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le, operații de finețe și 
mare dificultate, deci un 
remarcabil suiș pe trep
tele acestei profesii națio
nale. Pint gînduri care îți 
vin în minte aici, în va
lea Prahovei. Aici, între 
petroliștii de baștină. Aici.

noile verigi ale unul lanț 
Prin această alăturare 
văz, pare-mi-se, mai lim
pede tinerețea și venera
bila maturitate a Parale
lei 45. îi intuiesc mai les
ne tresăririle temporâl- 
spațlale. Realizez mai 
exact organicitatea Itlne-

în desfășurarea șampaniei agricole /
RAIDUL „SCÎNTEII“

Parcurgînd partea ves
tică a itinerarului, obser
vam că Țiclenii și Cărbu- 
neștii Gorjului sînt orașe 
de țiței, adică fac parte 
din genealogia acelor așe
zări care se culcă pe țiței, 
s-au constituit din țiței, 
prin țiței și, în bună mă- 
surâ, pentru țiței. E o ge
neză și o condiție de a fi 
care le conferă un blazon 
aparte în peisajul țării, o 
biografie de neconfundat.

Dacă cele două așezări
gorjene sînt, la scara is
toriei petrolului românesc, 
orașe de țiței de „ultimă 
oră", înfiripate prin „a- 
dopțiune". abordăm azi 
un alt punct de.geografie, 
zona Țintea-Băicoi, vatră 
petroliferă de baștină și 
matrice a profesiunii din 
care România si-a clădit 
o dinastie ramificată pe 
suprafața a peste o sută 
de ani. Cînd zici „petrol", 
„petrolist", zici în același 
timp un secol de istorie, 
de geografie marcată dis
tinct Cînd zici „Detrol", 
„petrolist", ai fantastica 
viziune a breslei, orga
nism viu, vezi transferul 
de forțe din peisajul pa
triarhal românesc în or
bita ac°stei industrii care 
ooerează statornic și efi
cient în subsolul țării ; 
privești, adică, un orizont 
care se întinde din ceața 
începuturilor de industrie 
pînă Ia imaginea zilei de 
azi, a unei industrii socia
liste avansate, cînd em
blema petroliferă sugerea
ză echipamente universa-
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n județele

i lucruri hotărăsc, în mare măsură, nivelul recoltei de griu și 
eale păioase care se însămînțează în toarnnă : 1) calitatea lucră- 

e pregătire a terenului și semănat) 2) t.mpul în care sînt exe- 
La rîndul lor acestea sint determinate de : 1) răspunderea cu 
mcesc mecanizatorii în cooperativele ag-icole pe care le deser- 
■ asistența tehnică de specialitate și controlul exercitat de ingi- 
(ronomi din cooperativele agricole și de la organele agricole 
; și centrale. în condițiile climatice din această ‘ oamnă — pre- 

puține, -ceea ce îngreunează pregătirea în bune condiții a 
germinativ — se cere ca atît mecanizatorii, cît și inginerii agro- 
i urmărească cu toată răspunderea efectuarea unor lucrări de 
bună calitate Bineînțeles, fiecare trebuie să procedeze potrivit 

■or ne care le are : tractoristul să execute lucrările în con- 
:erute de agrotehnică și, mai precis, să asigure un teren bine

mărunții și nivelat, iar sămînța să fie îngropată la adîncimea cerută 
La rîndul său, inginerul agronom are datoria să asigure, prin pre
zența sa activă pe teren, respectarea întocmai a acestor cerințe Am 
urmărit aceste aspecte cu prilejul unui raid organizat pe 
județelor Sibiu și Dolj.

ogoarele

cunoscutEste 
rilor la sporirea 
voltarea agriculturii cooperatiste. 
Pentru îndeplinirea sarcinilor trasa
te de cel de-al X-Iea Congres al 
partidului, se cere ca răspunderea 
mecanizatorilor să fie ridicată pe o 
treaptă și mai înaltă, începînd cu a- 
ceastă campanie de toamnă. Or, în 
această direcție sînt multe de făcut. 
In județul Sibiu, de exemplu, dife
ritele analize care au fost făcute în 
ultimii doi ani privind dezvoltarea 
agriculturii cooperatiste au criticat 
calitatea necorespunzătoare a unor 
lucrări efectuate de tractoriștii din 
I.M.A. In toamna anului trecut, cît 
șl în primăvara acestui an, criticile 
de acest fel, care vizau întreprinde
rile pentru mecanizarea agriculturii 
Tîrnava, Sibiu, Dealul-Ocnei, Ucea 
de Sus, au abundat într-atîta încît a 
fost nevoie de intervenția hotărîtă a 
comitetului județean de partid. Ca 
urmare, lucrurile s-au îmbunătățit în- 
tr-o oarecare măsură, ceea ce se con
firmă acum, în plină desfășurare a 
campaniei agricole de toamnă.

Snre edificare — un ponas la coope
rativa agricolă din Aciliu Și nu în- 
♦împlător Aci, în primăvara acestui 
an. mecanizatorii oferiseră cea mai 
elocventă mostră de felul cum nu tre
buie lucrat pămîntul. împreună cu 
inginerul cooperativei, V. Vinereanu. 
și cu directorul I.M.A. Sibiu, ing. 
Ioan Florian, trecem pas cu pas prin 
aproape toate tarlalele. Deși terenul 
este tare și situat în pantă, se con
stată că e bine pregătit, iar semănă
turile sînt executate după toate re
gulile agrotehnice.

— Cît de lung a fost drumul pînă 
să ajungem aici — spunea ing. V. 
Vinereanu In primul rînd, am avut 
de învins mentalitatea unor tracto
riști, după care într-o cooperativă 
agricolă mai slab dezvoltată ca a 
noastră „merg" și lucrări de calitate 
mai slabă Apoi, am avut de învins 
și propriile noastre slăbiciuni S-o 
spunem deschis, văzînd că sîntem în 
întîrziere, mai închideam ochii la 
calitate începînd din acest an, am 
schimbat definitiv optica • îndată ce 
observam lucrări de slabă calitate, 
ceream refacerea lor. Acum lucrările, 
le vedeți, sînt de bună calitate. 
Și în alte locuri s-a putut consemna 
faptul că mecanizatorii din cadrul 
I.M.A Sibiu înțeleg bine rostul efec
tuării unor lucrări de bună calitate.

aportul mecanizato- 
recoltelor și Ia dez-

griului pe cele 510 hectare 
rînd pe rînd mai multe 
Unele lucrări sînt de calitate bună 
Ajungem și pe tarlalele situate pe 
rîul Olt și lîngă calea ferată Semă
natul s-a încheiat de cîteva zile Și 
întrucît pînă la recepția propriu-zisă 
a lucrărilor mai erau cîteva zile, am 
convenit eu tovarășul Gheorshe Mi- 
hăilă, președintele cooperativei, și cu 
inginerul Gheorghe Secreanu, să pro
cedăm Ia o., prerecepție Prima ima
gine care ne-a apărut a fost aceea a 
unui covor verde ce acoperea mai 
toată tarlaua Răsărise grîul ? De 
necrezut 1 Suprafețele însămințate fu
seseră năpădite de pir în plus, la 
suprafață erau multe boabe de griu, 
iar marginile tarlalei — neiucrate 
„Se pare că pe aceste 5 hectare nu

Vizităm, 
terenuri

Nisfor ȚUICU 
Nicolae BRUJAN

(Continuare în pag. a III-a)
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’A doua zi eram pe tarlalele 

cooperative din cealaltă parte a 
țului, deservite însă de I M A 
de Jos La cooperativa 
exemplu, se lucra la

unor
jude- 
Ucea 

Avrig. de
«emănatul

Faptul că activitatea în
treprinderilor „Combusti
bilul* n-a strălucit nicio
dată este atît de bine cu
noscut și stabilit încît asu
pra acestui lucru nici nu 
mai este necesar să 
stăruim prea 
fectiv, aceste 
deri pînă mal 
fane (nu aveau for tute
lar!). au produs cetățenilor, 
în mod permanent, multiple 
neplăceri și dificultăți To
tuși, în această toamnă re
cordul proastei funcționări 
a fost doborît Combustibi
lul s-a întrecut pe sine 
însuși I în acest Ioc s-ar 
putea pune, pe drept cu- 
vînt, întrebarea • „Combus
tibilul practică cele mai 
rudimentare metode de co
merț, nu se sfiește să poar
te pe drumuri și cu vorba 
zeci de mii de cumpără
tori. comercializează marfă 
de proastă calitate — 
toate acestea sînt „per
formanțe* care i-au creat 
faima lui unică. Ce anume 
ar fi putut face în plus 
pentru a se „autodepăși* ?

Să lăsăm să vorbească 
faptele Situația de ultimă 
oră este următoarea: în de
pozitele din provincie (în 
multe din ele) fluieră pur 
și simplu vîntul iar în Ca
pitală „Combustibilul* a 
încasat, cu trei luni în 
urmă 50 milioane lei — 
rețineți 50 de milioane I — 
de la cetățeni. fără să 
livreze un singur vreasc 
Cu alte cuvinte, vine omul 
la depozit după lemne sau 
cărbuni și aici I se oferă 
un răspuns • „Nu e marfă'

De ce nu e marfă ? Ce 
știe să răspundă la această 
Întrebare un șef de depo-

mult E- 
întreprin- 
ieri or-
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Situația însămîntărilor
* t

Datele centralizate, în cursul zilei de 2 octombrie, Ia Con
siliul Superior al Agriculturii arată că in unitățile agricole 
socialiste a fost insămînțată o suprafață totală de peste 
1478 200 hectare cu diferite culturi. Semănatul griului s-a 
realizat in proporție de 46 la sută in întreprinderile agricole 
de stat și 47 Ia sută în cooperativele agricole. Această lu
crare s-a încheiat in cooperativele din județul Galați și este 
avansată în cele din județele Brăila — 90 la sută, Buzău — 
74 la sută, Botoșani, Vaslui și Iași — cite 70 la sută. Față de 
aceeași dată a anului trecut s-a însămînțat mai mult cu 
33 000 hectare în întreprinderile agricole de stat și 268 000 
hectare în cooperativele agricole. In unele județe, deși au 
trecut aproape două săptămini de cind s-a declanșat această 
campanie, au fost însămințate suprafețe mici, cu mult sub 
posibilități. Este vorba, în primul rînd, de județele din zona 
colinară și nordul Transilvaniei: Sibiu, Covasna, Cluj, 
Caraș-Severin și altele unde suprafețele însămințate, așa 
cum rezultă din harta de mai sus, sînt sub 30 Ia sută. încă 
nu s-a realizat un ritm normal de lucru în cooperativele 
agricole din județul Constanța, unde suprafețele însămințate 
cu griu reprezintă numai 12 Ia sută din cele 80 000 hectare 
prevăzute a se cultiva cu griu și secară. La ultima teleconfe- 
rință care a avut Ioc Ia Consiliul Superior al Agriculturii s-a 
subliniat necesitatea ca organele agricole să ia măsuri in ve
derea grăbirii lucrărilor de pregătire a terenului și semănat.

Oamenii muncii din agricultură sint chemați ca. in aceste 
zile hotăritoare pentru recolta viitoare, să-și înzecească 
eforturile pentru a termina semănatul în limitele timpului 
optim.

la rădăcinile arborelui de 
țiței.

Deci, făcînd acoladă 
peste timp și geografie, 
vom afirma că numitele 
orașe de țiței gorjene (și 
altele întemeiate recent) 
sînt — în viziunea socio
logiei petrolifere — pro
tuberante ale celor de 
baștină, copiii Prahovei, 
mladele unei continuități,

rarului pe care ne-am an
gajat, umblînd de-a latul 
țârii, de săptămîni și luni 
spre a ne releva această 
OSIE DE ȚARA, în fond, 
ax gravitațional în- care 
vrem să recunoaștem, mă
car parțial, chipul Româ
niei la ora de față. Popa
sul de azi e al unei me
serii.

A citi în profesia oame-

nilor e o voluptate cînd îi 
proiectezi datele într-un 
cîmp vizual dilatat, pe un 
ecran în care nu se estom
pează fundalurile și prim 
planul are tocmai funcția 
de a exprima trinitatea 
om-spațiu-timp, sîmburele 
viu al realităților în care 
ne mișcăm. Este tocmai 
ce năzuim cînd purcedem 
a vorbi despre o dinastie, 
aceea a petroliștilor.

★
în urmă cu 

fprezece ani, la 
ție a voiajului 
de-a lungul
schițam arborele genealo
gic al neamului Șerbani- 
lor din Băicoi. Tentativa 
avea, nu ascund, ceva 
grav, solemn și „heraldic" 
pentru că seminția Șerba- 
nilor era astfel împrăștia
tă în valuri și generații 
încît puteam să trec în 
revistă întregul secol de 
petrol românesc (tocmai 
se serba centenarul), 
vreau să zic că genealo
gia la care mă oprisem 
se întindea de undeva de 
la origini, de Ia puțurile 
lui Dincă Schileru pînă 
la mesele Rotary (cu per. 
foraj dirijat) și pomnele 
canadiene. Ceva similar 
întreprind acum, însă cu 
o mai mare deschidere de 
compas, pentru că dema
rez cu nafta scoasă !n 
burduful de piele șl în
chei prin carotajul radio
activ la mari adîncimi și

(Continuare 
în pag. a V-a)
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La Uzina de aluminiu din Slatina au intrat în funcjiune, cu o lună de zile mai devreme, ultimele cuve ale celei 
de-a patra hale de electroliză Prin încheierea acestei noi etape de dezvoltare a uzinei $-au creat condiții 
pentru depășirea în acest an cu 90 la sută a nivelului producției înregistrate în primul an al cincinalului. 

In fotografiei vedere de ansamblu a Uzinei de aluminiu din Slaiina

In ziarul de azi
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INIȚIATIVELOR • UZINA 

GÎNDEȘTE COMBATIV, 

INGENIOS, CONSTRUC- 
TIV • „NUMELE NOI" 

ȘI FUNCȚIA SELECTIVĂ 

fi CRITICII LITERARE 

• REMBRANDT — UN 

MARE ARTIST AL UMA

NITĂȚII

DACĂ IARNA S AR FACE
FOCUL ÎN SOBE
CU,. EXPLICAȚII

• „COMBUSTIBILUL" IȘI BATE PROPRIILE-I „RECOR
DURI" • UN PARADOX 
CONSUMULUI • ClND
ECONOMIEI FORESTIERE 
IN ACEST SECTOR?

MATEMATIC IN PLANIFICAREA 
SE VA HOTĂRÎ MINISTERUL 

SĂ FACĂ, IN SFÎRȘIT, ORDINE

DUPĂ SESIUNEA U.N.C.T.A.D.

Scadențele au fost 
din nou aminate

zit, adică omul accesibil 
cetățeanului ? Aproape ni
mic. Fmite totuși niște 
explicații care ba sîni 
de natură să acuze pro
pria întreprindere, ba să 
împingă vina spre alte 
organisme, situate undeva 
pe la Ministerul Comerțu-

lui Interior, pe la consiliul 
popular. Ministerul Econo
miei Forestiere ori cel 
Minelor Explicații 
gue. din care omul iese, de 
regulă

Din 
lumină 
și de a ne

a) 
ambi-

lămurit buștean ! 
dorința de a face 
în această problemă 

lămuri o-

dată de ce numeroasele 
articole critice din presă și 
valul de rec lamații 
rece „Combustibilul* 
pornit, pe itinerar

lată-ne ajunși în 
directorului întreprinde
rii „Combustibilul* pen
tru județele Ilfov. Teleor-

lasă
am

fața

man și Ialomița Tovarășul 
director ne informează - 
calm rece și degajat ca și 
cînd ar povesti un basm 
știut din copilărie :

— întreprinderea pe care 
o conduc eu merge ce) mai 
prost dintre toate cele 17 
de același fel cîte mai sînt 
în țară.
- ? I
— Avem restanțe mari, 

depozite goale, stocurile 
pentru anul viitor nu sînt 
asigurate..

Am întrebat :
— Cum vă simțiți In a- 

ceastă postură ? Nu vă gîn- 
diți că în aceste condiții 
dispare însăși rațiunea de 
a fi a întreprinderii ? Ce 
aveți de gînd ?

— Aș vrea să fiu bine 
înțeles • întreprinderea 
merge prost dar nu numai 
din vina ei Partea cea mai 
serioasă de vină o au fur
nizorii Nu ne-au livrat Ia 
timp si ritmic 
Iul

Cerem acte 
Din ele rezultă 
directorul 
Dar mai rezultă și altceva 
că cererea pentru combus
tibil a fost prost formu
lată de puzderia funcționa
rilor care bat apa în piuă 
pe la serviciile planifirării 
aprovizionării. desfacerii 
etc S-a solicitat furnizori. 
Inr mai pvțin combustibil 
decît avea nevoie populația. 
Iar ca să pună vîrf la toate 
(după rum vom vedea ime
diat) furnizorii — uni
tăți ale ministerelor Econo-

Timp de aproape o lună (26 au
gust—23 septembrie), Consiliu] Con
ferinței Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare (UNC.T.A.D), în
trunit la Geneva în cea de-a IX-a 
sesiune, a readus în discuție una 
dintre problemele care preocupă în 
cel mai înalt grad comunitatea in
ternațională, și anume : problema 
subdezvoltării. Literatura de spe
cialitate consemnează drept un pa
radox al economiei mondiale deca
lajul crescînd între situația econo
mică a țărilor avansate și aceea a 
statelor în curs de dezvoltare Rea
lizările actualei revoluții tehnico- 
științifice ar putea înlesni mult în
lăturarea obstacolelor care se ridi
că în calea dezvoltării economice a 
tinerelor state independente Dar. în 
loc de a vedea aceste cuceriri ale 
geniului uman facilitînd progresul 
țărilor rămase în urmă, constatăm 
o tendință inversă

Țn cadrul recentei sesiuni a Con
siliului s-a schițat un tablou — pe

cit de sumbru, pe atît de real — 
al evoluției economice a „lumii /a 
treia" Ritmul de creștere este în 
medie de două ori mai ridicat în 
țările industrializate decît în statele 
în curs de dezvoltare, în timp ce 
venitul național pe cap de locuitor 
sporește anual de 30 de ori mai re
pede în primul grup de țări, față 
de-al doilea (60 și respectiv 2 do
lari) Situația țărilor în curs de dez
voltare s-a deteriorat în toate com
partimentele relațiilor lor economi
ce cu statele industrializate. Pon
derea „lumii a treia" în exporturi
le mondiale s-a micșorat conside
rabil, de la 27 la sută în 1953. la 
18,2 la sută în 1968

Anul trecut, deși conjunctura eco
nomică a țărilor în curs de dezvol
tare a înregistrat o situație relativ 
favorabilă în comparație cu 1967 —

Gh. CERCELESCU

(Continuare în pag. a VT-a)

combustibi-

justificative, 
că în parte 

are dreptate

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a 11-a)

Telegrame
Excelenței Sale

Domnului FRANZ JONAS
Președintele Federal al Republicii Austria

VIEWS

Cu ocazia împlinirii a 70 de ani, adresez Excelenței Voastre cordiale 
felicitări, cele mai bune urări de sănătate și succes în activitatea pe 
care o desfășurați spre binele poporului austriac prieten.

Mă folosesc de acest prilej pentru a exprima convingerea că recenta 
dumneavoastră vizită în România și convorbirile pe care le-am avut 
vor contribui la adîncirea relațiilor de colaborare româno-austriece, în 
interesul reciproc și al păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Vă mulțumesc sincer pentru bunele urări pe care mi le-ați adresat în 

numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al dv. per
sonal.

PAL LOSONCZI
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungara
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Dmtr-un
foc!

0 cerință esențială a conducerii economiei
FINALIZAREA
INIȚIATIVELOR

D ADUNAREA GENERALĂ A REPREZENTANȚILOR

SALARIAȚILOR DE LA GRUPUL INDUSTRIAL

PETROCHIMIC BORZEȘTI

La Nișcov (Buzău) exista o 
cramă. Și-n cramă — butoaie. 
Și-n butoaie — spirt și vin. 
Rețineți : existau. Acum bate 
vîntul. S-au risipit ca și cînd 
nici n-ar fi fost. Și toate acestea 
pentru faptul că unui dogar 
neinstruit (acum, bun de plată !) 
i-a trecut prin minte să folo
sească un fier incandescent la 
parafinarea butoaielor. Ce a ur
mat, vă imaginați. Un butoi cu 
spirt a făcut explozie, incen
diind crama. Și astfel, I.A.S. 
Cîndești a fost păgubită — 
dintr-un foc! — cu 3 800 
spirt și 4 000 litri de vin. 
să nu te-apuce amețeala I

litri 
Cum

îndeplinirea sarcinilor stabilite de 
cel de-al X-lea Congres al P.C.R. 
privind dezvoltarea șl modernizarea 
economiei naționale se află într-o le
gătură indisolubilă cu perfecționa
rea muncii politice și organizatorice 
desfășurate de organele și organiza
țiile de partid, pentru a asigura în 
toate întreprinderile, în toate sectoa
rele și secțiile acestora, condițiile 
desfășurării normale a producției, 
fără perioade de ritm lent, urmate 
de perioade de „asalt". în momentul 
de față, pivotul principal, în jurul 
căruia gravitează toate acțiunile în
treprinse de organele și organiza
țiile de partid, il constituie reali
zarea integrală a planului de stat 
pe anul în 
lor luate în 
ceasta tiind 
începerii în 
ției in 1970 — u 
lului cincinal —

Costică CHIȚIMIA
«ecretar al Comitetului de partid 

al sectorului 2, București

saramura
Aproape' 25 000 de pești 

fagi (însumind cam tot 
kilograme) și-au făcut „bagaje
le", pregătindu-se de plecare. 
Ca urmare a acțiunii de repopu
lare inițiată de A.G.V.P.S., ei 
vor fi deversați în iazurile din 
Țigănești, Căldărușani, Balta 
Neagră, Berceni 2, Pucheni, Na- 
nov și Brănești 4. Un alt tran
sport, de astă dată puiet 
crap și caras, va 
drum. Sperăm că 
tite vor dovedi... 
cuvenită.

fito- 
atitea

de
urma același 
iazurile amin- 

ospitalitatea

Losul
„c©l mare“

Indivizi îndrăgostiți de jocu
rile de noroc folosesc, ca „fond 
de rulment", banii unităților pe 
care le gestionează. Soții Ste
fan și Elena Danciu, gestio
nari la bufetul nr. 59 din Oc
nele Mari (Vilcea), aveau o pa
siune. Jucau la... „loz în plic"... 

. In speranța unui ciștig consis
tent, au „împrumutat" bani din 
gestiunea unității comerciale pe 
care o aveau în primire. Dar 
în loc de ciștig la ..loto", au 
avut „norocul" unui control fi
nanciar, care a stabilit o dela
pidare de citeva zeci de mii de 
lei. Împreună au jucat, împre
ună vor împărți „pricopseala".

Scrisoare
către... o
necunoscută

Elvira Sasu, din Cîmpulung- 
Moldovenesc, a plecat în voiaj 
la Tulcea. A lăsat însă de iz
beliște pe fiul său Constantin 
Scorțeanu, în vîrstă de 11 ani, 
care îi adresează scrisoarea de 
mai jos : „Dragă mamă, află că, 
după ce m-ai dat jos din tren 
— ca să poți pleca cu nenea 
Octavian — eu am rămas nu
mai cu cel 20 de lei pe care mi 
i-ai lăsat. Am fost la tata (Mi
hai Scorțeanu, șofer 
Neamț — n.n.) care, 
trimis tot la tine. Nu 
tîlnit, dar am făcut
turi, așa că acum am 
liu1 
te întorci, mai ales că cei 
aici te-au trimis în
pentru abandon familial. Atita 
am vrut să-ți spun și te aștept 
și eu și cei care se 
mine".

N.R. O cunoașteți 
„mamă" ? Predați-i

în Piatra 
și el, m-a 
te-am în- 
20 de ,fur- 

„domici-
la miliția orașului. Poate 

de 
judecată

curs și a angajamente- 
întrecerea socialistă, a- 
premisa hotărîtoare a 
bune condiții a produc- 

ultimul an al actua- 
■ a creării unei te

melii solide cincinalului viitor.
Rezultate bune se obțin în această 

direcție acolo unde organizațiile de 
partid duc pînă la capăt acțiunile ini
țiate în domeniul producției. Este o 
concluzie întemeiată pe numeroase 
fapte. De pildă, acum cîtva timp, la 
uzinele „Electronica", din cauza 
unor neajunsuri în aprovizionarea 
tehnico-materială s-au înregistrat ră
mîneri în urmă, atît ia secția de te
levizoare cît și la secția radio. Exa- 
minînd situația, comitetul de partid 
și-a propus ca obiectiv nr. I — în 
perioada respectivă — mobilizarea 
întregului colectiv în vederea recu
perării restanțelor. Măsurile propuse 
în acest scop vizau sprijinirea con
ducerii uzinei în domeniul îmbună
tățirii cooperării cu I.P.R.S. Bă
neasa, principalul furnizor de piese 
radio și semiconductori, organizării 
temeinice a producției la fiecare loc 
de muncă, ca și intensificarea mun
cii politico-educative în rîndurile sa
lariaților. Stabilirea concretă a sar
cinilor ce revin membrilor comitetu
lui de partid în 
tuirea măsurilor 
rea lor pe benzi 
derea controlării 
aplică hotărîrile ............. ...
recție legate de perfecționarea orga
nizării producției, într-un cuvînt 
perseverență manifestată pentru ca 
întreaga acțiune să aibă finalizare, 
iată elementele cele mai importante 
care au dus la redresarea situației. 
Conjugarea hotărîrii cu fapta, a de
ciziei cu începerea imediată a acti
vității pentru a-i da viață, fie că a 
fost vorba de acțiunile de natură 
politică ale comitetului de partid sau 
de măsurile tehnico-organizatorice 
ale comitetului de direcție, s-a ma
terializat. în ultimă instanță, în 
aceea că producția zilnică a crescut 
de la 650 de televizoare la 1 100 și 
de la 1 250 aparate de radio la 1 800.

Exemplul nu este singular Merită 
să relevăm faptul că, după ce s-au 
terminat adunările generale ale sa
lariaților, organizațiile de partid 
cl_intr-o serie de întreprinderi, cum 
sînt C.I.L Pipera, Uzinele române de 
pîslă. „Getica" și altele, au trecut 
în mod operativ Ia acțiune pentru 
a explica muncitorilor însemnătatea 
măsurilor adoptate pentru a se asi
gura îndeplinirea la toți indicatorii 
a planului pe acest an, precum și la 
efectuarea controlului asupra modului 
în care comitetele de direcție tra
duc încă de pe acum în viață măsu
rile stabilite pentru a se crea con
diții optime producției din anul 
1970.

In mod intenționat am insistat, 
prin exemplele de mai sus, asupra 
faptului că organizațiile ‘ de partid 
pun accentul principal pe activitatea 
concretă, eficientă, perseverentă, 
pentru a duce la bun sfîrșit măsu
rile pe care le inițiază, deoarece, 
din păcate, în unele întreprinderi lu
crurile se prezintă invers. întîlnim 
încă situații cînd organizațiile de 
partid, birourile, comitetele acestora, 
se preocupă, este drept, de proble
mele activității economice, dar nu
mai pînă la un anumit punct : elabo
rarea hotărîrii, stabilirea a ceea ce 
trebuie făcut, consemnarea pe hîrtie 
a obiectivelor (uneori chiar și a mo
dalităților de înfăptuire a acestora)

La întreprinderea „Izolatorul", prin
cipalii indicatori de plan (producția 
globală, productivitatea muncii, pre
țul de cost) nu s-au realizat integral 
luni în șir. Nu putem spune că or
ganizația de bază, biroul ei au ră
mas indiferente. Dimpotrivă 1 Au 
fost alcătuite colective care au tot 
„studiat" situația ; s-a cheltuit multă 
energie pentru elaborarea unor refe
rate ; s-a consumat timp îndelungat 
în ședințe de partid și ale comitetu
lui de direcție, analizîndu-se „felul 
cum s-a. realizat planul de produc
ție" (deși acesta nu era realizat inte
gral), s-au redactat planuri de mă
suri și hotărîri. Totul, în cazul de 
față și în altele, a mers într-un ritm 
alert, într-un crescendo continuu pînă 
Ia terminarea ședințelor. După aceea, 
însă, s-a așternut o liniște desăvîr- 
șită. A fost nevoie de interven
ția energică a comitetului de partid 
al sectorului și a forului tutelar

viața de

îngrijesc de

pe această 
scrisoarea.

Autumnală

Nou ! In locul mustului gustos 
(așteptat cu nerăbdare de bucu- 
reșteni) organele comerciale ne 
fac o neașteptată 
aprovizionează 
bere. Ceea ce 
altă... mustărie.

surpriză : 
mustăriile cu 

este o cu totul

redactată de

cu
„Scînteii'

Rubrică
Ștefan ZIDARIȚÂ 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

ce privește înfăp- 
propuse, repartiza- 
de montaj în ve- 

modului în care se 
comitetului de di-

pentru a pune lucrurile la punct 
Prin intermediul comisiei economice, 
biroul organizației de bază, comite
tul de direcție' au fost ajutate în 
mod practic, la fața locului, să de
plaseze centrul de greutate al activi
tății spre realizarea măsurilor pe 
care le elaboraseră, să dea atenție 
nu numai stabilirii a ceea ce trebuie 
făcut pentru soluționarea unor ast
fel de probleme majore, cum sînt 
folosirea deplină a capacităților de 
producție, a forței de muncă, a ma
teriei prime, ci și înfăptuirii măsu
rilor preconizate.

Mai există încă birouri ale orga
nizațiilor de bază și comitete de par
tid care, avînd o concepție defor
mată despre conducerea activității 
economice, consideră că rolul lor în 
această privință este doar de a ana
liza anumite probleme, de a da o 
orientare generală, iar „restul" — 
punem intenționat acest cuvînt în
tre ghilimele — urmează să se so
luționeze de la sine. La Moara Dîm
bovița, Fabrica „Stela", Uzinele ro
mâne de pîslă se semnalează de 
multă vreme rămîneri în urmă în 
îndeplinirea planului de investiții. 
Organizațiile de partid respective au 
analizat — și nu numai o dată — a- 
ceastă situație. A reieșit că în toate 
cazurile rămînerile în urmă se ex
plică, în principal, nu prin factori 
exteriori, ci prin deficiențele pro
prii factorilor care concură la reali
zarea obiectivelor respective. Orga
nizațiile de partid respective „au luat 
act" de criticile ce s-au adus celor 
vinovați, de autocritica acestora, 
au stabilit ce trebuie făcut, au dat, 
cum se spune „linia1’, dar n-au ac
ționat practic pentru a organiza 
munca politică spre a explica tutu
ror salariaților însemnătatea măsu
rilor adoptate.

Situații similare există și In alte 
întreprinderi. De pildă, la I.P.R.S. 
Băneasa, „Pionierul" etc., organiza
țiile de partid au inițiat acțiuni 
menite să ducă la organizarea mai 
rațională a producției și a muncii — 
acțiuni care s-au soldat cu nume
roase studii. Din păcate, însă, ele 
n-au urmărit cum se finalizează a- 
ceste studii. Cînd discutăm cu mem
brii birourilor sau comitetelor orga
nizațiilor de partid din întreprinde
rile-. amintite despre asemenea situa
ții, constatăm că mulți dintre ei nu 
înțeleg cît de important este ca 
imediat după ce s-au stabilit anu
mite măsuri să fie organizată munca 
pentru îndeplinirea lor, să se exer- 

control temeinic asupra

felului în care își îndeplinesc sarci
nile factorii de conducere. „Intîi să 
se facă ceva — își spun unii tova
răși — ca să avem ce controla". In 
practică, această mentalitate are ca 
rezultat, de cele tnai multe c»ri, per. 
petuarea lipsurilor. Și tocmai de a- 
ceea o combatem cu toată hotărîrea. 
Controlul asupra modului în care 
se desfășoară activitatea economică 
trebuie să pornească o dată cu adop
tarea măsurilor și să se desfășoare, 
fără nici o întrerupere, pînă 
făptuirea lor.

Adesea, în activitatea unor 
tete de partid întîlnim, alături . 
periență pozitivă, lipsuri mai mult 
sau mai puțin grave. Edificator în 
acest sens ni se pare următorul 
exemplu. La Fabrica de elemente 
pentru automatizare — unitate pe 
cît de tînără, pe atît de modernă a 
Industriei noastre electronice — s-au 
obținut o serie de rezultate deosebit 
de importante, care se află într-o 
legătură firească cu faptul că, în re
petate rînduri, comitetul de partid 
de aici a luat în dezbatere probleme 
esențiale, de fond, ale activității e- 
conomice, a fixat măsuri judicioase 
pentru soluționarea lor. Astfel, în a- 
cest an au fost asimilate și integrate 
in procesul de producție 207 repere 
și subansamble mecanice și S.D.V.- 
uri de complexitate ridicată. La ex
poziția de la Moscova, Ia care au par
ticipat 1110 firme din 23 de țări, dife
rite produse realizate în această fa
brică au obținut diplome de onoare. 
Totuși, în activitatea economică-fi- 
nanciară a întreprinderii s-au mani
festat lipsuri grave : au fost rapor
tate ca fiind integral „realizate" sar
cinile de plan, deși în contul lor 
se mai lucra și după perioada ra
portată. Comitetul de partid nu a in
tervenit cu fermitate pentru a pune 
capăt acestei practici inadmisibile 
Se înțelege, noi am determinat să 
se ia măsuri împotriva celor vinovați 
de dezinformarea organelor superi
oare de partid și de stat în legătură 
cu îndeplinirea planului. Nu ne pu
tem rezuma însă numai la atît. A- 
cest fapt urmează să fie adus la cu
noștința tuturor organizațiilor de 
partid din sector, pentru ca fiecare 
să tragă învățămintele necesare.

Astfel de cazuri ne determină să în. 
drumăm toate organizațiile de partid 
să-și examineze în spirit critic mun
ca, să confrunte stilul lor de lucru 
cu cerințele izvorîte din documen
tele celui de al X-lea Congres al 
P.C.R. și să-l aducă îmbunătățirile 
corespunzătoare. Biroul Comitetului 
de partid al sectorului procedează 
și el în același sens, străduindu-se 
să-și perfecționeze propria sa acti
vitate în conducerea economiei.

la în-

comi- 
de ex-

Saltelele „Relaxa" — produse 
ale fabricii de tapițerie din 
Mizil — din cadrul Expoziției 
realizărilor economiei naționa
le atestă prezența unei noi 
mărci românești.

Tapițeriile purtînd marca 
„Relaxa" au fost prezentate 
și la magazinul „Mobila" din 
București, ca și la expoziții 
peste hotare. în același timp, 
mari întreprinderi de hoteluri 
și restaurante, ca cele de pe 
litoral și din alte centre ale ță
rii, au și intrat în posesia sal
telelor „Relaxa". Aceste sal
tele detașabile sînt confecțio
nate într-o diversitate de sto
fe de lînă, bumbac și mătase, 
în culori atrăgătoare, cu dese
ne moderne sau motive florale 
care le fac adaptabile la orice 
tip de mobilier, modern sau 
clasic. Fabrica poate livra, la 
cerere, produsele sale în dife
rite dimensiuni și variante 
pentru paturi, divane sau pa
turi pentru copii.

Noua unitate a Ministerului 
Economiei Forestiere, profilată 
în întregime pe producția unor 
tapițerii capabile să răspundă 
funcțional și estetic exigențe
lor de concepție ale unui mo
bilier evoluat, al cărui grad 
de utilitate și confort se cere 
armonizat cu formele și colo
ritul acestora, își realizează 
în secțiile proprii o bună 
parte dintre semifabricatele 
necesare confecționării salte
lelor.

Pentru ușurința manevrării 
lor, proiectanții au prevăzut 
patru minere laterale din șnur 
decorativ, în culori armoniza
te cu ansamblul. Lîngă fiecare 
miner sînt montate cite două 
rozete • perforate din material 
plastic, executate ca niște fil
tre de aer.

Saltelele „Relaxa" prezente 
la expoziție sînt cercetate cu 
interes de vizitatori.

UZINA
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combativ, ingenios.
constructiv

Punctul nodal al dezbaterilor în 
adunarea generală a reprezentanților 
salariaților de la Grupul industrial 
de petrochimie din Borzești l-a con
stituit problema : ce trebuie între
prins, ce măsuri se cer luate pentru 
asigurarea îndeplinirii planului pe 
1969 la toți indicatorii și la toate sor
timentele, precum și pentru buna 
pregătire a producției din 1970 — 
ultimul an al actualului cincinal, 
întrebare firească dacă avem în ve
dere că, de la începutul anului în 
curs, deși s-a realizat suplimentar 
o producție globală în valoare de a- 
proape 8 milioane lei, uzinele din 
cadrul grupului nu și-au respectat 
obligațiile contractuale la toate sor
timentele prevăzute. Ing Petru Bu- 
nea, președintele consiliului de ad
ministrație, arăta că în momentul de 
față unitățile din componența grupu
lui industrial sînt datoare economiei 
naționale 670 tone de cauciuc 
sintetic,. 456 tone policlorură de 
vinii, aproape 400 tone de triclo- 
retilenă și cantități însemnate de alte 
produse, a căror valoare se ridică la 
12,5 milioane lei.

Cauzele acestor nerealizări sînt 
multiple. Despre cele mai multe din
tre ele s-a discutat în ședințele ți
nute la nivelul uzinelor sau secțiilor, 
la care au luat, parte și reprezentanți 

ai forului de resort — Ministerul In
dustriei Chimice. Faptul că aceleași 
probleme au revenit în discuție și de 
această dată dovedește că atît con
ducerea grupului, cît și ministerul au 
manifestat o slabă preocupare pen
tru rezolvarea operativă a acestora. 
S-a arătat, bunăoară, că una din 
greutățile întîmpinate de chimiști în 
realizarea sarcinilor de plan o con
stituie defectuoasa aprovizionare cu 
materii prime și materiale.

— în adunarea salariaților din sec
ția noastră, s-au făcut numeroase 
propuneri pentru lichidarea neajun
surilor în aprovizionarea cu materie 
primă și materiale și ne așteptam ca, 
în urma criticilor aduse, situația să 
se îmbunătățească — a arătat mais
trul Iuliu Olteanu, de la secția de 
cauciuc sintetic. In realitate însă, ea 
a rămas la fel. De cîteva zile, bună
oară. instalațiile noastre lucrează cu 
60—70 la sută 'jjn canacitate tocmai 
datorită lipsei de materii prime. 
Săpt.ămînal pierdem astfel cîte 400 
tone cauciuc sintetic. Zadarnice sînt 
toate eforturile noastre pentru buna 
funcționare a instalațiilor, dacă sîn
tem nevoiți să lucrăm numai cu o 
parte din capacitatea lor

Din cuvîntul unor vorDitorl a reie
șit că despre golurile în apro
vizionarea uzinelor cu benzen, to- 
luen, stiren, acizi grași și di
feriți soilvenți. datorate necontrac- 
tării la vreme sau lipsei mijloacelor 
de transport, s-a vorbit de nenumă
rate ori. Au fost făcute și o seamă 
de propuneri referitoare la redistri
buirea vagoanelor cisterne, realiza
rea unor spații de depozitare etc 

toate acestea au 
stadiul de propuneri.

Marinescu, director

de resort, 
văzut. Oare 
șl asigură-

la aduna-

Foto : M. Andrcescu

b b n E
(Urmare din pag. I) restanță 

cererea
că aceste ploi au creat 
greutăți I.F.-urilor nu ne 

că

rămas
Ing. 

................ , ______ tehnic 
în Direcția generală a industriei 
petrochimice. prezent
re, a spus că această problemă va 
fl luată în studiu la Ministerul Indus
triei Chimice. Asemenea promisiuni 
au mai fost făcute și de alți repre
zentanți ai ministerului 
dar rezultatele nu s-au 
aceeași soartă vor avea

mici Forestiere și Minelor 
— nu au livrat nici măcar 
cota cerută și repartizată, 

înainte însă de a-i vizită 
pe furnizori, să mai zăbo
vim puțin la beneficiar. în 
fond, pe ce bază și cum a 
formulat el cererea de con
sum ? Să luăm, de exemplu, 
întreprinderea de speciali
tate din municipiul Bucu
rești (cea mai mare și, pe 
cît se pare, cea mai dezor
ganizată dintre toate) In 
anul 1968, populația Capita
lei a consumat (cît e înre
gistrat) 821 000 tone de 
combustibil. Cînd a venit 
timpul aprovizionării pen
tru anul 1969, ce credeți că 
și-au zis birocrații de la 
planificare, aprovizionare 
etc. ? „Dacă anul trecut 
s-au consumat 821 000 tone 
anul acesta se vor con
suma... 824 000 tone (! ?)" 
Socoteala pare a fi făcută 
gospodărește. Dar nu e. 
în ciuda faptului că cifra 
821 000 este mai mică de- 
cît 824 000. Această creș
tere de 3 000 de tone s-a a- 
rătat, practic, a fi simboli
că. Cu atît mai mult, cu cît 
desființarea tichetelor și 
iarna prelungită au fost 
fenomene (ce trebuiau stu
diate !) previzibile, care au 
dus la un consum de com
bustibil mult mai - mare 
decît în oricare an. Și mai 
departe ? Ce s-a mai în- 
tîmplat cu cifra-fantomă, 
care, în esență, s-a dove
dit a fi o ficțiune ? Cifra 
respectivă a fost studiată 
de directorul comercial al 
„Combustibilului*, de di
rectorul coordonator a) a- 
cestei unități, pasată mai 
departe organelor de re
sort din consiliul munici
pal, apoi altora din Comi
tetul de Stat al Planificării 
și — fiind peste tot găsită 
„aproximativ bună* — pe 
baza ei s-a declanșat apro-

vizionarea. Rezultatele 
cunoaștem : lipsa de com
bustibil. Și așa se face că 
nu s-a încheiat bine tri
mestrul III și „Combusti
bilul’ a început să facă 
furnizorilor cereri îndrăci
te pentru suplimentări. In 
aceste condiții se creează 
impresia că toată studierea 
cererii de consum se rezu
mă la copierea sistematică

furnizorii 
chiar și 
inițială ?

— De ce se 
tanță unitățile , 
coordonați, tovarășe minis
tru adjunct ? (întrebarea a 
fost adresată tov. V. Chi- 
ribău, adjunct al ministru
lui economiei forestiere).

— Da, sîntem în restanță 
— ne-a răspuns dumnea-

pe
în reș
ca re le

miră. Ne miră însă 
proasta aprovizionare s-a 
făcut simțită și pe timp 
de secetă. Și in .asemenea 
ani unitățile M.E.F. au ră
mas restanțiere la capitolul 
livrare. Cum s-ar zice pe 
ploaie lemnele sînt luate 
la vale de apă, pe secetă 
se... usucă I

DACĂ IARNA S AR FACE
FOCUL ÎN SOBE
CU... EXPLICAȚII

a cifrelor- de plan ante
rioare. Dar această practi
că naște o întrebare ; nu 
cumva pentru această trea
bă este menținut un aparat 
administrativ prea umflat ? 
Nu cumva un copist, cu 
scriere frumoasă, ar putea 
ține locul tuturor funcțio
narilor actuali ?

Să revenim la suplimen- 
țări. „Combustibilul" a so 
licitat, peste plan, supli
mentări la lemne și căr
buni. Dar de unde și cum 
să fie date acum, imediat, 
cantitățile necesare, dacă

lui și, metodic, a înși
ruit, pe puncte, cauzele o- 
biective și subiective ale 
restanțelor (unde, de alt
fel, cifrele nu coincid : 
270 000 tone susține comer
țul, 110 000 tone — afir
mă tovarășul Chiribău) 
Anul acesta, întreprinderile 
forestiere au avut de sufe
rit de pe urma ploilor. Au 
fost distruse unele dru
muri forestiere, pîraiele au 
luat la vale lemnele...

Are dreptate tovarășul 
ministru. Anul acesta a 
plouat abundent, și faptul

Dar să dăm din nou cu- 
vîntul tovarășului adjunct 
al ministrului :

— Nu s-a îndeplinit pla
nul pentru că unele trus
turi și întreprinderi fores
tiere nu și-au asigurat din 
timp mîna de lucru...

— De ce ?
— Mulți conducători de 

unități forestiere tratează 
cu indiferență sarcinile le
gate de producția lemnului 
de foc...

Care va să zică acestea 
sînt cauzele restanțelor 
masive : indolența și indi-

ferența unor conducători 
de întreprinderi față de 
producția lemnului de foc. 
Dar ministerul și tovarășul 
adjunct al ministrului per
sonal cum tratează proble
ma ? A luat ministerul sau 
tovarășul Chiribău vreo 
măsură împotriva directo
rilor care nu-și respectă 
îndatoririle de serviciu pri
vind aprovizionarea popu
lației ? Ne face impresia 
că, dimpotrivă, în condițiile 
date mentalitatea acelor 
directori care consideră a- 
provizionarea populației ca 
pe a șaptea roată la căruță 
este îmbrățișată și de unele 
direcții și foruri din M.E.F. 
De ce ? Producția lemnului 
pentru foc nu este atît de 
„rentabilă" Dar e mai ren
tabil ca acest lemn să-1 
pierdem prin pădure ? Și 
apoi, într-un asemenea 
mod se poate trata o pro
blemă care privește nemij
locit condițiile de trai ale 
populației ?

La Ministerul Minelor a- 
vem o discuție cu tovarășul 
Vasile Ogîrlaci. directorul 
general al direcției căr
bune.

— Și noi avem restanțe 
la livrare — îl auzim spu- 
nîndu-ne

— De ce ?
- Ploile...
Pe scurt, se repetă, par

țial și la o scară mai re
dusă (M.M are restanțe mai 
mici) discuția de la M.E.F. : 
Vă rugăm să explicați...

„Combustibilul" n-a anre- 
ciat bine cererea, la aceas
ta s-au adăugat calamită
țile naturale ; apoi, cînd a 
avut Ministerul Minelor 
cărbune, n-a avut C.FR.-ul 
vagoane : cînd au fost și 
vagoane și cărbune, n-au 
avut depozitele mijloace de 
descărcare...

E o vorbă populară care 
ilustrează foarte bine si
tuația de mai sus • „Cînd 
e Tandea. nu e Mandea...* 
Ceea ce, desigur, nu-i un

„Tandea" cît 
i“ să primească 

la stat, de la so- 
pe care o servesc 
iscusință și sîrgu-

motiv ca atît 
și „Mandea1 
leafă de 1 
cietatea 
cu atîta 
ință !

...Ultima vizită : 
Aici avem o scurtă 
ție cu tov. ing. Gheorghe 
Niculescu, secretar general 
Iată cîteva opinii ale d-sale.

— Sîntem de scurtă vre
me forul tutelar al „Com
bustibilului* Pînă acum, 
abia am reușit să „defri
șăm* terenul, mai precis ( 
să cunoaștem în amănunt 
activitatea acestui sector. 
Am preluat conducerea cu 
restantele mari pe care, le 
cunoașteți, cu lipsa cronică 
de cadre, cu toate lipsu-« 
rile pe care presa le-a sem
nalat în ațîtea rînduri...

— Perspective ?
— în ciuda aparențelor, 

aprovizionarea cu combus- 
. tibil se va îmbunătăți Vom 
extinde depozitele si vom 
căuta să modernizăm cît 
de cît, activitatea acestora 
Fără spriiinul partenerilor 
— furnizorii de combusti
bil. C.F.R 
va fi însă 
atingem 
problema 
cu toată seriozitatea

Subscriem și noi punctu
lui do vedere exprimat de 
tovarășul secretar general 
la care adăugăm ■ sîntem 
în prag de 'iarnă Forurile 
responsabile — M.C.I.,
M.E.F., Ministerul Minelor, 
consiliile populare au da
toria să-și unească forțele, 
să găsească cele mai ope
rative căi de îmbunătățire 
a aprovizionării populației 
cu cărbuni și lemne

...Și, să ne. fie îngăduită 
o sugestie credem că ar 
trebui căutați și puși în 
funcțiile-cheie ale aprovi
zionării cu combustibil oa
meni care se pricep, cu 
tragere de inimă, cu res
pect față de publicul con
sumator.

sîrgu-

M.C.I. 
discu-

și D.R.T.A. - 
imposibil să ne 

scopul Privim 
combustibilului

rile date acum de directorul tehnic 
din minister?

Vorbind despre deficiențele existen
te. în sistemul de aprovizionare, ing. 
Nicolae Tonoiu a adus în discuție 
problema procurării unor chimicale 
auxiliare. El a arătat că la ora ac
tuală grupul cheltuiește anual pentru 
aducerea din import a acestor sub
stanțe necesare uzinei de cauciuc sin. 
tetic 14 milioane lei valută. Multe 
dintre substanțele chimice auxiliare 
pot fi însă fabricate chiar în cadrul 
grupului. în acest scop, specialiștii de 
aici au întocmit o seamă de studii va
loroase ; din păcate, ele zac de multă 
vreme în sertare la forurile de avi
zare. Vorbitorul a reliefat că numai 
prin producerea în cadrul uzinei a 
celor 100 tone de antioxidanți ce se 
aduc din import, se poate realiza o 
economie de valută de 400 000 lei. Ce 
alte probe maj convingătoare se aș
teaptă în această direcție ?

în dezbateri s-a subliniat că ne- 
realizarea producției planificate la 
anumite sortimente a tost determi
nată, în mare măsură, de opriri
le din motive tehnologice și mecano- 
energetice de la diferite instalații, în 
special cele de la uzina chimică. Des
pre defecțiunile care au apărut la 
reactoarele de la secția de policlorură 
de vinii se vorbește de ani de zile. Dar 
trebuie spus că măsuri mai serioase 
pentru mai buna întreținere a uti
lajelor și instalațiilor nu s-au apli
cat. Iată de ce la fiecare început de 
an planul de producție nu se reali
zează Lucrurile au culminat cu si
tuația din primul trimestru al aces
tui an, cînd s-a înregistrat o rămî- 
nere în. urmă de l 600 tone. Referin- 
du-se la aceasta, mai mulți vorbitori, 
printre care ing. Gheorghe Bursuc 
și maistrul Viorel Sita, au cerut con
ducerii grupului să studieze cu mal 
multă răspundere cauzele care de
termină acest fenomen și să fie luate 
măsuri operative pentru rezolvarea 
definitivă a situației create aici.

Ca și în alte rînduri, problema dis
ciplinei tehnologice și în muncg 
a constituit și de astă dată un sili- 
biect viu discutat. Inginerii Teodoir 
llaș și Mircea Vasiliu, maiștrii Ia. 
cob Chiriiă, Dan I’eofil, președinte
le comitetului sindicatului au subli
niat necesitatea luării unor măsuri 
energice care să ducă la întărirea 
disciplinei în muncă. Faptul că de la 
începutul anului și pînă acum au fost 
înregistrate peste 500 000 ore-om de 
întîrzieri și lipsuri nemotivate din 
producție vorbește de la sine despre 
risipa de timp care se face în uni
tățile grupului. Prezent la adunare, 
tovarășul loan Ichini, prim-secretar 
al Comitetului județean Bacău al 
P.C.R., a reliefat responsabilitățile 
mari ce revin în acest domeniu con
ducerilor tehnico-adminjstrative, pre
cum și organizațiilor de partid, de 
sindicat și tineret, pentru crearea u- 
nei opinii de masă împotriva tuturor 
abaterilor de la disciplina în muncă 
și întronarea unei atmosfere de înal
tă exigență și răspundere față de 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
de plan. El a subliniat, totodată, ne
cesitatea unor acțiuni concrete care 
să ducă la stabilitatea cadrelor pe lo
cul de muncă, la ridicarea continuă 
a nivelului de pregătire profesională 
a tuturor operatorilor chimiști, la 
întărirea rolului maistrului în pro
ducție.

Grupul industrial de petrochimie 
de pe Valea Trotușului se află azi 
intr-un amplu proces de dezvoltare 
a capacităților de producție. De aceea 
numeroși vorbitori s-au referit în 
cuvîntul lor la necesitatea grăbirii 
ritmului investițiilor și crearea tu
turor condițiilor pentru intrarea în 
funcțiune la termen a noilor obiecti
ve Inginerii Aurel Teodoru, Ion 
Anton și Andrei Ardely au arătat că 
de anj de zile în unitățile grupului 
se înregistrează mari rămîneri în 
urmă la acest capitol Excepție nu 
face nici anul 1969. In primele opt 
luni, planul anual de investiții a fost 
realizat doar în proporție de 40 la 
sută. E posibil ca instalațiile 
de stiren și polistiren să nu intre în 
funcțiune în trimestrul IV, așa cum 
prevede planul. Și aceasta se datoreș- • 
te atît constructorului — I.S.C.M. — 
care lucrează într-un ritm destul de 
lent, cit și beneficiarului, care nu a a- 
sigurat la vreme documentația și uti
lajele necesare. Vorbitorii au insistat 
asupra necesității colaborării mai 
strînse între organizația de construc
ții, beneficiar și proiectant, în vede
rea eliminării neajunsurilor organi
zatorice și grăbirii ritmului de exe
cuție la toate punctele de lucru. In 
acest domeniu, se simte nevoia unui 
sprijin mai susținut din partea Mi
nisterului Industriei Chimice, care 
nu a examinat la fața locului, sis
tematic, stadiul lucrărilor și nu a ur
mărit aplicarea măsurilor stabilite în 
scopul respectării termenelor de in
trare în funcțiune a noilor obiective 
și capacități.

In anul viitor, Grupului indus
trial de petrochimie din Borzești îi re
vin sarcini sporite. Prin intrarea In 
funcțiune a unor noi instalații, ca și 
prin utilizarea mai judicioasă a capa
cităților existente, va trebui să se ob
țină în plus față de acest an o pro
ducție în valoare de circa 150 milioa
ne lei. Numai producția de cauciuc 
sintetic va crește cu 10 000 de tone, 
înlăturarea neajunsurilor de pînă a- 
cum. traducerea în viață a celor peste 
500 de propuneri incluse în planurile 
de măsuri tehnico-organizatorice în
tocmite cu prilejul dezbaterii cifrelor 
de plan pe instalații, secții, uzine și 
în adunarea generală a reprezentan
ților salariaților sînt obligatorii pen
tru ca sarcinile înscrise în plan să 
fie îndeplinite Integral

i

Gheorghe BALTA
corespondentul „Scînteii1
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în articolul „Buturuga organizării 
răstoarnă carul cu prune", publicat 
în „Scînteia" din 27 septembrie a.c., 
erau criticate lipsuri grave în orga
nizarea recoltării și valorificarea 
fructelor, îndeosebi în județul Argeș. 
O concluzie de bază subliniată c®a- 
cest prilej era aceea că beneficiarii — 
întreprinderile de industrie alimen
tară și cele de comercializare a legu
melor și fructelor — sînt unanimi în 
a recunoaște că fructele trebuie va
lorificate cu maximum de randament. 
Am reținut și remarca făcută de tov. 
ing. Traian Zaharia, adjunct al mi
nistrului industriei alimentare : „In
dustria vinurilor și băuturilor alcoo
lice are condiții să valorifice și să 
prelucreze orice cantități..." Pentru 
început, confruntăm cele spuse atunci 
de interlocutor cu situația existentă 
acum în Argeș.

— Nu-mi contrazic șeful — spune 
Gheorghe Stânciulescu, inginer șef 
al întreprinderii „Vinalcool" — Ar
geș. La noi însă situația este destul 
de grea. Avem toate spațiile blocate, 
iar capacitatea zilnică de preluare 
pentru industrializare este de circa 
100 tone. Mai mult nu putem face, 
incit nu biruim asaltul de fructe.

In continuare, reprezentantul în
treprinderii prezintă o serie de situa
ții și cifre din care rezultă că ei și-au 
făcut pe deplin datoria în ce privește 
respectarea contractelor și că vino
vății pentru deteriorarea recoltei în 
livezi trebuie căutați la direcția agri
colă și la uniunea cooperatistă. La 
cele două organe agricole — alte hîr- 
tii și cifre cuprinse în contract, care 
se bat cap în cap cu primele și din 
care rezultă că vinovați sînt bene
ficiarii (întreprinderea „Vinalcool" și 
I.J.V.L.F.). în concluzie, fiecare din 
cei răspunzători de soarta fructelor 
s-a baricadat cu hîrtii și justificări.

Care este însă realitatea ? în în
tinsele plantații ale județului Argeș, 
producția de prune a fost estimată la 
108 000 tone, din care 34 000 tone nu
mai în cooperativele agricole de pro
ducție. Din această producție s-a re
coltat cam a treia parte, din care s-a 
valorificat o cantitate infimă: 3 900 
tone prune în stare proaspătă prin 
I.J V.L.F., din 10 000 tone plan, și 2 500 
tone prin „Vinalcool", necunoscîn- 
du-se precis care este cifra prevăzută 
în contract. In aceste condiții, 
ce se întîmplă cu recolta ?

Primul popas l-am făcut în livezile 
cooperativei agricole de producție 
Moșoaia, din punctul Găitari. S-au 
adunat cu grijă prunele grase, de 
care se duce lipsă pe piață ? Nici
decum I Am întîlnit aici 7—8 coope
ratori, care aveau „misiunea" să scu
ture prunele, dar nu să le și adune. 
Cu această din urmă operație se o- 
cupau, după cum se vede și din foto
grafie, oile 1 în plantația de peste 
drum (vezi clișeul) situația e și mai 
gravă. Din dispoziția președintelui 
cooperativei (sîntem în posesia decla
rației tractoristului Florin Savu, care 
a executat arătura), prunele au fost 
scuturate, apoi au venit oile și au a- 
dunat cit au adunat, după care s-a 
arat peste ele brazdă adîncă.

Pămîntul este înălbăstrit de pru
ne care se depreciază și în plan
tațiile cooperativelor din Vîlsănești,

își va aduce aminte că primește
fructelor.

, IA CENTRUL DE FRUCTE DIN MIHĂIEȘTI
— De ce nu ambalați merele 7
— Nu avem lăzi — ne spune responsabilul centrului.
— Dar astea de alături, ce sînt ?
— Lăzi, dar le-am luat fără... acte. N-am proces verbal !
De ce hu i se face acestui iresponsabil responsabil proces vernal ? roate așa 

leafă nu ca să vegheze la deprecierea

Mareș, Aninoasa, Dobrești, Săpata de 
Sus și de Jos etc. Cauzele țin de slaba 
organizare a muncii atît a producă
torilor, cît și a beneficiarilor. La Mo
șoaia, președintele, inginerul, briga
dierii nu sînt de găsit în' livezi. 
La Mareș, președintele este bolnav, 
iar vicepreședintele „s-a plasat" a- 
cum, în toiul recoltării, într-o comisie 
veterinară pentru tăiatul oilor.

Culesul prunelor stagnează și pen
tru că unele C.A.P.-uri nu mai au 
unde să-și depoziteze produsele. La 
blocarea artificială a bazinelor exis
tente s-a ajuns din două motive : în 
primul rînd, „Vinalcoolul" nu preia 
la timp borhotul de prune. In 
al doilea rînd, spațiile aparținînd 
cooperativelor sau producătorilor in
dividuali sînt blocate artificial cu 
tot felul de alte produse, în timp ce 
prunele stau în pomi ori pe jos. 
Dintr-o crasă neglijență, nici coope
rativele agricole, nici „Vinalcoolul" 
nu au pus în funcțiune toate instala
țiile de fabricat țuică (de exemplu, 
în comune ca Moșoaia, Mîrghia, Si- 
lișteni, Babana, Mălureni).

în mîini nesigure se află și pro
ducția de mere din Argeș, care este 
deosebit de bogată în acest an (de 
pildă, se apreciază că, numai în coo
perativele agricole, ea este cu peste 
100 la sută mai mare decît în 1968). 

Și este în mîini nesigure, 
întrucît merele nu sînt 
preluate rapid, pe mă
sură ce se culeg, gîtuin- 
du-se astfel operația de 
recoltare. Cantitățile re
coltate și cele puse la a- 
dăpost pentru valorificare 
sînt neglijabile. După 
cum se vede și din foto
grafie, în curtea coopera
tivei din Stîlpeni — și 
nu numai aici ' — stau 
zeci de tone de mere în 
bătaia razelor soarelui, In

așteptarea mașinilor I.V.L.F. Arses 
„Nu ni se preiau, spune președintele 
I Teodorescu, decît 2—3 mașini in 
loc de 4—5. Ne spun că nu au mașini 
și ambalaje. I.V.L.F ne provoacă și 
alte greutăți : recepția fructelor nu 
se face loco, conform contractului, ci 
la centru] întreprinderii, ceea ce ne 
obligă la două sortări, acum cînd noi 
avem nevoie de forță de muncă ca 
de aer"

Ne deplasăm la centrul Mihăiești, 
de care aparține cooperativa din . 
Stîlpeni Nicolae Scarlat, șeful cen
trului, invocă drept principal motiv 
al preluărilor greoaie lipsa de am
balaje ; centrului cooperativei i-ar 
mai trebui circa 40 000 de lăzi. Ne 
rotim privirile împrejur : munți de 
lăzi (vezi clișeul), e drept cam 
vechi, însă recuperabile, zac aici ne
folosite ; în fața curții centrului, alți 
munți de lăzi nou-nouțe. „Acestea 
nu mi-au fost predate pe bază de 
proces-verbal de către cel dinaintea 
mea", se încurcă în explicații respec-

tivul șef. Ce se poate spune în fața 
unei situații atît de scandaloase ? De 
ce asemenea oameni, adevărați pă
gubitori ai avutului obștesc, ai bu
nurilor statului, nu sînt destituiți pe 
loc ?

Ce fac lucrătorii uniunii județene 
a C.A.P. față de starea precară în 
care se află recolta de fructe din uni
tăți ? în loc să fie pe teren, din 
zori și pînă-n noapte, să organizeze 
și să conducă munca, aproape zil
nic ei stau în birouri, prinși pînă 
la orele prînzului în vîrtejul hîrtii- 
lor.

întrebarea pe care , o adresăm fo
rurilor centrale și locale competente 
este : cine suportă pagubele ce se 
produc, ca și consecințele lipsurilor 
în aprovizionarea populației ? întru- 
cît este 
suporta

clar că statul nu le poate 
în nici un caz I

Gh. CÎRSTEA 
corespondentul „Scînteii" 

Foto : S. Cristian

s-au executat lucrări de prea bună 
calitate" — ne spune inginerul Se- 
creanu. „N-ar fi rău — i se adre
sează președintelui cooperativei — să 
menționăm acest lucru în procesul 
verbal de recepție". Surprinzător cu 
cîtă seninătate privește lucrurile in
ginerul Secreanu, primul om din coo
perativă răspunzător de calitatea lu
crărilor. La ce folos consemnarea în 
procesul verbal dacă lucrarea este 
de slabă calitate ? Soarta recoltei 
este pecetluită. Acest lucru nu tre
buia constatat la sfîrșit, ci prevenit

Iată cum „colaborarea" mecaniza
tor și agronom poate fi in detrimen
tul producției. Cum este cu putință 
să se mai întîmple asemenea lucruri? 
Este vorba în primul rînd de lipsa 
de control din partea conducerii 
I.M.A. Ucea de Jos (județul Brașov) 
căreia 1 se pare că îi este „peste 
mînă" să treacă în secțiile sale care 
lucrează în alte județe. De asemenea 
și lipsa de îndrumare și control a me
canizatorilor din partea conducerii 
cooperativelor agricole de producție, 
a specialiștilor ei, explică în mare 
măsură de ce ștacheta exigențelor 
față de calitatea lucrărilor este încă 
nepermis de coborîtă în unele coo
perative.

TRACTORISTII-S

CAM GRĂBIȚI, 

ÎN SCHIMB"

AGRONOMII

LIPSESC
Peste, tot. există cooperative agri

cole care datorită sprijinului primit 
din partea mecanizatorilor, a răs
punderii cu care muncesc specialiștii 
obțin, an de an, recolte mari. Acest 
lucru se evidențiază acum, în cam
pania agricolă de toamnă. Vom' re
liefa și cîteva aspecte din județul 
Dolj. La cooperativa Seaca de Pă
dure, bunăoară, unde consiliul de 
conducere al cooperativei, sprijinit 
îndeaproape de către inginerul agro
nom Dumitru Nicolici și-a organizat 
temeinic munca. .în timp ce președin
tele, brigadierii și ceilalți membri ai 
consiliului de conducere se ocupau 
de organizarea muncii, inginerul a- 
gronom urmărea ca însămînțările 
să se facă la un nivel agrotehnic su
perior. Cooperatorii au eliberat în 
primul rînd de culturile tîrzii acele 
terenuri care urmează a fi însămîn- 
țate cu păioase de toamnă. De ase
menea, la cooperativa din Sălcuța. 
pînă la 1 octombrie se însămînțaseră 
peste 300 ha cu grîu și orz din cele 
685 planificate, iar tractoarele lucrau 
de zor la însămînțat și pregătirea te
renului. De dimineață și pînă seara 
tîrziu, inginerul agronom stă în 
mijlocul țăranilor cooperatori, al 
mecanizatorilor, pentru a da îndru
mările necesare. Rezultate bune în 
această privință au și cooperativele 
agricole Cetate, Orodel, Măceșul de 
Sus, Gîngiova, Bîrca, Plenița și multe 
altele, rezultate care se datoresc și

specialiștilor din unitățile respective, 
care cu priceperea și cunoștințele 
lor au ajutat în mod efectiv consi
liile de conducere și țăranii coope
ratori să facă lucrări de bună cali
tate.

în unele cooperative agricole apor
tul specialiștilor la executarea lu
crărilor agricole de sezon este mi
nim sau chiar lipsește cu desăvîr- 
șire. La cooperativa agricolă din sa
tul Țandăra, după cum ne-a relatat 
președintele cooperativei, Ion Bir- 
jaru, și secretarul comitetului comu
nal de partid, Mircea Bălașa, ingi
nerul agronom M. Popescu locuiește 
la Craiova. în cooperativă sosește 
dimineața între orele 7,30—9, iar la 
orele 14—16 pleacă acasă. Activitatea 
în cooperativă o desfășoară între 
două curse de autobuz. Nici nu este 
de mirare că însămînțările sînt în- 
tîrziate, iar sămînța folosită nu a fost 
selectată și tratată cum trebuie.
, Și în alte locuri specialiștii nu sînt 
găsiți la posturile lor. Cooperativa 
din Secui are 3 specialiști — agro
nom, hortiviticol, zootehnic (C. Al- 
mășan, F. Cugea și V. Catană). Am 
ajuns la cooperativă în jurul orelor 
16. La sediu, Ion Smarandache — 
magaziner — primise 6 000 kg grîu 
de sămînță de la baza de recepție 
Jiul din Craiova. Ni s-a spus că spe
cialiștii sînt la cîmp. Am rugat să 
ne însoțească cineva să mergem pen
tru a sta cu dînșii de vorbă. După 
mai multe discuții cu magazinerul și 
cîțiva țărani cooperatori ce se aflau 
la sediu, am fost sfătuiți să nu ne 
mai pierdem timpul degeaba că ple
caseră la Craiova, fiind navetiști. 
Tot între două curse îndrumă și 
sprijină activitatea unității și ingi
nerii Doru Popa și Gabriela Dîrvă- 
reanu din cooperativa agricolă Ro- 
jiște. Secretarul comitetului comu
nal de partid, Ion Nicola, ne infor
mează că cei doi specialiști, în multe 
zile, grăbindu-se să nu piardă auto
buzul, lasă biletele pe masă pentru 
președinte, în care i se indică ce 
are de făcut pentru a doua zi

Am adus aceste cazuri la cunoș
tința tovarășului ing. Mihai 'Băluță. 
directorul direcție; agricole județene. 
Foarte calm, tovarășul director ne-a 
spus că nu trebuie să generalizăm. 
„Marea majoritate a inginerilor sînt 
foarte buni — a ținut să precizeze in
terlocutorul. în tot județul avem 10— 
15 specialiști care nu fac cinste di
recției. Cu aceștia am stat de vorbă, 
li s-a spus că nu vor primi leafă 
decît pentru timpul care-1 efectuează 
în producție. Am hotărît ca 
salariile să le fie plătite de către

consiliile populare comunale pe baza 
adeverințelor eliberate de președinții 
cooperativelor de producție, în care 
să se specifice dacă au fost prezenți 
sau nu la lucru și cît au lucrat". 
Este adevărat că s-au întreprins ast
fel de măsuri, dar tovarășii din con
ducerea Direcției agricole județene 
au neglijat să controleze felul cum 
se aplică aceste măsuri. în unitățile 
prin care am fost, cu o singură 
excepție, președinții de cooperative 
au eliberat astfel de adeverințe îneît 
inginerii, indiferent de faptul că au 
fost sau nu prezenți la lucru, au 
avut posibilitatea să-și încaseze în 
întregime salariul prevăzut în state
le de plată. Și de ce n-ar da preșe
dinții asemenea adeverințe, din mo
ment ce salariile nu le dau nici din 
buzunarul lor și nici din fondurile 
cooperativei agricole l

în timp ce discutam cu directorul 
direcției agricole despre aceste as
pecte, a apărut în birou și tov. Van- 
cea Sima, inginer principal în Consi
liul Superior al Agriculturii, reparti
zat să sprijine în campania de toam
nă activitatea direcției agricole ju
dețene Dolj. în loc să caute să ne 
ajute să scoatem la iveai" 
ratele cauze care determin: i 
șurile din activitatea unor s 
s-a arătat foarte indignat 
că se fac astfel de aprecie' 
specialiștii agricoli. „Cum 
ceașcă specialistul în Comuni 
dînsul, cînd nimeni nu se in 
să-i asigure locuință, mîneg 
bustibil etc. Iată cauzele c 
mină pe unii ingineri să fac 
și să plece din sat" Dar înti 
tov. Vancea Sima și pe to 
Băluță cine trebuie să se r 
rezolvarea acestor probleme 
Direcția agricolă în colabor 
Uniunea județeană a coope 
agricole și cu sprijinul 
al Consiliului Superior al 
turii. Dar specialiștii navetiști. 
solicitat niciodată locuințe in 
deși ar trebui să o facă. Cei m 
vrut, acest lucru, au reușit 
sească în sat și casă și masă ■■ 
gere și stimă din partea ț. 
cooperatori.

Complexitatea lucrărilor d c. 
pania agricolă de toamnă, nc«- !".- 
tea ca ele să se execute la i > 
nivel agrotehnic impun prez: 
tivă a specialistului pe tere 
competența și răspunderea s a ; 
sigure ca grîul și celelalte cu ,.-i •< 
toamnă să fie însămînțate în -■< •li- 
ții calitativ superioare îneît de pe 
acum să existe siguranța obținerii 
unor recolte mari.

an
sti

.1 -
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comuna MoșoaiaCum poate fi calificată această situație? „Gospodarii" din
au scuturat prunele și au adus oile Ia... cules. Fiind însă antialcoolice con
vinse, n-au dus treaba pînă la capăt. Dar ce nu au putut să facă oile a găsit 
cu cale să rezolve președintele cooperativei, care a dat dispoziție „să se aro 

peste prune". Cine-i permite să irosească avutul obștesc 7

Peste două luni expiră termenul de 
punere în funcțiune a Fabricii de 
produse lactate din Craiova, iar ră- 
mînerile în urmă la îndeplinirea pla
nului de investiții sînt serioase : în 
nouă luni, din planul anual de cons- 
trucții-montaj s-a realizat sub 45 la 
sută. Constructorul, subantreprizele, 
beneficiarul, ministerele cu respon
sabilități în acest domeniu — Minis
terul Industriei Alimentare și Minis
terul Industriei Construcțiilor — se 
află în prezent în fața unui „mor
man" de neajunsuri care trebuie so
luționate de urgență, întrucît ima
ginea actuală a șantierului este de
plorabilă

Tot ce poate defini proasta gospo
dărire și neglijența se întîlnește pe 
acest șantier. Pe poarta lui poate in
tra cine vrea și. cine nu vrea. Mate
rialele de construcție stau aruncate 
de-a valma, fiind supuse degradării 
și risipei. în ziua cînd am fost pe 
șantier, subsolul fabricii era în bună 
parte inundat, căci lucrările de cana
lizare de-abia se conturau. Nu tre
buie să fii specialist pentru a înțe
lege cauzele tuturor acestor neajun
suri. Este vorba. înainte de orice alt
ceva. de stilul de muncă ce s-a im
primat aici, de indiferența crasă față 
de cele mai elementare principii de 
organizare si coordonare a produc
ției și a activității, de slaba suprave
ghere a desfășurării lucrărilor. S-a 
ajuns în situația că atunci cînd an- . . . ......... ș. 
întreprinderea 3 izolații (ambele din 
București) — primesc front de lucru, 
acest fapt normal să fie considerat 
drept o mare reușită.

Am discutat cu șeful de lot, ing 
Dinis Apostolidis, de la întreprinde
rea nr 6 construcții Craiova, cu in
tenția de a ne da explicații asupra 
acestei situații atît de precare. Sfi- 
dînd realitatea, tov inginer s-a ară
tat satisfăcut de organizarea activi
tății pe care o conduce și de care 
răspunde : „la noi lucrurile nu stau 
mai prost decît în alte 
alte șantiere ați mai 
fost, tovarășe inginer, 
lipsă de organizare și 
n-am văzut în sfîrșit, tovarășul in
giner găsește și un „argument" : „Ne

de con
ta forța 
ziua in-

.1 unor 
materiale de construcție-cheie, ca ni
sip și ciment, betonierele nu funcțio
nau. Șeful de lot a omis, însă, să ne

treprizele — Trustul 2 instalații

părți" sau „pe 
fost" ?.... Am 
dar asemenea 
de răsnnndere

lipsesc o serie de materiale 
strucție și- sîntem deficitari 
de muncă”. într-adevăr, în 
vestigației noastre, din lipsa

Ce se întreprinde pentru ca 
menul de dare în exploatare a 
bricii să fie respectat ? Ni s-au expus 
o serie de măsuri, care, cu cîteva 
săptămîni în urmă, la ultima reu
niune de „greutate" a factorilor 
răspunzători de realizarea acestui

ter- 
fa-

Am vizitat și noi șantierul la ora 
21. împreună cu portarii, erau.. 15 
oameni în toată incinta. Se lucra 
doar în două puncte izolate, la tur
narea unei porțiuni de drum și la 
pardosirea unei secții.

Beneficiarul, în persoana diriginte

o
aici : „Bună". Directorul 

tov. Ghcorghe Măjină, care 
în jurul prînzului pe șantier, 
rapid prin fiecare secție, es-

s

E

stn

© O „serenadă sui - generis" pe șantierul Fabricii de 
produse lactate din Craiova: Beneficiarul cîntă în struna 

■ constructorilor

spună că și el răspunde de aprovi
zionarea tehnico-materială. îh pri
vința forței de muncă, explicațiile 
primite sînt total inexacte. Scriptele 
contabile ale șantierului consemnea
ză o creștere necontenită.' în cursul 
acestui an, a numărului de munci
tori. Numai rămînerea în urmă, du
blată de o repartizare nejudicioasă 
a oamenilor la locurile de muncă, 
a creat această falsă problemă.

obiectiv au t'ost decretate urgente, 
dar care în cea mai mare parte au 
rămas urgente numai pe hîrtie. Pînă 
acum s-au făcut patru replanificărl 
ale termenelor de încheiere a exe
cuției lucrărilor Se așteaptă, cum
va, alte replanificări ?

— Nu. a replicat șeful de lot. Res
tantele se vor recupera Activitatea 
s-a îmbunătățit ; s-a luat măsura in
troducerii schimbului de noapte.

lui de șantier, tov. Dan Stertenitu. 
ne-a arătat pe larg neajunsurile, ne-a 
făcut o demonstrație competentă a 
cauzelor care au stat la baza lor, 
ne-a citat pe cei care se fac răspun
zători. după care a justificat că nu 
poate interveni, motivîndu-ne „limi
tarea atribuțiilor sale" La întrebarea 
noastră privind colaborarea cu cei
lalți factori, răspunsul a fost neaștep
tat, dar edificator pentru cele ce se

întîmplă 
fabricii, 
a apărut 
a trecut 
cortat de trei-patru subalterni, șl 
ne-a spus :

— Știm că avem un termen precis t 
atunci îmi voi spune părerea.

Tardivă intervenție. Atunci, din pă
cate, nu va mai fi de folos nici o pă
rere emisă de tov. director. Și, pe 
urmă, ceea ce așteptam noi de la dîn- 
sul nu erau sentințe, ci măsuri.

Ne vedem obligați să revenim la 
răspunderea tripletei beneficiar-con- 
structor-titular de investiție Mi
nisterul Industriei Alimentare, ca 
titular de investiție, este o prezență 
total insesizabilă pe acest șantier. 
O dovedesc utilajele care lipseso 
încă, cele neachiziționate sau con
tractate cu termene de livrare neco
relate cu ?ele de montaj. Promisiu
nile „de la centru" sînt împărțite 
cu dărnicie de specialiști care vin 
periodic pe șantier, dar respectarea 
lor este o chestiune de care se uită 
la întoarce: ea în Capitală. Iată mo
tivul pentru care titularul investi
ției și beneficiarul... cîntă în struna 
constructorului.

Era de așteptat ca, cel puțin la 
comisia economică a Comitetului 
municipal de partid Craiova, să 
aflăm mai multe amănunte în legă
tură cu măsurile ce se impun să fie 
luate pentru a scoate din impas a- 
cest șantier. Spre surprinderea noas
tră, tovarășii cu care am discutat 
aici (activiștii Ion Popescu și Du
mitru Zamfiroiu) nu cunoșteau de
cît la un mod destul de general 
cum' se realizează investiția de la 
fabrica de produse lactate De știam, 
nu-i mai deranjam Oare și orga
nele locale de partid se împacă cu 
neajunsurile, cu gîndul că noua uni
tate a industriei alimentare nu va fi 
pusă in funcțiune la termen? Ni
meni nu poartă răspunderea, nimeni 
nu trebuie să plătească pentru si
tuația critică ce s-a creat pe acest 
șantier craiovean 7

...Ing. Cristian ANTONESCU 
llie ȘTEFAN
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și funcția selectiva
a criticii

T 6 realitate pregnantă pentru lite
ratura de azi este intensa circulație 
a numelor noi. Dacă pentru editor se 
pune problema unei firești exigențe 
față de calitatea volumelor de debut, 
reeditărilor sau editărilor, criticul 
aflat în fața finalității muncii edi
toriale are datoria de a evalua ceea 
ce tiparul a trimis la lumina zilei, 

întîrzierea cu cans adesea critica se 
pronunță asupra autorilor noi poate 
crea un fals sentiment cu repercusi
uni asupra literaturii. Au apărut schi
țe, nuvele, povestiri, romane, piese 
de teatru, poeme multe — cele mai 
multe, scrise de autori tineri ori 
foarte tineri — al căror comentariu 
este absent. S-a spus că tăcerea cri
ticii este un mod indirect de a da 
judecăți de valoare. Tn cazul de față 
tăcerea criticii reflectă o imposibili
tate practică de a epuiza discuția în 
jurul a tot ce apare Dacă la aceasta 
se mai adaugă și rezistența cri
ticii la rapiditatea cu care apar 
„numele noi", două din cauzele pen
tru care critica tace adesea asupra 
literaturii la zi sînt pronunțate. De o- 
bicei se alege dintre aparițiile, care 
dau impresia lucrului, „de serie", a 
„tiparului" preluat, un exemplar sau 
două, prin analiza cărora se caută a 
se face analiza tuturor. Procedeul este 
expeditiv, dar ignoră o necesară pe
dagogie a criticii care nu se poate 
exercita doar prin judecăți globale.

Situația nu stă astfel numai cu cei 
mai proaspeți intrați în arenă. Ea 
este identică și pentru autori la a 
doua carte ori prezenți frecvent în 
paginile revistelor. Poeți ca Cezar 
Ivănescu, Mircea Ivănescu, G. Al- 
boiu, Gh. Istrate, ori alții cu o mai 
îndelungată activitate lirică — Ga
briela Melinescu ori Constanta Bu- 
zea — nu se bucură de atenția ce o 
merită din partea criticilor. Aceeași 
e situația pentru prozatori (Sorin Ți
ței. George Bălăită. D. Tepeneag. A. 
D. Munteanu. Mihai Pe'm, Ti’lmn 
Neacșu, Sânziana Pop, C. Stoiciu) 
pentru a nu-i mai aminti pe drama
turgii al căror efort din ultima vreme 
este mai mult decît notabil

Afirmînd că atenția criticii față 
de acești scriitori (și numele ar 
putea fi înmulțite) nu este pe măsu
ra meritată, nu pledez pentru _ o 
acceptare aprioric elogioasă a căr
ților lor, ci pentru o analiză critică, 
obiectivă, făcută cu discernămînt, cu 
răspundere fată de judecățile de 
valoare emise, față de posibila lor 
evoluție.

încercările de clarificare în văl
mășagul de scrieri, de a crea o sca
ră de valori, de a selecționa și pro
mova pe cei mai buni, sînt timide. 
Mai mult, uneori se aud glasuri care 
consideră că a te ocupa de opere de 
debut înseamnă a nedreptăți pe cele 
aparținînd unor scriitori consacrați. 
Or; literatura cuprinde autori ds 
toate vîrstele, supuși unui singur cri
teriu, și doar necesități strict practi
ce și, mai ales, de pedagogie a scri
sului tn cel mai bun înțeles al cuvîn- 
tului, ne obligă la precizarea că 
există mulți autori tineri. Să-i nu
mim deci „nou veniți", pentru a nu 
implica o noțiune falsă.

Prejudecata numită mal. sus . ia u- 
neori forme neașteptate : fie prin po
sibila rezistență la recepție a citito
rului care, stabilit la cîțiva autori, 
nu-i mai acceptă ușor pe cei noi, fie 
datorită mentalității potrivit căreia 
literatura s-ar opri la o anume ope
ră după care tot ce se scrie nu mai 
este valabil; mentalitate care, evi
dent. are la origine o mare eroare, 
ce poate încuraja practici rutiniere, 
inadecvate pentru stimularea valo
rilor

Răscoala tui Livlu Rebreanu re
prezintă desigur un apogeu al roma
nului românesc, dar și după aceea 
s-au scris romane de valoare. Lite
ratura română nu s-a oprit aici. Du
pă Răscoala a anărut Bietul Ioanide 
care n-a împiedicat apariția Moro- 
meților, din care iarăși nu se poate 
face o graniță. Ș.a.m.d. După, cum ul
timele apariții în materie de proză 
nu reprezintă o negație a tot ceea ce 
vine după ele Se scrie mereu și cer
nerea acestor valori se face volens- 
nolens de cititori și de critică A 
considera că mersul literaturii se o- 
prește Ia opera X ori Y ar fi, desigur, 
o neînțelegere a fenomenului literar.

Mihai UNGHEANU

Insistența excesivă asupra anumitor 
cărți, limitarea astfel a perspectivei 
are drept consecință ignorarea „noi
lor veniți". Aglomerarea de opinii în 
jurul cîtorva volume ca singure depo
zitare de adevăr și valoare — lucru 
întîmplat adesea — poate defor
ma perspectiva De multe ori solici
tarea excesivă a acestora prin co
mentarii critice poate avea drept 
punct de pornire o intenție pozitivă : 
nevoia de ordine și de îndrumare, 
Resimțirea acestei necesități nu este 
însă totuna cu buna ei traducere 
în practică. încercarea de a' face or
dine, de a ierarhiza valoric operele 
nu s-a făcut întotdeauna după cele 
mai bune criterii, ceea ce a creat

puncte de vedere

confuzii ; atît asupra operelor ce ar 
fi meritat să fie sprijinite cît și a 
celor ce trebuiau negate, precum și 
asupra felului cum se pot realiza ast
fel de acțiuni critice Confuzia inten
țiilor, scopurilor și reperelor, lipsa 
criteriilor unice, inegalitățile de tra
tament, lipsa de continuitate sînt 
potrivnice unei critici selective.

într-o inițiativă singulară a revis
tei Luceafărul, pornindu-se la dis
cutarea cărților de proză ale anului 
1968, s-a încer-at o primă disociere 
de idei și valori. ~ 
fost, cu justețe, 
ției publicului 
a strigat de

Prin 
impuse 

romanele 
Fănuș

Animale bolnave de Nicolae Breban. 
Fapt pozitiv ar fi preocuparea în 
continuare pentru impunerea unor 
scriitori de valoare 
discuție nu numai 
mare de critici, dar și a altor reviste.

Dacă însă aplicăm acest tratament 
numai unor volume și ignorăm altele 
se pot naște întrebări asupra cauzei 
preferințelor. Un roman ca „F“ de 
D.R. Popeșcu cere, indiscutabil, un 
tratament egal cu al cărților citate 
mai sus, sau al altora larg comentate 
la apariție. Lipsa de continuitate în 
comentarea fenomenului literar ar 
putea crea falsa concluzie că litera
tura s-a oprit iarăși la operele X 
sap Y și că ceea ce ar veni după 
nu ar mai fi important. Criticii îi 
revine sarcina de a păstra un puls 
egal în receptarea operelor de artă

ea au 
aten-

Ingerul
Neagu și

și antrenarea în 
a unui număr

O inconsecvență aș observa-o și în 
modul cum au fost întîmpinate căr
țile recente ale prozatorilor care au 
debutat simultan in anii '63 și '64 și 
care, atunci, au preocupat vizibil pe 
mulți. Deși aflați cei mai mulți, la 
a doua carte, deși această a doua 
carte este evident superioară debutu 
lui dacă nu chiar o scriere remarca, 
bilă, critica îi omite din comentariile 
sale. Un „nume nou", autor la a doua 
carte, e Aurel Dragoș Munteanu, care 
face prin romanul Singuri o demons 
trație de virtuți romanești de o cali
tate indiscutabilă Cartea a trecut 
destul de neobservată ca și un alt 
roman de certe calități, Serenadă Ia 
trompetă de Sânziana Pop, sau nuve
la Inaderență de Mihai Pelin.

Ar fi, deci, de observat că 
mărul rampelor de lansare a în
mulțit debuturile, dar că 
în egală măsură este vizibil efortul 
de a face muncă de selecție și culti
vare atentă, (chiar editurile consacră 
cărți care nu se pot impune datorită 
nivelului științific sau artistic sub
mediocru — „Comentarii critice" de 
Simion Bărbulescu, „Arde marea" 
de Jean Nedelcu ș.a.). De asemenea, 
că nu o dată ne aflăm în fața unor 
pagini de reviste care publică fără 
nici un criteriu autori tineri, poeți 
sau prozatori, (fără nici o precizare 
sau subliniere ca și cînd ar avea de 
îndeplinit un procent de publicare a 
„tinerilor" scriitori). Se cere, cred, 
arătat că această continuă și confuză 
lansare de nume noi, nesusținută con
secvent după momentul lansării, du
ce la o anume sufocare a revistelor 
cu texte literare nedeosebite prea 
mult unele de altele, al căror număr 
afectează cel mai adesea și acel spa
țiu ce s-ar cuveni, din principiu, des
tinat criticii literare chemate să fa- 
că operația de selecție și de aprecie
re. Din această cauză în zecile de 
nume care apar săptămînal ori lunar, 
poeți talentați se confundă cu alți 
oarecari, prin egalul tratament redac
țional și tipografic, prozatori de talent 
real nu se deosebesc de cei epigo- 
nici. Intervin deci, răspunderea, 
spiritul de selecție ale celui ce ve
ghează și îndeplinește actul de mari 
implicații al lansării noilor nume 
Datoria de a descoperi noi talente 
nu poate fi echivalată cu publicarea 
oricărei lucrări în speranța că, poa
te, printre semnatarii lor se vor afla 
și tineri de talent, ci cu intuiția și 
rigoarea selectivă a criticului.

în concluzie : amplitudinea mișcă
rii literare este astăzi alta și a jude
ca încă pe felii este dezavantajos 
pentru cititor și literatură. Critica 
rămîne datoare cu o atenție în plus 
față de „numele noi", deoarece nu-și 
poate însuși prejudecata capodoperei 
după care nu mai vine nimic.

nu-

nu

stagiunii 
de muzică
de camera

concert de cvarteteRecentul
al formației „Philarmonia' 
George Nicolescu, vioara I. 
Teodor Țincu, vioara a II-a. 
Helmut Schneider, violă, și Ma
rius Suciu, violoncel — s-a re
marcat în mod deosebit prin a- 
cele calități interpretative, teh
nice și de omogenitate destul 
de rar întîlnife la formațiile ti
nere. De o temeinică cultură 
clasică, cvartetul a abordat în 
programul său și o lucrare con
temporană românească, premia
tă acum 3 ani la Liege și deve
nită recent piesă obligatorie în 
programul concursurilor 
naționale de cvartete din 
lași oraș : cvartetul nr.

inter- 
ace- 

de 
de

8 
Wilhelm Berger. Lucrarea, 
factură neoclasică, îmbinînd 
parcă inflexiuni enesciene cu 
dezvoltări tematice șostaco- 
viene, în largi perioade sur
prinzător înrudite cu genul a- 
nalizei psihologice a romanu- 
lui-fluviu, a fost prezentată de 
formație într-o lumină egală, 
densă, atenuînd distanța dintre 
registru] efuziunilor și cel sen
tențios, aforistic.

Celelalte două lucrări din 
program, „Cvartetul harpelor" 
de Beethoven și în final cvar
tetul op. 51 nr. 2 în Ia minor de 
Brahms, au fost puse în valoare 
cu aceeași rigoare și pregnan
ță Două rezerve : Brahms nu 
cî.știgă nimic (mai ales de data 
aceasta) prin anterioritatea lui 
Beethoven Și nu cîștigă cu atît 
mai mult cu cît întreaga lu
crare, dar mai ales partea a 
treia a „cvartetului harpelor", 
au fost înțelese și realizate pes
te toate așteptările, cu acea 
forță de combustie și proteică 
fluturare sincronă, caracteris
tică internreților de profesie și 
vocație. Și a doua rezervă, mai 
generală, care poate fi extinsă 
socot, asupra întregului pro
gram : ușoara — fără menaja
ment sau intenție de euremism 
— dar încă sesizabila „aberație 
cromatică" 
mai ales a 
tonuri de 
cazul altei 
mai modeste am fi fost tentați 
poate, să trecem peste acest a- 
mănunt.

Și o urare pentru viitorul cit 
mai apropiat : abordarea 
egală măsură a tuturor reper- 
toriilor de cvartet. Desigur, 
genul muzical ca atare al 
„cvartetului de coarde" este li
mitat la o perioadă destul 
restrînsă a istoriei muzicii, 
cu atît mai mult, cred, se 
comandă investigarea pe 
posibil totală a domeniului ales.

Cornel CEZAR

a 'inor acordaje, dar 
unor corzi libere sau 
înălțime indecisă în 
formații cu însemne

în

de 
dar 
re
cit

REMBRANDT
un mare artist
al umanității

Olanda începutului de 
secol al XVII-lea... O țară 
mică își dobîndea inde
pendența, luptînd împo
triva puternicei Spânii, 
ale cărei armate insti- 
tuiseră de mult un regim 
de cumplită teroare. De 
prisos fuseseră rugurile și 
spînzurătorile înălțate în 
piețele orașelor și la răs- 
pîntiile drumurilor, con
damnările rostite de înfri
coșătorul „tribunal al sîn- 
gelui", expedițiile care 
treceau prin foc și sabie 
așezările olandeze (și la 
care făcea aluzie, de pil
dă, Uciderea pruncilor, 
compoziția 
Brueghel).

Cînd s-a 
brandt van 
morar din Leyden (la mij
locul lunii iulie a anului 
1606), Țările de Jos 
pregăteau lzbînda 
care aveau s-o cucereas
că nu peste mult timp. în
crederea, bucuria vieții, 
belșugul care vor fi cele
brate în picturile contem
poranilor săi, îl vor ocoli, 
însă, pe Rembrandt. El 
regăsea mai degrabă în 
existența celor umili, în 
înfățișările cotidiene ale 
vieții orașului olandez, te
meiurile unei arte care — 
așa cum va spune unul 
dintre comentatorii ei — 
„va prefera adevărul fru
museții festive". într-un 
secol care glorifica plă
cerile unei vieți îndestu
late, care — prin Rubens, 
de pildă — preamărea 
frumusețea somptuoasă a 
trupului omenesc. Rem
brandt va redescoperi 
dimensiunile lăuntrice ale 
făpturii umane și le va 
învălui în lumina unei 
poezii adînc meditative.

Clar-obscurul lui Cara
vaggio, care pătrunsese 
în paleta unor pictori o- 
landezi ai vremii, era mai 
curînd un magnific arti
ficiu compozițional, un 
procedeu regizoral. Rem
brandt îl va transforma

de Dan GRIGORESCU

într-o modalitate capabi
lă să tălmăcească o poe
zie intensă, patetică, aso
ciind observarea lumii 
realului cu intuiția lirică. 
Mai tîrziu, unii detractori 
academiști i-au reproșat

dintre zeițele contempo
ranilor. Pe chipurile care 
poartă semnele unei exis
tențe pămîntene dure se 
deslușește — de fiecare 
dată — acea inegalabilă 
frumusețe pe care o dă-

lui Pieter

născut Rem- 
Rijn, fiul unui

tș! 
pe

că a pictat numai oameni 
obișnuiți, că a costumat 
slujnice și țărănci în 
veștminte de zeiță, dar că 
nu a înfățișat zei olim- 
pieni și nici atotputernici 
ai zilei.

Și, totuși, realitatea, 
așa cum a reprezentat-o 
Rembrandt, despovărată 
de orice încercare de a 
o înfrumuseța, cufundată 
în penumbră și în molco
mă lumină de aur, e în
nobilată de o mare dem
nitate a omului, de o mă
reție aspră și solemnă pe 
care nu o are nici una

ruiește adevărul. La Rem
brandt, omul nu este un 
obiect frumos care se in
tegrează într-un anume 
mediu coloristic : el parti
cipă la viață și își poar
tă un destin al cărui păr
taș se declară artistul, 
„muindu-și pensulele în 
culoarea dragostei și a 
pietății", cum spunea un 
comentator al acestei o- 
pere bogate în sensuri u- 
mane. De aceea, mitolo
gia tablourilor lui evocă, 
în primul rînd, o lume 
reală a oamenilor adevă- 
rați, în care observația

devine dialog și confrun
tare. Autoportretele, atît 
de numeroase în opera 
lui Rembrandt, sînt — ca 
și în opera unui alt mare 
olandez. Van Gogh — 
mărturii ale unei viziuni 
patetice a existenței : ele 
nu se înfățișează numai 
ca niște imagini ale ar
tistului — surprins în di
ferite momente ale unei 
vieți atît de sărace în 
bucurii — ci ca o necon
tenită descoperire a uni
versului sufletesc al omu
lui. Dar Rembrandt nu a 
fost un pictor al omului 
„în general" ; personajele 
sale sînt oamenii Olandei 
din vremea lui, meșteșu
gari și negustori, medici 
și studenți adunați în ju
rul unei mese de autop
sie, tîrgoveți și ostași în 
preocupările cărora se 
deslușește, nu o dată, 
meditația asupra destinu
lui propriei patrii.

Nu a fost înțeles în 
timpul vieții. A murit să
rac, împovărat de dato
rii. Tablourile lui au fost 
(precum celebrul Rond de 
noapte) schilodite, pentru 
a răspunde, într-un 
gustului mediocru al 
manditarilor. Gloria 
s-a împlinit cu mult 
tîrziu. Astăzi, oricine 
bovește în fața tablouri
lor sau gravurilor lui 
Rembrandt (și Muzeul de 
Artă al Republicii posedă 
trei dintre capodoperele 
sale), descoperă un ade
vărat poet al prezenței 
umane, celebrată cu mă
reția simplității.

De trei sute de ani, de 
cînd — la 4 octombrie 
1669 Rembrandt s-a stins 
într-o odaie umilă a lo
cuinței din mahalaua Ro- 
zengracht a Amsterdamu
lui, chipul marelui pictor 
a fost necontenit aureo
lat de o firească recu
noaștere cuvenită celor 
mai de seamă artiști ai 
umanității, recunoaștere 
care i-a fost refuzată de 
filistini, în timpul vieții.

fel, 
co- 
lui 

mai
ză-

cinema

Programul I

teatre11,30 ;

e 22S adresată

POPOARE

Teatrul 
Teatrul 
Teatrul 
Teatrul 
Teatrul

Discuție bărbătească : MUNCA — 16 ; 18 ; 20,
Omul cu ordin de repartiție : FLACĂRA — ÎS,30 ; 18 ; 20,30.

20,30, VOLGA
- 9,15—16 în

Programul 3
19,30 — Telejurnalul de seară. 20,00 — Tele-enciclopedla. 21,00 — 

Roman foileton „Lunga vară fierbinte" (XXI), 21,50 — Recitalul 
de sîmbătă seara. Cîntă soprana lila Cazacu. 22,10 — închiderea 
emisiunii programului II.

Noaptea generalilor : UNIREA — 15,30 ; 19.
Sherlock Holmes : LIRA - 15,30 ; 18 ; 20,15.
Cavalerii aerului : DRUMUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20.
Rio Bravo : PACEA - 15,30 ; 19.
prințul negru : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20 30.
Omul momentului : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA —

FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
13.30 ; 16 ; 18 30 ; 21. EXCELSIOR

0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Becket — 20. 
(sala Studio) : Părinții teribili — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Photo finish — 20.

— 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30). 
BUCUREȘTI — 9 ; 11 15 ; 13,30 ; 16,30 ;
11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA 

18,15 ; 20,30.
..J : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
— 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18(15 ; 20,30, 

14 ; 16,15 ; 18,30 : 20 45 TOMIS — 9 ;

O La nora prin nord-vest : PATRIA
FESTIVAL — 8,30 ; 11.30 ; 14.30 ; 17,30 ; 20,30.
o Iubirea strict oprită (î’n cadrul zilelor filmului din R. D. 
Germană) : REPUBLICA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30 ; 18,30 ; !-----
• Angelica și sultanul : BUCUREȘTI — 9 ; 11 15 ; 13,30 ;
18.45 ; 21, MELODIA - 9 ------ ------ " ------
— 9 ; 11.15 ; 13.30 ; 16 ; 18,la ;
O Omul care valora miliarde
16 ; 18,30 ; 20,45, GLORIA 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; : 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Omul, orgoliul, vendetta :
20,30, FEROVIAR — 8,30 ; 11 ;
_  9 45 • 12 15 ■ 14 45 • 17 15 ’ 20.
e Maraton : VICTORIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
• My fair lady : CENTRAL — 9,30 ; 13 ; 16 30 ; 20.
O Memento : LUMINA — 9.30—15,45 în continuare, 18,30 ; 20,45. 
© Un glonte pentru general : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
AURORA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30 FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
© Program pentru copii : DOINA — 9—10.
@ Comisarul X și banda „Trei cîini verzi" : DOINA
13.45 ; 16 ; 18 15 ; 20,30.
• Micii luptători : UNION — 15,30 ; 20,30.
O Desene animate : UNION — 18.
• Tigrul : GRIVIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
— 9,15—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
O Dragostp la Las Vegas : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE
15 ; 17,45 ; 20, COTROCENI - 15.30 ; 18 ; 20,30.

© Vîrsta Ingrată : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
O Creola, ochll-țl ard ca flacăra : DACIA — 8,45—20,30 în con
tinuare CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Soarele vagabonzilor : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45, ARTA — 9—15,30 în continuare 18 ; 20,30.
© De 2X8 minute despre Timișoara ; De la Prislop la Gutin ; 
Puii în primejdie ; Pe Arieș ; Mugurii ; Nămolul de Techir- 
ghiol ; variațiuni ; Sărutări - TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
©
9
9
O
®
O
15,30 ; 18 ; 20,30. 
O .. ........................
O . ______ - ....
© Profesioniștii : VITAN - 15 30 ; 18 ; 20,30.
© O chestiune de onoare ; POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS 
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Tinerețe fără bătrînețe : FERENTARI — 15 30 ; 18 ; 20,15.

Mic : Prețul — 20.
„C. I. Nottara’ : Ce scurtă e vara — 19,30. 
Giuleștl : Pe 40 m lungime de undă — 19,30. 
evreiesc de stat : Transfuzia — 20.
„Țăndărică" (sala din calea Victoriei) : Nocturn I

•
9
O ... .
— 21,30 (sala din str. Academiei) : punguța cu doi bani — 17.
® Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Birlic — 19,30, 
(sala Victoria) : Femei femei, femei, — 19,30.

CARAGIALE LA EL ACASĂ
Inaugurarea noului an artistic 

la Teatrul Național cu două 
opere de Caragiale are multiple 
sensuri programatice, toate de na
tură a produce satisfacție. Cel mai 
mare autor dramatic român se 
află „în casa lui" ; în curînd i se 
va alătura pe afiș și Vasile Alec- 
sandri, recitit de Tudor Mușates- 
cu, ceea ce ne îndeamnă să cre
dem că dramaturgia clasică — a- 
ceastă neistovită sursă de frumu
sețe și echilibru, de valori tipolo
gice și substanță culturală inalte
rabilă, capitol neprețuit de artă 
a dialogului, situațiilor, compozi
ției — va fi orînduită cum se cu
vine în spațiul scenic.

Năpasta, tragică punere tn efi
gie a fărădelegii și O scrisoare 
pierdută, sarcastică dezavuare a 
unui sistem de ipocrizii, oprimare 
și fărădelegi, sînt reluări : prima, 
după șapte ani, cu remarcabilul 
trio Emil Botta, Irina Răchițeanu, 
Toma Dumitriu — diriguiți, într-un 
cadru scenografic remaniat, de că
tre un regizor din generațiile mai 
noi, Miron Niculescu ; a doua, 
contiriuînd seria deschisă acum 
douăzeci de ani, cu strălucita echi
pă de comedie — care l-a adoptat 
acum și pe mai tînărui actor 
Dem. Rădulescu — condusă de 
decanul de vîrstă al regizorilor, 
Sică Alexandrescu. Teatrul Națio
nal conferă astfel o accepție exem
plară ideii de repertoriu perma
nent al spectacolelor, temelie a

ceea ce ne place să numim o 
instituție teatrală : se conservă — 
prin îmbunătățiri continui și ino
vări necesare — reprezentațiile 
care, înscriindu-se cu distincție în 
contemporaneitate, și-au validat 
noutatea substanțială, de conținut și 
de expresie.

Acesta e, de altfel, șl înțelesul în 
care Teatrul Național — și împreu
nă cu el cele mai bune scene ale 
țării — creează tradiție : nu evo- 
cînd formal, prin gesturi fals pioa
se și fraze de suvenir, traseele ve
chii literaturi de la noi ori de aiu
rea, ci descoperind mereu conso
nanța prezentă a virtuților știute, 
valențele sociale, umane, artistice 
sensibilizate de epoca noastră în 
scrierile de demult, clasicizind 
astfel și spectacole, prin montări 
în stiluri și pe gusturi ale epocii 
noastre. Căci dacă este adevărat 
că în ceea ce privește frumusețea, 
fiecare lucrare ajunge repede ve
che — zice Plutarh — prin desă- 
vîrșirea artei ea se păstrează me
reu proaspătă și nouă, ca și cînd 
ar avea într-însa un auh veșnic 
tînăr și un suflet plămădit din ne
murire.

Tinerețea veșnică a operei lui 
Caragiale palpită pe scena Națio
nalului, în această stagiune, și aș
teptăm s-o iegăsim și în alte lăca
șuri de artă, așa cum ni s-a făgă
duit.

V. SILVESTRU

SINCOPE CULTURALE
într-o corespondență adresată 

redacției, tov. Alexandru Bezea, 
din Rîmnicu Vîlcea ne scrie că a- 
ceastă localitate este, de multă 
vreme, ocolită de turneele teatre
lor dramatice sau muzicale din 
Capitală și din alte centre cultu

rale ale țării „De ce directorii 
teatrelor din București, Brașov, 
Constanța ș.a., OSTA, nu se gîn- 
desc și la noi, spectatorii din acest 
municipiu, devenit nu de mult re
ședință de județ ?“ — întreabă, pe 
bună dreptate, corespondentul nos-

18,00 — Buletin de știri. 18,05 — Film serial „Belle și Sebas- 
tien“ (episodul 9). 18,30 — Bună seara, fete I Bună seara,
băieți ! Emisiune pentru tineret. 19,30 — Telejurnalul de seară. 
20.00 — Tele-enciclopedia. In cuprins : o Caligrafia japoneză. 
© Bionică o Carnaval. 21,00 — „Colo sus pe munte verde" — re
portaj realizat la „Tîrgul de fete" de pe Muntele Găina. 21,20 — 
Desene animate. 21 35 — Publicitate. 21,40 — Rapsodii de toamnă 
Melodii îndrăgite în interpretarea unor cunoscuțl soliști de 
muzică ușoară. 22,10 — Telejurnalul de noapte 22,25 — Film 
serial „Răzbunătorii" — „Furt la arhiva secretă". 23,15 — Albu
mul amintirilor. Romanțe interpretate de Mia Braia. 23,35 
închiderea emisiunii programului I.

ADNOTĂRI
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tru. Supunem Întrebarea insti
tuțiilor vizate, cu atît mal mult 
cu cît și din alte județe am primit 
tesizări s:milare Credem că tra
seele turneelor teatrale ar trebui 
revizuite și alcătuite în așa fel 
tncît cele mai bune spectacole să 
poată fi văzute — în distribuțiile

de la premieră — de un public cît 
mai larg, inclusiv din județele noi 
sau mai îndepărtate ale țârii. „Sin- 
:opele“ culturale ignorarea de că
tre organizatorii de turnee a pu
blicului dintr-ur. județ sau altul 
ionstituie un anacronism cu totul 
Inacceptabil.

(soclul) îl vom Instala (împreună 
cu bustul) în grădina orașului

S-au scurs incă trei luni, și la 
începutul lui februarie 1969 a fost 
avizat proiectul pentru soclu, iar 
toată documentația a luat drumul 
Consiliului popular a! municipiu
lui Brăila

SUB SCARĂ
După primele zile de așteptare 

a unei hotărîri care întîrzia să 
apară, au început „să curgă" refe
ratele prin care Comitetul jude
țean pentru cultură și artă rea
mintea organelor locale necesitatea

In luna mai 1968, orașul Brăila 
a sărbătorit 600 de ani de existență 
documentară, prilej de amole ma
nifestări care au umplut de mîn- 
drie inimile locuitorilor bătrînu- 
lui port dunărean S-au inaugurat 
atunci, printre altele, o expoziție 
de etnografie, o expoziție jubi
liară de arhivistică și tipărituri, 
cuprinzînd documente și publica
ții adunate de-a lungul timpului 
iar în pariul orașului a fost dez
velit bustul unuia din cei mai 
de seamă fii ai acestor melea

guri . scriitorul Panalt Istratl 
Cîteva zile mai tîrziu, locuitorii 
Brăilei au avut insă surpriza să 
constate că lucrarea, executată de 
sculptorul Oscar Han, a., dispă
rut I

— Vrem să turnăm bustul tn 
□ronz, — au explicat edilii ora
șului. Cum va fi gata, el își va 
reocupa locul tot acolo ^unde s-a 
făcut inaugurarea festivă

Și localnicii au început să aș
tepte. Lunile au trecut, bustul s-a 
reîntors în Brăila spre satisfacția 
tuturor dar a fost amplasat., sub 
scara comitetului județean pen
tru cultură și artă Să reținem 
■lata : noiembrie 1968 1

— Nu avem încă un soclu — a 
venit prompt răspunsul din partea 
organelor locale. Cum va fi gata

rezolvării urgente a amplasării 
bustului lui Panait Istrati Fără 
nici un ecou însă La l octombrie 
1969, lucrarea de artă continua să 
zacă în același loc ca și cu aproape 
un an în urmă (vezi fotografia) 
Timp de unsprezece luni, materia
lele apărute în presă care au re
levat această stare de fapt, nume
roasele scrisori ale oamenilor 
muncii brăileni nu au reușit să 
determine luarea unor măsuri ho- 
tărîte 53 000 de lei au fost investiți 
intr-o lucrare care tn loc să fie 
expusă în public se prăfuiește în 
așteptarea unei „rezolvări favora
bile". Cu certitudine, rezolvarea va 
fi parafată în cele din urmă Dar 
pe cînd. edili ai orașului Brăila ?

Radu CONSTANTINESCU

IMPASUL BEȚIEI DE CUVINTE

și pur și simplu Incoerente (șl nu 
de puține ori contradictorii), cri
tica își reneagă de fapt condiția.

Așa se întîmplă cu D. Vorindan 
care, în cronica din revista „Ori
zont", nr. 7, la volumul „Corturile 
neliniștii" de Radu Selejan, încearcă 
să ne convingă că poetul reali
zează „funcția socială a conținu
tului liric" prin faptul că „oficiază 
cu o gravitate sinceră în fața des
tinului, stări complicate de erotism, 
suferințe creatoare de valori uni
versale, proiectîndu-le apoi asu
pra eului etern schimbător dar 
iluminat din exterior de vibrația 
imperceptibilă a formelor existen
țiale, intuind în acest fel replicile 
morale ale Ideilor surprinse în 
ipostaza de concretizare".

în „Luceafărul" din 27 septembrie 
cronicarul I. Turcin își diminu
ează discursul critic, pătrunzător 
de altfel, printr-un limbaj pe 
alocuri prețios, greu accesibil. După 
ce elogiază „limpiditatea și lapida
rul sintetic al expresiei" „Necuvin- 
telor" atribuie, furat de plăcerea 
sunetelor poeziei lui Nichita Stă- 
nescu. calități ce se exciud reciproc 
ipunind câ e „cel mal adesea cere
brală și turnată' în versuri tensio
nale și contorsionate pînă la cris- 
oare“. „Ostentația ideației" (ca să 
folosim termenii autorului) cedează 
locul contrazicerilor ți pierderii 
coerenței logice, căci dacă la 
începutul cronicii se elogia cartea 
pentru „purificarea tenomenaluluf 
pînă în llniile-1 de ultimă inteligi- 
bilitate", spre final, printr-o în
toarcere de 180° ne anunță că 
„Necuvîntele propun un semn de 
întrebare pentru inteligibilul înalt". 
In aceeași cronică, criticul plon
jează într-un fel de fals tratat de 
geometrie descriptivă afirmînd, cu

Criticii literare îi revine îndato
rirea de a înlesni receptarea crea
țiilor, orientarea cititorului către 
valorile autentice, de a evidenția 
calitățile operei de artă, conținutul 
și mesajul lor social. In ciuda aces
tui imperativ, se întîmplă uneori să

se propună cititorilor producții cri
tice scrise într-un limbaj excesiv 
de tehnicist, impenetrabil, alambi
cat. Practicată numai de dragul 
jonglării spectaculoase cu neolo
gismele, înșiruite în argumentări 
nu numai ermetice sau confuze ci

La Sibiu s-au deschis, ieri, cursu
rile primei unități de învățămînt su
perior din localitate — Facultatea de 
filologie și istorie de pe lîngă Uni
versitatea „Babeș Bolyai" din Cluj. 
La solemnitatea inaugurală au par
ticipat prof. univ. Miron Constanti- 
nescu, ministrul învățămîntului, Ri
chard. Winter, prim-secretar al co
mitetului județean de partid, pre
ședintele Consiliului popular jude
țean Sibiu, Traian Ștefănescu, pre
ședintele U.A.S.R., prof. dr. do
cent Ștefan Pascu, rectorul Univer
sității „Babeș-Bolyai", cadre didac
tice și studenți.

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participanții la festivitate 
au adontat o telegramă
C.C. al P.C.R., tovarășului NICOLAE 

care studenții, 
exprimă hotă- 
face totul pen- 
maturitate exi- 
vieții universl-

CEAUȘESCU prin 
cadrele didactice își 
rîrea lor fermă de a 
tru a răspunde cu 
gențelor actuale ale 
tare.

gravitatea celui îndelung familia
rizat cu matematicile superioare, că 
„viziunea finală a volumului accen
tuează perspectiva în sensul unei 
adevărate apoteoze a liniei dropie, 
căci ea e tocmai suprapunerea ra- 
dială a fenomenelor într-un timp 
de maximă discontinuitate în care 
punctul e multiplicat Ia dimensiu
nea circulară, existența devenind o 
sumă de singularități". In final 
cronicarul conchide : „înaintea pu
rei poezii, critica, însăși își devine 
sieși un perpetuu subiect de me
ditație". ,

Bine ar fi dacă s-ar întîmplă așa 
și s-ar renunța la „subtilitatea" 
sterilă și la frazarea pentru frazare 
care îi cam „persecută" pe unii cri
tici.

S-ar ajunge astfel la evitarea si
tuației prin care critica — abando- 
nîndu-și rațiunea de a fi, rosturile 
sale educative — alunecă în hățișul 
pletorei verbale, al stufozității gra
tuite, disimulînd inabil imprecizia 
exprimării și echivocul judecății de 
valoare A afirma în fața unor 
„fraze-sfinx" cum sînt cele citate că 
ele nu au decît. darul de a induce în 
eroare cititorul, de a sugera că ar 
spune mult pentru a ascunde puțină
tatea ideilor, de a epata spiritele 
semidocte nu înseamnă nimic alt
ceva decît a pronunța concluziile 
pe care acestea le impun. O jude
cată critică limpede, idei pre
cise, exprimare concisă, dictate de 
dorința de a sluji opera de artă ți 
cititorul sau — iată idealul criticu
lui autentic Un asemenea ideal 
susținea la timpul său și rigurosul 
Maiorescu. De ce să-i fie tulburată 
odihna ?

loan ADAM

Rubrica „Adnotări” este deschisă tuturor colabora
torilor și cititorilor noștri. Invităm, așadar, la colabo 
rare și așteptăm cu încredere ecourile concrete.
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Primirea h C. C. al P. C. R. VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI
a delegației de activiști ai Partidului 

Muncitoresc Unit Polonez
Vineri, 3 octombrie, tovarășul 

Virgil Trofin, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., a 
primit delegația de activiști ai 
Partidului Muncitoresc Unit Polo
nez, condusă de tovarășul Roman 
Stachurka, adjunct al șefului Secți
ei agrare a C.2. al P.M.U.P., care,

la invitația C.C. al P.C.R., se află 
în vizită în țara noastră.

La primire a participat Vasile 
Vlad, șef de secție la C C. al P.C.R.

A fost de față Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R. P. Polone 
la București.

Cu acest prilej a avut loc o discu
ție care s-a țiesfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

DEMOCRAT
In cursul vizitei pe care o face 

în țara noastră, delegația Partidu
lui Democrat din Guineea a avut o 
întîlnire cu tovarășii Miron Con- 
stantinescu, ministrul învățămîntu- 
lui, și Dan Enăchescu, ministrul 
sănătății, în cursul căreia au fost 
abordate unele probleme de interes 
comun.

DIN GUINEEA
De asemenea, oaspeții au vizitat 

Institutul politehnic^- din București, 
Institutul med'co-farmaceutic, cămi
ne studențești, spitalul Fundeni, 
noile cartiere ale orașului București, 
precum și „Expoziția realizărilor 
economiei naționale — „România 
1969“.

(Agerpres)

Seară comemorativă 
consacrată lui Gandhi

întoarcerea de la Sofia
a delegației de activiști ai P.C.R.

Semnarea Programului pentru aplicarea pe anii 1970-1971 
a Acordului de colaborare culturală intre România și Belgia

Vineri dimineața s-a înapoiat de 
la Sofia delegația de activiști ai 
P.C.R., condusă de tovarășul Gheor- 
ghe Năstase, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Argeș al P.C.R., care a fă
cut o vizită în schimb de expe
riență în R. P. Bulgaria.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost salutată de tovarășul 
Ilie Radulescu, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al 
PC.R., de activiști de partid

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R. P. Bulgaria la București.

(Agerpres)

La 3 octombrie 1969 a avut loc la 
București semnarea Programului 
pentru aplicarea pe anii 1970—1971 a 
Acordului de colaborare culturală 
între Republica Socialistă România și 
Regatul Belgiei.

Programul cuprinde schimburi re
ciproce de oameni de știință, cultură 
și artă, cadre didactice, acordarea de 
burse, organizarea de expoziții, 
schimburi de formații artistice. Sînt 
prevăzute, de asemenea, schimburi în 
domeniile muzicii și literaturii, tra
duceri de opere reprezentative din 
patrimoniul cultural al celor două 
țări.

Din partea română, programul a

fost semnat de Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, iar 
din partea belgiană de Felix Verey- 
cken, secretar general al Ministerului 
Educației Naționale și Culturii. La 
semnare au fost de față Vasile Dinu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Emil Cara- 
gheorghe, secretar general în Minis
terul Invățămîntului, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și membrii celor două 
delegații.

A fost prezent Jan Adriaenssen, 
ambasadorul Belgiei la București. 

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări 
a întemeierii R. 0. Germane

Cronica zilei

Cu prilejul celei de-a 20-a aniver
sări a întemeierii Republicii Demo
crate Germane, ambasadorul acestei 
țări la București, Ewald Moldt, a or
ganizat vineri dimineață la sediul am
basadei o conferință de presă.

Au participat redactori-șefi și alți 
reprezentanți ai ziarelor centrale, ai 
Agenției române de presă „Agerpres'1 
și Radioteleviziunii, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor Ex
terne, precum și atașați culturali și 
de presă ai unor misiuni diplomatice, 
corespondenți ai presei străine.

Despre semnificația acestei aniver
sări a vorbit ambasadorul Ewald 
Moldt.

*
în cadrul Zilelor filmului din Re

publica Democrată Germană, orga
nizate de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a proclamării 
Republicii Democrate Germane, vi
neri seara a avut loc la cinemato

graful „Republica" din Capitală un 
spectacol de gală cu filmul „Morții 
rămîn tineri" după romanul cu ace
lași titlu al cunoscutei scriitoare 
Ana Seghers.

Au participat Ion Moraru, vice
președinte al C.S.C.A., Octav Li- 
vezeanu, vicepreședinte al I.R R.C.S., 
oameni de artă și cultură, ziariști 
români și străini, un numeros pu
blic.

Au fost prezenți Ewald Moldt, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei, pre
cum și șefi ai unor misiuni diplo
matice acreditați la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej, tovarășul Ion Mo
raru a prezentat publicului bucu- 
reștean delegația de cineaști din 

R. D. Germană, prezentă în țara 
noastră pentru a participa la a- 
ceastă manifestare.

(Agerpres)

Vineri dimineață a părăsit Capi
tala ministrul comerțului și industri
ei al Malayeziei, Mohamed Khir 
Yohari, care, la invitația ministrului 
comerțului exterior al României, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
oaspetele a fost salutat de Cornel 
Burtică, ministrul comerțului exte
rior, Hristache Zambeti, vicepre
ședinte al Camerei de Comerț, de 
funcționari superiori din Ministerul 
Comerțului Exterior.

★
Ministrul comerțului din Grecia, 

Epaminondas Tsellos, care face o vi
zită în țara noastră, a avut vineri 
dimineață o întrevedere cu Marcel 
Popescu, vicepreședinte al Camerei 
de Comerț. A participat Jean Ch 
Cambiotis, ambasadorul Greciei la 
București.

★
Profesorul suedez Alf Lombard, 

directorul Institutului de cercetări 
romanice de la Universitatea din 
Lund, membru corespondent al A- 
cademiei Republicii Socialiste Ro
mânia, care face o vizită în țara 
noastră, a primit titlul de „Doctor 
Honoris Causa" al Universității 
„Babeș-Bolyai" din Cluj. Despre per

sonalitatea omului de știință suedez 
a vorbit rectorul universității cluje
ne, dr. docent Ștefan Pascu, conf. 
univ. Dumitru Pop, decanul Facultă
ții de filologie. Prof. Alf Lombard a 
mulțumit călduros pentru înalta cin
stire, pentru sprijinul prețios ce i-a 
fost acordat de savanții români în a- 
profundarea studiului limbii ro
mâne.

★
Vineri la amiază a plecat la Buda

pesta o delegație a Comitetului na
țional pentru apărarea păcii, formată 
din prof, univ Mihail Ghelmegeanu, 
membru al biroului comitetului, și 
conf. univ. Gheorghe Pop, secretar 
al Comitetului județean de luptă 
pentru pace Maramureș, care va par
ticipa la cel de-al VII-lea Congres 
al Mișcării ungare pentru pace.

★
Crucea Roșie a Republicii Socialis

te România a hotărît să trimită Se
milunii Roșii d’n Tunisia alimente, 
medicamente, corturi, pături și alte 
materiale pentru ajutorarea victi
melor inundațiilor catastrofale ce au 
avut loc în această țară.

(Agerpres)

Aniversarea unui secol de la naș
terea marelui fiu al poporului in
dian, conducător de seamă al miș
cării indiene de eliberare națională, 
Mohandas Karamchand Gandhi, a 
fost marcată printr-o manifestare 
organizată vineri după-amiază la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S.

In cadrul se.rii comemorative, care 
i-a fost dedicată de Comisia națio
nală română pentru UNESCO și In
stitutul român pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, a rostit un 
cuvînt introductiv prof. univ. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, prim-vi- 
cepreședinte al I.R.R.C.S. In conti
nuare, George Potra, redactor la 
revista „Lumea", a înfățișat activi
tatea politică a acestei remarcabile 
personalități, lupta sa neobosită 
pentru independența Indiei, subli
niind rolul important pe care 
Gandhi l-a avut în emanciparea 
spirituală a poporului său. A luat 
apoi euvîntul S. Thiruvengada 
Than, ambasadorul Indiei la Bucu
rești, care a mulțumit pentru orga
nizarea acestei manifestări.

Cu același prilej, la Casa de cul
tură a. I.R.R.C.S. a fost amenajată 
o expoziție cuprinzînd documente și 
fotografii despre viața și activita
tea lui Gandhi. Seara comemorativă 
s-a încheiat cu prezentarea unor 
filme documentare indiene, puse la 
dispoziție, ca și materialele expozi
ției, de Ambasada Indiei la Bucu
rești.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei 
armatei populare 

cehoslovace
La Casa Centrală a Armatei din 

Capitală a avut loc, vineri după- 
amiază, o adunare consacrată celei 
de-a 25-a aniversări a Zilei armatei 
populare cehoslovace.

Au participat generali și ofițeri 
din garnizoana București. Au fost 
prezenți Antonin Kamenicky, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Socialiste Cehoslovace în 
România, și membri ai ambasadei.

Adunarea a fost deschisă de ge- 
neral-Iocotenent Constantin Popa, 
locțiitor al șefului Marelui Stat Ma
jor. Despre semnificația acestui eve
niment a vorbit atașatul militar și 
aero al Republicii Socialiste Ceho
slovace la București, colonel Alfons 
Solfronk. Participanții au vizionat 
apoi filme documentare militare 
cehoslovace. Cu același prilej, la 
Muzeul Militar Central s-a deschis 
expoziția de fotografii „Asoecte din 
viața și activitatea militarilor arma
tei populare cehoslovace".

mm wcleară- 
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PENTRU PROGRESUL 

SI PROSPERITATEA OMENIRII
Convorbire cu dr. Glenn T. SEABORG, 
președintele Comisiei pentru energia atomicâ a S.U.A.

Personalitate marcantă a vieții științifice din S.U.A., dr. Glenn T. Sea- 
borg a fost numit în 1961 de către președintele Kennedy în fruntea Comisiei 
americane pentru energia atomică, post pe care îl ocupă și în prezent. 
Cercetările sale pe tărîmul chimiei nucleare, începute în 1930, au dus la 
descoperirea plutoniului. A primit în 1951 premiul Nobel. Numeroase alte 
premii și distincții internaționale încununează contribuția sa la progresul 
științei universale. Dr. Seaborg este, de asemenea, cunoscut pentru activita
tea sa de profesor, ca și pentru pozițiile sale în favoarea ideilor de cooperar» 
și destindere internațională.
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vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

5, 3 și 7 octombrie. în țară : vre- 
nteg se menține, în general, fru
moasă. Cerul va fi variabil cu în- 
norări mai accentuate în nord-estul 
țării, unde vor cădea ploi locale. în 
rest, ploi cu totul izolate. Vînt 
slab pînă 
în creștere 
în scădere.
se între 2 
mele între 
București : vremea 
general, frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul va sufla slab pînă la potri
vit. Temperatura în creștere la în
ceput, apoi în scădere.

izolate.
la potrivit. Temperatura 
ușoară la început, apoi 
Minimele vor fi cuprin
și 12 grade, iar maxi- 
15 și 25 de grade. în 

se menține, în

LOTO
EXTRAGEREA I : 24 3 69 55 9 41 

6 60 2 37 51 31. Fond de 
506 705 lei. EXTRAGEREA 
73 63 18 43. Fond 
261 678 lei.
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La cinematograful „Patria", ultimele spectacole cu filmul lui Alfred Hitchcock

LA NORD PRIN NORD-VEST“

Un film distins cu „Scoica de argint" la San Sebastian. Producție a studiourilor Metro Goldwyn Mayer, cu Cary Grant, Eva Marie Saint, James 
Mason

jRy

(Urmare din pag. I)

gi- pe
faimoasa 4 LD-150 A, 
gantica plantă de oțel 
care sondorii români o să
desc în orice spațiu geo
grafic contemporan.

Bărbatul pe care îl 
în față se numește 
Constantin ; familia 
cu întreaga cohortă 
înaintemergători și 
mași, este una din 
niile de „viță" ale dinas
tiei petroliștilor, se pre
zintă asemeni unui „clan" 
puternic, ca o cetate din 
care profesia de sondor 
a fost de neexpugnat. 
întîi a fost timpul sur
prizei. Bunicul omului din 
fața m=a, un anume Cos- 
tache Zet zis Schiopu 
(avea un picior stricat), a 
fost „martorele ocular" 
al acelei vremi. Trăia în 
Nedelea Prahovei, dar 
meseria lui de dogar îl 
vîntura prin satele de la 
Teleajen la Băicoi, pînă 
la 
Timpul era 
veacului 
ajunseseră 
cinci-șase, 
siile lor

am 
Zet 
lui, 
de

ur-
11-

Livede". 
amiaza 

oamenii 
deceniul 

profe-

ciobanii ardeleni 
durat vatră sta- 

au ridicat case și 
verde 

Așa

„dealurile din 
la 

trecut, 
în 
cînd 
fundamentale 

păstoritul și plugă- 
ria — fuseseră zguduite 
puternic de acel „timp 
al surprizei".

Și iată cum. în relieful 
colinat al amfiteatrului 
verde pogorau din tim
puri imemorabile turme 
de oi sosind din pășunile 
alpine ale Podișului Ar
delean, veneau la climă 
dulce. în urma unor ploi 
prelungite, pilcuri 
mioare s-au umplut 
rîie. Asta se întîmpla nu 
departe de apa Teleaje- 
nului, pe un loc unde 
pămîntul- mustea un oloi 
gras, ------ s —
zicea 
cură", 
surîs 
băgat de seamă că hemo
ragia 
lui e 
turmele 
oloi și

• năpastă, 
ciuruit 
gre, a fost repede popu

negru, căruia 
„dohot" sau

Intîmplarea 
ciobanilor. Ei

de 
de

i se 
„pă- 
le-a 

au

a pămîntu- 
Au învăscut 
miraculosul 
scăpat de 

ciudat, 
ne-

neagră 
leac.

în
au
Locul

de izvoare

lat ; 
și-au 
bilă.
.căsoaie în plaiul 
cu oloi tămăduitor, 
s-a născut satul care a- 
vea să fie numit Păcu- 
reți

Revelația gazului lam- 
pant încă nu avusese loc. 
tntîmplarea avea să su- 
rîdă în alt loc al amfi
teatrului verde, anume în 
Țintea. Mare i-a fost sur
priza unuia dintre pod
gorenii locului, cînd, 
sub o buză de dîmb, pă
mîntul i-a furat bîta, i-a 
înghițit-o, coborînd-o în 
subsol pînă la măciulie. 
O apă neagră izvora de 
acob în guler gros. Omul 
a scăpărat un chibrit 
(amurgea) să știe ce se 
întimplâ ; apa neagră a 
luat foc, a ars mocnit, 
lungă vreme, ridicînd în 
via Oimului un fular ne
gru de fum înecăcios. 
Fleacul de întîmplare e 
speculat de mintea ageră 
a lui Teodor Mehedin- 
țeanu (nume de reținut). 
Omul era din Păcureți, 
știutor al ciudățeniilor cu 
„dohot" și „păcură", însă 
îi lipseau niște aliați : un 
sfătuitor (profesorul A- 
lexe Marin) și un vas de 
alchimie (alambicul 
care 'in farmacist 
para esențe de 
Pune sub flacără 
probă de țiței și 
prin distilare apa 
Ie culoare fumurie-leșie- 
tică, petrolul lampant.

Actul de industrie are 
loc într-un context și o 
simultaneitate care me
rită atenție : în timp ce 
pe continentul american, 
la Pittsburg, se construi
se un cazan-alambic pen
tru lampant cu o cana- 
citate de 800 litri, în Ro
mânia, la Rîfov, lîngă 
Ploiești, intra în funcțiu
ne p-ima rafinărie autoh
tonă de petrol cu o ca
pacitate prelucrătoare de 
2 700 tone anual. IN LU
NA APRILIE A ANULUI 
DE GRAȚIE 1857 BUCU- 
REȘTIUL ESTE PRIMUL 
ORAȘ DIN LUME ILU-

cu 
pre- 

flori). 
prima 
obține 
aceea

MINAT CU PETROL 
LAMPANT. Se zice că 
„lămpile lui Ghica" fă
ceau Bucureștiul feeric. 
Pe sub ele s-a plimbat 
Caragiale și a luat-o la 
sănătoasa „bagabontu" 
Rică Venturiano.

„Martorele ocular" a 
avut un fiu, pe Dumitru 
Zet, care este tatăl 
terlocutorului meu. 
cest al doilea Zet cores
punde ca generație și val 
omenesc unui alt timp, 
altminteri croit : timpul- 
junglă, al exploatării ca
pitaliste.

Era început de secol

in- 
A-

pidă proletarizare și, fi
resc, o mișcare revolu
ționară de mare ecou în 
istoria luptei clasei mun
citoare din România șj a 
Partidului ~ 
mân.

Dumitru 
în spațiul 
cenii cit a 
fesie — asemeni unui ră
boj viu pe care s-au gra
vat 
ale 
torță vie care a ars ne
curmat și care s-a stins 
brusc, în amiaza secolu
lui nostru. Noul timp, 
care tocmai se inaugura.

Comunist Ro-

Zet a fost — 
celor șase de- 
trudit în pro-

evenimentele dure 
timpului-junglă, o

Zet (inginer-șef de sec
ție), ginerele (inginer în 
foraj), nepoții, o întrea
gă arhitectură de umani
tate făurită de-a lungul 
secolului de petrol româ
nesc.

Bărbatul din fața mea 
e la 63 de ani vîrstă și 
se află la pensie.

— Te-ai desprins greu 7
— Desprins 7 (mă 

veșta uimit). Păi eu 
m-am desprins I 
m-am rupt și nu

prl- 
nu 
Nu 

m-am 
înstrăinat de ceea ce am 
fost o viață. Ies des la 
sonde. Mă întîlnesc cu or
tacii. Urc în camioneta

PETROLIȘTILOR
(1905) și fiul dogarului 
nu putea și nici nu voia 
să se sustragă valului ge
neral ; intră în petrol, 
așa cum făcea toată lu
mea la vremea aceea, 
unde a lucrat neîntre
rupt peste șaizeci de ani. 
A fost angajat un timp 
la societăți mici, ca ime
diat d'ipă întîiul război 
mondial să se producă o 
radicală regrupare a pro
prietăților și concesiuni
lor petroliere din Valea 
Prahovei ; pătrund ma
siv capitalurile străine 
care se înstăpînesc, în 
virtutea timpului-junglă. 
sub forma de societăți 
„anonime", carteluri, trus
turi, corporații. Acestea 
apar ca ciupercile. înăs
prirea exploatării capita
liste aduce cu sine o ra
dicalizare extremă a stă
rilor și pozițiilor față de 
muncă și capital, o ra-

la 
a- 

mă 
ar-

avea să fie al fiilor lui, 
patru la număr. E vorba 
de Constantin, Gheorghe. 
Alexandru și Aurel. Toți 
în petrol. Toți sondînd 
timpul nostru.

Ajung cu faptele 
treapta povest. torului, 
ceastâ memorie care 
poartă prin fabulosul
bore profesional. în vor
bele lui bat concentric 
undele pe care le stîrnesc 
in acest, iaz al rememoră
rilor unei dinastii. Con
stantin Zet, omul din fața 
mea, este 
trăitor al 
ziție din 
spectiva 
spatele 
sînt inaintemergătorii pe 
care i-am înfățișat deja 
După el vin frații, 
descrescîndă scară 
cinci, opt și douăzeci de 
ani mai puțin fiecare), 
apoi vine fiul, Gheorghe

cel mai vîrstnic 
spiței sale, po- 

care avem per- 
întregului. în 

acestui bărbat

în 
(cu

lui fiu-meu să văd schela. 
Fac ce fac și iar mă re
ped la ai mei să știu 
care-i situația. Odată ca
reva mi-a interzis să rnai 
intru ; credeam că-l sfîșii! 
Cum 7 Mie să-mi 
zică 7 Și ce dacă-s 
sionar ? Totuși, mă 
dor mîinile de nemuncă 
Din cînd în cînd mă mai 
lovește urîtul. Și iar trag 
o fuguliță pînă la ai mei 
„A venit nea Costică !“ 
strigă aceștia în cor. îmi 
revin. Privesc și îmi re
vin. Că de pus mîna nu 
se poate; o, ce-aș mai 
pune I Dar asta chiar că 
nu se poate. Stau și pri
vesc îmi astîmpăr un dor. 
La urma urmei, dumnea
ta ai dreptate. Mă des
prind greu. (Dus pe gîn- 
duri, față împietrită). 
Cumplit a mai fost reve
lionul acela !

Revelionul pe care îl

inter- 
pen- 
cam

desprinderii. 
anului 1967. 

își în- 
muncă,

evocă e al 
Ultima zi a 
Valea Prahovei 
cheia un an de 
dar Zet Constantin, șeful 
de secție al atelierelor 
întreprinderii de foraj — 
realizați starea omului 7 
— își încheia destinul de 
petrolist. împlinise șai
zeci de ani și intra la 
pensie. Punea capăt, prin
tr-o trăsătură de condei, 
unui destin pe care l-a 
construit cu trudă, a in
vestit în el viață, sănă
tate, vis. Acum părăsea 
totul. Se retrăgea la va
tră. La partea sedentară. 
Lumea era preocupată de 
damigene, de curcani 
fripți, de zgomotul acela 
bine știut care premerge 
ospețiile, mesele fabuloa
se, intrarea în noul an. 
Nimeni n-avea răgaz să 
observe „apele" în care 
se afla Costică Zet. Nici 
cei ai casei. Ba nici el... 
El însuși a fost surprins 
de „noutatea" care a . dat 
peste dînsul atunci cînd 
l s-a înmînat plicul, cînd 
1 s-a mulțumit în chip 
festiv, cînd a fost îmbră
țișat de cei 171 bărbați ai 
secției, după care lumea 
a fugit grăbit acasă să 
se spele și să se vîre în 
alte haine și să se arunce 
in zarva . revelionului. 
Costică Zet a rămas la 
poartă și a plîns ca un 
copil. Se rupea pămîntui 
sub el. S-a dus acasă cu 
gîndul ca să 
aparențele. Nu voia 
strice bucuria cuiva 
starea aia a lui. A 
chis-o în el, a îngropat-o 
adînc.

îl privesc atent pe băr
batul care evocă, mă uit 
în lumina ochilor lui. 
Acolo mai stăruie, vag, o 
umbră a acelei stări, că
reia nu i se poate încă 
sustrage. Dar pe 
are o lumină. E a mîn- 
driei și a împăcării. Mîn- 
drie pentru „clanul" pe 
care îl are în spate. îna
intea și înapoia lui. Mîn- 
drie pentru datoria fă
cută cu cinste, pentru 
faptul că este martor și

salveze 
să 
cu 

în-

obraz

părtaș al timpului nostru 
socialist.

Mă gindesc apoi că e- 
xistă alte trei case în 
Băicoi, unde alți trei băr
bați, și ei capi de fami
lie, frați mai mici ai lui 
Costică Zet, sînt ca • f 
crengi puternice ale 
cestui mare trunchi 
milial. La rîndul lor 
ceștia trei pot evoca 
ei, pot reconstitui 
alte poziții și 
amploarea arborelui, co
roana lui care se înscrie 
frumos în spațiul și în 
timpul prahovean. Ca și 
Constantin, bărbații aceia 
au copii, iar copiii lor 
sînt. normal !, în petrol 
(maiștri, ingineri). Copiii 
copiilor lor au, prin firea 
lumii, alt rînd de copii, 
niște băietani care în
vață să intre în petrol. O 
vastă genealogie petro
liferă. Un drum. Un des
tin. în capul acestui șir 
de oameni tronează, ca un 
copac tatuat de timp. 
Constantin Zet, șeful 
tual al „clanului", 
sînt ? Nu știe nimeni 
xact. Sînt ca nisipul 
stelele. Nenumărați...

Convorbirea se întreru
pe. Nea Costică Zet urcă 
împreună cu fiul său, in
ginerul, într-o camionetă 
ușoară, de un verde ve
getal intens și bot argin
tiu ; dau amîndoi o raită 
la sch“lă, cu vehiculul de 
șantier; în nisipul curții 
râmîne un singur bărbat 
al casei, Zet Adrian, de 
cinci ani vîrstă, care își 
face din găteje cîteva 
sonde formidabile și vor- 
oește cu cineva la un te
lefon făcut din sfoară și 
căpăcelele unei cutii de 
cremă de ghete. „Allo, 
aici parcul de schele cu
tare Cu cine vorbesc 7 
Cînd erupe tovarășe 7 
Jînd 7“

Voi reveni aici (să nu 
uit adresa : str. Unirii 
138), peste un deceniu 
poate. în 1980, la cea de-a 
.treia ediție a Paralelei, 
spre a reînnoda această 
genealogie pe care o las 
deschisă.

trei 
a- 

fa-
■ a- 

Și 
din 

ipostaze

ac-
Cîți 

e- 
și

— Este cunoscut că una din com- 
• ponentele revoluției tehnico-științi- 
fice contemporane este descătușarea 
energiei atomului. Dorim să cunoaș
tem opiniile dv. despre perspectivele 
pe care le deschide umanității folo
sirea in scopuri pașnice a energiei 
atomice.

— Mulți afirmă — și nu fără 
temei — că epoca în care trăim s-ar 
putea numi „epoca energiei nuclea
re". începuturile ei datează de la 
descoperirea fisiunii nucleului de 
către Enrico Fermi, în 1942. Astăzi 
știm cu toții, și avem numeroase 
dovezi palpabile, că energia atomu
lui poate aduce o contribuție imensă 
la prosperitatea întregii omeniri.

Aș vrea să enumăr doar cîteva 
din sectoarele de activitate pașnică 
ce au beneficiat sau pot beneficia 
de resursele uriașe pe care le oferă 
această energie. Voi aminti în pri
mul rînd de acele izvoare inepui
zabile de energie electrică pe care 
le reprezintă centralele atomice. De
sigur, lista avantajelor față de cen
tralele obișnuite este destul de 
mare. Pe lîngă faptul că centralele 
atomoelectrice contribuie la conser
varea resurselor de combustibil tra
dițional și permit astfel folosirea lui 
în alte scopuri, ele sînt extrem de 
eficiente. Totodată, căldura pe care 
o generează aceste centrale ar pu
tea fi folosită pentru desalinizarea 
apei de mare. Există și o altă posi
bilitate : folosirea conjugată a po
tențialului de energie electrică și 
calorică pe care îl generează atomul. 
S-ar putea astfel crea complexe 
agro-industriale deosebit de eficien
te. în Statele Unite s-a și găsit un 
nume pentru un asemenea centru : 
,,NUPLEX" (de la „Nuclear com
plex". Un astfel de complex presu
pune construirea în apropierea cen
trului de energie nucleară a unei 
instalații de desalinizare a apei de 
mare și a unor unități industriale 
și agro-industriale cu utilizări mul
tiple. Un „NUPLEX" ar putea in
clude întreprinderi pentru producția 
de îngrășăminte, aluminiu, fosfor, 
produse clorosodice și amoniac. Apa 
desalinizată ar putea fi folosită pen
tru irigații. Nu mai are rost să 
insist ce rol ar putea avea aceasta 
pentru dezvoltarea economică a re
giunii respective

Vreau să amintesc însă că ener
gia atomică are multe alte aplicații 
la fel de importante. Exploziile nu
cleare pot fi folosite pentru excava- 
rea de porturi, tăierea de canale, 
practicarea unor trecători prin 
munți. Pe de altă parte, radioizo- 
topii sînt de pe acum utilizați pe 
scară largă în medicină, agricultură, 
industrie și chiar artă. Aparate cu 
radioizotopi, de o extremă sensibi
litate și precizie, sînt folosite pen
tru a se măsura densitatea solului, 
umiditatea, pentru a furniza date 
foarte importante pentru construc
țiile de clădiri, căi ferate, piste de 
aviație etc. în industria metalurgică 
radiografiile cu radioizotopi indică 
precis calitatea obiectelor sudate sau 
turnate. Alte tipuri de aparate pot 
stabili cantitatea de zahăr și grăsime 
din mîncăruri, pot preveni accidente 
de circulație, arătînd dacă anvelo
pele sînt suficient de sigure sau nu 
etc, etc.

De curînd, radioizotopii au luat cu 
asalt Cosmosul. S-au experimentat 
cu succes surse de radioizotopi care 
să furnizeze energie diferitelor sis
teme pentru menținerea vieții în 
navele cosmice, precum și o unitate 
radioizotopică de regenerare a apei 
de băut din apele reziduale — cu 
aceeași destinație. Pentru a reveni 
însă pe Pămînt, nu va ti departe 
ziua cînd savantul atomist va fi 
singurul care va putea autentifica 
cu precizie o pictură veche, un o- 
biect de artă sau monedă, prin de
pistarea „amprentelor" atomice.

— Am dori să vă referiți la un 
alt aspect in legătură cu energia nu
cleară, necesitatea de a nu permite 
niciodată folosirea sa în scopuri mi
litare. După elaborarea tratatului de 
neproliferare a armelor nucleare — 
apreciat ca un prim pas in 
direcția dezarmării nucleare — 
care considerați că ar trebui să fie 
măsurile următoare spre realizarea

acestui deziderat major al popoare
lor ?

— Cred că oamenii de știință, care 
sînt și ei oameni ca toți oamenii, 
dar care in plus cunosc foarte exact 
puterea destructivă a energiei nu
cleare, trebuie, tocmai din acest mo
tiv, să facă tot ce le stă in putință, 
să depună toate eforturile pentru 
menținerea păcii. Nu este ușor să 
spui în mod concret și precis ce mă
suri trebuie adoptate pentru realiza
rea acestui deziderat. Sînt de păre
re însă că drumul spre pace — și 
prin pace înțeleg eliminarea posi
bilității unui viitor război — trebuie 
străbătut cu răbdare, pas cu pas. 
Personal apreciez ca un lucru impor
tant semnarea tratatului de nerăs- 
pîndire a armelor nucleare, dar, in 
același timp, consider că acestui tra
tat trebuie să-i urmeze reducerea și 
limitarea armelor nucleare — premi
să pentru crearea condițiilor unei 
păci trainice.

— Ați avut posibilitatea, în răs
timpul șederii dv. in București, să 
cunoașteți aspecte din activitatea oa
menilor de știință, a cercetătorilor 
români in domeniul fizicii nucleare, 
unele rezultate ale aplicării pașnice 
a energiei nucleare in țara noastră. 
Ce impresii ați acumulat in acest 
sens ?

— Am putut să cunosc intr-adevăr 
o mare parte din activitatea cerce
tătorilor români. Am vizitat Insti
tutul de fizică atomică și iri'stala- 
țiile sale — reactorul, ciclotronul, 
și betatronul. Am vizitat, de' aseme
nea, o serie de laboratoare cum ar fi a- 
cela unde se desfășoară o activitate 
interesantă și susținută in domeniul 
studierii laserelor. Am văzut labo
ratoarele de cercetare și instalațiile 
în care se produc izotopii radioactivi. 
Știam și m-am convins că în Ro
mânia aceștia au o aplicare tot mai 
largă in domeniul medicinii.

— Care sînt, după părerea dv., po
sibilitățile de dezvoltare a colaboră
rii dintre S.U.A. și România in do
meniul folosirii in scopuri pașnice 
a energiei nucleare ?

— Cred că'există perspective fa
vorabile pentru dezvoltarea coope
rării dintre țările noastre în acest 
sens.. Anul trecut am semnat, împreu
nă cu prof, lloria Hulubei, un me
morandum care a pus bazele coope
rării între Comitetul român pentru 
energia nucleară și Comisia S.U.A. 
pentru energie atomică. Acest me
morandum prevede schimburi de de
legații științifice, vizite ale oameni
lor de știință, schimburi de literatu
ră și filme de specialitate. Faptul că 
mă aflu aici. în vizită la București, 
este tocmai o urmare a acestui me
morandum, unde am avut privilegiul 
de a participa la deschiderea expo
ziției „Atomul în acțiune", organiza
tă de Comisia pentru energie atomi
că a S.U.A., al cărei președinte sînt.

în timpul vizitei mele am purtat 
discuții concrete cu privire la schim
burile de oameni de știință între 
S.U.A. și România și cu privire la 
planificarea unor experiențe comu
ne. Am analizat, de asemenea, po
sibilitatea de lărgire a colaborării și 
cooperării in domeniul cercetărilor 
științifice și aplicațiilor pașnice ale 
energiei nucleare. Pe această linie, 
am semnat o convenție privind îm
prumutarea de către. Comisia ame
ricană pentru energie atomică Co
mitetului român pentru energia nu
cleară a unei surse de radiații de 
Cobalt-60 destinată cercetărilor ști
ințifice. în cadrul expoziției această 
aparatură este folosită pentru ex
periențe și demonstrații în fața stu
denților.

— Cum apreciați perspectivele 
extinderii și intensificării colaborării 
internaționale in domeniul cercetă
rilor științifice și aplicațiilor pașnic» 
ale energiei nucleare ?

— Am apreciat dintotdeauna și a- 
preciez schimbul de idei. între oa
menii de știință el s-a dovedit în
totdeauna deosebit de util. De aceea, 
cred că este necesar să se lărgească 
colaborarea între savanții din toate 
țările pentru extinderea tot mai mult 
a domeniilor de aplicație pașnică a 
energiei atomice, în folosul întregii 
omeniri.

D. ȚINU 
A. SOCEC

SPORT
„MONDIALELE" DE SCRIMĂ'

Ionel Drîmbă l-a învins pe francezul Daniel Revenu
In capitala Cubei au început cam

pionatele mondiale de scrimă, la 
care participă reprezentanții a 20 
de țări, printre care și România. 
Prima probă, floretă individuală 
bărbați, reunind 75 de concurenți, a 
prilejuit în primele tururi asalturi 
spectaculoase. Dintre floretiștii ro

mâni s-au comportat bine Ionel 
Drîmbă și Mihai Țiu, ambii califi
cați pentru grupele semifinale. In 
sferturile de finală Drîmbă l-a în
vins cu 5—4 pe Revenu și cu 5—4 
pe Șarov, iar Țiu i-a întrecut cu 
același scor 5—3 pe Talvard și Stan- 
kovici.

V

I

I

~t

i

Federației române de 
analizat, aseară, com- 
complet nesatistâcă- 
echipelor U.T.A. și 
competițiile europene

Biroul 
fotbal a 
portarea 
toare a 
Rapid în . .
în care au luat parte. La șe
dința Biroului federal au luat 
parte și reprezentanții cluburi
lor U.T.A., Rapid, Steaua, pre
cum și redactorii de specialita
te ai publicațiilor centrale

In urma analizei făcute au 
fost, luate următoarele măsuri ;

— cluburilor U.T.A. și Rapid 
li s-a ridicat dreptul de a sus
ține întîlniri internaționale 
amicale sau oficiale pe timp de 
un an 
echipele 
titlul de 
României",

de zile. In cazul că 
în cauză vor cîștiga 
campion sau „Cupa 

nu vor fi înscrise

în competițiile europene or
ganizate pentru campionii na
ționali sau pentru cîștigătorii 
de cupe ; a fost dat un sever 
avertisment secțiilor de 
ale cluburilor U.T.A. 
pid pentru slaba 
pare în ce privește munca de 
pregătire a echipelor de 
fotbal înscrise în competiții 
internaționale, pentru scăzuta 
muncă de educație a sportivi
lor din secțiile cluburilor res
pective ; s-a cerut conduceri
lor cluburilor U.T.A. și Rapid 
să ia măsuri drastice împotri
va jucătorilor care au luat 
parte Ia cele două jocuri (de 
la Varșovia și București, cn Le- 
gia și Vittoria Setubal), precum 
și împotriva antrenorilor lor.

fotbal 
și Ra- 

preocu-



Q.N.U. Dezbaterile generale

viața internaționala
se apropie de sfîrșit

® PROBLEME EXAMINATE ÎN CADRUL 
COMITETELOR ADUNĂRII GENERALE

Proteste împotriva 
experienței nucleare 
din insula Amchitka

NEW YORK 3. — Corespondentul 
A.gerpes, C. Alexandroaie, transmite: 
La Națiunile Unite s-a încheiat o nouă 
săptămână de lucru. In Plenara A- 
dunării Generale dezbaterile de po
litică generală se apropie de sfîrșit, 
ele urmând a se încheia miercuri. 
Pînă în prezent, au luat cuvîntul re
prezentanții a S3 de state, printre 
care și ministrul afacerilor externe al 
României, Corneliu Mănescu.

în săptămâna care a trecut și-au 
început lucrările comitetele Adunării 
Generale pentru problemele umani
tare, sociale și culturale, pentru pro
blemele juridice și pentru problemele 
coloniale.

Primele puncte abordate tn comi
tetul pentru problemele umanitare, 
sociale și culturale, privesc educarea 
tineretului în spiritul respectului 
față de drepturile fundamentale ale 
omului și necesitatea participării ti
nerei generații la dezvoltarea națio
nală. La ambele puncte, Ro
mânia — inițiatoarea aezbaterilor de 
la O.N.U. privitoare la problemele ti
neretului — figurează pe lista coau
torilor.

Comitetul pentru problemele juri
dice al Adunării Generale dezbate în 
prezent raportul Comisiei Națiunilor 
Unite privitor la dreptul comerțului 
internațional, care constituie una din
tre cele mai importante chestiuni ale 
agendei sale.

Problemele coloniale sînt în pre
zent discutate în amănunt în cadrul 
omitetului pentru problemele colo- 
zle și teritoriilor neautonome. Aici 

^ezbate situația din teritoriile afla- 
b dominația colonialistă a Por- 
'i, precum și cea din Rhodesia 

guvernul minoritar a adoptat 
ie măsuri și acte arbitrare 

e de O.N.U. ca fiind încăl- 
ne ale drepturilor funda- 

omului.

0 REZOLUȚIE ÎMPOTRIVA 
COLONIALISMULUI Șl DIS

CRIMINĂRII RASIALE
NEW YORK 3 (Agerpres). — Cu 

13 voturi pentru și 5 abțineri (Coas
ta de Fildeș, Italia, Norvegia, Anglia 
și Statele Unite), Comitetul O.N.U. 
pentru decolonizare a adoptat o re- 

’i insti tu
rnai 
Mo- 
Por- 
sau 

teh-

zoluție în care recomandă 
(iilor specializate ale O.N.U., 
ales Băncii Mondiale și Fondului 
netar Internațional, să refuze 
tugaliei și R.S.A. orice ajutor 
asistență financiară, economică, 
nică „pînă cînd aceste țări nu vor re
nunța la politica de discriminare ra
sială și dominație colonială".

WASHINGTON 3 (Agerpres). — 
Statele Unite au efectuat ieri la 
ora 00,06 (ora Bucureștiului) o ex
plozie nucleară subterană în insu
la Amchitka din Arhipelagul Aleu- 
tinelor. Puterea bombei atomice a 
fost de o megatonă. Comisia pen
tru energie . atomică a S.U.A. a 
anunțat, la puțin timp după efec
tuarea^ experienței, că totul pare să 
decurgă normal în această regiune. 
Pe de altă parte, din Tokio se anun
ță că un reprezentant al Partidului 
Socialist din Japonia a remis Amba
sadei S.U.A. un protest împotriva 
experiențelor nucleare subterane e- 
fectuate pe insula Amchitka. O de
clarație de protest a fost dată pu
blicității și de Partidul Comunist 
din Japonia. Partidul comunist con
sideră experiența de vineri drept 
un act de sfidare la adresa poporu
lui japonez, întrucît, după cum re
latează agenția Kyodo Tușin, ea va 
afecta activitatea pescarilor niponi 
care operează în regiunea Oceanu
lui Pacific.

Pe una din străzile orașului Montevideo poliția împrăștie cu gaze lacrimo
gene o demonstrație a soțiilor funcționarilor bancari aflați în grevă de 

două luni și jumătate

Convorbirile
PROPUNERI ÎN PROBLEMA 
DETURNĂRII AVIOANELOR

BURUNDI

'• de ministrul 
til României

Mănescu, ministrul afa- 
_-rne al Republicii Socia-cerile.

liste K...iânia, a oferit joi seara un 
dineu în saloanele misiunii perma
nente a României de pe lîngă Na
țiunile Unite, în cinstea unor șefi 
de delegații la actuala sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. La di
neu au participat Pierre Harmel, 
ministrul afacerilor externe al Bel
giei, Ardeshir Zahedi, ministrul 
afacerilor externe al Iranului, Sory 
Coulibaly, ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Mali, Joseph Luns, 
ministrul afacerilor externe al Olan
dei, Frigyes Puja, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
Ungariei, Patricio Aylwin, senator 
și șef al delegației chiliene la actuala 
sesiune, Milko Tarabanov, reprezen
tant permanent, prim-locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al 
Bulgariei, Abdul Rahman Pazhwak, 
reprezentant permanent al Afganista
nului la O.N.U, Adamou Mayaki, re
prezentant permanent al Republicii 
Niger la O.N.U., Yvon Beaulne, re
prezentant permanent al Canadei la 
O.N.U., Max Jakobson, reprezen
tantul permanent ai Finlandei la 
O.N.U., Pierro Vinci, reprezentant 
permanent al Italiei la O.N.U., ‘La
zar Mojsov, reprezentant permanent 
al Iugoslaviei la O.N.U., Edward 
Ghorra, reprezentant permanent 
al Libanului la O.N.U., Sverker 
Astrom, reprezentant permanent al 
Suediei la O.N.U.

Din partea delegației române au 
fost prezenți Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Gheorghe Diaconescu, repre
zentantul permanent al României la 
O.N.U., și Corneliu Bogdan, amba
sadorul țării noastre la Washing
ton.

NEW YORK 3 (Agerpres). — Un 
grup de zece țări membre ale 
O.N.U. au propus ca actuala sesi
une a Adunării Generale a O.N.U. 
să ia în dezbatere problema de
turnării avioanelor spre alte di
recții decît erau ele destinate. Ță
rile semnatare ale acestei propuneri 
sînt Olanda, Belgia, Luxemburg, 
Argentina, Ecuador, Republica Do
minicană, Madagascar, Malaye- 
zia, Canada și Noua Zeelandă.

După cum s-a mai anunțat, a- 
ceastă problemă a fost tratată în 
cuvîntarea rostită în cadrul dez
baterilor de politică generală a se
siunii Adunării Generale de către 
Joseph Luns, ministrul afacerilor 
externe al Olandei. Ministrul de 
externe olandez a arătat că aces
te acțiuni reprezintă o amenința
re la adresa securității țărilor și 
a cerut Organizației Națiunilor 
Unite să ia măsuri pentru a pune 
capăt acestei stări de lucruri.

★
în plenara Adunării Generale a 

Organizației Națiunilor Unite au 
continuat joi după-amiază dezbate
rile de politică generală cu dis
cursurile rostite de șefii delegațiilor 
Etiopiei, Siriei, Iranului, Guineei și 
Congoului (Brazzaville).

Tema predominantă abordată -de 
vorbitori a fost situația din Orien
tul Apropiat La O.N.U. predo
mină părerea aproape generală că 
pentru reglementarea conflictului 
pe calea tratativelor se impune a- 
plicarea de urgență a rezoluției Con
siliului de Securitate din 22 
brie 1967 După părerea a 
roase delegații, aceasta ar 
gura alternativă a unor noi 
de sînge.

Au mai fost abordate problemele 
lichidării discrepanței între nivelu
rile de dezvoltare ale țărilor avan
sate din punct de vedere industrial 
și cele în curs de dezvoltare, situa
ția din Vietnam, care reclamă aten
ția întregii comunități a națiunilor.

TENTATIVĂ
. DE LOVITURĂ 

DE STAT DEJUCATĂ
BRUXELLES 3 (Agerpres). — Au

toritățile din Burundi au dejucat o 
tentativă de lovitură militară de stat 
urmărind răsturnarea guvernului pre
ședintelui Michel Micombero, a 
anunțat Ambasada burundeză de la 
Bruxelles, relatează agenția U.P.I. 
Elemente conservatoare din armată 
au încercat fără succes, potrivit agen
ției France Presse, să preia puterea 
și să înlăture guvernul condus de co
lonelul Micombero. Ambasada a fă
cut cunoscut că un număr de ofițeri 
au fost arestați, inclusiv ministrul 
planului și economiei.

noiem- 
nume- 
fi sin- 
vărsări

iugoslave
italiene

BELGRAD 3 (Agerpres). — La 
Belgrad au început vineri convor
birile oficiale iugoslavo-italiene. 
Cele două delegații sînt conduse de 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
Iosip Broz Tito, și de președintele 
Italiei, Giuseppe Saragat — anun
ță agenția Taniug.

■Ar
Ministrul afacerilor externe al Ita

liei, Aldo Moro, care se află în vizită 
la Belgrad, a avut o convorbire cu 
Mirko Tepavaț, secretar de stat pen
tru afacerile externe ale R.S.F. Iugo
slavia, în cadrul căreia au fost dis
cutate diferite aspecte ale colaborării 
bilate'fale și probleme privind situa
ția internațională, în special situa
ția din regiunea Mării Mediterane și 
Orientul Apropiat, situația politică 
din Europa.

agențîite d@ presă
între liderii populației 

catolice din Belfast și tru
pele britanice a intervenit 
un nou acord privind demo
larea baricadelor reconstruite 
săptămîna trecută, cu prilejul recru
descenței tulburărilor între catolici și 
protestanți. „Comitetul pentru apăra
rea cetățenilor", care reprezintă apro
ximativ 75 000 de catolici, a hotărît 
ca acțiunea de demolare a celor apro
ximativ 100 de baricade să înceapă 
luni, ținînd seama că generalul 
Freeland, comandantul trupelor brita
nice din Irlanda de nord, a dat cato
licilor asigurări că măsurile de securi
tate vor fi întărite.

R.D.G. VERNISAJUL 
UNEI EXPOZIȚII 

DE ARHITECTURA 
ȘI ARTE PLASTICE

BERLIN 3. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : 
în cadrul manifestărilor consa
crate celei de-a 20-a aniversări 
a R.D. Germane, la Berlin a 
avut Ioc vernisajul expoziției de 
arhitectură și arte plastice. Ex
poziția a fost deschisă de Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D. Ger
mane.

Scadentele au fost din nou aminate
7

P.S.D.G. și P.L.D. privind 
formarea viitorului guvern
• GRUPURILE PARLAMENTARE ALE CELOR DOUĂ PAR
TIDE AU RATIFICAT ACORDUL INTERVENIT JOI ® W. 
BRANDT Șl W. SCHEEL PRIMIȚI DE PREȘEDINTELE HEI

NEMANN
BONN 3 (Agerpres). — Grupu

rile parlamentare ale social-demo- 
craților și liber-democraților, în
trunite vineri la Bonn, au ratificat 
acordul intervenit joi între liderii 
celor două partide privind forma
rea noii coaliții guvernamentale a 
R. F. a Germaniei.

Intr-o declarație făcută Ia sfîr-

Brighton Semnificația votului

asupra documentului principal
al Conferinței laburiste

LONDRA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, Liviu Rodescu, transmite : Vi
neri au luat sfîrșit la Brighton lucrările 
Conferinței anuale a Partidului labu
rist britanic. în cursul dimineții, o 
dată cu ultimele capitole cuprinzînd 
probleme sociale și situația învățămîn- 
tului, s-au încheiat dezbaterile asupra 
documentului principal prezentat la 
conferință — „Agendă pentru o gene
rație". Deși Comitetul Executiv al Par
tidului laburist a recomandat adopta
rea acestuia în forma lui actuală, li
derii unor mari sindicate au ridicat 
obiecții serioase față de menține
rea politicii prețurilor și veni
turilor și au cerut ca votul să aibă 
loc nu prin ridicarea de mîini, ci pe 
bază de numărătoare. Pus la vot, do-

cumentul a fost adoptat cu 3 000 562 
voturi pentru, contra 2 272 000. Acest 
fapt reflectă nemulțumirea unei im
portante părți a mișcării laburiste și 
sindicale față de principalele linii di
rectoare ale politicii Partidului labu
rist în problemele interne și externe.

Potrivit uzanței, cuvîntarea de în
cheiere a dezbaterilor a fost rostită 
de liderul partidului, premierul Ha
rold Wilson, care a apreciat în mod 
deosebit rezultatele conferinței, ară
tînd că realizările celor cinci ani de 
guvernare laburistă vor constitui o 
platformă în vederea obținerii unui 
nou mandat laburist în viitoarele ale
geri generale.

★
(Agerpres). — Intr-un 
joi la posturile de fe

transmit:
La Panmunjon•avut loc cea 

de-a 366-a ședință a secretarilor Co
misiei militare de armistițiu în Coreea. 
In cadrul ședinței, partea coreeană a 
protestat energic împotriva acțiunilor 
întreprinse în ultimul timp de S.U.A. 
care, încâlcind acordul de armistițiu, 
au introdus ilegal în zona demilitari
zată diferite arme automate și a cerut 
retragerea imediată a acestui arma
ment.

La Budapesta au avut loc 
vineri funeraliile lui Szir- 
mai IStVan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., vechi mi
litant al mișcării muncitorești interna
ționale.

LONDRA 3
discurs rostit „ _ ......
leviziune britanice, premierul Ha
rold Wilson a confirmat știrile 
privind remanierea guvernului de 
la Londra. Primul ministru a re
fuzat să furnizeze alte amănunte 
în legătură cu această problemă, 
precizînd doar că remanierea va 
avea loc „în următoarele zile".

șilul ședinței grupului parlamen
tar liber-democrat, Walter Scheel, 
președintele P.L.D., a anunțat că» 
în urma înțelegerii intervenite în
tre P.S.D.G. și P.L.D., liber-demo- 
crații nu vor mai da curs cererii 
cancelarului Kiesinger privind în
ceperea unor negocieri între 
U.C.D. — U.C.S. și P.L.D. în ve
derea formării unei coaliții între 
cele două partide.

★

Președintele Republicii Federale a 
Germaniei, Gustav Heinemann, a 
primit vineri seara la Bonn pe pre
ședintele P.S.D.G., Willy Brandt, și 
Walter Scheel, președintele Partidului 
Liber-Democrat. Cu acest prilej, cei 
doi lideri politici l-au informat pe 
șeful statului vest-german de intenția 
lor de a forma un guvern de coaliție,

Spre o 
a mărcii

revalorizare 
vest-germane?

3 (Ager
; acord

mUnchen : 
tr-un interviu 
„Siiddeutsche Zeitung țr. ■ •• >
tele Băncii federale vi ■: 
Karl Bleșsing, s-a pi 
favoarea unei revalori: ■ l

cii cu aproximativ 6,5 
vertizînd împotriva dej 
tui nivel, el a atras 
R.F.G. „se află deja îi 
mejdioasă" în domenii 
Președintele Băncii fed 
exprimat îngrijorarea fs 
luția conjuncturii econ< 
țară. Referindu-se la c 
practice ale unei reva 
mărcii, Blessing a sublii 
țiunea de frînare a ace. 
țiuni asupra conjuncturi’ 
ce și asupra spiralei 
nu va putea fi percept 
după o perioadă de șas.

VIETNAMUL DE SUD

Atacuri ale forțelor patriot
SAIGON 3 (Agerpres). — For

țele Guvernului revoluționar pro
vizoriu al Republicii Vietnamului 
de sud au bombardat cu rachete și 
mortiere în noaptea de joi spre 
vineri 18 poziții americano-saigo- 
neze. Cartierul general al primei 
divizii a pușcașilor marini ameri
cani, situat la 15 km sud de orașul 
Da Nang, a constituit unul dintre 
principalele obiective ale atacurilor 
declanșate de patrioți. Tot în ul-

l

ia 
de

timele 24 de ore, alte 
tiere generale ale trupelor a., 
cane, de Ia Tay Ninh și de 
Cu Chi (35 kilometri nord-vest 
Saigon), au fost bombardate cu ra
chete de către unități ale forțelor 
patriotice.

în delta Mekongului, patrioții au 
atacat patru poziții fortificate ale 
trupelor saigoneze, între care in
stalațiile militare din provincia An 
Xuyen.

+
Ministrul afacerilor externe al Ro

mâniei, Corneliu Mănescu, a avut o 
întrevedere cu ministrul afacerilor 
externe al Etiopiei, Katema Yifru, 
șeful delegației etiopiene la actuala 
sesiune a Adunării Generale a 
O.N.U. Cei doi miniștri au avut un 
util schimb de vederi asupra unor 
probleme majore ale situației inter
naționale înscrise pe agenda sesiu
nii' și asupra unor chestiuni de in
teres bilateral.

★
Ministrul afacerilor externe al Ro

mâniei a avut joi după-amiază o în
trevedere cu ministrul afacerilor 
externe al Marocului, Ahmed La- 
raki, șeful delegației marocane la 
actuala sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. Au fost abordate pro
bleme ale actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. și chestiuni 
privitoare la relațiile bilaterale ro- 
mâno-marocane.

(Urmare din pag. I)

NOI INCIDENTE 
ISRAELIANO- 

EGIPTENE
’ TEL AVIV 3 (Agerpres). — Aviația 
israeliană a atacat în cursul zilei de 
vineri de două ori obiectivele militare 
egiptene situate în partea de sud a 
Canalului de Suez și în Golful Suez, 
a declarat la Tel Aviv un purtător de 
cuvînt militar, citat de agenția Reuter. 
El a precizat că, după îndeplinirea 
misiunii, toate aparatele israeliene s-au 

I întors la bazele lor.

I CAIRO 3 (Agerpres). — Un purtă- 
I tor de cuvînt al armatei egiptene a 
1 declarat că un număr de avioane 

israeliene au încercat vineri să atace 
pozițiile egiptene de la Zaafarana și 
Port Tewfik, dar artileria antiaeriană 
a R.A.U. a intervenit, obligînd avioa
nele israeliene să se retragă — rela
tează agenția M.E.N. Potrivit declara
ției purtătorului de cuvînt, partea e- 
gipteană a doborît un bombardier 
israelian de tip „Skyhawk".

ritmul de creștere a pro
ducției globale a înre
gistrat o creștere de 5,5 
ia sută, iar volumul ex
porturilor a sporit cu 8 
la sută — aceste creș
teri au fost foarte inegale 
pe regiuni și țări, iar în- 
tr-o serie de state „plusu
rile" amintite nu au putut 
decît, cel mult, să compen
seze „minusurile" anteri
oare. Astfel, nivelul de 
viață din țările „lumii a 
treia" nu s-a putut ridica 
deasupra celui existent la 
începutul primului „dece
niu al dezvoltării" (1961)

Iată de ce Consiliul pen
tru comerț și dezvoltare a 
fost chemat și de această 
dată să găsească soluții co
respunzătoare marilor pro
bleme care confruntă în 
special „lumea a treia" : 
comerțul cu materii prime 
și produse manufactu
rate, finanțarea dezvoltării, 
transferul cunoștințelor 
tehnice, relațiile comerciale 
dintre țări cu sisteme so- 
cial-economice diferite etc.

Un loc central în cadrul 
dezbaterilor l-a ocupat 
problema creării unui sis
tem general de preferințe, 
nereciproce și nediscrimi
natorii, pentru exporturile 
provenind din țările în 
curs de dezvoltare. Acest 
sistem ar urma să ușureze 
desfacerea produselor ma
nufacturate în țările indus
trializate, ceea ce ar sti
mula diversificarea expor
turilor și a debușeeior 
„lumii a treia" Vulnerabi
litatea economiei țărilor în 
curs de dezvoltare se dato- 
rește monoculturii. precum 
și, în multe cazuri, orien
tării unilaterale a expor
turilor Banca Mondială a 
publicat un raport în care 
se subliniază că aproape 
jumătate din numărul țări
lor „lumii a treia" sînt tri
butare unei singure ma
terii prime pentru mai bine 
de 50 la sută din exportu

rile lor, iar exporturile a 
trei pătrimi din aceste state 
sînt formate, în proporție 
de peste 60 la sută, din trei 
produse primare De altfel, 
88 la sută din încasările 
din exporturi ale „lumii a 
treia" provin din comerțul 
lor cu materii prime.

Aplicarea unui tratament 
preferențial mărfurilor pro
venind din țările' în curs 
de dezvoltare este o ches
tiune și mai urgentă dacă 
ne-gîndim că prețurile ma
teriilor prime — cu unele 
excepții — sînt într-o con
tinuă scădere și că o serie 
de produse sintetice fac o 
puternică concurență măr
furilor tradiționale de ex
port ale „lumii a treia" 
Numai, datorită așa-numi- 
tului „foarfece al prețuri
lor" capacitatea de import 
a țărilor în curs de dezvol
tare scade în fiecare an 
cu circa două miliarde de 
dolari. Produsele acestor 
țări sînt handicapate, 
totodată, de o serie de alte 
practici discriminatorii fo
losite de marile puteri oc
cidentale ca, de pildă, taxele 
vamale protecționiste. co.n- 
tingentările etc. Cu toate a- 
cestea, lucrările Consiliului 
U.N.C.T.A.D nu au ajuns 
la stadiul elaborării siste
mului generalizat de prefe
rințe. Se speră doar ca 
acest sistem să intre în 
funcțiune din anul 1972, 
ceea ce ar însemna un pas 
hotărîtor în direcția ame
liorării activității de comerț 
exterior a „lumii a treia" 
Consiliul a adoptat. în 
schimb, mai multe rezo
luții în care se schițează 
liniile generale ale unei 
politici internaționale me
nită să stimuleze comerțul 
cu materii prime și să ate
nueze efectele defavorabile 
ale concurenței produselor 
sintetice și înlocuitorilor.

Dezbaterile pe marginea 
problemei privind finanța
rea dezvoltării au relevat 
și mai pregnant faptul că 
eforturile proprii ale țări
lor în cura de dezvoltare —

identificarea și valorifica
rea tot mai eficientă a re
surselor interne, materiale 
și umane — trebuie să fie 
resortul principal al dez
voltării lor accelerate. In 
legătură cu aceasta, o serie 
de reprezentanți ai „lumii 
a treia" s-au reient la con
dițiile în care se practică 
ajutorul financiar extern 
de către țările occidentale 
și mai ales de capitalul 
particular, arătînd că a- 
ceste condiții sînt de cele 
mai multe ori „foarte one
roase"

De pildă, ratele dobînzii 
se situează la niveluri ridi
cate. După datele referi
toare la perspectivele celui 
de-al doilea deceniu al 
dezvoltării, pînă în anul 
1980, țările în curs de dez
voltare. vor acumula o da
torie externă de circa 44 
miliarde de dolari Din 
acest total, dobînzile la ca
pitalul împrumutat vor re
prezenta nu mai puțin de 
14 miliarde, adică mai mult 
decît însumează azi ajuto
rul financiar acordat de 
țările industrializate din 
Occident. Consiliul a dez
bătut un proiect de rezo
luție privind crearea unui 
fond multilateral de egali
zare a ratei dobînzii, dar 
nici un rezultat concret nu 
a putut fi obținut. Aceeași 
soartă a avut-o și proiec
tul de rezoluție prin care 
țările „lumii a treia" cer 
tuturor statelor industria
lizate să aloce, pînă în anul 
1972, un procent din pro
dusul lor național drept 
contribuție la soluționa
rea problemei subdezvol
tării. Secretarul general al 
U.N.CT.A D a convocat un 
grup de experți care vor 
face propuneri în scopul 
găsirii unei modalități ca și 
țările în curs de dezvoltare 
să poată beneficia de pe 
urma resurselor monetare 
suplimentare create prin 
mecanismul „drepturilor 
speciale de tragere" de la 
Fondul Monetar Internațio
nal.

Consiliul a abordat, cu o 
atenție deosebită, diferitele 
aspecte legate de promova
rea comerțului între state 
cu sisteme social-economice 
diferite. Aproape toți vor
bitorii s-au declarat de 
acord cu faptul că dezvol
tarea este un fenomen glo
bal și deci nici un popor 
nu poate și nu trebuie 
să rămînă în afara orbi
tei sale. Orice slăbire a 
unuia dintre fluxurile e- 
conomice internaționale in
fluențează negativ asupra 
celorlalte fluxuri. Tocmai 
de aceea comerțul trebuie 
privit în toate direcțiile 
schimburilor economice și 
în interdependența dintre 
ele.

Documentele de lucru ale 
consiliului scot în evidență 
că cel mai dinamic curent 
al comerțului internațional, 
tn perioada 1960—1968. a 
fost cel dintre țările so
cialiste și statele în curs de 
dezvoltare. Schimburile din
tre aceste grupuri de țări 
au sporit într-un ritm 
mediu anual de 13,2 la sută, 
depășind de peste două ori 
ritmul de creștere realizat 
de țările occidentale cu sta
tele în curs de dezvoltare 
Arătînd că aceasta contri
buie la progresul țărilor în 
curs de dezvoltare, parti
cipants la dezbateri au a- 
preciat in general extin
derea relațiilor de coope
rare economică Est-Vest 
ca o formă capabilă să 
conducă la o creștere în
semnată a schimburilor co
merciale mondiale.

Scoțînd în evidență uti
litatea dezbaterilor recen
tei sesiuni, pașii înainte în
registrați. președintele Con
siliului pentru comerț și 
dezvoltare. K. B. Asante. 
a declarat totodată că o 
atitudine optimistă nu ar fi 
îndreptățită și că mai ră- 
mîn foarte multe lucruri 
de făcut Lucrările celei 
de-a IX-a sesiuni vor fi 
reluate tn februarie anul 
viitor.

In viitor schimburile co
merciale japono-sovietice 
vor atinge cifra de un mi
liard dolari pe an -a declarat 
Iuiti Sadahiro, vicepreședinte al com
paniei japoneze „Nissho Ywai", care se 
află la Moscova în legătură cu deschi
derea unui birou permanent al acestei 
firme în capitala Uniunii Sovietice 
După părerea sa, comerțul dintre cele 
două țări va fi puternic stimulat de 
acordul general, intrat în vigoare anul 
acesta, care prevede importante livrări 
de mașini și utilaje japoneze pentru 
modernizarea industriei forestiere din 
Extremul Orient sovietic în schimbul 
materialului lemnos livrat de U.R.S.S.

Cu prilejul celei de-a 
25-a aniversări a creării 
Mișcării franceze pentru 
pace, ®a'a Fleyel din Paris a avut 
loc o seară festivă. In expunerea pre
zentată, Andră Souquiere, secretarul 
general al Mișcării, a anunțat intenția 
de a proclama 1970 ca „an al luptei 
pentru dezarmare și soluționarea pro
blemei securității colective".

Proiectul guvernamental 
american privind construi
rea sistemului antirachetă 
„Safeguard" 8 fost aProbat de 
Camera Reprezentanților a S.U.A., 
după dezbateri care au durat aproape 
patru ore. La începutul lunii august, 
Senatul a aprobat și el acest mult 
controversat proiect. Criticii proiectu
lui au arătat din nou că suma de 1 
miliard de dolari, necesară pentru con
struirea sistemului „Safeguard", spo
rește și mai mult cheltuielile Adminis
trației americane în scopuri militare.

Comisia Pieței comune 
a propus vineri Consiliului ministerial 
al „celor șase" să încheie cu Israelul 
un acord preferențial pentru o perioa
dă de cinci ani, comportînd concesii 
mutuale în ce privește produsele in
dustriale și agricole. Comisia suge
rează comunității să acorde Israelului 
o reducere de 45 la sută a tarifelor 
vamale asupra produselor industriale 
și de 40 la sută asupra citricelor.
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100 de ani de la nașterea lui Mahatma Gandhi

Mitingul de la Delhi
DELHI 3 (Agerpres). — La Delhi 

a avut loc un mare miting organizat 
cu prilejul aniversării a 100 de ani de 
la nașterea lui Mahatma Gandhi, emi
nent militant al mișcării de eliberare 
din India. La miting au luat parte 
președintele Indiei, Venkata Giri, pre
mierul Indira Gandhi, precum și Ab
dul Gaffar Khan, care, alături de Ma

hatma Gandhi, a participat la mișcarea 
de eliberare națională din India. Pre
ședintele Indiei, Venkata Giri, a rostit 
cu această ocazie o cuvîntare. Parti- 
cipanții la miting s-au angajat să spri
jine libertatea, integritatea și suvera
nitatea Indiei, așa cum a cerut Ma
hatma Gandhi, și să continue lupta 
pentru lichidarea exploatării, nedreptă
ții și disensiunilor religioase.

CAMPANIA ELECTORALA DIN PORTUGALIA

Măsuri
împotriva activității

grupărilor din ©poziție-
LISABONA 3 (A-

gerpres). — în Portu
galia a început de cî- 
teva zile campania e- 
lectorală in vederea a- 
legerilor parlamenta
re, care se vor desfă
șura la 26 octombrie. 
Aceasta este caracte
rizată de o serie de 
măsuri restrictive dras
tice, menite să îm
piedice activitatea po
litică ' a grupărilor o- 
poziționiste. Orice de
monstrație sau reu
niune în aer liber a 
fost interzisă, publica
rea manifestelor și a- 
fișelor electorale tre
buie autorizată de or
ganele poliției, iar re
prezentanții opoziției 
nu au acces la pos
turile de radio șl te
leviziune și declara

țiile lor publice 
supuse controlului, 
aceste condiții Comi
sia electorală a grupării 
{Jnitatea Democratică 
(C.E.U.D.) nu < ’
de posibilitatea 
abțineri în masă 
poziției de la 
C.E.U.D. și alte 
pâri democratice 
testează împotriva cen
zurii presei și cer a- 
cordarea libertății de 
expresie. „Noi știm, 
a declarat Magalhaes 
Godinho, purtătorul de 
cuvînt al C.E.U.D., că 
voința poporului por
tughez va fi din nou 
falsificată". Elemente
le democratice, a a- 
dăugat el, vor lupta, 
în ciuda numeroase
lor încercări de inti
midare, pentru îmbu
nătățirea nivelului de

exclu- 
unei 

i a o- 
urne.

9
trai, pentru introdu
cerea unor largi re
forme sociale și eco
nomice. C.E.U.D. cere, 
de asemenea, dreptul 
la autodeterminare 
pentru teritoriile por
tugheze din Africa — 
Angola, Mozambic și 
Guineea. în fruntea 
listei de candidați ai 
Unității naționale, u- 
nicul partid cu statut 
legal din Portugalia, 
figurează Alberto Fran
co Nogueira, minis
trul de externe, apă
rător îndîrjit al poli
ticii colonialiste și a- 
dept al unei politici 
dure față de terito
riile portugheze din 
Africa, menite să înă
bușe mișcarea de eli
berare din aceste zone.
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