistă. Emilia Petrescu. 12,25 — închiderea emisiunii de di
mineață. 16,00 — Aspecte de la campionatul mondial de gimnastică artis
tică. Transmisiune de la Varna. 18,00 — Film serial „Maior Vifor" — pro
ducție a studiourilor sovietice. 18,35 — Realitatea Ilustrată TV — emi
siune magazin. 19,30 
de tineret „Doina"',".__________ , ....■.... ■ . —
Reportaj „Timișoara 700". Realizator Aristide Buhoiu. 21,00 — Film cu t 
stele : „Piratul" cu Judy Garland și Gene Kelly. Regia : Vincente Minnelli. 
22,40 — Telejurnalul de noapte. 22,55 —
— închiderea emisiunii.

19,30 — Telejurnalul de seară. 20,00 — 
de Berthold Brecht. In românește de 
colectiv al Teatrului Național din Iași. 
Regia Mauriciu Seder. 22,10 — închiderea emisiunii.

III
III I

30 — Telejurnalul de seară. 20,00 — Ansamblul folcloric l 
' al Municipiului București. Dirijor Horia Crișan. 20.3Q.jr- j■ . . ... -............

elll. 1

I
I

■3

Publicitate. 23,00 — Telesport. 23,15

PENTRU DEPUNĂTORII LA CEC

procurarea materialelor de construcție
Destinat populației de la 

sate și din localitățile în care 
nu se construiesc cu sprijinul 
statului locuințe proprietate 
personală, libretul de economii 
cu cîștiguri în materiale de 
construcție (care se emite pen
tru o singură depunere, în 
sumă fixă de 1000 lei) oferă 
posibilitatea procurării cu pri
oritate a principalelor materi
ale necesare construirii de lo
cuințe : CHERESTEA, CI
MENT, TABLĂ, CARTON 
ASFALTAT etc.

Aceste materiale se pot pro
cura de depunători din cîștigu- 
rile în bani pe care Casa de 
Economii și Consemnațiuni le 
acordă trimestrial prin trageri 
la sorți.

La tragerile la sorți parti
cipă libretele acelor titulari 
care au păstrat la C.E.C. în 
tot cursul trimestrului pentru 
care se efectuează tragerea

respectivă depunerile de 1 000 
lei.

Este important de reținut că 
libretele de economii cu cîști- 
guri în materiale de construc
ție cu care depunătorii pot 
participa la tragerea la sorți 
pentru trimestrul IV/1969 se 
emit pînă la data de 30 sep
tembrie a.c. inclusiv.

Tragerea la sorți pentru tri
mestrul III/a.c. va avea loc la 
31 octombrie a.c. Cu acest pri
lej, Casa de Economii și Con- 
semnațiuni va acorda cîști- 
guri în bani cu valori de 20 000 
lei, 15 000 lei, 10 000 lei și 
de 5 000 lei.

Libretele care nu au Ieșit 
cîștigătoare la o \ tragere la 
sorți participă la tragerile 
următoare dacă se păstrează 
sumele depuse și în trimes
trele pentru care se efectuează 
aceste trageri.

Un nou program de 
documentare românești

Intre 29 septembrie—5 octom
brie, la cinematograful „Timpuri 
Noi" din Capitală vor rula noi 
producții ale studiourilor cinema
tografice „Al. Saliia" și „Anima- 
film". Printre ele se numără 
frumoasa monografie etnografică 
„DE LA PRISLOP LA GUTIN" 
— scenariul și regia Mirel Ilieșu, 
imaginea Doru Segal ; „PUII IN 
PRIMEJDIE" — un film realizat 
de Ion Bostan, care pledează 
pentru ocrotirea faunei Deltei; 
„PE ARIEȘ" — o monografie a 
locurilor din această zonă, îmbi.- 
nînd frumusețea peisagistică cu 
Creocupările oamenilor, schim- 

ările intervenite în ultimii ani. 
Scenariul și regia — David Rău, 
imaginea — F. Patakfalvi.

O prezentare atrăgătoare a 
Techîrghiolului cu vestitul său

5
nămol o constituie filmul „NĂ
MOLUL DE TECHIRGHIOL", 
în regia lui Dumitru Dădărlat, 
cu concursul operatorului Dumi
tru Predeanu.

„DE 2x8 MINUTE DESPRE 
TIMIȘOARA" este titlul produc
ției realizate de Mirel Ilieșu și 
Doru Segal, în paralel cu cineaștii 
timișoreni.

Regizorul Jean Petrovici și o- 
peratorul M. Obradovici pre
zintă noua lor realizare „MU
GURI" — scurt-metraj dedicat 
pionierilor.

în viitorul program al cinema
tografului „Timpuri Noi" vor fi 
prezentate și filmele studioului 
„Animafilm" : „SĂRUTĂRI" de 
Ion Popescu Gopo și „VA- 
RIAȚIUNI" de Constantin Mus- 
tețea.

Seară de teatru.
Tudor Arghezl.

tn rolul titular : Margareta Baciu.

„Mutter Courage' 
Interpretează un

„BOLTA RECE“-0 NOUA UNITATE 
DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ IN CAPITALĂ «

într-un local de ali
mentație publică, am
bianța, confortul și mai 
ales respectul și so
licitudinea personalu
lui față de cerin
țele consumatorului 
vor fi întotdeauna ar
gumente care vor ple
da pentru bunul renu
me al unității.

„Bolta rece", recent 
inaugurată, constituie, 
din acest punct de 
vedere, o atracție pen

tru bucureșteni. Care 
este profilul specific 
al noii unități ? Res
taurant cu bufet în 
care se servesc specia
litățile casei — pui 
tăiați la comandă și 
preparați după rețetă 
proprie, brînză și urdă 
de Muscel în coajă 
de brad și, bineînțeles, 
renumita țuică de 
Muscel și vinul de 
Scroviștea,

Aici se pot organiza 
și petreceri în grup, 
reuniuni, pentru care 
se pot reține din vre
me locuri prin telefon 
18 46 33.

Adresa noului local: 
Str. Cîmpia Turzii 62, 
aproape de Piața A- 
viatorilor. Se poate a- 
lunge cu troleibuzele 
81, 82, 83 și cu auto
buzul 31.

PRIMIRE LA MINISTERUL 
AFACERILOR EXTERNE

La 27 septembrie, George Macoves- 
cu, prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, a primit pe L.F. Ili- 
ciov, adjunct al ministrului afaceri
lor externe al U.R.S.S., care a făcut 
o vizită prietenească în țara noastră. 
Cu acest prilej s-a realizat un util 
schimb de păreri în legătură cu pro
blemele securității europene. La con
vorbiri au participat Marin Mihai, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, și A. V. Basov, ambasadorul 
U.R.S.S. la București.

★
La invitația Camerei de Comerț a 

Republicii Socialiste România, între 
23 și 27 septembrie a făcut o vizită 
în țara noastră dl. H. L. Jacobsohn, 
director al Centrului de comerț in
ternațional G.A.T.T./UNCTAD Oas
petele a avut întrevederi cu membri 
ai conducerii Ministerului Comerțu
lui Exterior, ai Camerei de Comerț, 
ai Institutului pentru studierea con
juncturii economice internaționale 
și a vizitat „Expoziția realizărilor 
economiei naționale — România 
'69".

★
Ambasadorul Belgiei la București, 

Jan Adriaenssen, a oferit, sîmbătă 
după-amiază, un cocteil cu prilejul 
turneului Operei de Wallonie din 
Liege — Belgia în țara noastră.

Au luat parte Ion Brad, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Octav Enigărescu, 
directorul Operei Române, funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, reprezentanți ai Uni
unii compozitorilor, artiști, alți oa
meni de cultură.

Seara, Opera de Wallonie a pre
zentat pe scena Operei Române ce) 
de-al treilea spectacol, din cadrul 
turneului ce-1 întreprinde în țara 
noastră cu „L’Opera d’Aran" de Gil
bert Becaud.

★

Sîmbătă la amiază a fost semnată 
în Capitală înțelegerea de colabo
rare pe anii 1969—1970 între Centrul 
național al cinematografiei din Re
publica Socialistă România și Direc
ția generală a cinematografiei din 
Comitetul pentru Artă și Cultură 
din Republica Populară Bulgaria, 
înțelegerea cuprinde prevederi re
feritoare la cooperarea între cele 
două cinematografii constînd în co
producția de filme de lung și scurt 
metraj, întîlniri între cineaști, pres
tații reciproce de servicii, schimburi 
de filme, publicații și alte materiale 
cu caracter'" cinematografic.' Din 
partea română, documentele au fost 
semnate de Stanciu Marin, director 
general al Centrului național al ci
nematografiei, iar din partea bul
gară de Hristo Șantov, director ge
neral al cinematografiei din țara 
vecină. La semnare au asistat Ion 
Brad și Vasiie Dinu, vicepreședinți 
ai Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, reprezentanți ai 
C.S.C.A. și Comitetului național ai 
cinematografiei, ai studiourilor cine
matografice din cele două țări. Au 
fost prezenți Borislav Konstantinov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R.P. Bulgaria la București, și alți 
membri ai ambasadei.

★
Sîmbătă la amiază, specialiștii în 

domeniul sistematizării din cele 
peste 30 de țări din Europa, Asia, 
Africa, America, precum și' persona
litățile din partea O.N.U., prezente 
la Seminarul interregional cu tema 
„Rolul sistematizării în dezvoltarea 
teritorială — națională, zonală, ur
bană și rurală", organizat la Bucu
rești de O.N.U., în colaborare cu 
guvernul Repubiicii Socialiste Româ
nia, au făcut o vizită la Consiliu] 
popular al municipiului București, 
unde au fost primiți de Ion Cosma, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
executiv. Cu acest prilej, au fost în
fățișate oaspeților aspecte ale acti
vității edililor bucureșteni, îndeo
sebi în domeniul sistematizării.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)
sul păcii și securității internaționale. 
De altfel, însăși vizita președintelui 
Republicii Finlanda în România, bu
nele relații dintre cele două țări re
prezintă o manifestare pilduitoare a 
politicii ds coexistență pașnică, a 
caracterului ei constructiv.

Țara noastră situează tn mod 
permanent, ca o constantă, în cen
trul politicii sale externe dezvolta
rea multilaterală a prieteniei și co
laborării frățești cu toate țările so
cialiste. Totodată, ea se pronunță 
pentru dezvoltarea legăturilor mul
tilaterale cu toate statele, fără deo
sebire de orinduirea lor socială. Așa 
cum a arătat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cadrul dineului oferit 
în cinstea președintelui Republicii 
Finlanda — „Promovarea susținută 
a bunelor relații și a colaborării in
tre state reprezintă, după convinge
rea noastră, o condiție esențială a 
creării unui climat de pace și secu
ritate internațională. Pentru realiza
rea unui asemenea climat este ho- 
tăritoare așezarea trainică a rapor
turilor interstatale pe principiile 
independenței și suveranității, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantaj'ului reci
proc, pe respectarea strictă a drep
tului fiecărui popor de a-și decide 
singur soarta".

Acordînd o mare atenție proble
melor întăririi securității și cooperă
rii internaționale, cele două părți au 
subliniat voința lor de a activa cu 
perseverență și energie îndeosebi 
pentru consolidarea securității euro
pene. Ca țări așezate în acest spa
țiu geografic, România și Finlanda 
sînt profund Interesate în realiza
rea acestui obiectiv de importanță 
capitală pentru viitorul popoarelor 
din Europa, pentru pacea întregii 
lumi. După cum se știe, România, 
semnatară a Declarației de la Bucu
rești din 1966 și a Apelului de la 
Budapesta din acest an, militează 
neobosit pentru instaurarea secu
rității pe continentul nostru, acțio
nează consecvent pentru lărgirea re
lațiilor sale cu toate țările europene, 
se pronunță pentru înfăptuirea prin
cipiilor și a propunerilor statelor so

cialiste participante la Tratatul de 1<) 
Varșovia și, în primul rînd, pentru 
organizarea unei conferințe consa» 
erate dezvoltării cooperării și secu» 
rității în Europa.

De aceea, opinia publică din Ro
mânia, oa și din multe alte țări, a 
salutat cu satisfacție cunoscuta po
ziție afirmată de Finlanda și efortu
rile ei pentru dezvoltarea colaboră» 
rii și securității pe continentul nos» 
tru, pentru organizarea conferința! 
europene. Reafirmînd această pozițțî 
cu prilejul vizitei în țara noastr% 
președintele Republicii Finlanda, 
Urho Kekkonen, a spus : „Guvernul 
finlandez consideră că există mo
mentul potrivit, cît ți șanse de reu
șită, pentru a se începe, chiar de pe 
acum, examinarea cu seriozitate O 
posibilităților de realizare a unui 
conferințe pentru securitatea eurcu 
peană și, după cum este cunoscut, în 
acest sens a adresat un memoran
dum tuturor guvernelor europene, 
precum și guvernelor S.U.A. și Ca
nadei. Guvernul român a răspuns 
Ia acest memorandum și putem con
stata cu satisfacție că, în răspunsul 
dumneavoastră, s-a adoptat o atitu
dine pozitivă față do ideile prezen
tate de Finlanda".

întreaga experiență internațională 
— confirmată o dată, cu însuși 
acest prilej -• învederează rolul 
deosebit de important în promovarea 
bunelor relații și a colaborării între 
state pe care îl au contactele directe, 
întîlnirile și dialogurile dintre fac
torii de răspundere din diferite țări. 
In cadrul relațiilor româno-finlan.- 
deze, astfel de contacte și întîlniri 
au avut și vor mai avea loc. Pre
ședintele Urho Kekkonen a invitat 
pe președintele Nicolae Ceaușescu să 
facă o vizită oficială în Finlanda, 
invitație acceptată cu plăcere.

Marcînd un moment de seamă în 
evoluția relațiilor româno-finlan- 
deze, vizita președintelui Kekkonen, 
convorbirile dintre cei doi șefi de 
stat, rezultatele cu care s-au încheiat 
deschid noi orizonturi dezvoltării 
prieteniei între cele două țări și po
poare, contribuind totodată eficient 
la promovarea intereselor păcii șl 
cooperării tn Europa și tn lume.

SPORT
FOTBAL

Universitatea Craiova-Rapid 
domină etapa a 7-a a campionatului diviziei A

Astăzi se desfășoară jocurile eta
pei a 7-a a campionatului diviziei A 
la fotbal. Pe Stadionul Republicii 
din Capitală, cu începere de la orele 
16,00, se va disputa partida dintre 
echipele Steaua București șl Poli
tehnica Iași.

In țară sînt programate următoa
rele meciuri : Universitatea Craiova 
— Rapid București Crișul Ora
dea — Dinamo București ; A.S.A. 
Tg. Mureș — Farul Constanța j Pe

trolul Ploiești — Jiul Petroșani i 
Steagul Roșu Brașov — F. C. Argeș.

U.T.Ă.—Universitatea CSs|
3—1

Numeroși spectatori au urmărit 
Ieri la Arad meciul de fotbal U. T. 
Arad — Universitatea Cluj, din ca
drul campionatului cat. A. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 
3—I (1—1) prin punctele marcate de 
Moț, Petescu și Axente. Pentru clu
jeni a înscris lordache.

CAMPIONATELE MONDIALE SI 
EUROPENE DE HALTERE au con
tinuat la Varșovia cu disputarea în
trecerilor de la categoria semigrea. 
Titlul de campion al lumii și euro
pean a revenit sportivului finlandez 
Kaarlo Kangasniemi (campion olim
pic la Ciudad de Mexico), care la 
totalul celor trei stiluri a realizat 
performanța de 515 kg. Pe locul se
cund s-a clasat Bo Johansson (Sue
dia) — 500 kg, Iar locul trei a fost 
ocupat de Geza Toth (Ungaria) — 
495 kg.

LA SOFIA au început întrecerile 
uneia din grupele „sferturilor" de 
finală ale „Cupei campionilor euro
peni" la polo pe apă.

(Urmare din pag. I)
hărți, cu registre de bord care con
semnează fiecare acțiune a zilei, în 
acea cabină în care se întrunesc 
membrii expediției pentru a discuta 
planurile și rezultatele sondajelor, am 
parcurs cu privirea rulourile ecogra- 
fului pe baza cărora se vor întocmi 
hărțile batimetrice ale reliefului 
submarin. Fiecare linie reprezintă 
traiectoria ultrasunetelor care au 
pipăiț metru cu metru, lungindu-se 
ori scurtîndu-se, tn funcție de va
riațiile reliefului submarin. In fața 
noastră se deapănă o întreagă isto
rie milenară, o istorie geologică care 
poate fi tot atît de captivantă ca și 
basmele mitologiei. Ne gîndim 
la peisajul pe care l-a admi
rat cu două milenii în urmă Ovidiu, 
la Tomis, ne gîndim la Herodot și 
la primele însemnări despre Delta 
Dunării, ne gîndim la povestea At- 
lantidei, vedem din loc în loc anco
rele ruginite pe care corăbiile anti
chității le-au pierdut In apele Mării 
Negre și. cu naivitate, căutăm să 
distingem acele invizibile inscripții 
pe care le poartă rocile din adînc, 
cele care alcătuiesc decorul acvatic 
împreună cu peștii și cu vegetația 
maritimă

Obiectul cercetării complexe a Mă
rii Negre se află într-o primă etapă, 
ceea ce s-a făcut reprezintă doar un 
început. Investigațiile, lucrările sis
tematice care vor urma vor lărgi pe 
multe perimetre aria de cunoaștere 
a țării. Deocamdată, la sfîrșitul pri
mei etape, vasul „Farul" a străbătut 
o mie opt sute de mile marine și a 
luat sute de probe de nisipuri, frag
mente de cochilii, mîluri negre, albe, 
cenușii, alh-calcaroase. organogene- 
sulfuroase, aglomerări de scoici ne
cimentate, pietrișuri.

Expediția geologică a urmărit exis
tența unor vechi terase de abraziu- 
ne, terase submarine ce reprezintă 
țărmuri vechi din timpul cuaterna
rului. Căutînd aceste țărmuri vechi, 
se poate spune că expediția a urmă
rit evoluția Mării Negre, pentru a 
stabili o corelație între plajele și

grindurile de suprafață și temeliile 
mării, în scopul înregistrării schim
bărilor produse aici in decursul ul
timelor milenii. Ducerea la bun sfîr- 
șit a acestei acțiuni va contribui la 
reconstituirea condițiilor de sedi
mentare în formații foarte rechi. 
Sub antenele aparatelor se Ivește 
conturul unei foste văi terestre care, 
după modelările scoarței, a Intrat 
6ub apele mării. Pe schițele geolo
gilor se văd văile umplute de ni-

Apuseni, în probleme care privesc 
reconstituirea condițiilor de sedi
mentare și, implicit, de trasare pe 
hartă a marginilor vechilor mări, 
mări care au existat cu zeci sau 
sute de milioane de ani în urmă. 
Această reconstituire este extrem de 
dificilă, deoarece condițiile de sedi
mentare în formațiuni foarte vechi 
s-au șters, s-au pierdut. Din obser
vațiile executate statistic, cantitatea 
foarte mare de măsurători și tot atît

Peisajul submarin 

sub lupi geologilor

sip j văile apar In ecograme, apoi 
sînt definite în laboratorul instalat 
într-o încăpere a stațiunii maritime 
de cercetări piscicole. Aici s-au fă
cut analize chimice elementare, se
parări și concentrări.

Multe probe sînt analizate 'Chiar 
pe puntea vasului, deoarece compo
ziția lor chimică se schimbă de la o 
clipă la alta, în contact cu aerul, cu 
atmosfera. Desigur, în munca geolo
gilor nu ni se înfățișează nimic sen
zațional, dar ni se relevă marile 
eforturi, răbdarea și meticulozitatea 
și, mai ales, conștiința profesională 
extrem de puternică fără de care nu 
se poate ajunge la rezultate științi
fice valoroase. Mulți dintre cei ce 
se află angajați în acțiunea de aco
perire a petelor albe de pe harta 
submarină a apelor teritoriale ro
mânești din Marea Neagră au lucrat 
în Carpații Orientali, în Munții

de mare de calcule, se ajunge la 
cele mai realiste ipoteze cu privire 
la aceste fenomene.

In afară de aspectele enunțate, 
studiul pe care Institutul geologic îl 
efectuează pe litoralul Mării Negre 
reprezintă o bună școală. Geologii au 
prilejul să vadă o serie de fenomene 
rare, să Ie analizeze și să le mă
soare, iar în telul acesta să înțe
leagă mai bine observațiile făcute în 
anii trecuți în formațiuni vechi și 
care păreau de neînțeles. Deslușirea 
enigmelor este una din preocupările 
acestor oameni îndrăzneți și inteli- 
genți, care au format, alături de ei, 
și pe navigatorii care să-i ajute, pe 
cei care îi sprijină să pătrundă în 
necunoscut, învingînd capriciile și 
nestatornicia mării.

— Am avut numerose misiuni pe 
vase de pasageri, pe șalupe, pe re
morchere portuare, ne spune coman-

dantul navei „Farul", Gheorghe Ar- I 
sic. Am participat la recuperarea u- | 
nor epave. Am lucrat astă-iarnă la | 
Giurgenj — Vadul Oii, la Cerna- | 
vodă, la Tulcea și Sulina, pentru a | 
sparge gheața care amenința să pro- E 
ducă inundarea unor orașe și șan- | 
tiere. Am lucrat, zi și noapte uneori, | 
cu acest echipaj de care sînt mul- g 
țumit, care m-a înțeles și care a dat B 
dovadă de disciplină șl conștiincio- H 
zitate. Lucrările pentru geologie au | 
mers foarte bine, deși a fost nevoie g 
ca întregul echipaj să fie instruit | 
pentru utilizarea utilajelor cu care B 
„Farul" a fost pentru prima oară | 
dotat. De la probele de nisipuri la ■ 
calcarul sarmațian, varietatea de li 
probe a fost extrasă cu toată exi- | 
gența, iar pe hartă au apărut men- | 
țiunile precise ale locurilor de unde H 
am luat rocile, așa îneît aceste locuri R 
să poată fi reperate cu ușurință. 9 
Ne-a plăcut această activitate, de- N 
oarece pentru Intîia oară am văzut H 
cu ochii noștri cum arată compo- H 
ziția și structura fundului Jnării pe H 
care ne mișcăm de atîta vreme.

Misiunea primei expediții geolo- H 
gice pe Marea Neagră s-a încheiat B 
la începutul lunii septembrie, într-o H 
seară calmă Apropiindu-ne de digul M 
de larg al portului Constanța, pe- H 
reții fixați cu stabilopozi ni s-au ară
tat ca un colier de scoici, ca o cen
tură poroasă a unei cetăți uriașe 
din ale cărei curți interioare tre
ceau peste. faruri suluri de fum ne
gru, bogat. Vasele ce stăteau la adă
post flancau clădirile din ceață, în i 
timp ce luminile se aprindeau de-a i 
lungul țărmului. Nori de bronz în- I 
chideau la apus porțile cerului și, a 
pe o dîră roșietică, vasul expediției B 
s-a strecurat în careul de larg, în- | 
cheindu-și astfel una din cele mai B 
interesante acțiuni ale sale. Sutele 3 
de probe care aveau să ajungă chiar | 
tn zilele următoare în laboratoarele 
Institutului geologic vor necesita a- 
nalize și studii, pentru a ilumina 
în final un vast sector din teritoriul 
țării noastre, precizînd constituția 
reliefului maritim ai litoralului ro
mânesc.

rînduri
In primul meci, echipa O.S.C. Me- 

dik Budapesta a învins cu scorul de 
9—3 (2—1, 2—0, 3—2, 2—0) formația 
cehoslovacă Ruda Hvezda Kosice.

LA PLOVDIV se desfășoară fn 
prezent UN TURNEU INTERNA
ȚIONAL FEMININ DE BASCHET 
la care participă reprezentativele de 
junioare ale orașelor Moscova, Sa
rajevo, Halle (R. D. Germană), Plov
div și o selecționată a orașului 
București.

In prima zl a competiției, junioa. 
rele românce au întîlnit echipa ora
șului Moscova în fața căreia au 
pierdut cu scorul de 51—78 (24—35). 
Intr-un alt joc, selecționata orașului 
Plovdiv a dispus cu scorul de 70—58 
(37—29) de echipa orașului Sarajevo.

LA SAN SEBASTIAN a început 
AL 17-LEA CONGRES AL FEDE
RAȚIEI INTERNAȚIONALE DE 
RUGBI AMATOR (F.I.R.A.), la care 
participă delegați din 14 țări, prin, 
tre care și România.

în prima zi a lucrărilor s-au în
trunit separat Comisia tehnică șl 
Consiliul de administrație. Au fost 
prezentate rapoarte privind turneele 
de rugbi din sezonul 1968—1969 ți 
s-au discutat eventualele modificări 
ale unor reguli de joc. Lucrările 
continuă.

ÎN CEA DE-A 14-A RUNDA A 
CAMPIONATULUI UNIONAL DE 
ȘAH, Savon a cîștigat la Liberson, 
Holmov l-a învins pe Gufeld și Ba- 
lașov pe Furman. Vasiukov (cu al
bele) a pierdut la Tal, iar Petrosian 
(cu negrele) a remizat cu A. Zalțev.

PROBA COMPLETA DIN CA. 
DRUL CAMPIONATELOR EURO
PENE DE CĂLĂRIE desfășurate în 
apropiere de Le Hâvre a fost cîști- 
gată de tînăra englezoaică Gordon 
Watson, tn vîrstă de 19 ani, care a 
concurat pe calul „Cornisham V“. 
Ea a totalizat 35,79 puncte, fiind ur
mată de englezul Richard Walker 
(pe „Pașa") și vest-germanul Bernd 
Messmann (pe „Windspiel").

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
TENIS DE LA OPATIJA a fost cîș
tigat de jucătorul iugoslav Bora Jo- 
vanovici, care in finală a dispus cu 
6—1, 6—0, 6—4 de revelația acestei 
competiții, austriacul Herdy. Re
amintim că Herdy eliminase ante
rior pe Franulovici (Iugoslavia) și 
Kukal (Cehoslovacia).

Proba de simplu femei a revenit 
tenismanei vest-germane Helga 
Niessen, învingătoare cu 6—3, 6—4
în fața compatrioatei sale Cora 
Schediwy.



DUPĂ
LOVITURA
DE STAT

DM BOLIVIA
Cea de-a 105-a lovitură de 

stat din. istoria de 144 de ani a 
republicii boliviene, consumată 
vineri dimineața prin preluarea 
directă a puterii de către gene
ralul Alfredo Ovando Candia 
nu surprinde. Răsturnarea lui 
Siles Salinas era așteptată chiar 
din momentul cînd reușise să 
ajungă succesorul legal al ge
neralului Barrientos, decedat 
într-o catastrofă aeriană. Cele 
152 de zile ale lui Salinas 
s-au caracterizat printr-o pre
ședinție eminamente formală, 
prin tutela manifestă a armatei. 
Pe la începutul lunii august se 
schițase oarecum un acord pen
tru menținerea aparențelor con
stituționale pînă la alegerile 
prezidențiale din decembrie, 
cînd generalul Ovando Candia 
ar fi urmat să preia puterea 
pe căi legale. Din ipoteza per
manentă, lovitura a devenit fapt 
după ce o coaliție de forțe ci
vile, destul de eterogene, era 
pe cale să fie definitivată cu

CORESPONDENȚA 
DIN RIO DE JANEIRO 

DE LA V. OROS

scopul de a împiedica alegerea 
lui Ovando Candia. Intre iniția
tivele acestei coaliții figurează 
lansarea unui contracandidat 
și acuzația compromițătoare 
formulată de un deputat contra 
generalului Candia, care ar fi 
primit pentru realizarea campa
niei sale electorale 6 000 000 do
lari din partea companiei pe
trolifere „Gulf Oii".

Orientarea noului guvern 
„civil-militar" este formula
tă într-o „Cartă a revolu
ției" în 18 puncte, dată publi
cității vineri seara, între care se 
remarcă : afirmarea suveranită
ții naționale asupra resurselor 
naturale, necesitatea ca statul 
bolivian să participe efectiv la 
valorificarea lor, extinderea 
producției miniere prin implan
tarea de rafinării de cositor na
ționale, dezvoltarea industriei 
grele, restructurarea comer
țului exterior de minerale și 
metale, protejarea capitalu
lui național și „acordarea de 
garanții investițiilor particulare 
străine oînd acestea contribuie 
real și efectiv la dezvoltarea 
economiei naționale, respectînd 
legile noastre".

Pe plan social se promit mă
suri de „sporire a salariilor", 
noi locuri de muncă pentru a 
absorbi masa șomerilor, mobili
zarea țării la lupta contra anal
fabetismului (68 la sută, după 
cifre oficiale) și construirea de 
locuințe. în ce privește relații
le externe, este prevăzută „a- 
doptarea unei politici indepen
dente, bazată pe dreptul inalie
nabil al statului național de 
a-și determina liber și suveran 
propria orientare politică inter
națională". In acest context 
este menționată intenția de „a 
stabili relații diplomatice și e- 
conomice cu statele socialiste, 
relații bazate pe interesul reci
proc, pe necesitatea de coope
rare și respectarea principiului 
neamestecului în treburile in
terne"

Prima măsură concretă a 
noului guvern a fost anularea 
„Codului petrolului", în baza 
căruia operează în Bolivia com
pania nord-americană „Gulf 
Oii". Generalul Ovando a subli
niat că ea ar putea fi preluată 
de stat, dacă nu va accepta să 
majoreze redevențele către stat 
Pe de altă parte, noul gu
vern a hotărît să restabi
lească pe deplin drepturile 
sindicale, care au fost în cea 
mai mare parte anulate în 1965 
de generalul Barrientos și ace
lași Ovando Candia. Sindicatele 
vor fi reorganizațe. Departa
mentul de stat nord-american a 
anunțat suspendarea relațiilor 
cu Bolivia și în același timp a 
sistat programul de asistență 
economică în valoare de circa 
15 milioane dolari. în virtu
tea rezoluției Conferinței inter- 
americane de la Rio de Janeiro, 
miniștrii de externe latino-a- 
mericani aflați actualmente la 
sesiunea O.N.U. au inițiat con
sultări privind evenimentele 
din La Paz, fără prezența re
prezentantului bolivian. Avînd 
la bază declarațiile lui Candia 
privind posibilitatea unei „confe
derații ideologice" cu Peru, ob
servatorii politici de aici atri
buie mișcării militare boliviene 
similitudini cu cea peruviană. 
Rămîne însă în suspensie între
barea : ce motive speciale l-au 
împiedicat pe generalul Candia 
să proclame modificări structu
rale începînd din octombrie 
1964, cînd era șeful juntei care 
l-a debarcat pe președintele 
Paz Estenssoro și mai tîrziu 
cînd a exercitat copreședinția 
împreună cu generalul Bar
rientos, cu care se considera 
identificat ca orientare ? Sur
prinde totodată și programul a- 
mintit mai sus, proclamat de 
către o persoană care în ulti
mii cinci ani a avut un rol 
principal în reprimarea sînge- 
roasă a forțelor de stînga din 
Bolivia, inclusiv cu concursul 
financiar și militar al S.U.A. 
lucru ce transpare pe alocuri 
și în programul amintit.

LUCRĂRILE ADUNĂRII

GENERALE
NEW YORK! 27 (Agerpres). — Mi

nistrul de externe al Republicii Ir
landa, Patrick Hillery, luînd ouvîn- 
tul în ședința de vineri după-amiază 
a Adunării Generale a O.N.U., în 
cadrul dezbaterilor de politică gene
rală, a exprimat îngrijorarea guver
nului său față de situația din Irlan
da de nord El a arătat că actuala 
situație din Irlanda de nord este le
gată de sistemul discriminării eco
nomice, politice și sociale.

4 O.N.U.
Ahmed Raid Barakat, ministrul de 

externe al Republicii Arabe Yemen, 
a ch'/mat Adunarea Generală să 
contribuie pe toate căile la lichida
rea vestigiilor' colonialismului.

Necesitatea dezarmării a fost sub
liniată In discursul ministrului de 
externe al Columbiei, Alfonso Lopez 
Michelsen, ultimul vorbitor al ședin
ței de vineri după-amiază.

CONTACTE DIPLOMATICE
NEW YORK. — Corespondentul 

Agerpres C. Alexandroaie transmi
te : La sediul misiunii permanente a 
Republicii Socialiste România pe 
lîngă Organizația Națiunilor Unite 
din New York a avut loc o întreve
dere între ministrul afacerilor ex
terne al României, Corneliu Mă- 
nescu, și ministrul afacerilor externe 
iordanian, Abdul Moneim Rifai.

în cadrul întrevederii au fost a- 
bordate probleme ale agendei sesiu
nii, ale relațiilor bilaterale, precum 
și alte probleme internaționale.

★
NEW YORK 27 (Agerpres). — Vi

neri, la sediul misiunii permanente 
a U.R.S.S. la O.N.U., a avut loc o în- 
tîlnire între ministrul afacerilor ex
terne al U.R.S.S., Andrei Gromîko, 
și secretarul de stat al S.U.A., Wil-

liam Rogers. Potrivit agenției TASS, 
în cursul întîlhirii a avut loc' un 
schimb de vederi cuprinzînd un cerc 
larg de probleme, inclusiv probleme 
ale relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U.A., precum și unele chestiuni 
internaționale.

★
NEW YORK 27 (Agerpres) — La 

sediul O.N.U. a avut loc sîmbătă o 
întîlnire a miniștrilor afacerilor ex
terne ai țărilor nealiniate. Miniștrii 
de externe a peste 60 de state au ho
tărît organizarea în luna martie la 
Dar Es-Salaam a unei reuniuni spe
ciale în vederea pregătirii unei con
ferințe a șefilor de state a țărilor nea
liniate.

Intîlnirea a fost prezidată de minis
trul afacerilor externe al Etiopiei, 
Ato Ketema Ylfru.

R. Nixon despre 
retragerea trupelor americane 

din Vietnamul de sud
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Richard Nixon, 
a respins cererile formulate în Se
nat pentru stabilirea unui termen 
precis de retragere a tuturor trupe
lor americane din Vietnamul de sud. 
Luînd cuvîntul în cadrul unei con
ferințe de presă, președintele a con
diționat retragerea trupelor ameri
cane de așa-numita „vietnamizare" a 
războiului, care înseamnă de fapt 
continuarea șl intensificarea războiu
lui prin întărirea potențialului mili-

tar și de represiune al regimului sai- 
gonez. El a subliniat că hotărîrile 
sale în această problemă nu vor fi 
afectate „in nici un fel de circum
stanțe" de demonstrațiile de protest 
ale opiniei publice americane.

In altă ordine de idei, președintele 
Nixon și-a exprimat speranța că 
proiectatele convorbiri bilaterale so- 
vieto-americane, privind limitarea 
armelor strategice, vor începe în cu- 
rînd.

ORIENTUL APROPIAT 
Conferința de presă a regelui 

Hassan al Marocului
RABAT 27 (Agerpres). — Intr-o 

conferință de presă, care a avut ’oc 
la Rabat, regele Marocului, Hassan 
al II-lea, a declarat că. țările mu
sulmane au hotărît să sprijine nu
mai lupta pe care reprezentanții 
populațiilor palestiniene o duo in 
mod deschis, pe front sau la Orga
nizația Națiunilor Unite. „Iar acest 
sprijin, a subliniat el, explicînd unul 
din punctele declarației finale adop
tate la reuniune, se poate concretiza 
prin luări de poziții, ajutoare finan
ciare sau livrări de armament, după 
posibilitățile fiecărei țări". El a con
damnat „acțiunile teroriste" ale co
mandourilor palestiniene întreprinse 
pe teritoriile unor terțe țări. In ceea 
ce privește statutul orașului Ierusa
lim, unul din punctele principale de 
pe ordinea de zi a conferinței isla
mice la nivel înalt, regele Hassan 
s-a pronunțat pentru revenirea la 
situația dinaintea războiului din 
1967 ; în legătură cu aceasta, el a 
menționat că „ar fi de dorit convo
carea unei reuniuni între reprezen
tanți ai celor trei religii legate de 
acest oraș : islamică, creștină și mo
zaică".

★
WASHINGTON — Convorbirile 

dintre președintela S.U.A., Ri
chard Nixon, șl primul mi
nistru al Israelului, Golda Meir, s-au 
încheiat vineri în cursul unei ultime 
întrevederi. Cei doi oameni de stat 
au hotărît să nu publice la încheie
rea convorbirilor un comunicat co
mun.

★
LONDRA. — Regele Hussein al 

Iordaniei, care se află într-o vizită 
la Londra, l-a primit pe Goronwy 
Roberts, ministru de stat Ia Foreign 
Office, însărcinat cu problemele 
Orientului Apropiat.

El Atassi 
in R.P.D. Coreeană

PHENIAN 27 (Agerpres). — O de
legație de partid și guvernamentală 
a Republicii Arabe Siria, condusă de 
Noureddin El Atassi, secretar general 
al partidului Baas, președintele statu
lui și șeful guvernului sirian, a sosit 
la Phenian într-o vizită oficială, la 
invitația lui Kim Ir Sen, secretar gene
ral al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene.

Vizita delegației 
Consiliului popular 

al municipiului 
București in Suedia

STOCKHOLM 27 (Agerpres). - 
Delegația Consiliului popular al 
municipiului București condusă de 
Dumitru Popa, primarul general al 
Capitalei, care la invitația Consiliu
lui municipal al orașului Stockholm 
se află în Suedia, a făcut o vizită 
la sediul Consiliului regional 
Stockholm. Președintele colegiului 
orășenesc, Bengt Lind, consilierii și 
experții participanți la întîlnire au 
Informat pe membrii delegației ro
mâne asupra problemelor de admi
nistrație și de sistematizare ale ca
pitalei suedeze.

Primarul orașului Stockholm, 
d-na. Eva Remens, a oferit un di
neu în cinstea delegației române. 
Au luat parte deputați din Consiliul 
municipal Stockholm, membri ai co
legiului orășenesc, directori ai unor 
întreprinderi comunale. A participat 
ambasadorul României la Stockholm, 
Eduard Mezincescu.

Delegația de activiști 
ai P.C.R. in R.P. Mongolă

ULAN BATOR 27 (Agerpres). — 
Delegația de activiști ai P.C.R., 
condusă de Victor Bolojan, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului județean Bihor al P.C.R., 
care face o vizită de schimb de expe
riență in Republica Populară Mon
golă, a fost primită de T. Dugher- 
suren, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.P.R.M. La în
trevedere, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a 
participat Sandu loan, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Ulan Bator.

Intervenții ale reprezentanților români
LA CONFERINȚA GENERALA A A.I.E.A.

VIENA 27 (Agerpres). — La Viena 
Iși continuă lucrările cea de-a XIII-a 
Conferință generală a Agenției In
ternaționale pentru energia atomică 
(A.I.E.A.). Luînd cuvîntul în proble
ma atribuțiilor A.LE.A. în domeniul 
aplicațiilor pașnice a exploziilor nu
cleare, ambasadorul României la 
Viena, Gheorghe Pele, reprezentant 
permanent al țării noastre pe lîngă 
A.I.E.A., a declarat că această ches
tiune „îmbracă în contextul actua
lului progres tehnico-științific, noi 
valențe, oferind largi posibilități de 
ordin economic în rezolvarea unor 
sarcini care nu s-ar, putea realiza fo
losind mijloacele convenționale". în 
această categorie, a spus ambasado
rul român, se înscrie și folosirea

exploziilor nucleare In scopuri paș
nice. Vorbitorul s-a referit la im
portanța ce trebuie acordată coope
rării internaționale în această direc
ție, pentru ca de rezultatul acestor 
aplicații să se poată folosi toate sta
tele în mod egal și fără nici o discri
minare. Ambasadorul român s-a pro_ 
nunțat în favoarea atragerii la a- 
ceastă activitate și a altor state, care 
în momentul de față nu sînt membre 
ale A.I.E.A. Ambasadorul român a 
relevat că experiențe nucleare în 
scopuri pașnice trebuie să fie efec
tuate pe o bază nediscriminatorie, 
urmînd ca toate statele să beneficieze 
într-o ' egală măsură de avantajele 
acestora.

ÎN GRUPUL DE EXPERȚI INTERGUVERNAMENTALI 
PRIVIND POSIBILITĂȚILE DE MULTILATERALI- 
ZARE A PLĂȚILOR DINTRE ȚÂRILE SOCIALISTE 

Șl ȚĂRILE ÎN CURS DE DEZVOLTARE

GENEVA 27 (Agerpres). — La Ge
neva se desfășoară în prezent lucră
rile grupului de experți interguver- 
namentali, care examinează posibili
tățile de multilateralizare a plăților 
dintre țările socialiste și cele în cur» 
de dezvoltare. ■

In cadrul dezbaterilor, reprezen
tantul Republicii Socialiste România. 
Clement Gavrilescu, a arătat că Ro
mânia acordă o deosebită atenție 
studierii multilateralizării plăților cu 
țările în curs de dezvoltare, fiind 
dispusă să examineze orice formulă 
menită să contribuie în mod real 
la dezvoltarea schimburilor el co
merciale cu aceste țări. El a arătat 
că pe baza acordurilor comerciale 
bilaterale pe termen lung și scurt, 
precum și a acordurilor de cooperare 
economică și tehnico-științifică? 
schimburile oomerciale ale României 
cu țările în curs de dezvoltare au 
crescut în 1968 de aproape 4 ori față 
de 1960, în timp ce volumul schimbu
rilor comerciale cu toate țările lumii 
a crescut In aceeași perioadă de 2,2

CONVORBIRI 
UNGARO-FINLANDEZE
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agențiile de presă transmit:
Vicepreședintele Partidului liberal democrat de gu- 

vernămînt din Japonia, Shojiro Kawashima, a propus în cadrul unei 
conferințe de presă care a avut loc la sediul agenției japoneze de știri „Kyodo", 
organizarea unei întîlniri între lideri politici din Republica Populară Chineză și 
Japonia, cu scopul de a se găsi mijloace care să pună bazele înțelegerii reciproce 
dintre cele două țări. Kawashima, care deține și funcția de președinte al Con
siliului pentru cercetări în domeniul politicii externe al Partidului liberal demo
crat, a subliniat că o asemenea întîlnire ar fi deosebit de semnificativă pentru 
discutarea problemelor păcii din lume.

La expoziția internaționala „Obuvi-69", deschisă 
în parcul moscovit „Sokolniki", sîmbătă s-a desfășurat „Ziua României". In 
pavilionul țării noastre, care prezintă peste 1 000 de perechi de încălțăminte 
și 400 de obiecte de galanterie din piele, s-au adunat numeroși specialiști din 
Uniunea Sovietică și reprezentanți ai unor firme străine. Oaspeții, printre care 
se aflau Alla Lavrentieva, adjunct al ministrului industriei ușoare al Uniunii 
Sovietice, vicepreședinte al asociației de prietenie sovieto-române, și Evgheni 
Pitovranov, vicepreședinte al prezidiului Camerei unionale de comerț, au fost 
întâmpinați de Mihai Constantinescu, adjunct al ministrului Industriei ușoare. 
Evgheni Pitovranov a înmînat diplomele decernate de Camera de comerț 
unională întreprinderilor românești participante la expoziție.

La Budapesta s-au încheiat lucrările ședinței grupu
lui de lUCrU rOmânO-Ungar de coIaborare economică și tehnică în 
domeniul industriei alimentare. Specialiștii din cele două țări au discutat 
probleme privind dezvoltarea cooperării în domeniul construcției de mașini 
pentru industria alimentară, precum și probleme privind dezvoltarea pe baza 
acordurilor existente a colaborării tehnico-științifice și schimbului de expe
riență între institutele de proiectări pentru industria alimentară.

R. D. Germană sprijină hotărîrile O.N.U. privind Na
mibia 3 <Teclarat ministrul afacerilor externe, Otto Winzer, într-o telegramă 
adresată președintelui Consiliului de Securitate. Guvernul R.D.G., «e spune în 
telegramă, cere încetarea politicii de anexiune și represiune promovată de 
guvernul sud-african față de Namibia.

Delegația de Juriști ro
mâni, condusă de Adrian Dimitriu, 
ministrul justiției, care se află într-o 
vizită în Belgia, a avut convorbiri cu 
juriști belgieni și oficialități ale Mi
nisterului Justiției. Ministrul belgian 
al justiției, A. Vranckx, a oferit un 
dejun în onoarea oaspeților români.

Adunarea de constituire 
a filialei asociației de prie
tenie sovieto-română 3 ra- 
ionului Domodedovo din regiunea 
Moscova a avut loc în sala de festivi
tăți a sovhozului „Konstantinovo".

Un acord comercial și de 
plăți a fost semnat între guvernul 
regal cambodgian și guvernul revo
luționar provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud.

Prima zăpadă 3 căzut în re- 
giunea Hokkaido din Japonia anun
țând sosirea iernii.

R. F. a Germaniei va 
acorda în 1969 un împru
mut Israelului în valo3re de 
140 de milioane de mărci — a anun
țat Ministerul Afacerilor Externe de 
la Bonn. împrumutul va fi folosit 
pentru construcții urbane, moderni
zarea drumurilor și extinderea rețelei 
telefonice. în același timp se mențio
nează că Republica Federală a Ger
maniei a acordat împrumuturi, în 
cursul anului 1969, unor țări arabe, 
printre care Iordania, Maroc, Tuni
sia, Republica Arabă Yemen, în va
loare de 227 milioane mărci.

Convorbiri franco-ame- 
riCUHO. Ministrul do externe al 
Franței, Maurice Schumann, a avut 
întrevederi cu Elliott Richardson, sub
secretar de stat al S.U.A., Henry Kis
singer, consilier al președintelui Sta
telor Unite pentru problemele secu
rității naționale, și membri al Con
gresului S.U.A.

Lucrările Consiliului Executiv al Partidului Demo- 
Crat-CreȘtin 3U b’at âfîrșit la Roma. Consiliul a acordat sprijinul său 
guvernului condus de Mariano Rumor. Deși în comunicatul publicat la înche
ierea reuniunii nu se vorbește nimic despre o eventuală refacere a vechii coa
liții de centru-stînga, Mariano Rumor a afirmat că obiectivul actualei echipe 
ministeriale este „de a favoriza condițiile privind constituirea unui guvern 
organic de centru-stînga". Pe de altă parte, tot din Roma se anunță că în 
urma reuniunii Consiliului de Miniștri sub președinția lui Mariano Rumor s-a 
hotărît amînarea alegerilor municipale prevăzute în această toamnă, pentru 
primăvara anului 1970.

La Pekin a fost semnat 
un acord guvernamental 
cu privire la ajutorul economic acor
dat R. D. Vietnam de către R. P. 
Chineză în anul 1970. Din partea chi
neză, acordul a fost semnat de Li Sien- 
nien, vicepremier al Consiliului de 
Stat, iar din partea R. D. Vietnam de 
Le Thanh Nghi, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri. La ceremonia 
semnării acordului a asistat Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G.,w St°Ph> 
l-a primit pe președintele de onoare 
al Consiliului național al patronatului 
francez, Georges Villiers, care se află 
în fruntea unei delegații de industriași 
francezi într-o vizită în R.D.G.

CORESPONDENȚA
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Sîmbătă dimineața, 

In clădirea parlamen
tului din Budapesta, au 
început convorbirile o- 
ficiale Intre președin
tele Consiliului prezi
dențial al R. P. Unga
re, Losonczi Pâl, și pre
ședintele Republicii 
Finlanda, Urho Kekko
nen, care face o vizită 
de cîteva zile In a- 
ceasta țară. In centrul 
convorbirilor s-a aflat 
problema securității 
europene. Părțile s-au 
Informat reciproc cu 
privire la convorbirile 
pe care le-au avut în 
această chestiune. 
Partea ungară și-a ex
primat înalta apreciere 
față de inițiativa gu
vernului finlandez de 
a găzdui conferința de 
securitate europeană, 
în cadrul convorbiri
lor s-a făcut un schimb 
de păreri cu privire la 
relațiile dintre cele 
două țări, constatln- 
du-se că ele sînt bune, 
și s-a căzut de acord

DIN BUDAPESTA

asupra necesității dez
voltării legăturilor e- 
conomice ungaro-fin- 
landeze.

După cum «ubli- 
niau ziarele centra
le ungare în comen
tariile speciale consa
crate vizitei înaltului 
oaspete finlandez, se 
așteaptă ca aceste 
convorbiri „să marche
ze o nouă evoluție as
cendentă a legăturilor 
de prietenie și colabo
rare multilaterală din
tre cele două state în 
avantajul ambelor po
poare, al colaborării, 
și cooperării interna
ționale". „In mod 
deosebit — arată zia
rul Nepszabadsâg, or
gan central al P.M.S.U., 
referindu-se la per
spectiva relațiilor din
tre cele două țări — 
promite mult dezvol
tarea cooperării eco
nomice". „Dar sîntem 
siguri — sublinia ace
lași ziar — că vizita în 
Ungaria a președinte-

E LA AL. PINTEA
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lui Kekkonen, tratati
vele la nivel înalt un- 
garo-finlandeze nu 
vor aborda numai pro
blemele colaborării 
dintre cele două țări 
prietene, ci vor consti
tui un factor de con
solidare a păcii In Eu
ropa".

Intr-adevăr, aștepta
tă cu deosebit interes, 
vizita președintelui 
Kekkonen este amplu 
comentată în cercurile 
oficiale și ziaristice 
din capitala ungară, 
subliniindu-se contri
buția importantă pe 
care. In spiritul ideilor 
păcii și coexistenței 
între popoare cu orîn- 
duiri diferite, Ungaria 
și Finlanda, ca fiecare 
țară mică sau' mare, 
pot s-o aducă la îm
bunătățirea climatului 
de colaborare și secu
ritate pe continentul 
nostru, la înfăptuirea 
celor mai nobile năzu- 
Ințe ale omenirii de 
pace și progres ' «ocial

ori. Delegatul român a subliniat cfi 
orice acord privind multilateralizare» 
plăților trebuie să fie guvernat do 
principiile fundamentale ale suvera
nității și independenței naționale, 
neamestecului. în treburile interne, 
avantajului reciproo și egalității în 
drepturi.

Plenara C. C. 
al P. C. din 
Cehoslovacia
PRAGA 27 (Agerpres). —’ După 

cum anunță agenția C.T.K., între 
25 și 27 septer*1--1- ■ 
rat la Praga 
C.C. al P. C. (

Gustav Husa
C.C. al P. C.
prezentat rapoi 
al partidului ci 
actuală și sari 
partidului.

Comitetul C 
raportul și a ai 
probleme orgai 
dre. De asemei 
trai a aprobat 
terea Inițiative , r-, 
lejul celei de-i 
eliberării țării;

; Cuvîntul de
rei a fost rostii

Dei 
guvc 
ceho

• 0. CERNI 
CU F0RM1 
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genția C.T.K. a 
federal cehoslox 
bătă dimineața 
premierului Old 
tărît în unanin 
demisia întregi 
ședintelui repul 
late cu legea 
Cehoslovaciei.

Președintele i 
șî a însărcinat . 
cu formarea no

Un număr estimativ de 
38,6 milioane alegători din 
Republica Federală a Ger
maniei , dintre care 21,1 
milioane femei, 17,5 mi
lioane bărbați, se vor pre
zenta ' azi in fața urnelor, 
pentru a alege deputății 
celei de-a șasea legislaturi 
a Bundestagului.

Campania electorală a 
luat sfirșit vineri seara prin 
mitinguri electorale la care 
au participat cancelarul 
Kiesinger și vicecancelarul 
Willy Brandt, la adunarea 
creșiin-democraților din 
Bonn și, respectiv, a social- 
democraților care a avut loa 
la Dortmund. Poliția a in
terzis, insă, mitingul de în
chidere a campaniei Parti
dului Național Democrat, de 
orientare neonazistă, ca ur
mare a manifestației anti
fasciste, la care au partici
pat peste 10 000 de persoa
ne, organizată in piața din 
Niirnberg unde urma să 
aibă loc mitingul P.N.D. De 
altfel, mai ales in ultimele 
trei săptămâni, campania 
electorală s-a desfășurat 
tub semnul unor vii con
vulsii sociale. Valul de miș
cări revendicative care a 
cuprins întreaga Germanie 
occidentală a scos in evi
dență, in bună măsură, că 
așa-numita „politică de 
compromis", care a ca
racterizat perioada anilor 
1966—1969, nu a putut da 
răspuns unor probleme vi
tale ale cetățeanului de 
rind vest-german.

După înfruntări puterni
ce, care au atins punctul 
maxim In ultimele trei 
zile, partidele „marii coali
ții" — creștin-democrații și 
șocidl-democrații — se în
fățișează. alegătorilor pe 
poziții adverse, ferm contu
rate, în problemele de po

litică internă. Dacă Parti
dul social-democrat și-a 
întărit mult autoritatea, 
sprijinind acțiunile reven
dicative ale sindicatelor, în 
sensul unei rezolvări ime
diate a cererilor de ridica
re a salariilor, In schimb 
creștin-democrații, prin li
derul lor, printr-o mane
vră de ultimă oră — res
pectiv închiderea pieței de

respectiv U.C.D. - U.C.S., 
prin Kiesinger și Strauss, 
P.S.D. prin Brandt și Par
tidul liber-democrat prin 
Scheel, și-au expus ulti
mele poziții-program în 
cadrul campaniei electora
le. Reține atenția că in pro
blemele de politică exter
nă, liderii creștin-demo- 
crați s-au pronunțat pen
tru poziții contrare cerin

tratatului de neproliferare 
a armelor atomice, pentru 
o reducere simultană a 
trupelor străine staționate 
în Europa, ca și pentru 
negocieri directe cu R.D.G. 
la nivel guvernamental. 
Președintele Partidului li
ber-democrat, Walter 
Scheel, în cadrul aceleiași 
discuții, ducind șl mai de
parte tezele socîal-demo-

Azi, alegerile 
generale în R.F.G.

CORESPONDENȚA DIN BONN DE LA M. MO ARC AȘ

vizelor pînă după alegeri 
— au căutat să atribuie so- 
clal-democraților întreaga 
răspundere a. unui pericol 
inflaționist.

De asemenea, în proble
mele de politică externă, 
unde existau suficiente 
puncte de vedere diferite 
între creștm-democrați și 
social-democrați, s-au ac
centuat și mai mult poziții
le contradictorii. In cadrul 
unei confruntări televizate, 
care a avut loc joi seara, 
liderii primelor partide în
scrise pe lista electorală,

țelor de îmbunătățire a re
lațiilor cu țările socialiste 
și a recunoașterii anumitor 
realități postbelice sub 
motivul că aceasta ar putea 
să semene neîncredere șl 
suspiciuni față de R.F.G. 
în rindul partenerilor oc
cidentali. In ce privește 
P.S.D., acesta a reproșat 
îndeosebi orientarea U.C.D. 
in problemele de ordin mi
litar, arătînd că militează, 
in continuare, împotriva 
producerii și achiziționării 
de arme atomice de către 
R.F.G., pentru semnarea

craților în problemele de 
politică externă, s-a decla
rat gata să accepte multe 
din realitățile Europei 
postbelice, inclusiv fron
tiera Oder-Neisse. tn acest 
context general, el a de
clarat că U.C.D.-U.C.S. 
„prezintă fenomene de o- 
boseală și uzură și ar fi 
bine să treacă în opoziție 
pentru regenerare".

Sondajele și aprecie
rile de ultimă oră scot 
în evidență că nici un 
partid nu va obține o ma
joritate de voturi tn mă

sură să-.i a: ■ 
unui guvern '
asemenea, i 
partidul 
va obține v 
de voturi f< 
din 1965. O 
democraților — i 
cărei reu; 
îndoiesc i ■.£. 
de a forma 
rului de vo 
așteaptă să 
o coaliție .■ 
cu micul'. :ț r':d 
mocrat, disp 
Urnelor luăr 
președintelui săz h'.'; >.
dea voturile 
craților și. 
formeze, per, 
în istoria' R'.p.
râie, un guvern în care so- 
cial-democrații să dețină 
rolul conducător.

In privința Partidului na- 
țional-democrat, partid de 
orientare neonazistă, pro
nosticul institutelor demos- 
copice este că acesta nu va 
întruni numărul necesar de 
voturi (5 la sută) pentru a 
putea fi reprezentat in par
lamentul țării. Se știe că 
activitatea P.N.D. a fost 
combătută ferm de nume
roase forțe politice, în 
primul rînd de Partidul Co
munist German, care in 
cadrul „Alianței pentru pro
gresul social" a desfășurat, 
alături de alte grupări poli
tice, o puternică campanie 
împotriva neonazismului, a 
tuturor forțelor revanșarde.

Ziua de 28 septembrie este 
așteptată aici la Bonn sub 
semnul rezervelor și al in
certitudinilor. Trebuie sub
liniat că pînă in ajunul a- 
legerilor un număr impre
sionant de mare de alegă
tori au rămas indeciși, iar 
votul lor ar putea , să joace 
un rol hotărîtor în rezulta
tul scrutinului de astăzi..

V V . . , ' . ’ ' . • ? • ' ' ....
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