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MUNCA Șl CONDUCEREA LA POSTURILE DE RADIO

COLECTIVA NCIPIU
Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, 5 octombrie, 
în jurul orei 10, postu
rile noastre de radio și 
televiziune vor transmi
te, în direct, de la Hale
le Centrale Obor, din 
Capitală, mitingul ce va 
avea Ioc cu prilejul săr
bătoririi „Zilei recoltei 
— 1963".

o LA GALAȚI

RECOLTA A
PORUMBULUI
cît mai repede,

fără pierderi!

Participarea tuturor membrilor 
comitetelor de direcție la ședințele 
de lucru ale acestora, la soluționa
rea problemelor majore ale între
prinderilor acționează ca o necesita
te obiectivă în vederea ridicării efi
cienței activității economice. Cele mai 
multe din comitetele de direcție ale 

derilor municipiului și jude- 
stanța au .înțeles bine această 

te. Mai întîi, în acest fel, se 
3 fuziune a gîndirii tehnice, 
:e și social-politice pe pla- 
ităților productive, întrucît 
itetele de direcție fac parte, 

■m se știe, atit specialiști nu. 
organul ierarhic superior, cil 

. zentanți aleși ai salariaților 
dintele comitetului sindicatu- 
la ședințele de lucru partici- 
cretarii organizațiilor de par- 
întreprinderi. Apoi, se ob- 

viziune de ansamblu în 
;tea acestor organe de mun- 

conducere colectivă, deoa- 
mitetele de direcție se compun 
mai din cadrele aflate la 
“ Întreprinderilor respec- 
dar și din oameni at'lați 
>cotul muncii, care cunosc 

'. ai bine modul în care se 
tară producția în secții și see- 
precum și rezervele interne, 

le punere a lor în valoare. în 
creșterii eficienței în toa- 

omeniile. Desfășurarea . con- 
ită a muncii și conducerii co-' 
? asigură, deci, creșterea ca- 
ții comitetelor de direcție de 
.■cționa — din multitudinea de 
;me ce se ridică în activitatea 
irinderilor — pe cele mai strin- 
, de a pune accentul pe fac

torii propulsivi ai producției și ai 
muncii, în stare să permită realiza
rea exemplară a sarcinilor de plan.

Nu trebuie aduse prea multe do
vezi pentru a, reliefa cît de mult se 
cîștigă prin antrenarea la activita
tea comitetelor de direcție a tuturor

Gheorghe TRANDAFIR 
secretar al Comitetului județean 

Constanța al P.C.R.

t-amembrilor acestora. In practică s- 
confirmat că cele mai bune decizii 
pot fi luate numai prin dezbaterea 
aprofundată a problemelor, fructifi- 
cîndu-se experiența și priceperea ce
lor mai competente cadre din între
prinderi. Comitetul de direcție de 
la întreprinderea mecanică de 
utilaje din Medgidia, de exemplu, 
a analizat în acest an consu
murile specifice de metal, deosebit 
de ridicate la unele produse. La în
tocmirea studiului respectiv au luat 
parte ap/oape toți specialiștii uzinei, 
preconizîndu-se să fie reproiectate 
unele repere și subansamble de la 
presa de balotat paie și de la te
merea auto tip 2 R 5A, să fie îmbu
nătățită neîntîrziat tehnologia de 
execuție a acestor piese. Prin fina
lizarea măsurilor, greutatea presei 
de balotat paie a scăzut cu 210 kg 
pe bucată, iar cea a unei remorci 
auto cu 195 kg Tot la fel s-a proce
dat și, în alte întreprinderi din .ju
deț Comitetul de direcție de la 
Uzină de superfosfat și acid sulfuric 
Năvodari, tot cu ajutorul celor mai 
buni muncitori,, tehnicieni și ingi
neri, a ’conceput și aplicat un an
samblu de măsuri, de o mare efi
ciență economică. în primul semes
tru al acestui an, uzina 
văzută cu dotații de la 
înfăptuirea ansamblului 
de care am amintit, a 
dotații și a obținut un 
2,2 milioane lei
comitetele de direcție de la fabricile 
de celuloză și hîrtie „Palas" și de ulei 
„Argus" au rentabilizat în acest an

a fost pre- 
buget; prin 
de măsuri 
renunțat la 

beneficiu de 
Iar colectivele și

Umanismul 
creației. 
artistice 
autentice

producția, înlăturînd fenomenul 
pierderilor planificate.

Desigur, toate aceste rezultate me
rită să fie apreciate în mod deosebit. 
Ele atestă un adevăr remarcabil : în 
întreprinderile în care comitetele <le 
direcție și-au îndeplinit riguros a- 
tribuțiile lor, au creat un climat exi
gent, propice valorificării inițiativei 
celor mai buni muncitori, ingineri 
și tehnicieni, participării efective a 
acestora la organizarea și conduce
rea producției, sarcinile de plan se 
realizează ritmic și se obține o înal
tă eficiență în cheltuirea fonduri
lor materiale și bănești ale statului. 
La I.M U. Medgidia, U.S.A.S. Năvo
dari, Șantierul naval Constanța, 
■T.C.I.F., Uzina de reparații din Nă
vodari și altele, ședințele comite
telor de direcție sînt bine pre
gătite. Materialele de analiză sînt 
date din timp spre studiu mem
brilor comitetelor de direcție, iar 
directorul prezintă cu regulari
tate informări cu privire la activi
tatea dintre două ședințe, la stadiul 
aplicării măsurilor preconizate și al 
cuantumului de eficiență consemna
tă în practică

Tn, activitatea altor, comitete, de..di...... 
reeție, principiul. muncii ■și condu
cerii colective nu este respectat. La 
fabrica
IPROFIL și . altele nu s-a 
țat' încă 
ducere unipersonală î nu întîmplă- 
tor, nu s-a înlăturat subiectivismul 
în luarea' hotărîrilor. nu se fructifi
că priceperea și experiența cadrelor 
tehnice și economice, ale masei de 
salariați. Unii membri ai comitete; 
lor de direcție din aceste unități își 
afirmă calitatea pe care o au doar 
în... ședințe, prin prezența la reu
niunile de lucru, iar în restul timpu
lui uită de răspunderea ce le-a fost, 
încredințată. Ei nu schițează nici o 
obiecție atunci cînd problemele nu 
se aleg cu discernămînt, cînd se 
analizează subiecte mărunte, neîn
semnate, care constituie, de altfel, 
sarcini curente de serviciu, cînd re 
trec cu vederea neajunsurile și pro
blemele majore ale activității între
prinderilor.

A persevera într-o asemenea prac
tică neprincipială este cit se poate 
de dăunător. Oricît de capabil 
ar- fi un director, el nu poate să se 
dispenseze de contribuția specialiști
lor, a colectivului pe care ii conduce, 
încurajarea schimbului de opinii nu 
duce Ia scăderea prestigiului direc
torului, al altor cadre cu munci de 
răspundere din întreprinderi Dim
potrivă, după cum arată practica și 
știința conducerii economice, tocmai

„Munca" din Ovidiu,: 
renun

ța practicile de con-

\

ședințele comitetelor de direcție

(Continuare în pag. a V-a)
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Nicolae BALOTĂ’

electrică și .de 
de la combinatul 

Galați a intrat 
al doilea grup 
o capacitate de 
va folosi drept 

de furnal, 
la siste- 

fost

La centrala 
termoficare 
siderurgic din 
în funcțiune 
energetic, cu 
100 MW, care 
combustibil gazul 
Conectarea acestuia 
mul energetic național a 
realizată cu două zile mai de
vreme față de termenul stabi
lit.

In ultimele zile de la începutul lunii octombrie, 
lucrările agricole de toamnă se desfășoară cu mai 
multă intensitate, în general, în ritmul prevăzut 
în grafice. Potrivit datelor centralizate la Consiliul 
Superior al Agriculturii, pînă în ziua de 2 octom
brie în întreprinderile agricole de stat recoltatul 
s-a făcut în procent de 98 la sută la cartofii de 
toamnă, 96 la sută la floarea-soarelui, 47 la sută 
la porumb boabe și 37 la sută la struguri. Și în 
cooperativele agricole recoltatul florii-soarelui este 
avansat, această lucrare fiind efectuată în proporție 
de 94 la sută. Rămîneri în urmă se constată însă 
la alte culturi. Astfel, în C.A.P. cartofii de toamnă 
au fost recoltați în proporție de 59 la sută, sfecla 
de zahăr — 44 la sută. Porumbul, care ocupă cele 
mai mari suprafețe, a fost strîns într-un procent / 
de 33 la sută, iar strugurii de pe 27 la sută din 
total. Din analiza situațiilor existente se constată 
mari diferențe între județe și mai ales între coope
rative agricole cu aceleași condiții. La porumb, spre 
exemplu, unde, este nevoie să se utilizeze cu maxi
mum de randament mijloacele mecanice de trans
port și forța de muncă, s-au obținut Rezultate mai 
bune în județele Ilfov, Olt, Teleorman, Dolj care 
au realizări cuprinse între 52—56 la sută. ^Această 
lucrare este întîrziată însă în majoritatea județelor, 
ceea ce impune . ca organele agricole, conducerile 
unităților agricole socialiste să ia măsuri pentru a 
impulsiona recoltatul, acordînd prioritate unităților 
cu suprafețe mai mari și cu mijloace de lucru insu
ficiente. Cu prilejul unui raid-anchetă 
în județele Buzău, Constanța și Mehedinți 
constata că printr-o organizare mai bună 
este posibil să se realizeze mai mult, să 
sifice ritmul de lucru la recoltat. Cîteva 
sînt edificatoare în aceasta privință.

organizat 
s-a putut 
a muncii 
se inten- 
concluzii

/

*

IN JUDEȚUL BRAILA

UNITĂȚILE AGRICOLE COOPERATISTE
AU TERMINAT ÎNȘĂMJAREA

GRIULUI Șl SECAREI
Telegrama adresata C. C. al P.C.R.,

tovarășului Nicolae Ceaușescu
execută, de asemenea, intens ară
turile de, toamnă.

Cu acest prilej Biroul Comitetu
lui județean de partid Brăila a tri
mis o telegramă Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune :

Unitățile agricole cooperatiste 
din județul Brăila au terminat sîm- 
bătă însămînțarea griului și seca
rei pe întreaga suprafață plani
ficată de 43 300 ha In prezent se 
lucrează cu toate forțele la recol
tatul porumbului și transportarea 
recoltei la bazele de recepție. Se

„Desfășurînd o intensă activitate pentru traducerea în viață a sarci
nilor deosebit de importante puse în fața noastră de către Congresul al 
X-Iea al partidului, menite să ducă la dezvoltarea continuă a agricul
turii și la crearea unui belșug de produse vegetale și animale, Comi
tetul județean de partid Brăila, la indicația Secretariatului Comitetului 
Central, personal a dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
s-a preocupat de executarea tuturor lucrărilor din campania agricolă 
de toamnă în timp optim și de bună calitate".

După ce se arată cum au reușit cooperativele agricole din județul 
Brăila să termine în numai 12 zile însămînțarea griului și secarei, în 
telegramă se spune :

„Pînă în prezent, cooperativele agricole din județul nostru au in- 
silozat întreaga cantitate planificată de 167 000 tone de furaje, existînd 
condiții să se depășească prevederile cu peste 20 Ia sută. Se desfă
șoară din plin culesul rodului bogat de struguri unde, de asemenea, 
vom depăși planul de stat.

Porumbul, care reprezintă cultura de bază a județului nostru, asi
gură anul acesta o recoltă mai bogată decît în ceilalți ani. De aceea, 
comitetul județean de partid a antrenat la recoltarea grabnică a acestei 
culturi toate forțele din unitățile agricole. Ne preocupă, totodată, pre
darea către stat a produselor contr'actate, avînd condiții să livrăm 
suplimentar cantitatea de 5 000 tone boabe".

DIN LAN
DIRECT ÎN FĂTUL

Datorită timpului care se menține frumos, la
nurile de porumb au dat aproape peste tot în copt. 
Strîngerea și depozitarea cu grijă a știuleților și 
cocenilor, pentru a nu se înregistra nici o pierdere, 
constituie o sarcină din cele mai 
oamenilor muncii din agricultură, 
spunem că acolo unde munca a 
temeinic, unde se folosesc din plin mijloacele de 
lucru, de pe suprafețe întinse recolta a fost strînsă 
și pusă la adăpost, multe cooperative livrînd mare 
parte din cantitățile contractate cu statul.

în această privință, o experiență bună am gă
sit la cooperativa agricolă din Smeeni, județul 
Buzău. O primă măsură luată de consiliul de con
ducere a fost corelarea acțiunilor privind utilizarea 
forței de muncă cu capacitatea mijloacelor de trans
port. Ca urmare, tot ceea ce se strînge în cursul unei 
zile ajunge rapid în pătule, magazii sau la baza de 
recepție. Așa s-a reușit să se transporte în între
gime la fabrica de zahăr din Buzău recolta de sfeclă 
de pe 200 hectare și, concomitent, să se efectueze și 
alte lucrări, între care recoltatul, transportul și de
pozitarea porumbului de pe 300 de hectare. Tot da
torită bunei organizări a muncii în cadrul brigăzilor 
și echipelor, a fost cu putință ca 150—300 cooperatori 
să fie repartizați să lucreze la ferma agricolă- de 
stat de pe raza comunei. Sînt cîteva din elementele 
care atestă valoarea spiritului de inițiativă, a însem
nătății cunoștințelor tehnico-economice aplicate. Am 
putea da numeroase alte asemenea exemple, din care

importante ale 
Și trebuie să • 

fost organizată

(Continuare în pag. a IlI-a)

lege

și îndatorire cetățenească
...............ituiiii’iniM.

Ce ați semnat

După cum se știe, aprovizionarea 
orașelor cu alimente, ca și a indus-' 
triei cu unele materii prime, se bi- 
zuie pe contractele cu unitățile so
cialiste din agricultură, cu produ
cătorii. Aceste contracte. încheiate 
la începutul anului, prevăd angaja
mente reciproce precise : ce produse 
se vor livra, în ce cantități și la ce 
termen și, în același timp, condi
țiile de recepționare și de plată 
către organizațiile comerțului

de 
de

Istoria gîndiril va 
consemna, fără îndo
ială, în secolul nostru, 
o nouă perspectivă a- 
supra ideii de om, a 
condiției umane, a si
tuației omului în ra
port cu lumea, cu so
cietatea, cu el însuși. 
Perspectiva cea mai 
gravă — dar_. și cea 
mai bogată în implica
ții felurite, din cîte a 
cunoscut conștiința de 
sine a omului Nici
odată. poate, „proble
ma omului" nu &-a 
pus cu mai multă ar
doare decît acum, cînd 
insul modern și-a a- 
părut sieși problema
tic. Grave experiențe 
au solicitat, desigur, 
conștiința omului con
temporan, experiențe 
la limita umanului - 
în marile qonflagrații 
mondiale, în lagărele 
de concentrare nazis
te etc. — dar și atîtea 
experiențe pozitive re- 
zultînd din explorarea 
sistematică a fenome
nelor umane Degra
darea. prăbușirea u- 
nor sisteme de valori 
desuete, descompune
rea umanismului spe
culativ clasic și ten
dințele de constituire 
a unui nou umanism 
au impus, de aseme
nea. o mai atentă cer
cetare a universului 
uman De aici, eflo
rescenta disciplinelor

care își propun studi
erea acestui univers, a 
psihologiei, sociologiei, 
etnografiei etc.

Nimic mai semnifi
cativ decît apariția, în 
conștiința filozofică a 
secolului al XX-lea, a 
necesității constituirii 
unei antropologii filo
zofice. Desigur, ada
giul socratic „cunoaș-

oprnii
te-te pe tine însuți" 
are o venerabilă ve
chime, dgr încercările 
mereu reînnoite ale o- 
mului de a se sesiza 
pe .sine dobîndesc 
abia în acest veac o 
stringență științifică. 
Năzuind spre o muta
ție în conștiință, o- 
mul contemporan se 
caută pe sine.

Un om nou, făurirea 
unei noi conștiințe sînt 
obiective capitale, pe 
care practica revolu
ționară, întemeiată pe 
concepția marxist-le- 
ninistă, despre lume și 
societate, le urmărește. 
Știința marxist-Ieni- 
nistă, plasînd în cen
trul preocupărilor sale 
omul, relațiile sociale

care asigură eliberarea 
reală a omului, dez
voltarea multilaterală, 
integrală a personali
tății sale, ca fenomen 
generalizat la întreaga 
scară a societății, afir
mă acel nou umanism 
care ține seama de 
realitățile contempora
ne, de nevoile, morale 
ale epocii. Orînduirea 
socialistă determină a- 
pariția unor noi struc
turi ale .deprinderilor 
umane. Se poate vorbi, 
astfel, despre un uni
vers uman care își 
proiectează dimensiu
nile inedite, calitățile, 
valorile proprii, iden
tificabile numai în 
realitatea acestui uni
vers, al socialismului, 
înt.r-un nou umanism.

Omul zilelor noastre 
e confruntat, în exis
tența sa nemijlocită ca 
și în reflecția sa, cu 
anumite grave proble
me ale timpului. în
săși situația sa în uni
vers s-a schimbat 
Incursiunile științei, 
explorările cosmice de
termină o lărgire a 
conștiinței umane. Un 
univers uman într-o 
continuă expansiune 
pretinde o nouă con
știință — am putea zice 
cosmică.

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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ACOLO. UNDE 0 CER INTERESELE SOCIETĂȚII!
tre cele care au moștenit o slabă dez
voltare economică și socială. In ulti
mii ani,? însă, și aici se face simțit 
suflul puternic, înnoitor al industria
lizării socialiste — ne spune econo
mistul Ștefan Huszar, șeful comisiei 
economice a Comitetului județean de 
.partid Covasna.

Realizarea importantelor planuri 
de ridicare multilaterală a județu
lui. folosirea rațională, optimă, a 
potențialului tehnic și material, sînt 
condiționate însă de asigurarea tu
turor unităților cu forță de muncă 
temeinic calificată și, în primul 
rînd, cu cadre de specialiști, 
păcate. în județul 
acut simțită lipsa unor cadre 
specialiști cu studii supei' 
gineri, economiști, medici

O axiomă : locul specialistului din 
orice domeniu este acolo unde o cer 
nevoile producției, ale operei de fău
rire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate. Din păcate insă, de la a- 
ceastă logică simplă s-au admis nu
meroase derogări; din diverse motive, 
în unele locuri s-au creat situații pa
radoxale cind importante unități sau 
sectoare de activitate economică și 
socială resimt lipsa unor specialiști, 
in vreme ce specialiștii necesari, aș
teptați, fie că s-au concentrat in lo
curi „suprasaturate'', fie că îndepli
nesc munci in afara specialității lor, 
diminuîndu-și substanțial aportul la 
progresul societății.

Programul vast al dezvoltării Ro
mâniei socialiste, elaborat de Con
gresul al X-lea al partidului, ridică 
in fața poporului nostru sarcini deo
sebite, a căror înfăptuire presupune 
o judicioasă raționalizare a energiilor 
și capacităților de care dispunem. 
Această echilibrare a forțelor — po
trivit intereselor majore ale societă
ții — este o problemă de organizare, 
de administrație dar, nu mai puțin, o 
îndatorire socială, o problemă de 
conștiință, un examen de responsabi
litate personală și civică — ca formă 
de „rambursare" către societate a e- 
t orturi lor făcute de popor pentru a- 
sigurarea condițiilor de dobîndire a 
specializării. Cei mai mulfi dintre spe
cialiștii noștri au înțeles — reflex al 
participării lor conștiente la vasta 
operă de construcție socialistă — ne-

cesitatea de a se îndrepta către lo
curi de muncă unde pot fi cel mai 
bine fructificate capacitatea și cunoș
tințele lor in folosul societății.

tntr-una din zilele trecute, în fața 
clădirii D.S.A.P.C. Ploiești am întîl- 
nit un grup numeros de oameni — 
tineri și vîrstnici — pregătiți de 
drum Erau o parte dintre proiec-

talele fostelor regiuni și în Capitală, 
atunci noua împărțire administrativ- 
teritorială nu și-ar atinge în între
gime scopul în special noile județe, 
în plin efort de dezvoltare, au ne
voie de munca noastră în procesul 
propășirii lor economice și urba
nistice. M-am decis să fiu printre 
primii 1

® CUM ESTE RAMBURSATĂ SOCIETĂȚII INVESTIȚIA 
FĂCUTĂ ÎN FIECARE SPECIALIST ? © EXEMPLUL „CELOR 
120": DECÎT (,CIORCHINE" ÎN BUCUREȘTI — PERSPEC
TIVE LARGI DE AFIRMARE ÎN PROVINCIE © „TOVARĂȘI 
INGINERI, TOVARĂȘI ARHITECȚI, VĂ AȘTEPTĂM Șl V-AM 

PREGĂTIT CONDIȚII OPTIME !"

tanții și arhitecții care hotărîseră să 
se stabilească în județele Buzău și 
Dîmbovița, acolo , unde se resimte 
o acută lipsă de arhitecți și proiec- 
tanți constructori. Cei care plecau 
erau în număr de aproape 120

— Ce anume v-a îndemnat să op
tați pentru acest, nou loc de muncă 
aflat în altă localitate decît cea în 
care v_ați statornicit ? — l-am între
bat pe inginerul Nicolae Alexe.

— Dacă specialiștii ar continua să 
stea ciorchine, concentrați in capi-

Evident, hotărîrea „celor 120“ re
levă conștiința înaintată a majorită
ții specialiștilor care înțeleg să răs
pundă intereselor majore ale socie
tății noastre, nu altele decît cele ale 
propriei lor afirmări într-o activitate 
productivă, necesară in cel mai înalt 
grad.

Cu atît țnai nefirești par, în acest 
context, situațiile despre care ne-au 
vorbit unii dintre cei cu care am dis
cutat în cursul acestei anchete.

— Județul nostru se numără prin-

Din 
nostru se face 

de 
rioare : in- 

I etc „Foa
mea" de cadre se manifestă în toate 
ramurile și în aproape toate unită
țile economice și industriale. în tot 
județul avem aproximativ 75—80 de 
specialiști cu studii superioare 
Dacă ne gîndim însă la structura 
acestor cadre și a posturilor pe care 
le ocupă, concluzia nu e prea îm
bucurătoare. Circa jumătate din 
acest număr îl formează cei care au 
absolvit facultatea de silvicultură: 
ei ocupă, pe baza unor derogări.

Mihai CARANHL
(cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii')

(Continuare în pag. a II-a)

stat Aceste obligații contractuale — 
stabilite prin bună înțelegere între 
părți — au caracter de lege, înde
plinirea lor potrivit stipulațiilor pe 
care le cuprind trebuind să fie res
pectată cu cea niaj mare strictețe.

Am adresat, în cursul zilei de ieri, 
mai multor comercianți de legume 
și fructe — vînzători, directori de 
oficii, directori de întreprinderi — 
întrebarea : de ce nu există în re
țeaua comercială suficiente cantități 
de legume și fructe ? Răspunsul 
— fără a escamota neglijențele din 
rețeaua de desfacere și transport pe 
care în repetate rînduri le-am criti
cat — a subliniat neindeplinirea de 
către furnizori a contractelor. Ni s-a 
mai spus adesea ■ „Ce putem face ? 
Dacă am primi marfă destulă, am 
introduce-o urgent pe rețea".

Explicațiile ne-au determinat să 
analizăm s’tuația • e adevărat că 
furnizorii de legume și fructe nu-și 
onorează contractele ? Faptele de
monstrează — fără ce! mai mio 
echivoc — că neritmicitatea în apro
vizionarea populației, existența u- 
nor mari oscilații de Ia o zi Ia alta 
în formarea fondului de marfă pe 
piață, acum, în plină toamnă, are 
drept una din principalele cauze 
neindeplinirea contractelor de către 
unitățile agricole.

Să ne oprim, de pildă, la relațiile 
întreprinderii de legume și fructe 
București cu furnizorii. Ce prevăd 
contractele ? întreprinderea _ X
trebuit să primească, pînă la 30 sep
tembrie. de la cooperativele agricola 
din județul ILFOV, circa 110 000 tone 
de produse. Această cantitate repre
zintă circa 80 la sută din necesartll 
de legume și fructe planificat pentru 
Capitală Ce cantități apar la ru
brica .realizat" ? Abia 48 402 tone, 
adică mai puțin de jumătate ! In ca
drul acestei'situații atît de puțin 
mulțumitoare sînt și unități — cum 
este, de exemplu C.A.P. Otopeni —. 
care au livrat cantități mai mari 
(peste 60 la sută), dar numeroase 
alte cooperative, de pildă cea din 
Dascălu-Creața (președinte Vasilo 
Preda, contabil-șef Ion Mihalache), 
din Herești (președinte Gh. Chiriță. 
contabil-șef Ion Cristie), din Hota
rele (Gh. Cioboată și Vasile Tuilora), 
din Coșereni (Ion Beihir și Nicolae 
Nicolae), nu și-au îndeplinit contrac
tele de livrare nici măcar în propor
ție de 30 Ia sută Se poate pune în
trebarea au obținut aceste unități

ar fi

Constantin PRIESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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împotriva
FAPTUL
D VERS
De circulație»

Din inițiativa Inspectoratului 
general al Miliției au loc în în
treaga țară consfătuiri cu con
ducătorii auto din autobaze, co
loane, garaje, unități agricole 
etc., menite să contribuie la îm
bunătățirea traficului rutier. 
Concomitent, se organizează a- 
semenea acțiuni/și cu șoferii a- 
matori. Se dezbat probleme de 
securitate rutieră, măsuri pentru 
prevenirea accidentelor, precum 
și alte aspecte legate de activi
tatea conducătorilor auto Multe 
dintre propunerile făcute în con
sfătuiri se referă la îmbunătă
țirea semnalizării rutiere, mă
rirea spațiului de parcare, apro
vizionarea cu piese de schimb a 
garajelor și unităților de repa
rații auto, intensificarea acțiu
nilor educative în rîndul parti- 
cipanților la traficul rutier, 
mărirea exigențelor la susține
rea examenului de obținere a 
permisului de conducător auto. 
Prin urmare, un bun prilej de 
vehiculare a unor idei (și mă
suri) de 
zăsați pe

largă... circulație, 
accelerator 1

A-

Camping-Băneasa. Zorii zilei. 
Doi turiști se pregătesc de ple
care. Pornesc motorul automo
bilului și... „Stop, Miliția I" Din
tre pereții capitonați ai portie
rei ies la iveală mai multe pa
chețele. „Ce conțin aceste pa
chețel^, domnilor ?“ Cei doi „tu
riști" greci n-aveau, ce răspunde. 
Pachețelele, ascunse cu atîta 
grijă, conțineau stupefiante. Mai 
precis, marijuana 990 de grame ! 
Acest mod de-a face „turism" 
iste pedepsit după cum se știe 
ie legile internaționale și 
legile țării noastre. Deci și-n 
cest caz s-au aplicat.

de 
a-

I Cum
urmărim
debitorii ?

Revenim asupra unei probleme 
de larg interes. Indivizi puși pe 
căpătuială încheie contracte cu 
Unitățile comerciale, pentru 
cumpărarea mărfurilor în rate. 
Dar odată luate mărfurile, dum
nealor „uită" să achite contra- 
costul lor. Ba mai mult, dis
par fără urme, nemaiputind fi 
găsiți și obligați să plătească. 
Este și cazul lui Alexandru Mi
hai din Călărași, strada Bucu
rești 347 ; Gheorghe Mănescu 
din Cernavodă, strada Grigo- 
rescu 20, și Victor Negoiță din 
Medgidia, strada Dr. Petru Gro
za 15. Fiecare datorează O.C.L. 
Comerț Mixt din Medgidia su
me importante : 9 236 lei, 2 000 
lei și, respectiv, 1918 lei. De 
remarcat : aceste sume repre
zintă debitul unei singure uni
tăți, dar in aceeași situație se 
găsesc numeroase alte organiza- ■ 
ții comerciale. Nu-i oare 
mea să se întreprindă

vre- 
ceva ?

Urmările, 
unei bravade

Unde nu vă pricepeți, ce fa
ceți : vă amestecați ? Nu cerem 
răspunsul pe loc. Citiți mai iu
tii intimplarea tragică pe care 
v-o relatăm. Marton Dumitres
cu este mecanic la autobaza 
l.T.B. din Calea Șerban Vodă 
164—168 din Capitală. In această 
Calitate a obținut bune rezulta
te. Dar, în atribuțiile muncii 
sale nu intra (nici uu avea pre
gătirea necesară) conducerea 
mașinilor încredințate spre repa
rație. Ignorind măsurile de pro
tecție a muncii, el a urcat la 
volanul unui autobuz. A 
pornit motorul și cum frînele nu 
funcționau — s-a oprit cu au
tobuzul in zidul halei de repa
rații, 
surprindă pe doi muncitori 
tare i-a 
tn urma 
mltru

Nenorocirea a făcut să-i 
pe 

strivit de perete, 
accidentului, Du- 

Neacșu a decedat, 
iar Gheorghe Drăghici a 
ferit grave 
pundeți la

leziuni. Acum 
întrebare.

su
ră s-

Uite legea, 
nu e legea

I Comisia controlului averilor 
. a trimis-o pe Victoria Dumi

trescu în judecată pentru nejus- 
I tificarea sumei de 41 583 lei.

Iată însă că prin sentința civilă 
I nr 3 027. pronunțată de jude

cătoria sectorului 8 din Capi- 
I tală, inculpata este achitată și 

dosarul închis Ușurința cu care 
I ' a acționat completul de judeca

tă este evidentă Ca dovadă. în 
urma recursului declarat de 
jrocurat.ura municipiului Bucu- 
rești se stabilește că aceeași in- 

I culpată. ou aceleași probe, nu 
justifică suma de 50 499 lei Ca 

I atare, ea este obligată, printr-'o 
I nouă sentință civilă, să achite 

impozitul legal de 80 la sută 
| Deci, adevărul a fost pînă la

urmă restabilit Nu putea ajunge 
| la această soluție și judecătoria

sectorului 8 ? Oare, judecătoria 
amintită nu apără, c_ _

Iresponsabilitate, interesele 
tului, ale legalității ?

cu aceeași 
sta-

deRubrică redactată
Gheorghe DAViD 

Gheorqhe POPESCU 
sprijinul corespondențilorcu

„Scînfeii"

RESPONSABILITĂȚI

somația lucrătorilor 
de miliție, în'loc să opreas
că, au apăsat pe accelera
tor. Mașina țîșni cu toată 
viteza. O clipă doar și ar 
fi dispărut. Mai rămînea o 
singură posibilitate : să se 
tragă în cauciucuri Și s-a 
tras.

Lăsîndu-se într-o rînă și 
scrîșnind cu tamburul gol 
pe asfalt, automobilul s-a 
oprit la marginea șoselei 
Portierele s-au deschis si
multan și cîțiva vlăjgani, 
năpustindu-se afară. în
cercară să se facă nevă- 
zvți Zadarnic 1 Ancheta, 
condusă de locotenent co 
lo'nel Ștefan Pavel, (căpi
tanii Arpad Covaci, Ilie 
Manole și Marin Colonel) 
le închisese orice posibili
tate de scăpare.

în aceeași zi au fost a- 
restați_ și alți membri ai 
bandei de hoți de automo
bile. Șase băieți și o fată.. 
Din fișele lor personale re
ținem :

Paul Dop, 21 de ani, str 
Arad 8 Mecanic Nu lu
crează Antecedente pena
le : 3 luni închisoare pen
tru o spargere la restau- ’ 
rantul aeroportului Bănea
sa. Autor al mai multor 
violuri Cap de bandă.

Alexandru Dombrovscln,
19 ani, str Renașterii 
Fără ocupație. Cap 
bandă

Victor Dombrovschi, 
ani, fratele celuilalt. Elev 
la grupul școlar profesio
nal de pe șoseaua Chitilei

Dan Teodor Ștefan. 17 
ani, str Minervei 23 Tn 
curs de calificare în mese
ria de tipograf.

Constantin Iordache, 
ani, str Biruinței 34. 
canic de avion

Mihai Vasile, 19 ani, 
ocupație, vagabond 
București. Originar 
Albești-Ialomița

Elena Ana Țonea, 17 
domiciliată în Calea Grivi- 
ței... Elevă în clasa 
de liceu.

La activul bandei 
furturi de mașini 

.marca „Fiat" 850) și peste
20 de furturi de obiecte din 
mașini. .Agravant : 
singură, noapte au 
două automobile, 
în coloană spre 
Jiului. Dincolo 
bești, una 
s-a defectat Atunci au' 
aruncat-o într-o prăpastie. 
Un bun pentru care pro
prietarii strînseseră ani de 
zile — distrus cu sălbă
ticie.

Cum au ajuns delincvenți 
acești tineri ? Cum este 
posibilă în societatea noas
tră apariția unor astfel de 
acte ? Evident, nu numai 
că ea nu generează aseme
nea acte antisociale, ci, 
dimpotrivă, a creat și desă- 
vîrșește cadrul și climatul 
propice pentru dezvoltarea 
echilibrată și armonioasă a 
generației tinere. După cum 
se Știe, la educarea sănă
toasă a tineretului in spi
ritul unor norme etice su
perioare acționează conju
gat o pleiadă de puternici 
factori sociali : familia, cu 
posibilitățile ei materiale și 
morale sporite ; școala, cu 
rodnica ei tradiție și prin
cipiile sale educative noi ; 
organizația de tineret ; 
multiplele mijloace cultu
rale ; opinia publică, din ce 
în ce mai activă și mai 
promptă. Iar dacă toți — 
repetăm, toți — acești fac
tori acționează corespun
zător. nu este exagerat 
să se spună că apariția u- 
nor astfel de 
ne imposibilă.

Iată însă că 
densă țesătură 
odată unele 
care profită elemente dis
puse să se sustragă nor
melor noastre etice In ca
zul de față, fiind vorba, 
despre tineri, apar — lesne 
de „radiografiat" — fla
grante carențe, discontinui
tăți și neconcordanțe între 
factorii educativi pome
niți mai sus Este o primă 
constatare pe marginea 
gravelor fapte de care 
ne ocupăm, 'menite să 
pună serios pe gînduri pe 
toți cei care, direct sau in
direct, joacă un rol în ceea 
ce juridicește se cheamă 
delincventă minoră

Firesc, cade întrebarea : 
cum au ajuns copii ai unor 
oameni cu o bună reputație, 
tineri care se pregăteau 
pentru meserii frumoase, să 
se înhăiteze 
la remorca 
amorali și 
îngrijorător 
că infractorii 
provin, cum s-ar 
mai din familii 
zate, ci adeseori 
solid constituite

— Cum ai 
bandă ? *

Iordache : Ați 
arată Paul Dop. 
atlet.. Niciodată nu era

Mulți îi căutau prieteT 
Avea mare trecere la

gur 
nia 
fete.

49. 
de

16

19 .
Me-

tară 
prin 
din

ani,
a Xl-a

: șapte
(toate

într-o 
furat 

plecînd o 
Valea 

de Bum- 
dintre mașini 

Atunci

cazuri devi-

și să se situeze 
unor 
fără 

este
minori 

părea, nu- 
dezorgani- 
din familii

indivizi 
căpătîi ? 

faptul 
nu

ajuns

văzut 
ca

*

în

cum 
un 

sin-

— Ce fel de fete ?
— Nu din cele mai seri

oase..
Era de așteptat.
— Adeseori veneai acasă 

noaptea Te-au întrebat ai 
tăi de unde vii, s-au in
teresat mai îndeaproape 
cine-ți sînt amicii 1

— Nu, niciodată. Credeau 
ce le spuneam eu.

De bună seamă, trebuie 
să le acordăm copiilor noș
tri încredere. Aceasta îi 
maturizează și ni-i apropie. 
Dar oare asta exclude o 

pași- 
ne fie 

anturajul pe care 
Iată cum sfîrșesc

veghe atentă asupra 
lor lor ? Poate să 
indiferent 
și-l aleg ? 
lucrurile.

— Cum 
bandă ?

D. T. Ștefan : Mi-au pro
pus o plimbare cu mașina...

— Știai că ei fură mașini?
— Da. Știam și ce mă aș

teaptă dacă vom fi prinși. 
Dar îmi ziceam că pentru o 
singură dată, pentru o sin
gură noapte merită să în
cerc. Pe urmă, am rămas .

Observați cît de puțin îi 
trebuie unui tînăr, scăpat 
de sub ' controlul familiei, 
să devină delincvent. Cît de 
fragilă devine, în astfel de 
condiții, granița dintre bine 
și rău ! Unul se împriete
nește cu șeful bandei pen-

al ajuns în

elevă ? 
11 ani 
11 ani 
cu anumită exactitate să 
i se aprecieze gradul de 
cunoștințe la matematică 
sau geografie — dar nu s-a 
urmărit și să se pătrundă 
în sufletul elevei, să i se 
fortifice cunoștințele asu
pra celui mai important 
domeniu — viața însăși.

Pe măsura investigațiilor, 
observăm că aria răspun
derilor se lărgește... Elena 
a înnoptat în casa familiei 
Șerban din str. Străbună 
123. Sunăm. Ne deschide 
fata proprietarului, Maria
na (în vîrstă de 21 dă ani) 
„A, da, îmi aduc aminte, 
a dormit cu mine. M-a ru
gat fratele meu, spunea că 
a adus-o un prieten".

— Părinții știau ?
— Nu, ei dorm în 

mera din fundul 
Nici acum n-au aflat.

— Dumneata știai 
fata fugise de acasă ?
- Da.

Clasa Xl-a — deci 
petrecuți în școală, 
în care s-a căutat

ca- 
casei.

că

I

anchetă socială
tru simplul motiv că în ju
rul acestuia gravitează în
totdeauna niște fetișcane ; 
altul se alătură bandei pen
tru că vrea să se plimbe 
cu masir.a. SA SE PLIM
BE OPT ZILE Șl PE 
URMA SA STEA LA ÎN
CHISOARE OPT SUTE DE 
ZILE ! Porniri necontrolate, 
impulsuri scăpate de sub 
supravegherea atentă a fa-i 
miliei — și iată coborîșul 
pe toboganul infracțiunii/

Semnificativ și trist pil
duitor este cazul Elenei Țo- 
nea, elevă în clasa a Xl-a. 
Fată de intelectual stimat, 
apreciat. Cum a ajuns în 
bandă ? 
îl cunoaște Ia ștrand 
Paul Dop și se 
tenesc fulgerător 
zile mai tîrziu 
o surprinde plimbîndu-se 
primi cartier cu această ar- 

' hicunoscută ■" haimana'’ și-i 
administrează fetei „un toc 
de bătaie 'S-o țină minte 
toată viața". Toată viața ? . 
Exact două zile, cind fuge 

' de-acasă, intrînd în bandă. 
N-a spus nimănui nimic. 
Curios, n-are nici o prie
tenă. .

— Unde-ai dormit timp 
de trei săptămini ?

— în mașină. O singură 
noapte am dormit la o fa
milie... nu știu cum îi zice.

— Ce te-a făcut să alegi 
o astfel de... societate ?

— îmi dădeau impor
tanță.

Explicabil : după simplis
tul — și, să ne fie cu ier
tare, superficialul și como
dul mijloc educativ - „to
cul de bătaie" — aici, prin
tre acești pierde-vară, avea 
vanitoasa satisfacție că e 
„apreciată".

— Cum ai reacționat cînd 
au aruncat mașina în pră
pastie ?

— Am întors capul. Sim
țeam că nu pot să privesc...

Evident, a fost un șoc. 
Din păcate, era o tardivă 
trezire la realitate. Dar 
dacă cineva i-ar f\ deschis 
ochii la vreme ?

Discutăm .cu tatăl fetei.
— N-am ținut seama de 

temperamentul ei închis — 
recunoaște el cu amărăciu
ne. Ajunsese să nu mai co
munice cu noi. Se voia li
beră. independentă. Cînd 
am văzut-o cu individul a- , 
cela am crezut că s-a și 
întîmplat ceva și nu m-am 
putut abține să n-o lovesc. 
Probabil că a șocat-o și a- 
titudinea mamei sale, care 
n-a intervenit să mă poto
lească .

Rețineți : pînă atunci fata 
nu săvîrșise nimic grav 
Brusc s-a văzut condam
nată și s-a considerat „pă
răsită" de ambii părinți, 
în locul oricărei discuții, al 
unei explicații — o reacție 
dură, străină.,Așa s-a năs- 
cut momentul de criză Vi
dul.

— Cît i-ați acordat din 
timpul dv. liber ?

— Să fiu sincer 
mult. Munca nu-mi 
mite...

Munca. Ocupația, 
ferent de ocupație și 
(ie — nimeni ^și nimic 
poate absolvi un părinte de 
îndatoririle sale firești. Nu 
mai puțin condamnabilă a 
fost purtarea 
nu are nici 
soțului : este 
atît mai mult 
ria ei 
s-o povățuiască. s-o călău
zească. 17 ani 
nor 
Cînd 
bună 
cruri 
alții 
dezastruos. La această izo
lare în familie s-a adăugat 
lipsa oricărei 
Așadar. Elena 
de orice sprijin

Aci intervine 
re ; dar 
măsură profesorii 
au știut — sau măcar au 
căutat — să se apropie de

Să recapitulăm : 
pe 

împrie- 
Două 

tatăl el

nu prea
per-

Invățămînt tntîrzie să re
introducă în școli obligati
vitatea de a se purta nu
mărul matricol. Ce „argu
mente" se pot găsi împo
triva acestei măsuri salu
tare — existente, dealtfel, 
în tradiția școlii noastre ?)

De altfel, în aceeași or
dine de idei, a unei atitu
dini liberaliste în materie 
de educație, trebuie obser
vat că s-au abandonat și 
alte metode îndelung veri
ficate în practica școlii 
noastre — de pildă, contro
lul asupra elevilor, pe 
stradă și în societate. Moti
vul e straniu. Chipurile, 
s-ar „încorseta" personali
tatea în formare, i s-ar tăia 
aripile „libertății". Dar ce 
are a face libertatea cu li
bertinajul, cu lipsa de 
control și cu nepăsarea 
unor profesori față de com
portarea I extrașcolară a 
elevilor ?'

Eroii unor tntîmptărl ca 
aceea din ancheta noastră 
își fac nestînjeniți „uceni
cia" în fumul cafenelelor,
în jurul paharelor de co
niac. în atmosfera 
tivă" a localurilor 
te. Oare organele 
ție n-ar trebui să 
mai frecvent, mai 
tic, cine sînt și

Un „da" urmat de 
lungă, tăcere. Mariana 
e un copil. Cum a acceptat 
să fie complice la evada
rea de-apasă a Elenei ? Și 
ea. în tot acest nefericit 
lanț de culpabilități, își 
are partea de vină.

Și nu numai ea. Faptul 
dezvăluie noi implicații. E 
destul să ne gîndim că 
timp de trei săptămini 
banda, a trăit din vînzarea 
lucrurilor furate din ma
șini. Vîndute cui ? Fiți li
niștiți, onorabili cumpără
tori 1 — în cazul că citiți 
rîndurile de față. Dv nu 
veți apărep în fața instan
ței, fie și pentru simnlul 
motiv că nu ați fost încă 
identificați. Erați satisfăcnți 
de chilipirul de a fi achizi
ționat, pe o nimica toată, 
obiertg'vardrînd mii de lei: 
O singură clipă să vă fi în- 
trebăt'. zdfe'tihde aceste bu
nuri ? Cine sînt acești ti
neri care le vînd grăbiți, 
la colț de stradă ? Nu se 
poate să nu fi bănuit ni
mic, dar v-a orbit pofta de 
căpătuială, lăcomia — și 
iată că în toată această 
sumbră poveste aveți, im 
discutabil. partea voastră 
de vină.

Eleva I. de la Liceul nr. 
40 — una dintre „victimele" 
lui Dop Paul — notează în 
declarația sa : „II cunosc 
pe numitul D. P. de la o 
reuniune organizată la li
ceul nostru pe data de 22 
decembrie 1968“ Am citit 
bine? Ce-a căutat un ase
menea individ — „cunos
cut" de tot cartierul — la 
reuniunea organizată de 
liceu ? De cînd distracțiile 
pentru elevi sînt oferite și 
haimanalelor de pe stra
dă ? Ce tristă ironie a soar- 
tei I In incinta unui lăcaș 
în care nu 
făcut elogiul 
prietenii își
dăpost primul 
vară care-i 
gul... (Nu de 
sîntem sesizați de cetățepi 
care au asistat 
țări reprobabile din partea 
unor elevi, dar n-au avut 
posibilitatea să intervină 
sau să anunțe școala res
pectivă din pricină că 
i-au putut identifica 
făptași. Este inexplicabil 
ce unele inspectorate

o 
nu

o dată s-a 
adevăratei 

găsește a- 
pierde-

trece pra- 
puține ori

la manifes-

„educa- 
de noap- 
de mili- 
cerceteze 
sistema- 

— din ce 
trăiesc tinerii care popu. 
lează astfel de localuri ?

Nici unul, din banda hoți
lor de mașini nu este ute- 
cist — și aceasta sore dem
nitatea organizației Insă 
problema de fond nu poate 
fi ocolită Cum se preocună 
organizațiile II.T.C. din 
cartiere de soarta acelor 
tineri care au abandonat 
munca și bat bulevardele? 
Organizațiile din școli și 
uzine nu colaborează cu 
cele din cartier? Ele tre
buie să aibă în atenție con
centrică educarea, apropie
rea de tinerii din afara 
rîndurilor organizației, în
drumarea lor spre preocu
pări serioase, majore, 
cinstite, scoaterea lor de 
sub influența indivizilor 
certați cu legea. Pen- 
Pru că fntîmplări. cazuri ca 
cel relatat sînt. după cum 
spuneam, izolate. însă exis- 

. tența . lor constituie obiget 
de meditație pentru noi 
toți

Și, 
tare 
Este 
obișnuim în a aprecia ca
litățile și 
ale omului 
ce muncă 
în funcție 
achită el de obligațiile sale 
de părinte Pentru că. la 
urma urmelor, aceasta este 
cea dintîi datorie a sa. una 
dintre cele mai înalte răs
punderi în societate

în 
de 
de

sfîrșit. o consta- 
ordin mai general, 
mult timpul să ne

creditu! moral 
vîrstnic. în ori- 
s-ar afla — și 

de felul cum se

Ștefan ZIDARIȚA

P S. — Și un post-scrip- 
tum, la adresa instanțelor 
judiciarei „Radiografia" 
delictelor schițată aci are 
o singură destinație : să 
deschidă ochii factorilor 
educativi, să îndemne la 
meditație și acțiune Tn nici 
un caz, ea nu trebuie in
terpretată ca „justificare", 
„explicare" „motivare" 
Dimpotrivă — justiția tre
buie să sancționeze drastic, 
căci numai astfel sentința 
poate avea reală valoare 
educativă, poate curma re
cidiva sau imitarea Este 
un adevăr pe care justiția 
noastră îl înțelege de mul
te ori în mod insuficient, 
— vezi sentințele „ane
mice", „filantropice" din 
cazuri similare — ceea ce-i 
rezervă partea sa de vină

Se împlinesc 120 de ani de cînd 
au fost executați .la Arad, din ordi
nul autorităților imperiale habs
burgice, cei 13 generali, comandanți 
ai armatei revoluționare maghiare 
care a luptat în timpul revoluției 
din 1848—1849.

Comemorarea celor „13 martiri de 
la Arad", cum au rămas în memoria 
generațiilor, ne .evocă evenimentele 
furtunoase din anii 1848—1849, cînd 
flăcările revoluției, țîșnind cu inten
sitate în întreaga Europă, au cuprins 
și această parte a continentului, in
clusiv teritoriul țării noastre, ridi- 
cînd cele mai largi pături sociale la 
luptă pentru sfărîmarea stavile
lor care împiedicau progresul ma
teria! și spiritual al poporului. 
Desființarea servituțiilor feudale 
și eliberarea țărănimii iobage, intro
ducerea libertăților democratice 
burgheze, scuturarea dominației 
străine, realizarea unirii și inde
pendenței naționale erau obiectivele 
spre care năzuiau deopotrivă forțele 
revoluționare, păturile sociale cele 
mai largi din Țara Românească, 
Moldova șl Transilvania

O deosebită vigoare a cunoscut 
mișcarea revoluționară în Transilva
nia, aflată sub dominația habsburgi- 
că. Regimul de oruntă asuprire, so
cială și națională la care erau su
puse numeroasele națio/ialități, fe
recate în cuprinsul imperiului habs
burgic ca într-o adevărată închisoare 
a popoarelor, a determinat ridicarea 
la luptă a tuturor acestor popoare — 
români, maghiari, cehi, slovaci, ita
lieni, sîrbi. croați. polonezi, ucrai
neni — lupta lor căpătînd, pe lîngă 
caracterul ei social, și un foarte pro
nunțat caracter național.

Cei mai înaintați revoluționari de 
la 1848 au înțeles necesitatea lupt^j 
unite a forțelor revoluționare, indi
ferent de naționalitate, împotriva a- 
supritorului comun și au militat pen
tru o asemenea -unitate, pentru crea
rea unui front comun de luptă în 
cuvinte pline de semnificație, 
Avram Iancu scria într-o scrisoare 
adresată „fraților maghiari" : firea 
ne-a așezat într-o patrie, ca îm
preună să asudăm cultivînd-o, îm
preună să eustăm dulceața fructelor 
ei" Pentru deplină egalitate 
drepturi între națiuni și unitatea 
luptă împotriva asupritorilor 
militat și revoluționari maghiari 
Mihăly Tăncsics, Săndor Petofi, 
voluționari sași ca Stefan Ludwig 
Roth și Anton Kurz etc.

Este semnificativ că, la fel ca de 
atîtea ori de-a lungul istoriei, cînd 
au luptat împreună împotriva asu
pritorilor comuni, românii, maghiarii, 
germanii au acționat în numeroase 
ocazii cot la cot și în timpul revolu
ției din 1848

Cu toate acestea, datorită Împreju
rărilor istorice, limitelor gîndirii 
politice specifice acelei epoci, nu 
s-a putut realiza unirea deplină a ' 
forțelor revoluționare ale națiunilor 
asuprite.

Uneltirile forțelor 
societății, înlesnite 
greșelile comise de 
ducătorii mișcării 
mai ales intervenția 
lor reacționare din exterior, a mari
lor imperii vecine, profund ostile 
mișcării de eliberare a popoarelor, au 
dus în cele din urmă la înfrîngerea 
revoluți ei

La începutul lunii iunie 1849. îm
păratul Franz-Josef, ’ care, imediat 
după venirea la tron, revocase toate 
concesiile făcute anterior mișcărilor 
d" eliberare socială și națională, a 
încheiat un pact cu țarul Nicolae I, 
pentru a pune capăt împreună in
surecției naționale ungare și luptei 
celorlalte popoare asuprite din cu
prinsul imperiului habsburgic.

în a doua jumătate a lunii iunie, 
armatele țariste, care înăbușiseră 
și răscoala poloneză din 1830—1831. 
intră în Transilvania prin trecăto- 
rile Carpaților. Armata revoluționară 
de sub comanda generalului Bem, 
din care făceau parte mii și mii de 
români, alături de maghiari și gră
nicerii secui luptă eroic pentru 6- 
prirea oștirilor invadatoare.

în aceste zile încordate, străda
niile revoluționarilor români și ma
ghiari cei mai clarvăzători de a crea 
un front comun de luptă, au fost în
cununate de succes. Are loc schim
bul de scrisori între Avram Iancu, 
conducătorul cetelor de moți din 
Munții Apuseni, și comandantul de 
brigadă Simonffy Jăzsef, exprimînd 
voința comună de a pune capăt dez
binării și de a lupta împreună îm
potriva dușmanului comun. La 14 
iulie Nicolae Bălcescu, in tratativele 
cu guvernatorul Kossuth, ajunge la

în 
de 
au 
ca 

re

retrograde . ale 
de șovăielile și 

unii dintre con- 
revoluționare și 
brutală a forțe-

o înțelegere, redactîndu-se un 
„proiect de pacificare" și un plan de 
înarmare a legiunilor lui Avram 
Iancu pentru a contribui la elibera
rea Țării Românești de sub ocupa
ția străină La 28 iulie parlamentul 
maghiar, mutat la Szeged, votează o 
lege, care acordă drepturi naționale, 
politice și culturale celorlalte popoare 
din cuprinsul regatului ungar.

In bătălia de la Sighișoara-Al- 
bești din 31 iulie, armata generalului 
Bem a fost însă învinsă de trupele 
țariste Comandamentul revoluționar 
maghiar dispunea in total de un 
efectiv cifrat la mai puțin de jumă
tate din numărul soldaților armate
lor habsburgice și țariste invada
toare care se apropiau din două di
recții, creind pentru trupele revolu
ționare t primejdia de a fi prinse în 
clește în colțul Mureș-Tisa.

La 11 august, guvernatorul Kossuth 
cedează întreaga putere generalului 
Gorgey, comandantul suprem al ar
matei, care peste două zile, la Șiria, 
acceptă ultimatumul comandantului 
țarist ; capitularea fără condiții. 
Trupele rămase sub comanda gene
ralului Bem, care declarase că înce
tarea luptei ar fi egală cu moartea, 
au acoperit refugiul guvernului ma
ghiar și al 
ționari prin 
Turcia.

Depunerea 
soldaților și 
ghiare a fost însoțită de scene dra
matice. Unii și-au ascuns armele și 
au ales drumul pribegiei, 
și-au rupt săbiile, și-au 
puștile, alții au ales calea sinuci
derii. Simpli soldați au fost înregi
mentați cu forța în armata habsbur- 
gică și duși în provincii îndepărta
te. Mii de ofițeri au fost 
tați.

Comandantul suprem al 
habsburgice, Haynau, 
„hiena de la Brescia" pentru faptul 
că înăbușise în sînge revoluția din 
nordul Italiei, a primit depline pu
teri din partea împăratului pentru 
a pune în aplicare programul său ’ 
„Pe șefii rebeliunii ii voi spinzura, 
iar pe aceia dintre ei care au fost 
'ofițeri imperiali ii voi împușca".

Tntr-adevăr, de la sfîrșitul luni' 
septembrie, condamnările la moarte 
au început să se țină lanț. Au fost 
pronunțate peste 200 asemenea sen
tințe. Procesul celor 13 generali co
mandanți ai armatei revoluționare 
s-a judecat la Arad. Erau toți iluștri 
ofițeri de carieră, care îmbrățișa- ■ 
seră cu însuflețire și spirit de sa
crificiu cauza revoluției și se aco- 
periseră de glorie în numeroase 
bătălii Comportarea, lor la proces a 
fost aceea a unor adevărați eroi Cu 
toții și-an asumat răspunderea pen
tru faptele lor. transformîndu-se din 
acuzați în acuzatori Cînd președin
tele i-a reproșat lui Aulich Lajos că. 
fiind cel mai în vîrstă. n-ar fi tre
buit să dea nh exemplu a.tît de 
prost, el a răspuns, cu dispreț, că 
tocmai prin vîrsta. sa a considerat 
de datoria Iui să f'e un exemplu 
atît pentru cei egali în grad, cît, și 
pentru subordonați.

altor emigranți revolu- 
Țara Românească în
armelor din partea 

ofițerilor armatei ma-

mulți 
distrus

întemni-
armate) 
denumit

Executarea 'generalilor a avut loo 
la 6 octombrie 1849 încă în aju
nul execuției s-au făcut pregătiri 
pentru a preîntîmpina o eventuală 
izbucnire a revoltei și urii ce ar
deau în sufletele mulțimilor. Tunu
rile cetății au fost puse în poziție de 
tragere. în zorii zilei, în cel mai 
strict secret, lîngă zidurile cetății 
de la Arad au fost împușcați 
Dessewffy Aristid, Kiss Erno, Lă- 
zâr Vllmos și Schweidel Joszef. 
A urmat spînzurarea, rînd pe rînd, 
a lui Aulich Lajos, Damjanich Jă- 
nos, Knezich Kăroly, Lahner Gyor- 
gy, Leiningen-Westerburg Kâroly, 
Nagy Săndor, Poltenberg Erno, To- 
rok Ignacz și Vecsey Kăroly. Ei au 

bărbăție și eroism 
în ultima clipă a

înfruntat cu 
moartea pînă 
vieții lor.

în zilele următoare au continuat 
condamnările pentru „înaltă tră
dare" între ofițerii din cadrul ar
matei revoluționare condamnați la 
închisoare s-a aflat și maiorul Ior
dan Isicescu, din Bucovina. A fost 
condamnat la moarte și Eftimie 
Murgu, vajnicul revoluționar român 
bănățean, sentința fiind schimbată 
în închisoare.

Avram Iancu a fost, de asemenea, 
arestat. Comandamentul habsburgio 
a dat ordin ca, legiunile rofnâne din 
Munții Apuseni să depună imediat 
armele, iar țăranii au fost alungați 
de pe pămînturile moșierești ocupa
te în timpul revoluției.

Știrile despre odioasele condam
nări și ♦ ■tecuții ale revoluționarilor 
au stîrnit în mijlocul populației de 
toate naționalitățile puternică in
dignare și revoltă S-a dezvoltat o 
largă mișcare de solidarizare cu vic
timele terorii. e

înfrîngerea revoluției tn imperiul 
habsburgic a însemnat reîntronarea 
pentru o lungă perioadă a unei 
negre ■ reacțiuni „Astăzi — scria 
Bălcescu în 1851 — vedem că ace
lași despotism ne copleșește pe toți 
românii împreună cu ungurii... As
tăzi este învederat pentru tot româ
nul cu minte și cu inimă că liber
tatea naționalităților nu poate veni 
de la curțile împărătești și din mila 
împilatorilor și a despoților, ci nu
mai dintr-o unire strinsă între toți 
românii și dintr-o ridicare a tutur.nr, 
împreună, și în solidaritate cu toate 
popoarele împilate..."

Comemorînd împlinirea a 120 ds 
ani de . la jertfa supremă a co
mandanților armatei revoluționare 
maghiare din 1848—1849, aducem 
în același timp un omagiu ze
cilor de mii de luptători români, 
maghiari, germani și de alte națio
nalități, care au deschis drumul 
spre înfăptuirea înaltelor idealuri de 
libertate, dreptate și progres social. 
Bogatele tradiții ale luptei împotri
va asupririi sociale și naționale au 
fost ridicate pe o treaptă superioară 
în zilele noastre, prin triumful 
orînd.uiril noi, socialiste, care asigu
ră înlăturarea oricărei exploatări și 
asupriri a omului de către om, de
plina eliberare socială și națională^- 
Activitatea plină de abnegație pen-’ 
tru continua întărire a orînduiri"?’ 
socialiste, pentru înfăptuirea înalte
lor principii ale umanismului socia
list, ale libertății. egalității în 
drepturi si independenței popoare
lor constituie cea mai înaltă cinsti
re pe care o putem aduce luptei și 
jertfei înaintașilor.

CONCURSURI PENTRU HOTELUL ALPIN
„POSTĂVARUL"

Șl UN HOTEL
Uniunea Arhitecțilot în co

laborare ou O.N T orqanizează 
două concursuri publice pen
tru hotelul alpin „Postăvarul" 
— Brasov si un hotel la Foc
șani.

Se vor -acorda premii și 
mențiuni în valoare totală de 
cite 54 000 Își pentru fiecare, 
concurs. Lucrările se vor de
pune la Uniunea Arhitectiloi 
din București pînă la data de

DIN BRAȘOV
LA FOCȘANI

16 decembrie ora 20 — pentru 
„Postăvarul" — șl respectiv 
13 decembrie ora 14 — pen
tru hotelul din Focșani.

Temele-proqram și alte 
formații în leqătură cu 
cursurile sș pot obține la
torul de studii si documentare 
al Uniunii ■ Arhitectilor din 
București, str. Episcopiei 9. 
telefon 16 37 67

in- 
con- 
Sec-

X

Locul specialistului în miezul producției
(Urmare din pag. I) for-pur

%

pre-

popular z

II

vor- 
sus,

cu oameni repartizați de la 
regiuni, dintre care majori

ne-a 
mai

omul în care 
nostru a investit cu genero- 

ma.teriale 
are înalta datorie

dificul
tăți în ce privește asigurarea postu
rilor cu specialiști - încă de la con
stituirea tînărulni nostru iudeț O 
parte din posturi au lost com-

Indi- 
func- 

nu

mamei. care 
măcar scuza 
casnică Cu 
era de dato-

sâ-și apropie fata.

vîrsta i 
întrebări ascuțite 
părinții ocolesc, 
știință, asemenea 
„delicate" inter 

și încă într-on n

prietene 
era, lipsită

o
școala ?

înt.reba- 
în ce 

diriginții

posturi care revin, de drept, unor 
cadre de alte specialități. Așa, bu- • 
năoară, toate posturile de conducere 

■ale direcției tehnice de pe lîngă 
consiliul popular județean sînt ocu
pate de șilvicultori, în timp, ce în
treprinderea forestieră Tg Secuiesc 
duce lipsa unor asemenea cadre. 
Este aceasta o situație normală ?

— Evident — nu ' Folosiți în 
acest mod defectuos, specialiștii nu 
produc decît hîrtii conținînd „îndru
mări" și „rezoluții" Or, pentru pro
ducția efectivă, cea mai bună în
drumare este aceea pe care o dă 
specialistul la fața locului, antrenat 
direct in procesul de producție. 
„Călcîndu-se pe picioare" în birouri
le unor instituții, specialiștii nu fac, 
practic, decil să sporească tonajul 
arhivelor. în timp ce în întreprin
deri asistența tehnică necesară se 
rezumă, adesea, la simple „circu
lare"

— întreprinderea de industrie lo
cală „Prodcomplex" din Tg Mureș 
— ne informează Ionel Chiriță, in
ginerul șef al acestei unități — în 
tîmpină serioase dificultăți în asi
gurarea asistenței tehnice. In acest 
an ni s-au repartizat 2 (două) ca
dre cu studii superioare Iar restul ? 
Ne-am descurcat cum am putut, 
„achiziționîndu-le" din județul Ba
cău. din București și din alte părți, 
pe calea „micii înțelegeri". Multe

posturi ne-au rămas vacante. în 
momentul de față ducem lipsă de 
ingineri pentru concepție automati
zări, de specialiști în domeniul con
strucției de mașini, al maselor plas
tice, cauciucului și textilelor. Nu 
avem economiști, deșj in schemă 
sînt destule posturi în urma inves
tigațiilor făcute rezultă că prea 
mulți economiști sînt repartizați în 
activități neproductive, în învăță- 
mînt. în consiliile populare, unde 
îndeplinesc munci funcționărești, 
deși locul lor este acolo unde se 
hotărăște soarta producției, unde 
ar putea să-și dea măsura deplină 
a competentei.

Unii dintre cei cu care am dis
cutat ne-au vorbit despre un soi 
de „miraj" a.) muncii de birou 
Un fals miraj care tocește energii 
și competențe, o stavilă in calea 
valorificării autentice a priceperii, 
ingeniozității și talentului atîtor 
specialiști pentru formarea cărora 
orînduirea socialistă a făcut impor
tante investiții

Care sînt consecințele nefaste ale 
acestei iraționale folosiri a prețiosu
lui capital de materie cenușie ? Ne 
vorbește tovarășul Romulus Seleșiu, 
vicepreședinte al Consiliului 
județean Bistrița-Năsăud :

— Ne-am izbit de serioase

pletate 
fostele .. _ . . __ ___
tatea s-au încadrat cu seriozitate în 
muncă, socotindu-se cetățeni activi ai 
județului nostru. Alții însă n-au 
binevoit să se prezinte la posturi sau 
au venit cu titlu de „provizorat" 
pentru ca, mai apoi, să dea bir cu 
fugiții. Pentru a completa posturile 
ocupate de oameni fără calificarea 
corespunzătoare — ce era să fa
cem ? — am colindat țara jn lung 
și în lat, am discutat cu zeci de spe
cialiști Unii au răspuns cu prompti
tudine propunerilor noastre. Dar 
oare este aceasta rezolvarea fi
rească ?

- Bine, daț nu v! s-au repartizat 
tineri specialiști — proaspeți absol
venți ?

- Personal am fost delegat la re
partizarea absolvenților Institutului 
..loan Mincu" din București - pro
moția 1968 Ne trebuia un arhitect ; 
în paranteză fie spus - nu-1 avem 
nici azi... Sincer să fiu, am rămas 
destul de surprins aflînd că din cei 
200 absolvenți. 80 aveau asigurate 
locuri în Capitală Am găsit două 
tinere chiar din Bistrița Una a re
fuzat de la bun început, a doua a 
promis dar în fața comisiei a pre
ferat municipiul Constanța, în sfîr- 
șit. trei absolvenți s-au hot.ărît pen
tru județul nostru Le-am rezervat 
locuri la Casa de oaspeți, pînă la re
partizarea unor apartamente dar... 
nu s-au mai prezentat Nn este, din 
păcate, un exemplu izolat. Cred că

uneori repartițiile se dau 
mal.

Despre aceeași problemă 
bit și interlocutorul citat 
tovarășul Ștefan Huszar :

— Sînt și absolvenți care se p— 
zintă la întreprinderile la care au 
fost repartizați numai pentru a 
„Smulge" o hîrtie prin care unitatea 
să certifice că „renunță" la ei.

Ne ciocnim și cu alte mentalități 
străine eticii noastre, adevărate frîne 
în valorificarea potențialului unor 
specialiști. Astfel, dai peste cîte unul 
care, prezentîndu-se la post, nici 
nu-și desface valiza Gata, la prima 
ocazie, să lase treburile baltă, e, pe 
un alt plan, ca în povestea cu cli
nele grădinarului ; nici el nu mun
cește, nici pe altul nu-1 lasă...

Or, am ajuns la un stadiu de dez
voltare cînd asemenea practici con
stituie o frină în calea progresului 
genera! și, în primul rînd, a înseși 
regiunilor pentru care se prevede 
un ritm mai accentuat, mai accelerat. 
Repartizarea rațională a specialiști
lor, pe întregul teritoriu al țării, se 
afirmă ca o necesitate socială, ca o 
cerință obiectivă — și în același 
timp o problemă de etică și res
ponsabilitate socială, de patriotism în 

’ fapte față de prezentul și viitorul 
țării. Specialistul 
statul ....
zităte' importante valori 
și spirituale 
față de popor de a fructifica din plin 
această investiție 1

I
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insistent remorci. Dar iată că remorci există, dar 
nu sînt folosite, fie că au foit repartizate unor coo
perative agricole care n-au ce face cu ele, fie că, așa 
cum s-a văzut la Buzău, cară lemne și alte produse, 
uneori pentru salariații I.M.A
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venit 
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Nus remorci pentru recoltă
(căci duc lemnele la șef)

• Roadele toamnei bogate sînt 
strînse cu hărnicie la cooperativa 
agricolă din Udați, județul Buzău. 
Tn imagine : Aurelia Stărluc, una 
dintre sutele de cooperatoare har
nice și inimoase, ne prezintă 
mîndrefe de recoltă.

® Mijloacele mecani

Constantin 
Radu APOSTOL 
Nistor TUICU

• In multe cooperative agricole, cooperato
rii din birouri, ateliere etc. au ieșit la strînsul 
porumbului. Dar acești oameni zdraveni ce 
fac ? Se zice că muncesc de 
cuiul, altul dă cu ciocanul și 
opt oameni sint zilnic absenți 
conducerea cooperativei din 
plînge că... „nu sînt forțe" (imaginea din stînga).

• Aproximativ 700 tone de cea
pă stau în grămezi pe cîmp la 
cooperativa agricolă din Buzău. 
Beneficiarii — I.L.F.-urile din jude
țele Prahova, Brașov, Teleorman, 
Hunedoara etc. — nu se grăbesc să 
ridice marfa contractată. Cînd se 
va degrada de-a binelea vor începe 
învinuirile reciproce, „gîlceava" pe 
spatele consumatorilor. Dacă nu se 
iau grabnice măsuri, pagubele 
cresc. Pe contul cui ?

• Nu sînt suficiente mijloace pentru trans
portul recoltei ? Nu au destule remorci între
prinderile de mecanizare ? Poate că nu sînt 
destule, dar priviți ce „recoltă" se descarcă din 
remorca staționată în fața casei tovarășului Ion 
Cînjău, șeful personalului de la I.M.A. Pogoa
nele, în timpul orelor de muncă. Pentru o trea
bă „atît de calificată" ajutorul său nu putea fi 
altul decît un mecanic de întreținere — Căruțașu 
Marin (imaginea din dreapta).

Foto : Gh VintUă

CONTRAST
D@ la CIL Pipera 
numai vești bunei

(Urmare din pag. I)

rezultă simțul de buni organizatori al unor cadre de 
conducere din unitățile ■ agricole, hărnicia oamenilor 
muncii de pe ogoare, care a făcut ca strinsul recoltei 
de porumb — această mare bogăție a țării — să fie 
într-un stadiu avansat. Ne vom opri mai mult asu
pra unori cauze care determină ca în unele locuri să 
se lucreze într-un ritm lent, ceea ce are urmări 
negative asupra nivelului producției.

® Pentru unii ziua in

cepe la prînz, iar seara

la amiază

perativei au mat cum
*

se culege porumbul?

de exemplu, pînă la 3 octombrie, din cele 179 ha 
cultivate cu porumb se recoltaseră doar 60 ha. Pre- 

■ ședințele cooperativei, tov. Iul’-ă Badea, se plîngea că 
are greutăți cu participarea la muncă a cooperatori
lor. Dar exemplul este dat chiar de unii membri ai 
consiliului de conducere, brigadieri, șefi de echipă ; 
M. Dobrescu, C. Artezian, șefe de echipă, lipsesc 
multe zile de la lucru. Nu este întîmplător faptul că 
nici țăranii cooperatori din aceste echipe nu vin la 
lucru. S-a indicat tuturor unităților cooperatiste ca, 
în perioada muncilor .de vîrf, să participe la lucră
rile agricole și țăranii cooperatori care dețin munci 
administrative (contabili, socotitori, magazioneri, ges
tionari etc.). Din păcate, trebuie spus că această indi
cație, în multe unități, a rămas doar pe hîrtie. La 
Rogova, la tarlaua de porumb de la punctul numit 
Bucium, am găsit pe socotitorul de brigadă Iulian 
Șișu, cu șapte tărănci cooperatoare la lucru

De regulă, în agricultură, mai ales în campaniile 
agricole, se lucrează din plin în zilele bune de lucru 
de cînd se luminează pînă ce se înnoptează. Nu sînt 
însă rare cazurile cind se pleacă din cimp, cînd pînă 
seara mai sînt trei și chiar patru ore bune de lucru, 
în ziua de 3 octombrie, la cooperativa din Vînjuleț, 
cooperatorii din brigăzile IV și V plecaseră din cîmp 
la ora 16, în timp ce cooperativa avea de cules 
porumbul de pe mari suprafețe.

Astfel de situații se întîlnesc si în județul Con
stanța. La cooperativa agricolă Corbu de Jos, vineri, 
la ora 11,30, președintele cooperativei, Mihai Plu- 
garu, secretarul de partid, și alți invitați ai președin
telui erau la masă mare. Ce se întîmpla pe cîmp ? 
Un număr redus de cooperatori lucrau la culesul 
strugurilor și în grădina de, legume. La culesul po
rumbului erau vreo 20 de oameni angajați din alte 
localități. Nimeni nu trecuse pe la ei să vadă ce fac.

Porumbul fiind bine copt, întîrzierea strîngefii 
lui de-pe cîmp poate cauza pierderi, mai ales în 
cazul unor eventuale ploi. Sînt mai multe cauze 

rx determină întîrzierea recoltării porumbului. 
xEste vorba în- primul rînd de neajunsurile. în or

ganizarea muncii ce se constată în unele cooperative 
agricole, ceea ce face ca forța de muncă să nu lie 
bine folosită. Din această cauză, pînă pe data de 
2 octombrie, la cooperativa agricolă din Scurtești, 
județul Buzău, .au fost recoltate numai 80 de hectare 
cu porumb din cele 1 026 existente, la cooperativa 
Văcărească — 130 din 730, iar la cooperativa Smîrda- 
nu, care dispune de suficiente forțe de muncă, pînă la 
aceeași dată, din 800 hectare de porumb au»fost 
recoltate 200. Iată cura stau lucrurile în comuna 
Pogoanele. Culturile de toamnă, pe raza comunei, 
însumează multe mii de hectare. Este de la sine în- 
țeles că aici sînt și forțe puternice, capabile să efec
tueze muncile agricole într-un timp scurt și la un 
înțilt nivel calitativ,,Ne rezumăm,.la .problema recol
tării porumbului care ocupă cele mai mari suprafețe. 
La cooperativă agricola „Zori noi" din 720 hectare cu 
porumb au fost recoltate rtumai 240. De ce atît de 
puțin ? O parte din forța de muncă a cooperativei, 
dosi suficientă numeric, lucrează la voia inspirației 
delmoment. în ziua de 3 octombrie, două echipe de 
cooperatori au plecat să lucreze în afara coopera
tivei fără aprobarea tonsiliului de conducere.

Multe, foarte multe neajunsuri în ce privește folo
sirea forței de muncă se întîlnesc în cooperativele 
agricole din județul Mehedinți, județ în care recol
tatul porumbului s-a făcut numai de pe 42 la sută 
din suprafețe. La cooperativa agricolă din Butoiești.

Ion Cînjău, șeful personalului de la I.M.A. Pogoa
nele, își descarcă lemnele și cărbunii în timpul pro
gramului de lucru. Fără îndoială, aprovizionarea cu 
combustibil este o treabă de înțeles, dar de ce șeful 
personalului a scos din producție și pe mecanicul 
de întreținere Marin Căruțașu care îl ajută la 
aceeași treabă de interes . particular ? De mențio
nat că, în timp ce cooperativele agricole au nevoie 
de mijloace de transport, șeful personalului amintit 
a luat în mod abuziv remorca nr. 41-BZ-321 apar- 
ținînd I.M.A. Pogoanele. Un astfel de mod de a 
acapara remorca sau oricare mijloace intens solici
tate la lucrările agricole nu au ce căuta în activi
tatea unei întreprinderi de mecanizare.

Este cazul să 'subliniem că la I.M.A.-Pogoanele,* 
urmărindu-se realizarea planului propriu de venituri, 
nu există suficient interes pentru deservirea exem
plară a cooperativelor agricole După ce ing. Mișco- 
vicî Dan, de la C.A.P. „Victoria socialismului" din 
aceeași comună, a solicitat directorului întreprin
derii de mecanizare, tovarășul Mușat, să i se trimită 
niște remorci, acesta i-a "replicat : „încă nu mi-ai 
spus și a doua oară". Oare de cîte ori trebuie solicitat 
directorul I.M.A. pentru a răspunde unei cerințe 
imperioase ? De ce se admite ca relațiile dintre 
I.M.A. și cooperativele agrico'e să fie afectate de ne
reguli și de încălcarea obligațiilor asumate ?

Nici în județul Constanța mijloacele moderne din 
dotația întreprinderilor de mecanizare, create cu 
mari eforturi materiale și financiare, nu sînt folosite 
în modul cel mai eficient. La cooperativa -din Corbu 
de Jos, o combină de recoltat este folosită insufi
cient din lipsa remorcilor. Dar, culmea, în curtea 
sediului cooperativei două remorci nou-nouțe stau 
nefolosite !

— Nu sînt ale noastre, ne spune președintele — nl 
le-a trimis acum vreo lună de zile baza de aprovizio
nare din Constanța. Am anunțat în scris și telefonic 
baza și uniunea județeană a cooperativelor agricole, 
dar nu s-a prezentat nimeni să le ridice.

Cum este posibil ca astfel de mijloace de transport 
atît de solicitate acum în campanie să stea nefolo
site ’ Aceasta demonstrează că atît tovarășii din con
ducerea uniunii județene a cooperativelor agricole, 
cît și cei de la direcția agricolă Constanța trec rar 
și în fugă prin această cooperativă. Același lucru și 
ia cooperativa agricolă Corbu de Sus. Din cele 657 ha 
cu porumb, mai sînt de recoltat 500 ha. La cîmp lu
crau puțini oameni Cele două combine ale întreprin
derii de mecanizare a agriculturii Sibioara staționau 
la secția de mecanizare. „Sînt defecte, decretează 
președintele cooperativei" tn realitate numai una era 
defectă, iar cealaltă staționa, deoarece nu se tăiase 
drum în lan pentru a se putea lucra. Prin această 
cooperativă nu mai trecuse de multe zile nimeni din 
conducerea uniunii județene a cooperativelor si a di
recției agricole.

La Mehedinți aceleași probleme cu mijloacele 
mecanizate : lipsă de interes pentru folosirea lor. 
Cele cinci combine de porumb de la I.M.A.-Vînju 

.e.uu.x. , spune, . cuup^uuvei, uxuu^u.u ÎO seara zilOi'de 3 Octotabrie,
Dumitru. Explicațiile nu le primim pe cîmp; tinde- dfW- cînd ar fi putut face, de la inceniitul• - - - ■ - • campaniei, cel puțin 300 de hectare Directorii] I.M.A

a justiticat această nefolosire a combinelor prin aceea 
că unii președinți de cooperative agricole, cum s'nt 
cele din Rogova, Poroina Mare, Vînju Mtjre și altele 
au refuzat folosirea combinelor pe motfv că nu de- 
pănușează știuleții.

Motive care să justifice nefolosirea combinelor și a 
altor utilaje de mare randament se aduc cu sutele, 
Placa „lipsesc remorcile" a fost întoarsă și pe o 
parte și pe alta. La ultima teleconferință care a avut 
loc la Consiliul Superior al Agriculturii s-au cerut

zate să fie folosite
nur. - in.mmmam—

Grăbirea recoltatului este legată strîns de folosi
rea cu capacitate maximă a mijloacelor mecanizate 
și a celor de transport. Constatăm însă că acestea 
nu sînt întotdeauna judicios folosite. Cele întîlnite în 
județul Buzău sint deosebit de semnificative. La 
cooperativa agricolă „Zori Noi", din Pogoanele, o 
combină de recoltat porumb stătea nefolositâ. De ce ? 
„Ne lipsesc mijloacele de transport, n-avem destule, 
remorci"" spune președintele cooperativei, Munteanu” 
s-ar fi cuvenit să-l întîlnim pe președinte, ci acasă la 
el. într-o pauză prelungită. Cum este posibil în jurul 
orei 14, deci ziua in amiaza-mare, pe un președinte 
de cooperativă agricolă să-l rabde inima să stea la 
umbra acoperișului ? Dacă s-ar fi deplasat măcar 
la numai citeva sute de metri de propria d-sale lo
cuință, putea vedea două remorci uitate în curtea 
cooperativei agricole pe care o conduce. Iată citeva 
instantanee privind modul de utilizare a mijloacelor 
de transport surprinăe, fără a fi căutate, pe șoseaua 
din mijlocul comunei. în fața casei sale, tovarășul

Bineînțeles, multe din neajunsurile semnalate mai 
sus ar putea fi rezolvate prin activitatea desfășurată 
pe teren a specialiștilor de la direcțiile agricole și 
uniunile cooperatiste.

...Vineri 3 octombrie, ora 8,30 dimineața. Pe care 
rută și spre care cooperative agricole se va fi în
dreptat’ tovarășul Mihai Gheorghe, directorul Direc
ției agricole Buzău, sau ing. Ferdinand Pătrașcu, di
rector adjunct al aceleiași direcții. Mărturisim că 
am fi fost bucuroși să alergăm pe urmele lor pentru 
a lua cunoștință de eficiența activității lor compe
tente în dubla calitate de inginer și conducător al 
agriculturii județului. Nu a fost nevoie să ne de
plasăm nicăieri, deoarece, ca în alte zile, ei își ve
deau liniștiți de treburile cotidiene în birourile, se 
pare, cam prea mult îndrăgite. Aceasta, în timp ce, în 
cooperativele agricole ale județului, porumbul a fost 
recoltat în proporție de numai 26 Ia sută — repre- 
zentînd destul de puțin pentru această dată.

„Avem două mari necazuri, ne spune tov. Gh. 
Mihai — în aceste zile se culeg strugurii cooperato
rilor, și în plus nu avem suficiente mijloace de 
transport pentru combinele de recoltat porumb. 
Timpul ne favorizează și săptămîna viitoare vom 
putea mobiliza toate forțele la recoltat". Așadar, pe 
săptămîna viitoare ne așteaptă vești bune promise 
de directorul direcției agricole. Dar de ce mîine și 
nu azi ? Cînd sînt atîtea neajunsuri, atît.ea probleme 
de rezolvat este anacronică această „hibernare" în 
birouri a specialiștilor.

Raidul-anchetă de față ne prilejuiește constatarea 
că EXISTĂ SUFICIENTE FORȚE ȘI POSIBILITĂȚI 
PENTRU INTENSIFICAREA RITMULUI LUCRĂRI
LOR AGRICOLE. SE IMPUNE ÎNSĂ CA EFORTU 
RILE LUCRATORILOR OGOARELOR SA FIE 
ORIENTATE MAI JUDICIOS. SĂ SE ACORDE UN 
SPRIJIN MAI SUBSTANȚIAL ȘI CONCRET UNI
TĂȚILOR AGRICOLE, ATÎT LA RECOLTATUL 
PORUMBULUI, CIT ȘI LA CELELALTE LUCRĂRI 
DE SEZON, acordîndu-se prioritate 
agricole slab dezvoltate, unde stadiul 
cole trebuie intensificat.

„Despre noi nu scri
eți nimic ?“ este con
ținutul unei scrisori 
trimise redacției de 
un grup de munci
tori de la Complexul 
de industrializare a 
lemnului Pipera. Ieri 
dimineață am căutat 
să aflăm citeva lămu
riri la fața locului. Do
rința muncitorilor era 
firească. Decadă cu de
cadă și lună de 
colectivul acestei 
portante unități a 
nomiei forestiere 
realizat toți indicatorii 
de plan. Dar nu numai 
atît. Aici s-au dat peste 
plan, în trei trimestre 
din acest an, produse 
în valoare de aproape 4 
milioane lei și beneficii 
suplimentare de 2,5 mi

lioane lei. Toate 
timentele sint reali
zate „la zi". La aproa
pe 700 mc cherestea se 
ridică economiile de 
materie primă. O re
marcă aparte se cuvi
ne făcută 
de aprovizionare 
desfacere, 
„delicate" 
funcționat 
in tot cursul 
Dovada ? Toate 
tractele cu furnizorii și 
beneficiarii s-au 
Uzat sistematic, 
ducția primind 
mic „hrana" de 
terii prime 
iar beneficiarii 
fa așteptată, 
vede, de la C.I.L. 
pera 
bune !

sectoarelor
Și 

angrenaje 
care au 

ireproșabil 
anului.

con-

„Păgubașul" de 
furnizor

Și un protocol sem
nat și parafat în bu
nă regulă poate de
veni ulterior obiect de 
tocmeală. Ministerul 

■ Industriei Construcții
lor de Mașini și Con
siliul Superior al A- 
gricultufii au încheiat 

Uzina 
din 

să
171

De-

acte prin care 
de utilaj petrolier 
Tirgoviște trebuia 
livreze, eșalonat, 
cursul acestui an, 
partamentului de - îm
bunătățiri funciare un 
număr de 1 210 agre
gate de aspersiune 
necesare irigării cultu
rilor. Intre timp, to
varășii din C.S.A. s-au 
răzgindit, cerînd o altă 
eșaloanare. M.I.C.M. nu 
a aprobat-o. A în
ceput un adevărat 
război al „peticelor de 
hîrtie", din care în
vinsă a ieșit... unita
tea furnizoare, căreia 
i-au rămas in depozit 
205 asemenea instala
ții, cu posibilități de 
sporire a stocurilor

pînă la
A fost nevoie de 
numărate 
pentru ca agregatele 
de aspersiune refuzate 
să fie acceptate de be
neficiar, cu aerul că 
face o mare favoare 
furnizorului său ghini
onist. Acum, se 
turează un nou 
flict intre cele 
departamente, 
construiește aripile de 
ploaie cu care sini 
dotate agregatele de 
aspersiune ? In versi
unea C.S.A., agregatele 
trebuie să fie făcute 
la Tirgoviște, iar ari
pile in atelierele pro
prii de reparații. 
M.I.C.M. propune o 
altă variantă: „Dacă 
facem agregatele de 
aspersiune, să le li
vrăm cu aripi de 
ploaie cu tot; uzina 
din Tirgoviște s a spe
cializat in această fa
bricație și le produce 
mai economic". Cînd 
se va ajunge la o 
țelegere ?

tzare

Au devenit cunos
cute eforturile cadre
lor de spbeiă'liști -fdiji-, 
trd6‘ serie '- de ■ •••
prinHefl' de!v'f 
na asupra uneia 
tre pîrghiile cele 
eficiente 
plificarea 
activității

ÂZ
S.O.S. către I. L. F

Cînd se rupe caru’n drum
stau șapte și se uită

IN

zdraveni
zor ; unul fine 

uite așa șapte, 
de pe cîmp. Iar
Pogoanele se

O imagine a hărniciei

; între-’ 
a apțio- 

din- 
mai 

pentru am- 
rezultatelor 

economice 
— organizarea supe
rioară a produc
ției și a muncii. Defi
ne de consemnat sînt 
și citeva din rezul
tatele obținute în acest 
domeniu la Uzina 
țevi din Roman 
s-a aplicat in
sul de producție 
interesant studiu 
vind 
gramului 

' minare a 
foraj și 
speciale, 
noului 
vizare

de 
Aici 

proce- 
un 

pri- 
pro-stabilirea 

optim de la- 
prăjinilor de. 

a țevilor 
Introducerea 

sistem de orga- 
a producției In

Anul trecut, activi
tatea Întreprinderii de 
prefabricate și agrega
te pentru construcții 
din București era de
osebit de fructuoasă. 
Lună de lună, se ra
portau depășiri ale in
dicatorilor de plan — 
economici, financiari și 
fizici — se vorbea cu 
o justificată mândrie 
despre hărnicie, iniția
tivă, consecvență in li
chidarea neajunsuri
lor. Ce păcat insă că 
peste laurii de anul 
trecut s-a așternut 
praful, că aceste 
soarte-cheie ale 
activități rodnice 
fost pietrificate ! 
numele acestei i 
prinderi fruntașe

i re
nnet 

1 au
Re- 

intre- 
s-a

Locomotive, 
de muzeu

La combinatul pe
trochimic din Ploiești 
stau de multă vreme 
in repaus trei locomo
tive Diesel 
fabricate de uzina 
August" din Capitală. 
Nu pentru că n-ar fi 
nevoie de ele, sau că 
întreprinderea ar in
tenționa să organizeze 
o... expoziție tehnică, ci 
■iintr-un motiv mai 
prozaic. După un timp 
de funcționare, î
motivelor le-a ■.
„sorocul" să intre 
reparații generale. Con
ducerea combinatului 
s-a adresat, cum era 
și firesc, uzinei pro
ducătoare. întrebind-o 
cine efectuează repa
rațiile. Cadrele de con
ducere de la uzina 
bucureșteană au re
plicat surprinse : „Noi 
fabricăm locomotive 

. Diesel hidraulice, nu 
ne ocupăm cu repara
țiile. încercați în altă

cadrul laminorului
400 mm are ca efect, 
sporirea capacității de'’’ 

încă 15 Ctfc',', 
tone'anual. specialiștii 
de aici studiază pro
blema aplicării acestui 
program și la secția 
de filetaj a uzinei; 
calculele au evidențiat 
rezerve de creștere a 
producției pe anul in 
curs cu încă 3 000 tone 
de . piese finite, fără 
investiții sau spații de 
fabricație suplimenta
re. Concomitent, ca
litatea țevilor va 
Cunoaște o substan
țială îmbunătățire, ia
tă, deci, că organiza
rea superioară, prin 
optimizarea programă
rii producției, influen
țează nemijlocit nive
lul eficientei econo
mice.

pierdut și, in acest an, 
in loc să continue tra
diția bunelor rezulta
te, a țăcut un pas îna
poi. In 8 luni, valoarea 
producției nerealizate 
se ridică la peste 20 
milioane lei. Ceea ce 
înseamnă că 2 600 mc 
prefabricate din beton, 
81 000 mc de betoane 
și mortare n-au fost li
vrate șantierelor de . 
construcții. Nu ne ră
mâne decit să înaintăm 
o invitație după speci
ficul întreprinderii: lă- 
sați la o parte justifi
cările... prefabricate și 
concentrați eforturile 
spre înlăturarea grab
nică a „balastului" ne
ajunsurilor.

parte". S-a făcut apel 
la Uzina de automo
toare din Brașov, dar 
nici aceasta nu se o- 
cupă cu așa ceva. S-au 
rugat ploieștenli apoi 
de uzina „Electropu- 
tere" din Craiova; șl 
aici li s-a întors spa
tele. Ce să mai lun
gim vorba ! Nu s-a gă
sit o întreprindere din 
cadrul Ministerului In
dustriei Construcțiilor 
de Mașini și nici din 
alt departament care 
să repare asemenea lo
comotive — fabricate 
in țară și nu peste ho
tare. Chiar dacă de
partamentul producă
tor a uitat amănuntul 
că orice mașină după 
un timp de funcționa
re are nevoie de repa
rații să nu existe altă 
soluție decit să fie lă
sate locomotivele in 
postură de piese de 
muzeu ?
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— Colectivul nostru este preocu
pat să includă în planul său de ac
tivitate cît mai multe teme științi
fice valoroase, cu adevărat majore, 
care să intereseze în cel mai înalt 
grad producția și să ne solicite 
nouă, cercetătorilor, la maximum 
cunoștințele și pregătirea de specia
litate, aptitudinile creatoare — sol- 
dîndu-se în final cu ceva nou pen- 
tru știință și economie, ne-a declarat 
d“r. doc. ing. Viorel Visarfon, șef de 
secție la Centrul de mecanica solide
lor al Academiei.

'Mai înainte de a fi avut loo a- 
ceastă discuție finală la sediul cen
trului, întreprinsesem un raid pe lâ 
unități beneficiare și colaboratoare 
de bază ale ^acestuia, interesîndu-ne 
asupra felului cum se desfășoară 
cercetările și lucrările de valorifi
care programate pentru anul în curs, 
cum sînt îndeplinite .angajamentele, 
asumate cu aproape nouă luni în 
urmă, de cercetătorii centrului, ca 
răspuns la Chemarea institutelor 
de cercetare și proiectare din sec
torul 7 al Capitalei. Aceasta ne-a 
permis să înțelegem mai bine struc
tura planului - de activitate.

— Țdma înscrisă în planul de stat, 
privind crearea unor noi tipuri de 
suspensii pentru autovehiculele fa
bricate în țară — remarca ing.. 
Gheorghe Pițulescu, director tehnic 
la uzina „Autobuzul" din Capitală
— răspunde unei nevoi reale, pre
sante, pe care o resimțim în dome
niul realizării amortizoarelor.

Iată și punctul de vedere al șe
fului colectivului care se ocupă de 
această temă la Centrul de mecanica 
solidelor, matematicianul mccanician 
Florea Dincă-: '

— Optimizarea caracteristicilor 
elastice și disipative ale suspensiilor 
autovehiculelor — cum este formu
lată ea în planul nostru — se' înca
drează unui domeniu științific mai 
larg, de un real interes astăzi pen
tru cercetarea de specialitate, acela 
al vibrațiilor sistemelor

Idei asemănătoare, privind 
nătatea reală a unora dintre 
tivele ce stau în prezent în 
cercetătorilor de aici, au fost 
mate și în legătură cu alte 
teoria dinamică nelinearâ a disloea- 
ției, cu aplicații în fenomenele de 
rupere și oboseală ; calculul funda
țiilor încastrate ; comportarea di
namică a mecanismelor cu camă de 
la motoarele cu ardere internă, care
— lucru semnificativ — a fost bre
vetată încă din faza „instalație de 
laborator".

Această concordanță de opinii 
este, desigur, îmbucurătoare Dar c<? 
proporție există, în actualul plan al 
centrului, între temele cu adevărat 
majore și cele care ar fi putut li 
rezolvate și Ia nivel de laborator 
uzinal sau institut departamental?

Cercetătorii au ezitat să dea ci
fre exacte, recunoscînd însă că pon
derea temelor de mai mică însem
nătate este încă apreciabilă. Majori
tatea a fost de părere că, la acest 
capitol, există încă mari posibilități 
de îmbunătățire a situației existente. 
Și adevărul este că o trecere în re- 

' vistă a celor 45 teme din actualul 
plan de cercetare al centrului — 
15 de cercetare, 9 din clanul de 
valorificare și' 21 de contracte 
convenții de colaborare (unele aflate 
în faza de perfectare) — duce la 
constatarea că numărul temelor im
portante este încă destul de redus, 
că abundă temele „de serviciu" (de
terminări, încercări de rutină) sau 
cele de mai mică însemnătate teo
retică și practică. Pentru ilustrare, 
ne vom referi la diferitele măsură-; 
tori și-determinări acustice prezente 
ca separate‘W plan', cate -r-te-
djepS- — sînt rentabile, aduiînd" un • 
număr’”de contracte centrului; dâ?1 
constituie, așa cum remarcau și unii 
dintre specialiștii întrebați, simple 
„măsurători de rutină".

— Metoda respectivă a reprezen
tat cîndva o temă de cercetare — 
ne explica conf. dr. ing. -Radu C. 
Bogdan, director adjunct științific 
al centrului — dar acum aceste 
„puncte din plan" nu mai reprezintă 
decît simp’e aplicații ale ei.

— Pentru ce au fost totuși incluse 
In plan ?

—■ Pentru că nu există alte colec
tive de specialiști care să fi preluat 
metoda respectivă și să o aplice, 
eliberînd astfel pe cei care au 
creat-o, în vederea perfecționării ei 
sau chiar a creării altor metode noi, 
superioare, a răspuns interlocutorul 
nostru.

Fără a ignbra această observație 
importantă, privind nevoia ridicării 
cît mai grabnice a cercetării uzinale 
la nivelul la care să poată prelua și 
aplica cu rapiditate asemenea pro
cedee tehnice moderne, descongestio- 
nînd unitățile de cercetare specia
lizate de problematica mârunțită. 
excesiv — ne întrebăm . la cite ase
menea laboratoare a fost trimisă me
toda respectivă. în vederea preluării 
și utilizării ei de către alți specia
liști decît cei care au 
punct ?...

Printre cauzele care î 
sporirea numărului de te 
în planul de activitate ăl 
a fost invocat și nivelul 
scăzut al majorității solicitărilor în
treprinderilor productive Să vedem 
ce spune și un reprezentant al. con
ducerii unei uzine, ing. Gheorghe 
Pițulescu :

mecanice., 
însem- 
obiee- 

atenția 
expri- 
teme :

Și

pus-o la

O O O O /
Descoperind zone noi de 

inspirație, lărgind sfera 
preocupărilor în domeniu) 
compoziției tematice, lu
crările ultimei expoziții co
lective de grafică din să
lile Muzeului de artă au 
repus în discuția criticii un 
raport permanent al artei 
— artistul și actuali
tatea. E un raport care 
se îmbogățește în expresie, 
devenind în complexitatea 
lui un criteriu al valorii 
artistice.

Dacă afirmăm că într-o 
măsură importantă lucrări
le expuse relevă o eviden
tă debarasare de tratarea 
convențională a temeior, 
dacă observăm efortul de 
prospecție a. sensurilor 
multiple ale realității, con
turăm de fapt tendința ge
nerală a expoziției de fa
ță. E un efort susținut a- ' 
desea prin calități stilistice 
care ne-au permis să des
cifrăm prezența unor per
sonalități distincte cu for
mule grafice interesante, 
capabile să vehiculeze o 
intensă încărcătură emo
țională Dacă acest ra
port. realitate — artist, 
este astăzi mai ferm și 
mai tonic aceasta se dato
rează și faptul iii că în 
majoritatea lor. lucrările 
poartă în ele prețioasa ca
litate a contactului vin. ne
mijlocit cu realitatea In 
călătorii colective de -do
cumentare sau în întîl- 
niri personale cu imagi
nile noii ambianțe a

— Est® adevărat, uneori, noi, cel 
din producție, transmitem unităților 
științifice cereri insuficient prelu
crate, expresia unor nevoi locale, 
concrete, îngust delimitate. Dar cer
cetătorii — cei din uzină și, mai 
ales,, cei din unitățile specializate — 
ar trebui să ne sprijine mai 'mult în 
efortul de ridicare la nivelul unor 
tematici importante, 
constructorii de 
țara noastră au 
de viteze ; este 
să și complexă, 
cel mai adesea, 
rie de cerințe parțiale, 
de mecanica solidei ir, știind 
domeniu reprezintă astăzi i 
cipal teren de cercetare 
și de ridicare a calității produselor, 
întîrzie să-1 abordeze mai susținut — 
și nu numai matematic, abstract, ci

Un exemplu : 
autovehicule din 

dificultăți cu cutia 
o problemă serioa- 
exprimată 

printr-o
Or,

de noi, 
puzde- 

Centrul 
că acest 

un prin- 
științifi că

de formalism. Cine și-ar putea închi
pui, de pildă, că planul de activi
tate al unei unități științifice cu un 
efectiv de aproape 200 de oameni 
ar putea fi încropit în numai cîteva 
feîle ? La fel de „fulger" sînt cerute 
și alte situații, care, în mod nor
mal, sînt menite să stea la baza unpi 
activități majore, temeinic con
cepută, de perspectivă Nu este de 
mirare că, în asemenea condiții, 
unele teme de reală importanță știin
țifică și economică sînt lucrate ex- 
traplan, oarecum „nelegal", datorită 
pasiunii cercetătorilor, în vreme ce 
tematici mărunte sînt acceptate în 
număr destul de mare. Un exem
plu îl constituie metoda de calcul 
originală pentru realizarea cuptoru
lui de ciment de 3 000 de tone (ca
pacitatea a trei cuptoare actuale), 
obiectiv aflat la loc de cinste în 
planurile... Institutului de proiectare

W
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și practic, cit mai complet, con
structiv și tehnologic.

Cercetătorii — prin cuvîntul tov. 
Florea Dincâ — susțin, pe de altă 
parte, că la sugestia lor, privind 
abordarea încă de pe acum a unor 
teme care șe află în momentul de 
față în centrul atenției pe plan mon
dial și vor deveni curînd de mare 
actualitate și la noi (de pildă, sus
pensiile reglabile sau cele pneuma
tice), uzinele interesate, inclusiv 
„Autobuzul", nu s-au arătat prea re
ceptive. Oricum, in scurtarea acestui 
„dialog" cercetare-producție, ce ame
nință uneori să se lungească exage
rat, un rol important revine foruri
lor ce se ocupă cu îndrumarea și 
coordonarea activității științifice din 
domeniul 
Consiliului 
Științifice.
dintre aceste foruri face ca, în pre
zent, in loc să se preocupe de acti
vitatea științifică, de întărirea legă
turii cu dnitățile productive, cerce
tătorii să fie tracasați mai ales 
de diferitele ipoteze de reorganizare 
a centrului. Pe de altă parte, se con
stată că însuși forul îndrumător 
principal, Academia, acordă încă o 
insuficientă atenție dotării centru
lui, pe măsura importanței lui.

In sfîrșit — dar nu în ultimul 
rînd — există și anumite simptom©

construcției de mașini, 
Național al Cercetării 
Insuficienta corelare

pentru construcții, materiale de con
strucții și prefabricate. Motivul : or
ganele răspunzătoare din Ministerul 
industriei Construcțiilor nu au ad
mis încheierea unui contract cu cer
cetarea, deși, după cum recunoaște 
chiar conducerea institutului (ing. 
Emilian Baiculescu, director tehnic), 
metoda în cauză este indispensabilă 
pentru realizarea noului tip de cup
tor de ciment, menit să ne situeze 
la nivelul celor mai de seamă reali
zări similare pe plan mondial.

Am reținut ca deosebit de intere
santă și utilă opinia unor specia- 
li.ști-cercetători, proiectanți, ingineri 
din producție — care susțineau că 
receptivitatea sporită la nevoile eco
nomiei naționale nu trebuie să în
semne o așteptare pasivă, ci o pre
ocupare activă, o participare susți
nută a cercetării la conturarea unor 
planuri în care ponderea importantă 
să o aibă temele de mare rezonanță 
științifică și economică. Ipostaza pasi
vității un poate să ducă decît la si
tuația paradoxală în care atît cer
cetarea, cît și proiectarea și produc
ția vorbeso — aproape la unison — 
despre „importanța" și ,;necesitatea" 
abordării unor „teme majore, reflec- 
tînd cerințele vitale ale economiei și 
științei" — în timp ce planurile de 
cercetare abundă încă în teme mi
nore, excesiv fragmentate sau peri
ferice.

Pentru îndreptarea lucrurilor, tre
buie să se pornească de la îndepli
nirea exemplară a obligațiilor pe 
care le impun temele importante, 
cuprinse încă de pe acum in planu
rile de activitate ale institutelor. In 
cazul Centrului de mecanica solide
lor, la acest capitol se constată exis
tența unor dificultăți, deși cele mai 
multe lucrări s-au desfășurat, sau se 
desfășoară, din punctul de vedere al 
cercetării, în ritmul și la termenele 
proiectate. Astfel, dacă la tema „Opti
mizarea caracteristicilor elastice și 
disipative ale suspensiilor autovehicu
lelor" cercetarea și-a spus cuvîntul. 
etapa de realizare a primelor modele 
experimentale comportă încă unele 
decalări de termene. In vreme ce U- 
zina „Steagul roșu“-Brașov a execu
tat cu prompt’tudine noul tip de sus
pensie, preconizat de specialiștii cen
trului, cealaltă uzină colaboratoare și 
beneficiară, „Autobuzul", solicita re
cent o amînare a lucrării pînă la în
ceputul anului 1970, pe motiv că nu 
dispune de capacitățile de producție 
necesare. în acest fel, startul bun 
luat de cercetare la tema respectivă 
se va pierde, cel puțin în cazul ace
lui tip de suspensie pe care trebuiau 
să-l realizeze creatorii de autobuze 
din Capitală.

O situație asemănătoare s-a creat 
și în legătură cu o cercetare ai că
rei beneficiari direcți urmau să fie 
proiectanții din industria ușoară și, 
în primul rînd, Institutul de proiec
tări pentru industria ușoară (I.P.I.U.) 
Intr-o discuție cu, directorul tehnic, 
ing. George Cojocaru și arhitectul 
Tudor Georgescu — cel care 
ocupat direct de acest contract 
partea I.P.I.U. — a reieșit că. 
Centrul de mecanica solidelor 
onorat obligațiile contractuale 
tema respectivă, „Insonorizarea 
lelor industriale", cercetările au lu» 
sistate chiar înainte de fazele finale, 
deoarece erau necesare unele mate
riale din 
le poate 
nată, dar 
dea, încă 
ce tipuri 
ce acoperișuri) se va experimenta ? 
La fel stau lucrurile și cu o temă 
din planul de valorificare al centru
lui, efectuată în colaborare cu Insti
tutul „Proiect“-București („studiul 
experimental pe modele a acusticii 
sălii noului' Teatru Național din 
București"), care trebuia încheiată 
încă din primul trimestru al acestui 
an. Dar, Institutul „Proiect“-Bucu- 
rești nu a realizat nici pînă acum 
macheta respectivă Concluzia fi
rească este că eforturile pe care Ie 
fac unitățile de cercetare pentru îm
bunătățirea structurii planurilor lor 
de activitate trebuie să fie susținute, 
la fel de activ 
lalți parteneri 
ducția.

Acestea sînt 
tele — unele cu 
largă — pe care le-a evidențiat an
cheta de față, în legătură cu spori
rea ponderii temelor de cercetare 
importante în planurile unităților 
științifice. Ținem să subliniem că 
nu este vorba de o dispută meto
dologică, ci de o latură esențială a 
procesului transformării științei 
noastre într-o veritabilă forță de 
producție, care să constituie — așa 
cum o cer Directivele Congresului 
al X-Iea — un factor dinamio al 
dezvoltării economiei naționale.

s-a 
din 

deși 
și-a 

la 
ha- 
fost

import, pe care I.P.I.U. nu 
obține. Tema a fost amî- 
oare nu s-a putut preve- 
din fazele preliminare, pe 
de hale industriale (și cu

și d6 prompt, de cci- 
— proiectarea și pro-

cîteva dintre elemen- 
semnificație mai

cmema
13 ; 21,O La nord prin nord-vest : PATRIA — 9 î 12 ; 15 ; 1 

FESTIVAL - 8,30.; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
0 Lupii albi (în' cadrul zilelor filmului din R. D. 
mană) : REPUBLICA — 10 ; 12,30 ; 15 ; 18 ; 20,30.
O Angelica și sultanul : BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Omul care valora miliarde : LUCEAFĂRUL — 9 ; 
13,30; 16; 18,30 ; 21,45, GLORIA - 9; 11,15; 13,30;
18.15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 11.45.; 14 ; 16.15 ; 18,30
20.45, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
O Omul, orgoliul, vendetta : FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30
18; 20,30, FEROVIAR — 8,30; 11; 13,30; 16: 18,30 
EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15-; 14,45 ; 17,15 ; 20.
® Maraton : VICTORIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15.45 ;
20.45,
O My fair lady : CENTRAL — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
O Momento : LUMINA — 9,30—15.45 în continuare, 
20,45.
O Un glonte pentru general : GIULEȘTI
20,30, AURORA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; f‘ ‘ "
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
O Program pentru copii : DOINA — 9—10.
g Comisarul X și banda „Trei cîini verzi": DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Micii luptători : UNION - 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Tigrul : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30,
VOLGA — 9,15—16 în continuare ; 18.15 ; 20,30. MIORIȚA — 
9,15—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
o Dragoste la Las Vegas : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
- 15 ; 17.45 . 20, COTROCENI - 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Virsta ingrată : BUZEȘTI — 15.30 : 18 ; 20,30, PROGRE
SUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Creola, ochii-ți ard ca flacăra: DACIA — 8,45—20,30 In 
continuare; 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.
O De 2X8 minute despre Timișoara ; De la Prislop la 
Gutin ; Puii în primejdie ; Pe Arieș ; Mugurii ; Nămolul 
de Techirghiol ; Variațiuni ; Sărutări — TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.'

i. Ger-

11,15
16

Teodor CAZACU

„a -w* '
Noaptea generalilor : UNIREA
Șherlock Holmes : LIRA — 15.30 ; 18 ; 20,15.
Cavalerii aerului : DRUMUL SĂRII - 15 ; 17.30 ; 20, 
Rlo Bravo : PACEA — 15,30 ; 19.
Prințul negru : VIITORUL — 15130 ; 18 ; 20,30. 
omul momentului : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, RA-

»

»

*
21,

18,15 : 
O

18,30 ;

leștI — 15,30 ; 18 ;
20,30, FLOREASCA —

/

□ □ □ □ □
orașului și satului, a șan
tierului sau marelui obiec
tiv economic - -artiștii gra
ficieni au descoperit ade
sea ineditul, sursa creației 
autentice.

Expoziția cuprinde două 
ample secțiuni — afiș și 
grafică de șevalet. Din sec-

cifice genului, dar tinzînd 
spre exprimarea sintetică, 
concisă, evocatoare a ele
mentelor de grafică, afișiș- 
tii, mulți dintre cei ce ex
pun, au creat lucrări con
vingătoare. în care o eco
nomicoasă dar utilă dispu
nere și reevaluare a spa-

Sensul robust ai comediei
@a opinie publică sonoră

în discuția consacrată de 
„Scînteia" problemelor ac
tuale ale dramaturgiei na
ționale merită insistat, 
după părerea mea, asupra 
unor aspecte esențiale. 
Deși tînăr, teatrul româ
nesc se afirmă în contextul 
culturii universale ca o 
formă de civilizație com
plexă Teatrul nostru este 
un teatru de o limpiditate 
armonioasă, un teatru op
timist, tonic, de o logică 
a sentimentelor clasicizantă.

Caracteristicile naționale 
sînt, după părerea mea, în 
teatru mai vizibile decît în 
orice formă de cuțtură, dra
maturgia și arta spectaco
lului fiind prin însăși na
tura lor forme de expresie 
comunitare și publice. Dacă 
prin poezie se exprimă su
fletul unui popor, prin tea
tru se. înfățișează felul Iui 
de a gîndi și a reacționa 
la toate impulsurile vieții.

Există, de pildă, un tea
tru nordic. Sînt cunoscute 
caracteristicile lui : dra
matic, problematic, de o 
psihologie complicată, de 
soluții tragice, nu rareori 
surprinzătoare și 'stranii. 
Teatrul românesc cunoașle 
conflicte lineare, dap nu 
simpliste, psihologii ample, 
dar nu contorsionate, per
sonaje cotidiene, dar nu 
banale. Aceeași concepție 
robustă, optimistă, reacții 
demne au condus la faptul 
că — întocmai ca în fol
clorul românesc — caracte
rul, specificul teatrului 
nostru e dat, în mare par
te, de trăsătura lui comi
că Să fie o simplă întîm- 
plare faptul că începutu
rile teatrului românesc stau 
sub semnul acelor inocente, 
dar atît de fermecătoare., 
cînticele comice ale lui 
Alecsandri ? Și că la mai 
puțin de treizeci de ani de 
ia scrierea și reprezenta
rea lor se naște aici, la 
noi. unul dintre cei mai 
străluciți comediografi ai 
tuturor vremurilor : I. L. 
Caragiale ? Un examen al 
operei sale — am în ve
dere și strălucita, nemuri
toarea lui proză — arată 
că I. L. Caragiale e un 
scriitor satiric feroce, dar

Sică ALEXANDRESCU
artist al poporului

I

nu un sardonic. Caragiale 
nu-și tratează toate perso
najele comediilor sale, schi
țelor sale dramatice cu a- 
ceeași atitudine. Sarcasmul 
neiertător, violent, cu care 
privește pe. „eroii" lumii 
bune, satisfacția amară a 
denunțului sînt înlocuite cu 
sunetul rîsului său amabil, 
lipsit de intenția ofensei, 
străbătut chiar de o undă 
de simpatie compătimitoa

de care se bucură comedia 
la public a izvorît din 
omenia genului, din adînca 
lui eficiență terapeutică — 
să nu uităm : rîsul e cel 
mai eficace medicament 
sufletesc. Formă de parti
cipare a conștiinței obștești, 
opinie, publică sonoră, co
media scrisă în ultimul 
sfert de veac a constituit 
o expresie elocventă a fe
lului cum concepem arta i

puncte de vedere

re, cînd personajele apar
țin altor rnedii sociale, cum 
ar fi să spunem galeria 
„Miticilor".

Trăsătura aceasta domi
nantă comică, optimistă și 
tonică, trece prin opera tu
turor dramaturgilor noștri 
cei mai valoroși. O găsești 
în Victor Eitimiu — chiar 
și în tragediile sale — în 
Victor Ion Popa și în Geor
ge Mihail Zamfirescu, în 
scrisul lui Cărnii» Petrescu 
— vezi Mitică Popescu — 
în comediile lui Mircea 
Ștefânescu, Tudor Mușates- 
cu. Alexandru și Nicolae 
Kirițescu sau în piesele, 
împletind de atîtea ori la
crima cu zîmbetul, ale lui 
Mihail Sebastian.

Firul acestei tradiții a 
continuat și s-a dezvoltat, 
în ultimul sfert de veac, 
printre piesele de tea
tru cele mai iubite, cele 
mai căutate, de audien
ța cea mai amplă la pu
blic, au fost tot come
diile. Să fi izvorît apetitul 
publicului nostru pentru a- 
cest gen dintr-o funciară 
superficialitate a Iui, cum 
au insinuat uneori critici 
severi, dintr-o frivolitate 
de spirit condamnabilă ? 
N-am acest senti"ment. Cred 
mai degrabă că favoarea

parte integrantă din cauza 
generală a luptei pentru 
o nouă lume, eliberată de 
toate tarele și servitutile 
trecutului. Adeziunea caldă 
a spectatorilor la piesele 
lui Aurel Baranga, de la 
Mielul turbat la ultimele 
creații, la Ziariștii sau 
Șeful sectorului suflete 
aparținînd lui Al. Miro- 
dan, este o dovadă elocven
tă că drumul tradițional al 
comediei românești e un 
drum bun, sănătos.

Aceeași trăsătură funda
mentală își pune pecetea 
și în materie de interpre
tare actoricească. Vom uita 
vreodată cuvintele de en
tuziasm exploziv cu care 
au fost întîmpinați, și la 
noi și peste hotare, marii 
noștri interpreți de cea mai 
exemplară tradiție actori
cească : Radu Beligan,
Marcel Anghelescu, Grigo- 
re Vasiliu-Birlic, Alexan
dru Giugaru, Costache An
tonin. Ion Finteșteanu, 
George Calboreanu. Al. 
Ghibericon. fie că au jucat 
Scrisoarea pierdută, fie că 
au fost văzuți în Revizorul 
sau în Bădăranii ? Sau 

1 faptul că dintre tinerii in
terpreți relevați în ultimii 
zece ani, cei ce s-au în
scris mai puternic în con

știința spectatorilor au fost 
actori comici : Dem Radu
lescu, Toma Caragiu, Rodi- 
ca Tapalagă Ștefan Băni
că, Vasilica Tastăman.

Acest capital atît de va
loros, de neînlocuit, se cu
vine să fie păzit cu scum- 
păt.ate. înscris în interpre
tarea actoricească, dar mai 
ales în arta regiei. O regie 
inutil complicată, inutil so
fisticată, inutil barocă, o 
regie înclinată să vadă-n 
viață morbidul, întunecatul, 
tenebrosul, alambicatul este 
tot ce poate să vină mai 
esențial în contradicție cu 
spiritul teatrului nostru.

Publicul nostru are un 
instinct sigur, eliminînd ca 
pe un corp străin psiholo
gice bolnave, conflictele 
bizare, tot ce ține • de 
patologia morală. „Soluțiile" 
de viață, mai degrabă „de 
moarte", pe care le preco
nizează unele piese de tea
tru din repertoriul contem
poran occidental, sînt res
pinse de spectatorii noștri. 
Trăsăturile libertine — ca 
să nu spun pornografice — 

din alte producții de aceeași 
sorginte sînt, la fel, repro
bate ; și nu în numele 
unui condamnabil filisti
nism pudibond, ci dintr-un 
real, autentic, și verificat 
bun simț.. Poporului nostru 
îi plac piperul și ardeiul, 
dar respinge, prin instinct 
de sănătate organică, tri
vialitatea, violența, neruși
narea. De aceea, spectatorii 
noștri nu aderă la piesele 
acelor autori care în nu
mele unei „investigații în
drăznețe" scurmă, de fapt, 
în răni purulente, rău mi
rositoare. Avem un public 
educat la școala bunului 
simț, însuflețit de marile 
idealuri ale umanismului 
socialist

Teatrul românesc crește 
și se dezvoltă pe. măsu
ra audienței tot mai 
ample pe care o au aceste 
idealuri la inima și min
tea milioanelor de oameni 
ai țării noastre care vor să 
trăiască în lumină, în con
cordie cu toate popoarele 
pămîntului, sub soarele pă
cii și civilizației.

•
HOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Discuție bărbătească : MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
• Omul cu ordin de repartiție : FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Profesioniștii : VITAN — 15,30 ; ■ 18 ; 20,30.
O O chestiune de onoare : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30,
COSMOS - 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Tinerețe fără bătrînețe : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 
20,15.

• Opera română : Seară vleneză — 11 ; Don Pasquale 
— 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale- (sala Comedia) : 
Idiotul — 10, Oameni și șoareci — 20 (sala studio) : O fe
meie cu bani — 10, Părinții teribili — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Meteorul — 10,30. Nepotul lui Rameau 
20, (sala din str. Alex. Sahia) : Sfîntui Mitică Blajinu 
20.
• Teatrul Mic : Ofițerul recrutor — 10, Tango — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie_ .. _. _____ ____ __ ______ . _____  In
crengile de sassafras — 10, O casă onorabilă — 19,30 (sala 
Studio) : Anonimul — 20.
• Teatrul Giulești : Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul „Delavrancea" : Manevrele — 19,30.
• Teatrul Evreiesc de Stat : Despre dragoste, despre 
viață — 11, Dibuk — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : Tigrl- 
șorul Petre — 11, (sala din Calea Victoriei) : Nocturn I
— 21,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase1 (sala Savoy) : Birlic
— 19,30 (sala Victoria) : Femei, femei, femei — 19,30.
O Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" (la sala Palatului) : 
Festival estival — 19,30.

u

ziției și ale paginației Inte
ligente, subliniază încă o 
dată valoarea afișului poli
tic ca o componentă nece
sară a educației sociale pe 
care genul este chemat să 
o realizeze.

Afișul politic pretin
de desigur o anumită

SaSEH^BI PE MARGINEA EXPOZIȚIEI DE GRAEICĂ

țiunea consacrată afișului 
se desprind numeroasele 
lucrări consacrate Congre
sului al X-lea. eliberării 
patriei și cele consacrate 
Expoziției realizărilor eco
nomiei naționale

Așa cum se prezintă, a- 
fișcle se constituie într-o 
galerie de școală grafică. 
Pâstrînd esențialul din a- 
eeste teme n -eesare comu
nicării vii și directe, spe-

țiului mărește efectul 
plastic, optic

Lucrările semnate de 
Mihai Grosu, Veniamin 
Micu, Stan Baron, Pavlin- 
Nazarie, Dragoș Octavian. 
Gheorghiu Constantin, Du
mitru Stănescu, apelînd la 
o riguroasă stilizare a for- 
melor sau întrebuințînd fo- 
tografia documentară, utili- 
zînd funcțiile expresive ale 
culorii, sau virtuțile compo-

disciplină — în primul 
rînd a comunicări^ apoi a 
formelor - dificultatea 
găsirii metaforei celei mai 
inspirate presupunînd o 
muncă intensă Dacă nu 
întotdeauna în lucrările 
prezentate aceasta este e- 
videntă, cauza trebuie cău
tată în discontinuitatea 
preocupărilor. în lipsa unor 
concursuri permanente care

I

I
I
I

I A

să genereze calitatea și să 
stimuleze interesul

Secțiunea de grafică de 
șevalet cuprinde mai multe 
lucrări pentru că și genu
rile sînt mai variate, teh
nicile multiple. Dar și aici, 
dincolo de varietatea sti
listică sau tehnică, ceea ce 
este comun - tema reali
tății contemporane — le 
unește.

De la crochiul fugar, dar 
plin de savoarea spontane
ității, pînă la compoziția 
șlefuită, în care mijloacele 
cohcurează pentru a atin
ge subtilitățile materiei 
grafice, există o întreagă 
galerie de personalități și 
de lucrări meritînd mai 
mult decît a fi simplu ci
tate. Dintre toate aceste 
lucrări, între care există 
desigur diferențe stilistice, 
deosebiri de calitate, nu 
putem să nu remarcăm pe 
acelea care evocă din in
terior lumea, cu mijloacele 
măiestriei evoluate, în ca
re participarea la realitate 
n-are nimic declarativ — 
lucrările semnate de Mar
cela Cordescu. V Kazar. V 
Dobrian Tiberiu Nicores- 
cu, Traian Brădean, Geta 
Brătescu, Mariana Petra- 
șcu. Varietatea aceasta sti
listică trebuie salutată pen
tru că ea conține premisele 
dezvoltării unei conștiințe 
artistice suple, în care fie
care personalitate artistică 
vine cu mesajul ei propriu. 
Măsura calității este dată 

«.-deopotrivă de prezența ti-

IULIAN OLARIU

Umanismul
creației artistice

(Urmare din pag. I)

nerilor artiști Ion Donca, 
Mircea Dumitrescu. Done 
Stan, Radu Stoica, Șerban 
Drăgoescu, Damian Petres
cu, Anton Perussi.

Ceea ce îi preocupă pe 
acești tineri este capaci
tatea ,de a surprinde 
realitatea din unghiuri 
mai puțin convenționale, 
de a o reda în ceea 
ce are ea inedit artistic, o 
coincidență mai sigură în 
sfera politicului, o aplicare 
către execuția tehnică ire
proșabilă Lucrările lui Mir
cea Dumitrescu . inspirate 
din realitate sînt semni
ficative dialoguri intre om 
și mijloacele muncii sale 
Raportul acesta se desfășoa
ră calm. într-o atmos
feră în care omul și-a 
umanizat unealta. O vizi- ’ 
une autentică și care aso
ciată cu darurile de gra
vor îndăscut ale tînărului 
artist — pot genera în vii
tor lucrări de mare calitate

Colajele lui Done Stan 
stau mărturie pentru ceea 
ce numeam incidența în 
sfera politicului Lucrările
— cu accente protestatare
— înfierează ' in termeni
drastici ororile războiului 
și uriașele pierderi de sub
stanță umană produse de 
acestea t

Exprimarea lui Ion Don
ca este mai sintetică Ar
tistul realizează un ciclu 
intitulat „Familie" — în 
care se desfășoară grav o 
întreagă narațiune plastică- 
plină de amintiri, gînduri

Lucrările metaforice 
semnate de Damian Pe
trescu, prezența cu o vi- 
gumară compoziție a tînă
rului Gabriel Constanti- 
nescu lucrările Șerbanei 
Drăgoescu sau ale lui An
ton Perussi sînt tot a- 
tîtea virtualități în mare 
parte realizate de perso
nalități artistice

Istoria patriei este pre
zentă în multe din lucră
rile expuse, fie prin faptele

„Compoziție pe șantier"

legendare ale voevozilor, fie 
prin evenimentele memo
rabile ale insurecției. Am 
selectat din aceste lu
crări pe cele semnate de 
Vasile Socoliuc, compoziții 
paginate astfel ca de pe 
fundalul marilor evenimen
te istorice să se detașeze 
pregnant figurile domnito
rilor români, prețioasa scri
itură grafică a lucrării 
„Hrisov" — de Cella Gri- 
goraș — Neamțu, desenul 
sensibil al lui Constantin 
Baciu sau ciclul „Elibera
rea" de Gabriel Kazinschi

In toate aceste lucrări, ca 
o dominantă, istoria este 
interpretată mereu prin 
prisma actualității, trans- 
mițînd mesajul ei contem
poran, pilduitor. Actuali
tatea reprezintă, așadar, 
prețioasa contribuție a a- 
cestei expoziții la edifi
carea artei plastice româ
nești. Această înțelegere 
exa'ctă a resurselor proprii 
grăfi"ii .această explorare 
a valențelor aetnaliității 
merită să fie imperios sub
liniate.

Dacă nu totdeauna cali
tatea artistică egalează e- 
forturile, dacă bunele in
tenții nu sînt dublate și 
de virtuți artistice, dacă 
uneori contemporaneitatea 
este înțeleasă ca o atinge
re superficială, faptul tre
buie totuși consemnat pen
tru implicațiile lui

Dar, indiscutabil, rezulta
tele convingătoare ale aces
tei expoziții și nu nu
mai ale acesteia, de
monstrează fertilitatea au
tentică a acestei căi. pen
tru că dacă rememorăm 
titlu-iie acelor lucrări din 
ultimii ani care s-au dis
tins prin valoarea lor de 
idei emoțională deopotrivă, 
constatăm că ea era dată 
de efortul de a reflecta și 
înțelege realitatea

Iulian MEREUJA

I în urma marilor prefa
ceri revoluționare implicite 
și determinate de victoria 
orînduirii socialiste au a- 
părut noi relații între oa
meni. Progresele . tehnice 
realizate pe planul mijloa- 

! celor de comunicație au dus 
la intensificarea și diversi
ficarea raporturilor infâr- 
umane. Secolul nostru s-a 
deschis ca nici un alt secol 
spre trecutul culturii 
umane. Arheologi, istorici 
au scos la iveală perioade, 
societăți, culturi dispărute 
Un nou umanism nu poate 
neglija nimic din tot ce pri
vește existența omului con
temporan. Nimic din ceea 
ce e realmente uman 
nu-i poate fi străin.

Umanismul este o condi
ție generală, prealabilă, 
absolut necesară oricărei 
creații artistice. Orice în
străinare a creatorului de 
experiențele esențiale ale 
omului contemporan dău
nează creației sale. O 
operă care nu are nici o 
legătură cu problemele pe 

Icare le pune însăși exis
tența omului din zilele 
noastre este o încercare 
sterilă, închisă în ea însăși. 
Or, o conștiință artistică 
vie nu îngăduie închiderea 
in cercul strîmt al unei in
dividualități. Creația în
seamnă o depășire de sine 
continuă a artistului. Scri
itorul — ca și orice artist 
— este o ființă care creea
ză pentru ceilalți. Existen- 

> ța sa însăși în ceea ce are 
E ea mai bun, este un dialog 
f Dacă umanismul presu- 
| pune o lărgire și o adîn- 
8 cire continuă a conștiinței 

umane, arta e chemată să 
contribuie prin umanismul 
ei la acest proces, la o u- 
manizare continuă a omului 
Vocația scriitorului este 

n aceea a unui om care, 
a prin cuvîntul său, prin 
a participarea la marile ex- 
I periențe umane, are o mi- 
B slane umanizatoare. Căci 
I scriitorul — și artistul în 
I ger ere — nu este un în- 
g sHgurat. un izolat de 
S corpul larg al omenirii 
n și, cu atît mai puțin, de cel 
I al poporului său Scriitorul 
g este, înainte de toate, 
9 o conștiință care veghează. 
I Exprimînd sentimente pe 
I care Ie trăiește eul său 
m poetic, sentimente mai pu- 
9 țin ale sale și mai curînd 
S ale semenilor societății 
H sale, poetul le face eon
ii știente. Poetul îi face pe 
I oameni mai conștienți de 
g ceea ce simt. îi învață 
B ceva despre ei înșiși, deș- 
| pre vocația lor istorică 
| Deosebirea dintre scri

itorul care e pur și simplu 
excentric și poetul auten
tic este aceea dintre un 
om ale cărui sentimente 
sînt poate unice, dar cu 
neputință de împărtășit, și, 
prin urmare, inutile, și 
cel care descoperă noi vă- 

Briațiuni ale sensibilității 
pe care semenii săi le pot 
Însuși. Exprimînd aceste

nuanțe ale sensibilității 
comune, poetul lărgește' 
sfera spirituală a poporu
lui său și îmbogățește 
limba pe care o vorbește. 
„Din graiul lor cu-ndem- 
nuri pentru vite / Eu am 
ivit cuvinte potrivite" — 
declara Tudor Arghezi, nu 
fără o îndreptățită mîn- 
drie. Toți marii noștri 
poeți au fost conștienți ,:ă 
însumează o experiență 
mai mult decît individuală 
pe care o transmit făcînd 
uz de o. experiență colecti
vă înscrisă în limba po
porului. Artistul este, prin 
participarea sa la marile 
experiențe ale umanității 
ca și prin mijloacele de 
comunicare și de expresie 
de care se slujește, omul- 
punte. Mijlocitor între tre
cut și nrezent, între trăi
rile individuale ,și expe
riența socială, între uma
nitatea din el și umanita
tea însăși.

Un ideal -umanist ani
mă, fără îndoială, o auten
tică creație artistică. Lite
ratura e un laborator în 
care se caută — în baza 
unui etos umanist — lărgi
rea posibilităților umane. 
Expansiunea omului din 
secolul nostru, în spații și 
medii care păreau să-i fie 
prohibite, demonstrează 
prin fapte reale lărgirea 
posibilului uman. O ase
menea prospectare, o lăr
gire prin explorare a sfe
rei umanului poate fi în- 
tîlnită în unele din marile 
opere de artă ale timpu
lui nostru.

Cunoașterea și prezenta
rea omului așa cum este, 
cu luminile și umbrele 
sale, cu realitățile și posi
bilitățile sale, nu implică 
o identificare a lui așa 
trebuie să fie cu așa este. 
Ca și antropologia filozo
fică, literatura, urmărind 
realul și posibilul uman, 
ajung inevitabil la stabili
rea unor sensuri ale exis
tenței umane. Or, litera
tura ca și antropologia fi
lozofică se validează prin 
valorile pe care le pro
pune. Opera literară și o- 
pera de artă în general se 
împlinesc și se justifică 
prin valorile social-etice și 
estetice pe care le întru
pează. Iar premisă a ■ valo
rii și perenității operei de 
artă e umanismul în care 
recunoaștem cel mai înalt 
statut al conștiinței noas
tre. Numai inspirîndu-se 
din acest umanism, din u- 
manismul epocii sale, al o- 
rînduirii socialiste în care 
trăiește, numai năzuind 
spre acest umanism vor 
putea creatorii — scri
itori . și artiști, deopo
trivă — să răspundă în
demnului pe care li-1 a- 
dresează întregul popor, 
îndemn sintetizat și ex
primat atît de convingător 
în Raportul prezentat celui 
de-al X-lea Congre», de 
secretarul general al parti
dului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescuț,
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ÎNTÎLNIRE LA C.C. AL P.C.R. 
CU DELEGAȚIA PARTIDULUI 
DEMOCRAT DIN GUINEEA

Sîmbătă dimineața, tovarășii 
Gheorghe Pană, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Dumitru Popescu, mem
bru al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-au în- 
tîlnit cu delegația Partidului De
mocrat din Guineea, formată din 
Keita Mamadi, secretar al Birou
lui Politic Național al partidului, 
ministrul învățămîntului popular, 
și Dialo Taran, secretar al Fede
rației din Conakry a partidului, 
ministru al sănătății.

îh cursul convorbirii, părțile 
s-au informat reciproc asupra 
unor probleme privind politica și 
preocupările actuale ale celor 
două partide, activitatea popoare

lor român și guineez pentru pro
pășirea lor economică și spiritua
lă, pentru progres și pace, împo
triva imperialismului.

întîlnirea a decurs într-o atmos
feră caldă, prietenească.

★
In aceeași zi, delegația P.D.G. a 

părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

La aeroport, oaspeții au fost 
conduși de Petre Blajovici, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., Constan
tin Vasiliu, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și Emil 
Caragheorghe, secretar general în 
Ministerul învățămîntului.

(Agerpres)

Cronica zilei
SOSIREA UNEI DELEGAȚII 

. DE JURIȘTI DIN R. P. POLONA ,
In Capitală a sosit o delegație de 

juriști din Republica Populară Po
lonă, condusă de Stanislaw Walczak, 
ministrul justiției, care, la invitația 
ministrului justiției, Adrian Dimitriu, 
va face o vizită în țara noastră. 
Printre persoanele oficiale prezente 
la sosire pe aeroportul Băneasa se 
afla Jaromir Ocheduszko. ambasa
dorul Poloniei la București

In cursul zilei de sîmbătă, oaspeții 
au făcut o vizită la Ministerul Jus
tiției. unde au avut o întrevedere.cu 
Adrian Dimitriu, ministrul justiției. 
La întrevedere a participat Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul Poloniei 
la București. A fost, de asemenea, 
vizitată Expoziția Realizărilor Eco
nomiei Naționale „România '69". In 
după-amiază aceleiași zile, delegația 
a plecat spre Brașov.

SOSIREA MINISTRULUI , 
COMERȚULUI EXTERIOR 

AL BELGIEI
La invitația ministrului comerțului 

exterior al României, Cornel Bur
tică, sîmbătă seara a sosit in Capi
tală ministrul comerțului exterior al

■ Z
Belgiei, Henri Fayat. Pe aeroportul 
Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat 
de ministrul comerțului exterior, de" 
membri ai conducerii Camerei de Co
merț, de funcționari superiori din 
M.A.E.. precum și de ambasadorul 
Belgiei la București. Jan Adriaens- 
sen.

In cinstea oaspetelui, ministrul co
merțului exterior al României a ofe
rit un dineu. #

*
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala ministrul comerțului din 
Grecia, Epamiriondas Tsellos, care, la 
invitația ministrului comerțului > ex
terior al României, a făcut o vizită 
în țara noastră. La plecare, pe ae
roportul Băneasa, oaspetele a fost 
salutat de Cornel Burtică, ministru] 
comerțului exterior, Vasile Răuță? 
adjunct al ministrului comerțului 
exterior, Hristache Zambeti, vice
președinte al Camerei de Comerț, 
de funcționari superiori din Minis
terul Comerțului Exterior. Au fost 
prezenți Jean Ch. Cambiotis, amba
sadorul Greciei la București, și mem
bri ai ambasadei.

în cursul dimineții, ministrul grec 
a vizitat Fabrica de mașini-unelte 
și agregate — București.

(Agerpres)

(Agerpres) 10,30 —

s -

Henri Coandă
11,00 —

Programul II

20,55

(Agerpres)

dintre 
desfășu-

Sinulesca. Acom- 
orchestră con- 

Ionel Budișteanu. 
trei stele : Locui- 
pe Lavender Hill"

Telegramă
PREVIZIUNI

SPORT R. D. Germană

alchimistul Jo-

Drîmbâ eliminat în semifinale
figu-

îndepărtat. In 
aparent parado- 
fenomenul nu 

deloc obligatoriu

pedagogie 
cu prof. 

Schirmer? 
Academiei 
directorul

a redescope-

„Mondialele" de scrimă

Președintele Comitetului Perma* 
nent al Adunării Naționale a Re
publicii Democrate Vietnam, Truong 
Chinh, a adresat președintelui Marii 
Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România, Ștefan Voitec, o 
telegramă în care, în numele Adu
nării Naționale, transmite sincere 
mulțumiri pentru condoleanțele ex
primate în legătură cu decesul pre
ședintelui Ho Și Min.

la București
9

De cîteva zile se află în țara 
noastră, într-o vizită de documen
tare, ca invitat al Prezidiului Aca
demiei, cunoscutul savant de origi
ne română. Henri Coandă, specia
list și inventator în domeniul știin
țelor tehnice. Oaspetele a avut întîl- 
niri cu oameni de știință și cerce
tători români, iar sîmbătă a vizitat 
„Expoziția Realizărilor Economiei 
Naționale — România ’69". în cinstea 
sa. Prezidiu] Academiei a oferit o 
masă. •

Știri culturale

La Havana în cadrul campionate
lor mondiale de scrimă, titlul la flo
retă a fost cîștigat în mod surprinză
tor de sportivul vest-german Fred 
Wessel cu 4 victorii El l-a învins în- 
tr-yun meci de baraj cu 5—3 pe cel 
de-al doilea clasat, sovieticul V. Stan- 
kovici — 4 victorii Pe locul trei s-a 
clasat polonezul Parulski — 3 victo
rii, urmat de Romanov (U.R.S.S.) — 
2 victorii Țiu (România) 
torie la Revenu 
clasat pe ultimul

Corespondenții 
ționale de presă
priza preliminariilor o constituie eli
minarea campionului olimpic Ionel 
Drimbă. De asemenea, unul din fa- 
voriții competiției, Putiatin (U.R.S.S.), 
n-a reușit să intre în plutonul celor 
6 floretiști care și-au .. disputat titlul 
mondial.

Pentru semifinalele probei de sabie 
s-au calificat 12 sportivi | Rakita,

1 vic- 
(Franța), care s-a 
loc.
agențiilor interna- 
subliniază că sur-

t V
Programul I

8,30 — Deschiderea emisiunii. De 
strajă patriei.

9,00 — Filmul serial „Fiul mării*
9,25 — Muzică populară româ

nească,
10,00 — Transmisiune în direct din 

Piața Obor cu prilejul 
sărbătoririi Zilei Recoltei. 
Muzică populară Inter
pretată de orchestra Bar
bu Lăutaru a Filarmonicii 
„G. Enescu", dirijor Flo
rian Economu ; orchestra 
populară a Filarmonicii 
din Cluj, dirijor Iile Te- 
trade și orchestra popu
lară a Ansamblului de 
ctnteee șt dansuri din Ca
ransebeș.
Concertul de deschidere 
a Festivalului muzical 
„Toamna clujeană" (ediția 
a Il-a). în program: Frag
mente din opera „Oedlp" 
de G Enescu. Soliști : 
Zenaida Pally șt David 
Ohaneslan și „Sărbătoa
rea primăverii" de Igor 
Stravinskl. Interpretează 
orchestra Filarmonicii din 
Cluj. Dirijor Mircea Cris- 
tescu.

12,10 — închiderea emisiunii de di
mineață.

17,00 — România în finala Cupei 
Davis. Partea a II-a a re- ' 
zumatului filmat al întîl- 
nirii de tenis' 
S.U.A.-România, 
rată la Cleveland. • Fot-

Meciul România- 
Portugalia cu 7 zile îna
inte de disputarea lui. 
Prezintă Cristian Țopescu 
și Radu Urziceanu.

17.50 — Filmul serial „Maior
Vifor" — o producție a stu
diourilor sovietice.

18.30 — Realitatea ilustrată TV. —
emisiune magazin.

19.30 — Telejurnalul de seară.
20.15 — Omagiu muzical

Toamnei bogate — 
gram muzical cu Viorica 
Flintașu, Irina Loghin și 
Benone 
paniază 
dusă de

20.30 — Film cu
torii de 
~ producție a studiourilor 
engleze.

21.50 —-In lumina reflectoarelor —
Spectacol muzical-core- 
grafic în interpretarea 
formației de estradă a An
samblului Armatei.

22,40 — Telejurnalul de noapte.
22,55 — Publicitate.
23,00 — Telesport.
23.15 — închiderea emisiunii.

19,30 — Telejurnalul de seară.
20,15 — O seară Strauss. Concert 

susținut de orchestra Fi
larmonicii din Viena cu 
participarea baletului de 
Ia Volksoper.
„Improvizația de la Ver
sailles" de Moliăre. In dis
tribuție : Ion Caramltru, 
Mariana . Mihuț, Ioana 
Manolescu, Florian Pitiș, 
Florin Măcelaru, Ovidiu 
Schumacher, Cătălina Pln- 
tilie Ruxandra Sireteanu. 
Regia : Andrei Șerban.

22.10 — închiderea emisiunii.

Npzilmov, Vinokurov, Mavlihanov, 
Sidiak (U.R S S.), Bakonyi, Kalmar, 
Kovăcs (Ungaria), Pawlowski, No- 
wara, Grzegorek (Polonia) și Rigoli 
(Italia). După ce a cîștigat o grupă, 
scrimerul român Irmiciuc
eliminat în seria de 6 pierzînd la tuș- 

Montano. 
în seria a 
a ocupat

a fost

averaj in fața italianului 
Bădescu s-a clasat ultimul 
2-a, iar Octavian Vintilă 
locul 4 în grupa a 3-a.

BOX

SI REALITĂȚI LÂ 
SCARA SOCIALISMULUI

Sîmbătă seara a avut loc deschi
derea noii stagiuni a Operei Române. 
Pentru prima oară după mulți ani, 
stagiunea lirică bucureșteaiiă s-a 
inaugurat cu O premieră originală — 
opera „Decebal" de Gheorghe Dumi
trescu, in regia lui Jan Rinz eseu, ma
estru emerit al artei, și sub conduce
rea muzicală a dirijorului Paul Po- 
"'pescu.

La Casa universitarilor din Cluj a 
avut loc simbătă seara concertul 
inaugural al celei de-a 4-a ediții <i 
tradiționalului festival „Toamna mu
zicală clujeană".

Colectivul Teatrului dramatic „N. O. 
Masalitinov" din Plovdiv — R. P. 
Bulgaria — a prezentat simbătă sea
ra pe scena Teatrului Național din 
Craiova comedia „Femeia îndărătni
că" de Shakespeare. Regia spectaco
lului a aparținut lut Nikola Petkov, 
iar scenografia a fost semnată de 
Vaselin Kovacev. In rolurile princi

pale au apărut Kina Mutafova, Va
sili Tonev, Vasili Popiliev, Mario Ma
rinau. Anton Gorcev, Stoian Băciva- 
rov, Maria Stepanova. Spectacolul 
s-a bucurat de succes.I- .Wiț*-, .......

Teatrul Național dinCluj a pre-... 
rentat simbătă seara premiera pe 
țară a piesei lui Paul Anghel „Săp- 
tămîna patimilor". Cu acest spec
tacol, care s-a bucurat de un fru
mos succes, naționalul clujean inau
gurează stagiunea jubiliară prilejuită 
de împlinirea a 50 de ani de la în
ființarea teatrului.

Sîmbătă a fost inaugurată Pasa 
de cultură a sindicatelor din Galați. 
Noul lăcaș de cultură cuprinde o ele
gantă sală de cinematograf cu 700 de 
locuri, săli de conferințe, un studio 
de teatru pentru amatori, săli de re
petiții, alcătuind un armonios an
samblu arhitectural.

(Agerpres)

FOSTUL CAMPION EUROPEAN 
DE BOX LA CAT. SEMIM1JLOCTE, 
ITALIANUL SILVANO BERTINI, a 
repurtat la Florența o surprinzătoare 
victorie înainte de limită El l-a în
vins prin abandon în repriza a 3-a 

(Nigeria)-— Italianul

Iranului și României
In bazinul Parcului sportiv Di

namo din Capitală, a început ieri 
întîlnirea amicală de natație dintre 
echipele 
Probele disputate 
reveniț 
liber :
100 m fluture : A. Covaci l’04”l/10 ; 
200 m spate : Zeno Giurasa — 
2’24”5/10 ; 200 m bras : P. Teodo- 
rescu — 2’40’’3/10. înotătorii ira
nieni s-au comportat bine în ma
joritatea probelor, stabilind trei noi 

/recorduri ale țării lor : Shanghani
Hayar — 2’U”9/10 la 200 m liber; 
Azarfar Shahram — t’08”8/lQ la 
100 m fluture și Hossein-Zadah- 
Rahim — 2’49”7/10 la 200 m bras

Iranului și României, 
în prima zi au 

sportivilor români : 200 m
Marian Slavic — 2’09”9/I0;

- pe John • Tiger
intenționează să-l provoace pentru 
titlul european pe deținătorul centu-' 
rii, austriacul Orsolicș.

A

In acest sezon

Tarife reduse la stațiunile
9

balneo - climaterice

vremea
t

Munca și conducerea 
colectivă - principiu definitoriu

(Urmare din pag. I)

care declanșează o intensă vehicu
lare de idei, competente și bine do
cumentate, care atrag la dezbateri 
pe toți membrii, fac să sporească 
eficiența muncii și conducerii colec
tive. Interesul fundamental al di
rectorilor nu este acela de a obține 
în ședințele comitetelor de direcție 
o aprobare automată a părerilor lor, 
a deciziilor propuse, ci înfățișarea 
liberă, sinceră a tuturor punctelor 
de vedere — chiar contradictorii — 
care oferă ,o multitudine de so
luții, din care să se aleagă cea 
bună. Din schimbul de opinii tre
buie să se desprindă măsurile mo
bilizatoare, menite să stimuleze ini
țiativa colectivă, responsabilitatea 
față de bunul mers al activității în
treprinderilor.

Tocmai gîtuirea părerii specialiș
tilor, a propunerilor și sugestiilor 
oamenilor muncii explică de ce, țină 
acum, analizele economico-financiare 
nu au ocupat locul cuvenit în activita
tea unor comitete de direcție, de ce 
atunci cînd acestea s-aii; făcut s-au 
mărginit la... constatarea unor defi
ciențe, fără a se aprofunda cauzele 
lor și măsurile necesare înlăturării 
neîntîrziate a acestora. De altfel, 
trebuie să spunem deschis, proble
mele economico-financiare nu sînt 
cunoscute în mod temeinic de către 
toți membrii comitetelor de direcție, 
ele fiind socotite ca sarcini exclu
sive ale compartimentelor de specia
litate din întreprinderi. Ca urmare, 
unele cadre tehnice și unii spe
cialiști din producție nu partici
pă la efectuarea analizelor, la 
dezbaterea soluțiilor în ședințele 
de lucru ale corflitetelor de di- 5 
recție 'și nici la luarea decizi
ilor. Asemenea stări de lucruri 
se perpetuează de multă vreme la 
fabrica „Munca" din Ovidiu. Conse
cințele? în primul semestru al a- 
cestui an. cheltuielile neproductive 
au depășit 1,4 milioane lei, iar chel
tuielile la 1 000 de lei producție 
marfă au fost unele din cele mai 
mari pe județ. Și la întreprinderea 
de construcții-montaje" nr. 12. unde 
activitatea comitetului de direțție 
continuă să aibă neajunsuri, s-au 
depășit cu mult cheltuielile prevă

zute, în condițiile în care- planul de 
producție și de dare în folosință a 
obiectivelor nu a fost realizat. La 
această unitate, o parte din membrii 
comitetului de direcție, Îndeosebi 
reprezentanții salariațiior, nu sînt 
informați sistematic asupra stadiului 
îndeplinirii sarcinilor de plan și 
evoluției situației economico-finan
ciare. O stare de lucruri inad
misibilă i de ea se face răspunză
toare și organizația de partid din a- 
ceastă întreprindere, care o tolerea
ză și nu trage la răspundere, pe 
aceia care trebuie să ducă la înde
plinire hotărîrile comitetului de di
recție.

Uneori, perpetuarea practicii de a 
ignora principiul muncii și condu
cerii colective este facilitată chiar 
de atitudinea manifestată de către 
forurile de resort ale unor între
prinderi. La întreprinderea integra
tă de lînă. la IPROFIL, participa
rea reprezentanților ministerelor In
dustriei Ușoare și Economiei Fores
tiere, ai departamentelor de spe
cialitate — la ședințele comitete
lor de direcție — este, formală., 
simbolică. Delegații acestor toruri 
iau în considerație doar părerile 
directorilor și nu se dovedesc recep
tivi lă alte puncte de. vedere. 
Asemenea practici trebuie neîn- 
tîrziat curmate, prin intervenția 
conducerii ministerului amintit — și 
aceasta cu cît mai repeae, cu atît 
mai bine.

Adîncirea muncii și conducerii co
lective este o condiție esențială a 
perfecționării necontenite a activită
ții comitetelor de direcție din între
prinderile județului. Această necesita
te trebuie bine înțeleasă de organele 
și organizațiile de partid. Complexita
tea și amploarea sarcinilor planului, 
din acest an și din anul viitor, reali
zarea obiectivelor stabilite de Con
gresul al X-lea al P.C.R. impun 
desfășurarea unei activități științifi
ce, eficiente, în deplină cunoștință 
de cauză, în toate întreprinderile 
O asemenea activitate trebuie să sti
muleze forțele și inițiativa oameni
lor muncii, priceperea și competen- « 
ța lor în toate unitățile economice, 
în scopul ridicării pe o treaptă supe
rioară a eficienței economice.

Confort, camere bine încăl
zite, liniște, aer tonifiant gă
siți in acest sezon la BOR- 
SEC, BUȘTENI, LACUL RO
ȘU, PREDEAL, SINAIA, SO- 
VATA, TUȘNAD, BAZNA, 
BUZIAȘ, CACIULATA, CALI- 
MĂNEȘTI, OCNA SIBIULUI, 
SÎNGEORZ, SLĂNIC-MOL- 
DOVA, EFORIE-NORD.

Bilete pentru odihnă sau 
tratament pot fi procurate prin

agențiile și filialele O.N.T. din 
țară. După preferință și nece
sități se pot reține locuri în 
oricare dintre pitoreștile noas
tre stațiuni balneo-clima- 
terice.

De menționat un amănunt 
foarte important : in această 
perioadă tarifele sînt reduse, 
iar costul transportului pe 
C.F.R. și prin l.R.T.A. 
scăzut cu 50 la sută.

Timpul probabil pentru zilele 
de 6, 7 și 8 octombrie In țară : 
Vremea continuă să se încălzeas
că ușor la începutul intervalului, 
mai ales în jumătatea de țgpd-vest 
a țării Cerul va fi variabil, cu 
înnorări mai. accentuate în Mol
dova și Transilvania, unde vor că
dea ploi locale In rest, ploi izo
late Vînt slab, pipă , la 
predominînd din sectorul 
Temperatura va scădea 
sfîrșitul intervalului. începînd din 
nordul țării Minimele vor fi cu
prinse între 4 și 14 grad?, iar ma
ximele între 15 și 25 de grade. 
Ceață 
lului 
tinuă 
va fi 
potrivit. Temperatura în creștere.

potrivit, 
vestic, 

ușor la
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Pentru fiecare dintre 
noi, călătoria în timp 
înseamnă un proces 
deocamdată ireversibil 
de trecere spre amur
gul mai mult sau mai 
puțin 
mod 
xal, 
pare 
la scara unor mari co
lectivități, a unor țări 
întregi. E un adevăr 
pe care-I cunoșteam și 
pe care l-am redesco
perit cu prilejul unei 
recente vizite în Repu
blica Democrată Ger
mană.

Mai fusesem acolo în 
urmă cu doisprezece 
ani. Eforturile nu iz
butiseră încă să înlă
ture cicatricele ulti
mei conflagrații mon
diale. La Berlin, la 
Dresda, pretutindeni, 
ruinele alternau cu 
suprafețe imense a- 
coperite de cărămizi. 
Sute de mii’, milioane 
de paralelipipede ro- 
șietice erau așezate 
meticulos, în cîteva 
straturi suprapuse, ca 
niște ciclopice temelii 
ale renașterii așezări
lor distruse.

Acum, cărămizile 
s-au rînduit pe verti
cală, vindecînd rănile 
adînci săpate de bom
be și alcătuind o pro
fuziune de blocuri 
multiforme și mulfi- 
colore. O adevărată 
frenezie a construcției 
bîntuie fiecare ‘oraș 
prin care am trecut, 
subliniată "de contras
tul violent eu cele 
cîteva clădiri înqă în
semnate cu pecetea 
războiului.

Tntr-un sens 
rat, mișcarea pe ver
ticală caracterizează 
Întreaga viață econo
mică a țării socialiste 
prietene Factorul di
namic a) acestei miș
cări îi constituie suc
cesele unei industrii 
puternice La Magde
burg, directorul Uzi
nei 11 a Combinatului 
„Ernst Thălmann". 
care produce instala
ții complete pentru la
minare. mi-a înfățișat 
creșterea conștantă a 
producției în limbajul 
sobru și eficient al 
cifrelor ■ față de 1962. 
s-au 
rtiri i 
1965, 
1967.
1968 
nă. 
sută
1969 i 
tonic.

Directorul m-a asi
gurat că o contribuție 
deloc neglijabilă a a- 

Școala suneri-
Mag- 
cpn- 
între 
pepi-

reforme a învâțămîn- 
tului superior

Despre acest eveni
ment, care se va des
fășura cu o intensita
te crescîndă pînă în 
1975, am discutat cu 
reprezentanți ai con
ducerilor Ministerului 
învățămîntului Supe
rior, Universității
„Humboldt", Institutu
lui pentru învățămîn- 
tul superior. Școlii su
perioare de 
din Dresda, 
Wolfgang 
membru al 
de științe, 
Institutului central de 
cercetări fizico-chimi- 
ce. Dincolo de obiecti
vul concret al reformei 
— restructurarea învăț 
țămîntului superior, 
în scopul adaptării la 
exigențele oreseînde 
ale progresului teh- 
nico-științific și la ne
cesitatea imperioasă a 
satisfacerii cererilor

Impresii de 
călătorie din

industriei — ceea ce 
m-a izbit cu deosebire 
a fost referirea una
nimă la studiile de 
prognoză întreprinse 
la diferite niveluri. 
Pentru că reforma în
săși este un rod al a- 
cestor studii, care an
ticipează dezvoltarea 
învățămîntului superi
or pînă în anul 1980. 

conside- 
uneori, o 

dezordonată a 
dove- 

mod 
de- 

obiș-

Previziunea, 
rată încă, 
fiică 
imaginației, își 
dește astfel în 
grăitor eficiența, 
venind o metodă 
nuită de lucru

Cu un alt tip 
previziune m-am 

la Magdeburg, 
arhitectul șef

de 
în-

15 și 25
slabă la începutul interva- 
în București : Vremea con- 
să se încălzească ușor Cerul 
variabil. Vînt slab, pînă la

înregistrat spo- 
de,_ 124 la sută în

157 la sută în
163 la sută în 

în această lumi- 
sporul de 173 la 
prevăzut nentru 
nu pare deloc u-

dus-o 
oară tehni-ă din 
deburg. Pe baza 
tractului încheiat 
uzină și această 
nieră de cadre, stu
denții primesc sarcini 
con Tete, elaborează 
lucrări cu caracter a- 
plicativ. Este încă o* 
dovadă a apropierii 
lumii universitare de 
industrie, proces în
ceput mai de mult și 
care a căpătat un nou 
și hntărît.or impuls da
torită celei de-a treia

tîlnit 
unde __
mi-a înfățișat planul 
de 
dată 
am ___
cljeta finisată cu gri
ja detaliului sugestiv, 
dispunerea în spațiu 
a construcțiilor mo
derne, pe ample ma
gistrale deschise către 
cele patru vînturi. Pe 
malul Elbei. viitoare
le centre de odihnă 
și recreere prezentau 
contururi insolite, a- 
coperișuri de o grație 
aeriană, terase suspen
date deasupra lunecă
rii leneșe a valurilor...

Intr-un alt punct de. 
pe malul Elbei, în su
perba . „Elveție saxo
nă", acest insolit ar
hitectonic pălește în 
fața peisajului. Acțiu
nea milenară a vîntu- 
lui și a ploii a faso
nat stîncile în grupuri 
masive de coloane ce
nușii, pe care le-am 
admirat de pe cele
bra punte Bastei Lîn-

sistematizare. O 
cu explicațiile, 

urmărit, pe ma-
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Ion HOBANA ț

gâ mine — un grup 
ae tineri a căror exu
beranță verbală amu
țise. I-am regăsit, a 
doua zi, contemplînd 
cu aceeași reculegere 
„Madona Sixtină" a 
divinului Rafael, în 
marea sală a Zwinge- 
rului din Dresda. (In 
urmă cu doisprezece 
ani, lucrările . de re
staurare a muzeului, 
distrus aproape com
plet de bombarda
mente, nu fuseseră 
terminate. Acum, după 
ce s-au cheltuit aproa
pe 20 de milioane de 
mărci, impozanta clă
dire barocă e aidoma 
ca înainte de februa
rie 1945). Am aflat că 
vin tocmai din celălalt 
capăt al țării, din por
tul Stralsund, unde se 
află cel maj mare șan
tier de vase pescă
rești din lume. La în
toarcerea din conce
diu, aveau să reintre 
în marele angrenaj 
care construiește ac
tualmente o serie de 
nave de pescuit și 
frigorifice „Atlantik", 
destinate mărilor tro
picale.

Am văzut împreună 
și muzeul porțelapuri- 
lor din Meissen, admi- 
rînd produsele fragile 
ale virtuozității meș
terilor care-și transmit 
îndemînarea și talen
tul din generație în 
generație,, de mai bine 
de 250 de ani. Adică de 
cînd
hann Friedrich Bott- 
ger 
rit secretul porțelanu
lui, știut pînă atunci 
doar în Orient, și i-a 
oferit astfel protecto
rului său, August II 
Cel Puternic, prinț- 
elector al Saxoniei, 
prilejul de a întemeia 
o manufactură. Istoria 
acestei redesconeriri 
este păstrată în relic
vele și tablourile din 
castelul fortificat Mo
ritzburg, a cărui piață 
centrală mi-a amin
tit, într-o străfulgera
re, de Sighișoara.

Am revăzut Weima- 
rul, de-a pururi im
pregnat de prezența 
lui Goethe, și Potsda- 
mul, cu palatele lui. 
prin care se preumblă 
umbrele împăcate ale 
lui Frederic cel Mare, 
și Voltaire. Am urcat, ț 
în cuibul de vulturi al 
cetății Konigstein și 
am străbătut pădurile 
fremătătoare ale Tu- 
ringiei. Am aplaudat 
spectacolul dat cu pri
lejul sărbătoririi zia
rului „Neues Deut
schland" și opera „în
toarcerea luj Ulise" de 
Monteverdi. Și. mai 
ales, am simțit pretu
tindeni căldura senti
mentelor de reală pri
etenie față de poporul 
român; nutrite de a- 
cești oameni care per
petuează tradițiile unei 
vechi civilizații, clă
dind edificiul trainic 
al civilizației noi, so
cialiste.

(Urmare din pag. I)

recoltele planificate ? Au produs 
cantitățile contractate 7 Vizitînd gră
dinile. se poate constata că produc
ție există. Dar. din păcate, legumele 
de pe suprafețe importante se de- 
preciază în cimp, întiucit ritmul de 
recoltare este extrem de lent. (în 
unele zile nici nu s-a recoltat)

Trebuie arătat că situația mențio
nată în județul Ilfov se întîlnește și 
in alte județe. Există, e adevărat, și 
excepții, și e locul să evidențiem 
Uniunile județene ale cooperativelor 
agricole din județele ARAD- BIHOR, 
PRAHOVA, TIMIȘ. DOLJ, ale căror 
unități și-au îndeplinit contractele 
în proporție de 80—85 la 9!ută Dar 
aceste excepții nu pot înlătura seri
oasele perturbări pe care le creează 
aprovizionării în special județele 
BACĂU. BOTOȘANI. 
dîmbovița, tulcea,

BRAILA 
„......... .... ___ , GALATI,
IAȘI prin atitudinea reprobabilă a 
consiliilor de conducere din nume
roase cooperative agricole care n-au 
livrat pînă’ acum nici 50 la sută din 
cantitățile contractate.

în foarte numeroase cazuri, în a- 
ceste județe există mari suprafețe 
de legume nerecoltate ; produse atît 
de căutate, cum sint roșiile, ardeii, 
cartofii, rădăcinoasele, se alîă și as
tăzi pe cîmp, întrucît. ca și în Ilfov, 
recoltarea se desfășoară într-un ritm 
nepermis de lent. Cînd semnalezi si
tuația neîndeplinirii contractelor, 
respectivii factori de răspundere o- 
bișnuiesc să- spună cam așa : „Știm, 
tovarășe, am analizat și noi situația, 
am dat indicații, sînt greutăți în a- 
cest an“, ei trecînd în realitate cu 
vederea că îndeplinirea contractelor 
este privită cu ușurință, cu lipsă de 
răspundere Este locul să amintim 
că societatea noastră se bazează ne 
îndeplinirea conștiincioasă a înda
toririlor fiecărui membru al ei, că

există o anumită disciplină socială 
bine stabilită. Contractele presupun 
și ele o anumită disciplină — dis
ciplină contractuală — care trebuie 
respectată cu toată strictețea de că
tre toți factorii angrenați in procesul 
aprovizionării.

După cum se știe, țărănimea pri
mește din partea clasei muncitoare, 
a statului un important și multilate
ral sprijin. Zeci și sute de milioane 
de lei se alocă pentru mecaniza- 

mai multe 
mașini să

re, pentru ca tot 
tractoare și alte 
fie trimise an de an agriculturii ; 
mari fonduri se cheltuiesc pentru spo
rirea producției de îngrășăminte, 
pentru chimizarea agriculturii ; cresc 
mereu sumele destinate pregătirii și 
retribuirii corespunzătoare a 'cadrelor 
de ingineri, agronomi și a altor spe
cialiști ; se îmbunătățesc in ritm ra
pid condițiile de confort și civiliza
ție, de aprovizionare și deservire pe 
toate planurile in satele noastre. Toa
te acestea creează, pe lingă aspectul 
strict juridic, legal, al îndeplinirii 
contractelor obligația morală a țără
nimii de a răspunde acestui sprijin 
prin grija pentru onorarea corectă a 
tuturor angajamentelor asumate, 
ceasta este 
importante de realizare a contribu
ției sale la opera de construire a so
cialismului.

In condițiile în care timpul este 
tnaintat, este nevoie de măsuri ur
gente, bine gîndite și conduse. în
treprinse atît de Consiliul Supe
rior a! Agriculturii, Uniunea Na
țională a Cooperativelor Agricole de 
Producție, cît și de organele agricole 
județene, care să determine strînge- 

"rea de pe cimp a întregii producții 
de legume și fructe existente și li
vrarea ei neîntîrziată către benefi
ciari.

A-
una din- formele cele mai

UN TRIB LA NIVELUL 
EPOCII DE PIATRĂ

fără adăpost, iar 37 000 de locuințe 
au fost distruse sau avariate. Au 
fost

Dr. Robert Carneiro, expert etno
log la „American Museum of 
tural History", a declarat că i

■ jungla Columbians a fost descoperit 
un trib al cărui grad de civilizație 
se situează la nivelul epocii de pia
tră. Potrivit savantului american, tri
bul vorbește o limbă necunoscută 
încă în lump. Tribul a fost desco
perit de o echipă însărcinată să gă
sească pe un cunoscut negustor de 
blănuri, Julian Gil, care se pierduse

■ în jungla columbiană. Echipa a dat 
incidental peste acest trib, captu- 
rînd mai mulți membri ai acestuia. 
Captivii au fost aduși în localitatea 
La Pedera, unde s-a constatat că 
ei nu vorbesc nici una' din cele 15 
limbi amazoniene. Dr. Carneiro a 
afirmat că membrii acestui trib ar 
putea să fie supraviețuitorii vechi
lor Yuri, un trib care se bănuia 
că s-a stins cu un secol și jumătate 
în urmă.

SUTE DE MII 
DE SINISTRAȚI 

IN ALGERIA Șl TUNISIA
Ploile torențiale care au continuat 

să cadă neîntrerupt asupra Algeriei 
în ultimele zile du 'provocat mari 
inundații. Potrivit unui bilanț pro
vizoriu transmis de posturile alge
riene de radio șt televiziune, nu
mărul sinistraților se ridică în pre
zent la 200 000 de persoane, dintre 
care 80 000 au rămas complet fără 
adăpost, iar pagubele materiale sînt 
considerabile. Semiluna Roșie Al
geriană a solicitat sprijinul organi
zațiilor internaționale în vederea 
salvării sinistraților. Ploile torențiale 
au provocat inundații catastrofale și 
in Tunisia. La Tunis a avut loc o 
reuniune a Consiliului Republicii, 
organ suprem de stat, care a con
statat că în urma acestor calamități 
302 de persoane și-au pierdut via
ța, 100 000 de persoane au rămas

adoptate o serie de măsuri.

REACȚIA DIRIJATĂ
A SINTEZEI 

TERMONUCLEARE 
ESTE POSIBILĂ

Uniunea Sovietică a fost obți- 
plasmă densă cu o concen- 
relativ mare a particulelor și

In
. nută 

trare
cu temperatura de ordinul a 5—6 
milioane grade. Această plasmă, 
realizată în .instalații sovietice de 
tipul „Tokamak", este stabilă. Parti
culele din ea „trăiesc" timp îndelun
gat. După cum a declarat unui co
respondent al TASS acad. Lev Arți- 
movici, acest rezultat important este 
rodul unor experiențe comune cu 
ajutorul instalațiilor create în Uniu
nea Sovietică cu participarea fizicie
nilor englezi. Aceștia au adus în 
Uniunea Sovietică aparataj propriu 
și au avut un rol important în expe
riențele efectuate. Profesorul Melvin 
Gotiib, de la Universitatea Prince
town din S.U.A., a subliniat că re
zultatele obținute datorită colaborării 
sovieto-engleze sînt îmbucurătoare 
pentru întreaga lume. „Ne convin
gem pentru prima', oară, a spus el, 
că reacția dirijată a sintezei termo
nucleare este posibilă. Pînă acum nu 
eram absolut convinși de aceasta. 
Mai rămâne problema cît de avan
tajoasă este ea sub aspect economic. 
Dar acum este clar că în principiu 
acest lucru este posibil și sîntem plini 
de speranțe".

RAPORT PRIVIND 
MORTALITATEA 

INFANTILĂ 
ÎN AMERICA LATINĂ

lntr-un raport difuzat de Oficiul 
pan-american al sănătății, cu sediul 
la Washington, se arată că 44 la 
sută din decesele înregistrate în 
America Latină sînt ale copiilor în

vîrstă pînă la cinci ani, cauza lor 
principală fiind subalimentarea. Ra
portul subliniază lipsa personalului 
sanitar calificat și recomandă ca 
guvernele latino-americane să adop
te măsuri legislative pentru îmbu
nătățirea condițiilor de trai j{ a 
asistenței sanitare în această regiune 
a lumii.

CAMPANIA MONDIALA 
ÎMPOTRIVA POLUĂRILOR
O campanie mondială pentru « 

atrage atenția opiniei publice asupra 
problemelor poluărilor care amenin
ță sănătatea, securitatea și echili
brul biologic al planetei noastre va 
fi lansată de Federația mondială a 
orașelor înfrățite, precum și de aso
ciațiile „Europrotection" și „Omul 
și apa". Începerea campaniei a și 
fost marcată la Paris prin deschi
derea la aeroportul Bourget a unei 
expoziții organizate de cele două 
asociații menționate. Cu acest prilej 
au fost organizate conferințe și 
„mese rotunde" consacrate în spe
cial poluării apelor și atmosferei, la 
care au participat specialiști din mai 
multe țări.

DACĂ AR FI REZOLVATĂ 
PROBLEMA FENOMENULUI 

DE RESPINGERE...
Banii cheltuiți pentru producerea 

inimilor artificiale ar trebui folosiți 
mai bine pentru cercetările în do
meniul creării unui procedeu care să 
garanteze imunitatea biologică — 
afirmă dr. Pierre Grondin de la In
stitutul de cardiologie din Montreal, 
care a efectuat 9 din cele 14 trans
plantări cardiace făcute în Canada. 
El consideră că atunci cînd va fi re
zolvată problema fenomenului de 
respingere, medicina va obține o 
mare victorie și asupra cancerului 
deoarece forma de manifestare a or
ganismului uman este similară în cele 
două cazuri.



SESIUNEA O.N. U,

DEZBATERILE
DE POLITICA GENERALĂ

Plenara C.C. al Frontahi
Patriei din Vietnam

NEW YORK 4 (Agerpres). — în 
cadrul dezbaterilor de politică ge
nerală, în ședința plenară de vi
neri a Adunării Generale au luat 
cuvîntul miniștrii afacerilor exter
ne ai Republicii Populare Mongole, 
Sierrei Leone, Irakului, R.S.S. Ucra
inene, Nepalului, Arabiei Saudite, 
statului Costa Rica și Salvadorului.

în actuala situație internațională, 
a arătat ministrul afacerilor exter
ne al Republicii Populare Mongole,
L. Toiv, se impune adoptarea unor 
măsuri practice, concrete, pentru 
întărirea securității internaționale, 
dezvoltarea colaborării dintre state și 
lichidarea rămășițelor colonialismu
lui. Vorbitorul a subliniat pericolul 
ce-1 reprezintă pentru pacea între
gii lumi continuarea războiului din 
Vietnam și criza din Orientul A- 
propiat.

în intervenția sa, ministrul afa
cerilor externe din Sierra Leone,
M. Foray, a condamnat regimul ra
sist din Rhodesia .și politica discri
minatorie a regimului din Republi
ca Sud-Africană față de Namibia. 
Foray a arătat că țgra sa se pro
nunță pentru respectarea rezoluției 
Consiliului de Securitate din 22 no

iembrie 1967 tn problema Orientu
lui Apropiat.

Ministrul afacerilor externe al 
R.S.S. Ucrainene, D. Z. Belokolos, a 
subliniat necesitatea ; primordială a 
elaborării unor măsuri îndreptate 
sure prevenirea • războaielor și întă
rirea păcii generale. El s-a pronunțat 
pentru reglementarea pașnică a răz
boiului din Vietnam și a crizei din 
Orientul Apropiat, pentru retragerea 
trupelor americane din Coreea de 
sud. D. Z. Beloko.los a acordat o a- 
tenție deosebită problemelor secu
rității europene și ale dezarmării.

Dejun oferit de ministrul 

de externe al României 

în cinstea iui U Thant
Ministrul afacerilor externe al 

Republicii Socialiste România, Cor- 
n'eliu; Mănescu, a oferit sîmbătă un 
dejun în saloanele misiunii perma
nente a țării noastre la O.N U„ -în 
cinstea secretarului general al 
O.N.U., U Thant

An participat lordul Caradon, pre
ședinte al Consiliului de Securitate 
pe luna în curs, șeful delegației An
gliei la actuala sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., Iakov Malik, loc
țiitor' al ministrului afacerilor ex
terne, șeful delegației U.R.S.S., Ar
mand Berard, șeful delegației Fran
ței, William Buffum, locțiitorul șe

R. F. G.

Configurațiile noii formule 
guvernamentale

CORESPONDENȚA DIN BONN DE LA MIRCEA MOARCAȘ

Potrivit ultimelor evoluții politice 
post-electorale, a devenit acum si
gur că, peste puține zile, locul 
marii coaliții care a condus desti
nele politice ale R. F. a Germaniei 
în ultimii ani va fi luat de o mini- 
coaliție, avînd drept protagoniste 
partidele : social-democrat — apre
ciat de presa de aci ca marele în
vingător al scrutinului de duminica 
trecută și liber-democrat — marele 
învins. Deși mandatul actualului ca
binet expiră abia la 20 octombrie, 
dată la care urmează să fie în
vestit noul cancelar, alegerea aces
tuia nu mai este din acest mo
ment decît o chestiune de ordin for
mal. în urma ratificării de către 
grupurile parlamentare ale social- 
democraților și liber-democraților a 
acordului intervenit între liderii ce
lor două partide, a devenit clar că 
mandatul de cancelar va fi încre
dințat președintelui Partidului so
cial-democrat, actualul vice-cance- 
lar și ministru de externe, Willy 
Brandt. La 21 octombrie, șeful 
statului, G. Heinemann, se va
prezenta în fața Bundestagului,
pehtru a-1 propune pe noul
cancelar. Deputății vor trebui a- 
tunci să se pronunțe imediat, fără 
dezbateri, asupra acestei propuneri. 
Pentru alegerea cancelarului este 
necesară majoritatea absolută a vo
turilor, adică aprobarea din partea 
a cel puțin 249 deputați.

Prima și cea mai importantă con
secință a acordului intervenit între 
P.S.D.G. și P.L.D. este trecerea 
creștin-democraților, după două de
cenii de guvernare, pe băncile mai 
puțin confortabile ale opoziției Șe 
pare, în lumina declarațiilor fă
cute de liderii acestui partid, că 
U.C.D.-U.C.S. nu prea se împacă cu 
această situație, pe care o consideră 
doar provizorie, și, în orice caz, 
opoziția pe care cabinetul Brandt- 
Scheel o va avea de înfruntat va fi 
— după' cum se exprimă multe zia
re vest-germane — redutabilă.

Foarte mult sînt comentate aici 
ți șansele noii coaliții pornindu-se 
de la faptul că ea totalizează 254 
de locuri în parlament din 496, 
adică o majoritate de numai șase 
mandate. în plus, aripa conserva
toare a liber-democraților nu prea 
privește cu ochi buni acordul cu 
social-democrații De altfel, trei din 
cei 30 de membri ai grupului 
parlamentar al partidului, în 
frunte cu fostul președinte Erich 
Mende, s-au abținut de la vot. în 
momentul ratificării acordului. v Si
tuația și, mai ales, înfruntările exis
tente în sinul P.L.D., introduc un 
oarecare element de incertitudine 
în ce privește viitorul mini-coaliției. 
De pe acum se vorbește, astfel, de 

fului delegației S.U.A., C. V. Nara- 
simhan, secretar general adjunct 
pentru problemele Adunări! Gene
rale, Ralph Bunche, secretar general 
adjunct cu problemele politice spe
ciale, Jose Rolz Bennett, secretar al 
O.N.U. pentru probleme politice spe
ciale, Philippe de Seynes, secretar 
general adjunct, șeful Departamen
tului pentru probleme economice și 
sociale, dr Marinei Perez-Guererro, 
secretar general al UNCTAD, Jiri 
Nosek, secretar genera] adjunct, șe
ful Oficiului Servicii pentru confe
rințe, S, O. Adebo, secretar general 
adjunct, director al UNITAR, și alte 
persoane oficiale din Secretariatul 
O.NU.

Ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, și secretarul general 
al O.N.U., U Thant, au rostit toasturi 
în care s-au pronunțat pentru lăr
girea colaborării și cooperării inter
naționale, pentru pade în întreaga 
lume.

★
Sîmbătă dimineața Corneliu Mă

nescu a avut o întrevedere cu mi
nistrul afacerilor externe al Filipi- 
nelor, dr. Carloș Romulo. în cadrul 
acestei întrevederi — desfășurată 
înțr-o atmosferă cordială — cei doi 
miniștri de externe au abordat pro
bleme internaționale înscrise pe a- 
genda sesiunii Adunării Generale

Tn cursul aceleiași dimineți, mi
nistrul afacerilor externe român a 
primit, la sediul misiunii permanen
te a României la O.N.U., pe Armand 
Berard, reprezentant permanent al 
Franței la O.N.U., șeful delegației 
franceze la actuala sesiune Cu acest 
prilej au fost discutate o serie de 
probleme internaționale aflate în 
fața ONU întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă de conlucrare 
cordială.

Cu prilejul Zilei armatei 
populare cehoslovace

PRAGA 4 — Corespondentul A-
gerpres, E. lonescu, transmite : Cu 
prilejul celei de-a^25-a aniversări a 
operației militare victorioase de la 
Dukla, care a marcat începutul eli
berării Cehoslovaciei de sub jugul 
fascist, în localitatea slovacă Svid- 
nik a avut loc sîmbătă deschiderea 
festivă a „Muzeului luptelor de la 
Dukla". La deschidere au participat 
general-colonel M. Dzur, ministru] 
Apărării Naționale al. R. S. Ce
hoslovace, delegații ale luptătorilor 
antifasciști din Cehoslovacia, pre- 

unele tentative care ar putea să se 
facă in următoarele două săptă- 
mîni în jurul aripii conservatoare a 
P.L.D., pentru a o determina să 
refuze să sprijine învestitura de că
tre Parlament a noului cabinet 
Unul ( din deputății bavarezi ai 
P.L.D. declara joi că au și fost fă
cute „oferte financiare unor depu
tați liber-democrați" în acest scop

Desigur, crearea guvernului socia- 
list-liberal reprezintă un aspect cu 
totul nou în evoluția politică vest- 
germană, prin faptul că va crea po
sibilități mai concrete pentru tradu
cerea în viață a opțiunilor de poli
tică, internă și externă, promovate 
de P.S.D. Punînd în discuție pro
gramul viitoarei formații, numeroși 
observatori se așteaptă la o atitudi
ne mai flexibilă din partea acesteia, 
în principalele probleme cu care 
este confruntată în prezent R F.G.. 
în comparație cu atitudinea vechiu
lui cabinet, determinată de prepon
derența U.C.D.-U.C.S.

Deși programul de guvernare asu
pra cărora' liderii celor două partide 
au convenit nu a fost făcut încă cu
noscut; în mod oficial, Herbert Weh
ner, vicepreședintele Partidului 
social-democrat, a dat unele indi
cii interesante. El a declarat că 
viitorul cabinet „se va strădui să 
prezinte propuneri care să ducă la 
tratative importante pe o bază de 
egalitate între cele două state ger
mane, pentru a căuta căi de stabi
lire a unor relații fără discriminări, 
eventual printr-un tratat". Wehner 
a adăugat, totodată, că noul guvern 
de coaliție va rămîne fidel N.A.T.O.

Potrivit opiniilor unor cercuri in
formate, coaliția va pune accentul, 
pe planul politicii interne, pe apli
carea legislației cu privire Ia stabili
tatea și expansiunea economică. Un 
program agrar este în curs de ela
borare.

Pentru moment cercurile financia
re străine manifestă satisfacție în 
legătură cu perspectiva preluării 
conducerii guvernului de către per
sonalități convinse de necesitatea 
reevaluării oficiale a mărcii Se 
apreciază- că perturbațiile pe care 
le provoacă în prezent „cursul flo
tant" al mărcii vor fi eliminate în 
scurt timp prin precizarea și stabi
lizarea noii parități a monedei vest- 
germane. O nouă paritate a mărcii 
vest-germane față de dolar ar pu
tea fi stabilită, potrivit unor cercuri 
de aici, chiar începînd de lunea 
viitoare. Printre problemele strin
gente care se pare că se vor afla 
printre prioritățile noului cabinet 
va fi și pregătirea conferinței C.E.E 
la nivel înalt, propusă de Franța 
Este așteptată, de asemenea, semna
rea în decurs de cîteva luni, a tra
tatului de neproliferare.

în parcul Yoyogi 
din Tokio a avut 
loc recent un mare 
miting în cursul 
căruia participanții 
au cerut retroce
darea Okinawei 

către Japonia

încheierea Adunării 
generale a F. M. I.
WASHINGTON 4 (Agerpres). — 

Vineri au luat sfîrșit lucrările Adună
rii generale a Fondului Monetar In
ternațional, care a avut drept rezultat 
crearea așa-numitului „drept interna
țional de tragere", cunoscut și sub, 
numele de „aur-hîrtie“.

Pierre-Paul Schweitzer, director 
general al F.M.I., și-a exprimat spe- 
-ranța că în urma hotărîrilor luate de 
R.F.G. privind marca va deveni posi
bilă „regularizarea" situației acestei 
monede în conformitate cu interesele 
terțelor părți.

cum și alte persoane oficiale. Au 
fost prezente delegațiile militare ale 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia, printre care și delega
ția militară română condusă de ge
neral-colonel Sterian Țîrcă, ad
junct al ministrului Forțelor Ar
mate. ★

Cu ocazia zilei Armatei populare 
cehoslovace și a celei de-a 25-a a- 
niversâri a operației victorioase de 
la Dukla, vineri seara a avut loc la 
Praga o adunare festivă. în prezi
diul adunării au luat loc conducă;- 
tori de partid și de stat, precum 
și membrii delegațiilor militare 
străine.

Despre importanța acestui eveni
ment absorbit general-colonel Mar
tin Dzur.

Președintele Finlandei 
și-a încheiat vizita 

in Cehoslovacia
PRAGA 4. — (Agerpres). Pre

ședintele Republicii Finlanda, Urho 
Kekkonen, care la invitația președin
telui R S. Cehoslovace, Ludvik Svo
boda, a făcut o vizită oficială în Ce
hoslovacia, a părăsit sîmbătă Praga. 
îndreptîndu-se spre patrie.

La încheierea vizitei a fost dat pu- 
olicității un comunicat eomun în 
care se relevă că convorbirile pur
tate s-au referit la relațiile bilate
rale cehoslovaco-finlandeze și la o 
serie de probleme ale situației inter
naționale actuale S-a subljniat im
portanța respectării și afirmării de
pline a principiilor Cartei O N U. în 
activitatea ambelor guverne în 
scopul întăririi securității internațio
nale și a dezvoltării colaborării în
tre popoare. Cele două părți au sub
liniat hotărîrea lor de a depune e- 
forturi în vederea realizării secu
rității europene.

Președintele Svoboda a acceptat 
invitația de a face o vizită oficială 
în Finlanda

înainte de plecarea din Praga. 
președintele Finlandei a avut con
vorbiri cu G. Husak.

Cercetarea Cosmosului 
și colaborarea internaționala
Lansarea primului 

satelit al Pământului 
a fost nu numai un 
eveniment de impor
tanță mondială in is
toria dezvoltării civi
lizației, științei și teh
nicii, ci și o uriașă 
contribuție la colabo
rarea internațională, 
scrie pilotul cosmo
naut sovietic Glteor- 
ghi Beregovoi in re
vista „Soțialisticeska- 
ia Industria" in legă
tură cu împlinirea a 
12 ani de la lansarea 
primului satelit so
vietic.

Referindu-se la pro
gramul sovietic de cu
cerire a Cosmosului, 
autorul menționează că 
in cadrul acestuia sînt 
rezolvate consecvent, și 
planificat sarcini de
terminate de necesită
țile economiei națio
nale. științei, socie
tății in ansamblu.

Astfel „Molnla“ este 
un sistem eficace pen
tru legăturile telegra
fice și telefonice, pen
tru transmiterea pro
gramelor de radio și 
televiziune, care, îm
binat cu stațiile te
restre de recepție „Or
bita", a „redus" con- 

'' siderabil distanța din
tre cele mai îndepăr
tate regiuni, ale Uni
unii Sovietice. In pre
vederea timpului, de 
un ajutor substanțial 
este sistemul meteo
rologic „Meteor" car-e 
folosește sateliții de tip 
Cosmos. Cosmonautul 
Beregovoi amintește 
că îndeplinirea cu 
succes a programului 
de zbor al navelor de 
tipul „Soiuz" a ■ apro
piat considerabil mo
mentul construirii unor 
mari stații orbitale.

Paralel cu zboruri

NO! INCIDENTE ARMATE

ÎN ORIENTUL APROPIAT
CAIRO 4 (Agerpres). — Un purtă

tor de cuvînt al armatei R.A.U. a de
clarat că forțe egiptene au traversat 
în noaptea de vineri spre sîmbătă 
Canalul.de Suez, angajînd lupta cu 
unitățile israeliene situate pe malul 
opus — relatează agenția Reuter. în 
timpul ciocniriloi, care au durat peste 
trei ore, forțele egiptene au distrus 
două tancuri israeliene, precum și alte 
trei vehicule militare, a precizat purtă
torul de cbvînt. i

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Prote
jate de un puternic tir de artilerie, 
forțe egiptene au încercat' în noaptea 
de vineri spre sîmbătă să traverseze 
Canalul de Suez, într-o regiune din a- 
propierea lacului Amer, a declarat un 
purtător de cuvînt al armatei israe
liene, citat de agenția France Presse.

El a afirmat că această tentativă a 
fost interceptată de unitățile israelie
ne, care au deschis focul asupra am
barcațiunilor egiptene, obligîndu-le să 
se reîntoarcă pe malul occidental al 
canalului.

agențiile de presă
Wall-street-ul a înregistrat în această săptămînă o 

nouă scădere, generală a cursului acțiunilor, indicele lor 
apropiindu-se de cel mai redus nivel din acest an. Este a doua săptămînă cînd 
la Bursa de acțiuni au loc scăderi importante ale cursului acțiunilor. Aceasta se 
datorește climatului economic incert, mai ales evoluției inflației.

Acțiuni revendicative ale muncitorilor italieni. Peste 
1200 000 de metalurgiști și 200 000 de muncitori din industriile chimică și 
farmaceutică din Italia vor participa, începînd de luni, la o săptămînă de 
greve perlate și demonstrații publice în vederea reînnoirii contractelor colec
tive de muncă.

A. Gromîko și-a încheiat 
vizita în Canada. Intr-° decla- 
rație acordată presei pe aeroport, mi
nistrul de externe sovietic a arătat că 
în cadrul convorbirilor purtate la 
Ottawa, s-a subliniat că ambele părți 
se pronunță pentru destinderea încor
dării internaționale, pentru excluderea 
forței în relațiile dintre state, pentru 
coexistență pașnică. Singura cale spre 
asigurarea păcii în lume, a spus A. 
Gromîko, este colaborarea pașnică din
tre state, instaurarea unui climat de 
încredere și respectarea drepturilor tu
turor țărilor și popoarelor mari sau 
mici.

Președintele Filipicelor, 
Ferdinand Marcos, a declarat, potrivit 
relatărilor agenției U.P.I., că contin
gentul civil rilipinez aflat în Vietnamul 
de sud va fi retras „probabil" după 
alegerile care urmează să aibă loc în 
țară la 11 noiembrie.

le oamenilor în spa
țiul cosmic, un loc im
portant revine și pro
gramului cosmic de 
studiere a Lunei și 
planetelor cu ajutorul 
aparatelor automate. 
G. Beregovoi sublini
ază că zborul apara
telor automate so
vietice de tipul „Zond" 
pe traseul Pămînt- 
Lună-Pămint au con
tribuit la succesul mi
siunilor navelor a- 
mericane „Apollo". La 
rîndul lor, însă, rezul
tatele științifice și teh
nice ale zborurilor cos- 
monauților americani 
au adus o contribuție 
considerabilă la dez
voltarea cosmonau
ticii mondiale și. fără 
îndoială, această ex
periență va fi luată 
în considerare cu pri
lejul viitoarelor zbo
ruri pilotate.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Forțe 
militare israeliene au efectuat în di
mineața zilei de sîmbătă raiduri asu
pra localităților libaneze Doharjat, Tall 
al Mari și El Bid — anunță un co
municat dat publicității de către a- 
genția națională libaneză și citat de 
U.P.I. Intre forțele libaneze și cele 
israeliene s-au angajat lupte, adaugă 
comunicatul, precizînd că patru per
soane, printre care și o femeie, au 
fost rănite, iar mai multe case au fost 
distruse sau avariate.

TEL AVIV 4 (Agerpres). — Unități 
de infanterie israeliene au atacat sîm
bătă dimineața două baze ale organi
zațiilor de guerilă arabe situate în 
sudul teritoriului libanez, a anunțat 
un purtător de cuvînt al armatei is
raeliene, citat de agenția France 
Presse. El a afirmat că acțiunea a fost 
lansată ca răspuns la atacurile declan
șate de la aceste baze împotriva Israe
lului. în cursul ultimelor 6ăptămîni.

Colocviu consacrat coo
perării economice europe- 
jjge Sîmbătă dimineața, la Budapesta, 
au început lucrările colocviului inter
național „Cooperarea economică eu
ropeană și ziariștii". La lucrările co
locviului, care își propune să dezbată 
problema colaborării economice pe 
continentul nostru, rolul și responsa
bilitatea ziariștilor în promovarea idei
lor unei largi dezvoltări a cooperării 
economice nestînfenite participă gaze
tari din 19 țări, printre care și din 
Republica Socialistă România,

La Concursul Internațional 
de interpretare muzicală, care 
a avut loc la Geneva între 21 
septembrie și 4 octombrie, 
cîntărețul român Ionel Pan- 
tea a fost distins cu premiul I 
de interpretare.

Noul guvern bolivian a 
dat publicității o declarație 
de politică externă în care 
subliniază că va promova de a- 
cum înainte o politică independentă, 
că va stabili relații diplomatice și co
merciale cu toate statele lumii. Gu
vernul bolivian își afirmă hotărîrea 
de a sprijini promovarea principiilor 
autodeterminării tuturor popoarelor și 
al coexistenței pașnice și condamnă 
neocolonialismul.

0 nouă devalorizare a 
cruzeiro-ului a fos.f anunțată de 
Banca centrală a Braziliei. Noul curs 
a fost fixat la 4,185 cruzeiro pentru 
un dolar american, față de 4,125 cru
zeiro cît era pînă acum. Agenția 
Reuter menționează că de la începu
tul anului, moneda braziliană a mai 
fost devalorizată de cinci ori. -

Peste 40 000 de salaried de Ia instalațiile și bazele 
militare americane din Coreea de sud au declarat grevă 
la 2 octombrie revendicînd majorarea salariilor, îmbunătățirea condițiilor de 
muncă și garantarea libertăților democratice. Greviștii și-au exprimat^ de ase
menea. nemulțumirile în legătură cu discriminările practicate în retribuirea 
muncitorilor sud-coreeni angajați la bazele militare americane.

HANOI 4 (Agerpres). — La Ha
noi a avut loc o plenară lărgită a 
C.C. al Frontului Patriei din Viet
nam, prezidată de președintele Ton 
Duc Thang, anunță agenția-, V.N.A.

Comunicatul cu privire la lucră
rile plenarei subliniază că de la în
ceputul anului și pînă în prezent 
poporul din sudul și nordul țării a 
repurtat victorii mari pe toate pla
nurile. Populația din sud și for
țele sale armate și-au menținut și 
dezvoltat poziția de ofensivă stra
tegică. Populația din nordul țării 
și-a sporit eforturile în vederea 
dezvoltării producției, pentru refa
cerea și dezvoltarea activă a eco
nomiei.

Sassatml Mansfield 
cere accelerarea retragerii 

trupelor S. U. A. din' Vietnam
NEW YORK 4 (Agerpres). — -In

tr-un interviu televizat, senatorul 
Mike Mansfield, liderul majorității 
democrate din Senat, a criticat din 
nou politica americană în Vietnam, 
făcînd totodată o serie de sugestii 
pentru încetarea războiului. El 
a propus, printre altele, ca Admi
nistrația să declare o încetare a 
focului care să preceadă o regle
mentare gjobală a conflictului și a 
cerut ca S.U.A. să accelereze ritmul 
retragerii trupelor sale din Vietna
mul de sud fără să aștepte un așa- 
zis gest „semnificativ" din partea 
delegațiilor R; D. Vietnam și 
F.N.E. la tratativele de la Paris,. 
Senatorul a declarat că nu va putea 
fi vorba de negocieri fructuoase 
atîta timp cît administrația de la 
Saigon nu, va accepta șă aibă loc 
în Vietnamul de sud alegeri gene
rale în vederea formării unui gu
vern de coaliție în care să fie re
prezentate toate forțele politice sud- 
vietnameze. inclusiv F.N.E în acest 
scop el a cerut guvernului american 
să exercite presiuni asupra Saigo- 
nultii pentru a accepta ■ formarea 
unui guvern de coaliție,. care să fie 
creat în urma unor alegeri gene
rale organizate „în săptămînile sau 
lunile următoare".

Totodată, Mansfield a respins pro
punerea senatorului Hugh Scott pri- 

a ® ® o ® g ® 
transmit:

Arestarea unor lideri pro
gresiști în Ecuador. Autorită
țile din Ecuador au arestat pe liderii 
mișcării țărănești — secretarul gene
ral al Federației indienilor din Ecua
dor, membru al C.C. al Partidului Co
munist din Ecuador, Bolivar Bolanos, 
și pe reprezentantul țăranilor în Insti
tutul pentru reforma agrară, Colon 
Narvaez. Ei sînt acuzați de „agitație" 
în rîndul țărănimii. C.C. al P.C din 
Ecuador,, organizațiile sindicale și or
ganizațiile țăranilor au publicat decla
rații de protest împotriva arestării a- 
cestor lideri progresiști.

Banca Internaționala de 
Reconstrucție și Dezvoltare, 
informează ziarul „Borba", a înființat 
o corporație internațională pentru in
vestiții în Iugoslavia. O primă cotă de 
2 milioane dolari din capitalul total 
de 12 milioane dolari cît urmează să 
aibă corporația a și fost depusă. Băn
cile iugoslave vor subscrie 2 milioane 
de dolari, iar restul sumei — bănci 
și instituții financiare din Occident. 
Sarcina principală a corporației inter
naționale este de a stimula firmele 
străine să facă investiții comune în în
treprinderile iugoslave.

Guvernul portughez a 
ordonat ca poliția și armata 
să fie puse în stare de a- 
lariîlă cu ocaz'a aniversării înte
meierii Republicii Poitugalia, ce va 
avea loc duminică. Surse militare au 
declarat că aceasta „este o măsură de 
rutină". Este pentru prima oară în 
ultimii 40 de ani, cînd în Portugalia 
se celebrează acest eveniment. Sub 
regimul fostului prim-ministru Oli
veira Salazar, asemenea manifestări 
erau interzise. Republica Portugalia a 
fost întemeiată la 5 octombrie 1910.

La Kăln s_a descb>s Tîrgul in
ternațional de produse alimentare 
„Anuga", la care participă și Repu
blica Socialistă România)

întrevedere Ribicici — 
MOtO. Premierul iugoslav, Mitia 
Ribicici, l-a primit pe Aldo Moro, mi
nistrul afacerilor externe al Italiei, a- 
nunță agenția Taniug Cu acest pri
lej au fost abordate probleme privind 
relațiile dintre cele două țări, în spe
cial în domeniile colaborării indus
triei, comerțului, traficului de fron
tieră, turismului.

Singura soluție pentru Statele 
Unite, subliniază comunicatul, con
stă în încetarea războiului agresiv, 
retragerea rapidă și necondiționată 
a tuturor trupelor din Vietnamul 
de sud, pentru ca poporul sud- 
vietnamez să-și poată rezolva in
dependent problemele interne, fără 
amestec străin.

Plenara a subliniat că sarcina 
întregului popor este în prezent de 
a continua și intensifica rezistența 
față de agresiunea S.U.A., de a 
lupta pentru salvarea patriei, elibe
rarea sudului, apărarea nordului, 
reunificarea pașnică a ' țării, pentru 
dezvoltarea construcției socialiste în 
nord.

vind un „armistițiu" sau un „mo
ratoriu" în controversa publică din 
S U.A. asupra politicii vietnameze a 
Administrației.

Efectuarea unor 
experiențe nucleare 
în R. P. Chineză

PEKIN 4. — Agenția China Nouă 
anunță că la 29 septembrie, în R. P. 
Chineză s-a efectuat cu succes o nouă 
experiență cu o bombă — ' ” 
gen, deasupra regiunii de 
rii. Tn același comunicat 
la 23 septembrie, R.P. C 
efectuat cu succes prima 
nucleară subterană.

Guvernul chinez a dec 
lemn, în mai multe rine 
niază agenția China Nouă 
experiențe și dezvoltarea a 
cleare de către R. P. CI si.
făcute în întregime în scc 
rare și că R. P. Chineză 
losi niciodată, prima, armi 
Ca și în trecut, poporul ș 
chinez vor continua să r 
forturi, împreună cu alte 
țări care își apără indepc 
iubesc pacea, pentru reali 
bilului țel al interzicerii 
și distrugerii totale a ari 
cleare.

franco 
algeriene

Agenda politică algeriană 
fost dominată în această săptă- 
mînă de vizita ministrului de 
externe francez, Maurice Schu
mann, prima vizită oficială a u- 
nui ministru francez de externe 
de la proclamarea independenței 
țării în cursul șederii sale la 
Alger, șeful diplortîației france
ze a avut importante convorbiri 
politice cu colegul său algerian 
și a fost primit de președintele 
Consiliului revoluției și al Con
siliului de miniștri, Houari Bou- 

.■ mediene. Comunicatul comun 
y dat publicității apreciază con- 

■ vorbirile franco-algeriene ca fi
ind marcate de dorința „de a 
reglementa problemele rămase 
în suspensie în relațiile dintre 
cele două țări și, de a deschide 
noi perspective de viitor".

Desigur, la activul acestor re
lații se pun o serie de realizări 
importante din ultima perioadă, 
între care rezolvarea unor pro
bleme de ordin financiar, con
venția asupra emigrației algerie
ne în Franța, acordurile de la 
Algpr în problema hidrocarbu
rilor.

Obiectul convorbirilor l-au 
constituit și o serie de deficien
țe în evoluția cooperării dintre 
cele două țări Sînt cunoscute u- 
nele fapte care îngreunează 
cursul ascendent al relațiilor bi
laterale : sistarea de către Fran
ța a importurilor de vin alge
rian (în ciuda unor acorduri în
cheiate în acest sens), persisten
ța unui însemnat contencios fi
nanciar franco-algerian, nemul
țumirea Algeriei în ceea ce pri
vește prețul petrolului său ex
portat în Franța Cu scopul de 
a înlătura obstacolele existente 
cele două părți au hotărît să în
ființeze o comisie mixtă, care să 
se întrunească cel puțin o dată 
pe an, la nivel ministerial.

Printre problemele internațio
nale examinate de miniștrii de 
externe francez și algerian, au 
fost situația din Orientul Apro
piat. din Africa, conflictul viet
namez, problemele bazinului me
diteranean.

Presa algeriană a salutat cu 
satisfacție vizita la Alger a mi
nistrului de externe francez. „A- 
ceastă vizită — scrie „El Moudja- 
hid" - capătă azi o importanță 
deosebită După războiul de eli
berare, cele două țări au an
gajat o politică de cooperare ba
zată pe respect mutual, pe prin
cipiile independenței națipnale 
și reciprocității intereselor Pro
blemele în suspensie nu sînt in
solubile. iar cooperarea, posibi. 
lă și dorită, se cere reinstaura- 
tă în cad-ul său natural, cu alte 
cuvinte concepută în spiritul in
tereselor reciproce"

C. BENGA
Alger, 4 octombrie.
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