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REALIZAREA EXEMPLARA 
A PLANULUI DE PRODUCȚIE 

în centrul preocupărilor 
organizațiilor de partid

RITMUL LUCRĂRILOR AGRICOLE 
IMPUNE PREZENTA NEÎNTRERUPTĂ 
PE TEREN A SPECIALIȘTILOR, 

A CONDUCĂTORILOR 
AGRICULTURII DIN JUDEȚE!

In contextul vastei acțiuni de per
fecționare a tuturor laturilor muncii 
de partid, ca o condiție esențială a 
înfăptuirii sarcinilor trasate de Con
gresul al X-lea al P.C.R., capătă o 
însemnătate, .deosebită cunoașterea 
nemijlocită a realităților, studiul a- 
tent a! noilor fenomene ale vieții 
economice și sociale. Fără o investi
gare atentă, diiectă și permanentă a 
stărilor de lucruri din unitățile in
dustriale, agricole, culturale, fără 
un efort de a simți mereu pulsul 
vieții, este de neconceput o condu
cere competentă. într-adevâr, cum 
s-ar putea asigura o orientare judi
cioasă a eforturilor spre soluționa
rea problemelor majore specifice 
fiecărei unități, fiecărui loc de mun
că, cum s-ar pbtea sesiza operativ 
neajunsurile și interveni ' eficient 
pentru înlăturarea lor. dacă realită- 

' ți le nu sînt cunoscute de la sursă, 
fără nici o înfrumusețare- pe filieră ?

fată de ce consider că una din 
principalele concluzii practice ce se 
desprind pentru activiștii de partid 
din documentele Congresului al 
X-lea al P.C.R. t-ebuie să o consti
tuie întărirea legăturii cu terenul, cu 
masele. După cum se subliniază în 
documentele Congresului, este ne
cesar ca organele locale de partid 
să-și organizeze în așa fel munca 
încît, cea mai mare parte a timpu- 

M lui. cadrele de partid să se afle în

Gheorghe ALECU 
prim-secrelar al Comitetului 
municipal de partid Ploiești

Raid-anchetă în județele 
Vîlcea, Cluj, Arad

H 1N ClMP, NICI 0 LUCRARE FĂRĂ CONTROLUL

Șl ÎNDRUMAREA PERMANENTĂ A SPECIALIȘ

TILOR !

LA ZI SITUAȚIA ÎNSĂMlNȚĂRlLOR
COOPERATIVELE AGRICOLE DE PRODUCȚIE 
DIN JUDEȚELE IALOMIȚA Șl BUZĂU 

AU TERMINAT INSĂMÎNȚĂRILE

E ÎNDEMNUL - ZI Șl NOAPTE LA CULES, LA 

SEMĂNAT - N-A AJUNS ÎN BIROURILE DIRECȚIEI 
țȘRICOLE A JUDEȚULUI ARAD ?

Ea Șl PE TEREN, TOT ÎN ȘEDINȚE ?
Pentru desfășurarea la timp și în cele mai bune condiții a lucrărilor 

agricole de toamnă, foarte mari ca volum și complexitate, specialiștii din 
unitățile agricole și cei din cadrul organelor agricole județene au datoria să 
desfășoare o activitate multilaterală și deosebit de intensă pe teren, acolo 
unde se hotărăște soarta producției agricole. Prin indicații competente, prin 
controlul practic efectuat cu spirit de răspundere, prin soluționarea ime
diată a problemelor pe care Ic ridică semănatul și celelalte lucrări de sezon, 
specialiștii sînt chemați să asigure efectuarea unor lucrări de bună calitate, 
să remedieze neajunsurile de felul celor ce s-au semnalat anul trecut, să 
asigure terminarea muncilor agricole de toamnă în perioada optimă care, 
după cum se știe, se scurtează cu fiecare zi ce trece.

Tn cele mai multe locuri, prezența activă pe teren a specialistului agri
col se face simțită, activitatea sa contribuind în mod substanțial la bunul 
mers al treburilor. Acest lucru nu se întîmplă însă pretutindeni. Vom pre
zenta cele constatate in această privință cu prilejul unui raid-anchetă in 
județele Vîlcea. Cluj și Arad, PE CARE-L PUBLICAM ÎN PAGINA A 
III-A.

ETICA
Șl LITERA TURA

Mihnea GHEORGHIU

Etica, etica „pură", 
ar fi doar știința nor
mativă al cărei obiect 
este binele, binele teo
retic. Aplicarea noțiu
nii de „bine" în viața 
oamenilor intră în de
finiția Moralei. între 
ce e „rău" și ce e 
„bine" controversele 
filozofilor n-au făcut 
decît să favorizeze o 
ambiguitate perpetuată 
de istoria religiilor.

Revoluția istorică a 
instituțiilor noastre și 
modificările interveni
te în structura perso
nalității prin dezvolta
rea conștiinței socialis
te a maselor au venit 
să determine cu sufi
cientă preciziune nor
mele de etică și de res
ponsabilitate socială a 
căror aplicare intră în 
definiția omeniei și 
moralei pentru care 
societatea noastră a 
optat definitiv, combă- 
tînd cu hotărîre men
talitățile retrograde, 
înapoiate, atitudinile 
de nesocotire a intere
selor obștești.

Cu 
veacuri 
politică 
utilizat 
pentru 
cultură. Mi-aș pro
pune, de aceea, să 
mă întorc la terme
nul întrebuințat de 
părintele Enciclope
diei și să consider că 
lumea noastră cultura
lă are misiunea de a 
păzi cetatea de tot ce

contravine propășirii 
omului și societății 
noastre spre bine și 
spre mai bine, să o e- 
pureze de tot ce îm
piedică dezvoltarea 
conștiinței socialiste în 
cele mai largi cercuri 
ale națiunii. Prin ur
mare, în chip practic, 
morala activă a omului 
de cultură român se 
manifestă azi ca o artă

opinii

vreo două 
în urmă, etica 
era termenul 
de Diderot 

instituțiile de 
Mi-aș 

aceea,

de a contribui, cu ta
lent și convingere, la 
înfăptuirea binelui 
concretizat în progre
sul omului și al națiu
nii noastre socialiste.

La adunarea festivă 
consacrată sfertului de 
secol de la apariția 
primului număr legal 
al ..Scînteii", cuvînta- 
rea tovarășului Nico
lae Ceaușescu a mai 
arătat și cit de necesar 
este ca, „în special în 
cadrul revistelor și pe
riodicelor de literatură 
și artă, să crească spi
ritul de răspuodere 
tată de dezvoltarea 
culturii noastre socia
liste, față de educația 
culturală a poporului 
nostru... să promoveze 
cu pasiune și fermitate 
politica partidului in

domeniul culturii și aor
tei, în toate domeniile 
de activitate".

Pentru autorul și is
toricul de literatură, 
abordarea cu pasiune 
și fermitate etică a fe
nomenului cultural ro
manesc intră deci în 
obligațiile lui de con
temporaneitate. ca in
strument de progres al 
societății noastre, ca 
exponent al opiniei pu
blice și ca expresie a 
intereselor și aspirați
ilor generale ale națiu
nii și ale statului.

Citesc cu multă lua- 
re-aminte și deseori, cu 
plăcere principalele 
noastre publicații ar
tistice și de cultură, cu 
precădere literare, fi
indcă specificul cultu
rii noastre noi e puter
nic marcat de prezen
ța și activitatea multi
laterală a numeroși 
sciitori a căror parti
cipare la edificarea so
cialismului în Româ
nia e recunoscută și 
stimată de multă 
vreme, a unora chiar 
din anii premergători 
eliberării. Revin la ide- 
?a că, spre deosebire 
de alte țări, în Româ
nia opinia publică de
mocratică a avut satis
facția să se poată bizui 
pe cei mai de seamă 
reprezentanți ai Scrisu
lui. că cei mai valoroși

(Continuare 
în pag- a IV-a)

Ritmul lucrărilor agricole de 
toamnă a avansat simțitor în ma
joritatea județelor Din datele cen
tralizate, in cursul zilei de joi 
9 octombrie la Consiliul Superior 
al Agriculturii rezultă că însăntîn- 
țările de toamnă s-au făcut pe 78 la 
sută din suprafețele planificate in 
întreprinderile agricole de stat și 74 
la sută în cooperativele agricole. 
După ce, în cursul săptămînii tre
cute, județele Galați și Brăila a- 
nunțaseră încheierea semănatului 
pe toate suprafețele prevăzute a se

cultiva cu grîu, miercuri această 
lucrare a fost terminată și în coo
perativele din judelui Tulcea. Ieri 
tu anunțat includerea insămînțării 
griului și secarei cooperativele agri
cole de producție din județele Bu- 
cău și Ialomița. Efectuînd din timp 
pregătirile și organizînd temeinic 
munca, cooperativele agricole din 
județul Buzău au reușit să însămin- 
țeze suprafețele înscrise în planu
rile de producție în mai puțin de 
20 de zile. Cele din județul Ialo
mița" au semănat cu grîu peste

62 200 hectare, depășindu-se astfel 
suprafața planificată. In prezent, 
mecanizatorii și țăranii cooperatori 
și-au concentiat forțele la recolta
rea porumbului, sfeclei de zahăr și 
a celorlalte culturi de toamnă. Lu
crările sînt avansate și în județele 
Vaslui, Vrancea, Botoșani, Satu 
Mare etc. Peste tot, unde semăna
tul s-a făcut la timp, în teren bine 
pregătit și s-au folosit semințe de 
bună calitate, griul a , răsărit și se 
dezvoltă normal, ceea ce, evident, 
va influența in bine nivelul yiitoa- , 
rei recolte. Din timpul socotit ca' 
optim pentru însăniînțarea griului 
au mai rămas circa 10 zile Acum, 
în unele județe, ritmul de lucru a 
scăzut, deoarece semănatul se exe
cută după culturi prășitoare, iar 
recoltarea acestora și eliberarea te
renului întîrzie. Așa stau lucrurile 
în unele județe din Transilvania 
cum sînt Sibiu, Cluj. Covasna, Alba. 
Hunedoara. Chiar și in unele 
iudețe din Moldova cum ar fi 
Suceava, de exemplu, care Ia în
ceput au reușit să însămînțeze su
prafețe mai mari, in ultimele zile 
ritmul de lucru s-a încetinit. întru
nit in zonele respective temperatura 
a scăzut simțitor, este necesar, mai 
mult decît in alte părți, ca semă
natul griului să fie încheiat în ur
mătoarele zile. Aceeași atenție tre
buie acordată insămînțării griului 
<n unele județe din sud unde mai 
sînt de semănat cu grîu suprafețe 
mari de teren. Oamenii muncii din 
agricultură sînt chemați ca. o dată 
cu grăbirea semănatului, să acorde 
cea mai mare atenție calității lu
crărilor, condiție liotărîtoare pentru 
obținerea unor recolte mari.

unitățile economice, in mijlocul oa
menilor muncii, pentru a controla 
înfăptuirea hotărîrilor partidului și 
a ajuta concret la îndeplinirea sar
cinilor și măsurilor stabilite. Propria 
noastră experiență confirmă eficien
ța unui asemenea stil de muncă pe 
care trebuie să-l aplicăm nu „oca
zional", nu doar în cursul diferite
lor campanii, ci permanent, deve
nind o trăsătură constantă a întregii 
noastre activități.

La sfîrșitul anului trecut, cu oca
zia conferințelor municipale și ju
dețene de partid, ne-am angajat în 
cadrul întrecerii dintre organiza
țiile județene de partid să obținem 
importante cantități de produse pes
te plan, să realizăm înainte de ter
men importante obiective de inves
tiții. Intrucît îndeplinirea acestor an
gajamente impunea valorificarea ma
ximă a rezervelor interne ale pro
ducției, membrii biroului și comite
tului municipal de partid, ca și cei
lalți activiști, și-au stabilit centrul 
de activitate în principalele unități 
productive unde, în urma discuțiilor 
purtate cu comitetele de partid și 
comitetele de direcție, precum și a 
consultărilor întreprinse în cadrul 
adunărilor de partid și adunărilor 
generale ale salariaților, au fost pre
cizate pentru fiecare unitate în par
te mijloacele practice de realizare a 
măsurilor stabilite. Bunăoară, din 
discuțiile purtate la Rafinăria Brazi 
a reieșit că aci una din principalele 
căi de depășire a angajamentelor în 
cadrul întrecerii este punerea _ în 
funcțiune înainte de termen a noilor 
instalații din cadrul complexului de 
xileni. Cu participarea reprezentan
ților. forului de resort al rafinăriei, 
beneficiarului, constructorului și 
proiectantului a fost inițiată o mi
nuțioasă investigare a posibilităților 
existente, în urma cărora a fost a- 
doptat un plan concret de măsuri 
menit să asigure valorificarea aces
tora. Ulterior, membri ai biroului și 
alți activiști ai comitetului munici
pal de partid au contribuit, prin 

, controlul sistematic efectuat pe șan
tiere. prin participarea la analizele 
periodice asupra stadiului lucrărilor, 
la adoptarea unor măsuri operative 
și eficiente care să asigure îndepli
nirea angajamentului, în felul aces
ta, înlăturînd . unele greutăți nepre
văzute. apărute în cursul trimestru
lui I. s-a reușit ca majoritatea in

stalațiilor de la complexul' de xilen! 
de la Rafinăria Brazi să intre in 
funcțiune cu 1—3 luni înainte de 
termen.

Metode de muncă similare a fo
losit comitetul municipal de 
partid spre a asigura intrarea in 
producție înainte de termen a unor 
investiții la întreprinderea „Doro
banțul" și întreprinderea de mate-' 
riale izolatoare Berceni.

Mi se pare important de relevat 
și un alt aspect. Eficiența îndru
mării exercitate de organele de par
tid este cu atît mai mare cu cît ea 
nu se limitează să „constate" defi
ciențe care nu mai pot fi remediate 
la termenul stabilit, ci intervine o- 
perativ, pe baza cunoașterii temei
nice a realităților, pentru preveni
rea unor 'rămîneri în urmă. Astfel, 
cînd a apărut perspectiva nerealizării 
unor indicatori de plan pe primul 
semestru la uzina „1 Mai", unul din 
secretarii comitetului municipal de 
partid, analizînd la fața locului cau
zele acestei stări de lucruri împreu
nă cu comitetul de partid și condu
cerea uzinei, a ajuns la concluzia că 
ele se datoresc în principal modului 
defectuos de furnizare a unor repere 
importante prevăzute în contractele 
de cooperare. Intervenind pe lîngă 
comitetele de partid și comitetele de 
direcție de la Uzina mecanică Cîm- 
pina și „Steagul roșu" Brașov, am 
putut determina înlăturarea acestor 
deficiențe și asigurarea realizării 
sarcinilor de plan ale uzinei „1 Mai".

Roadele îndrumării efectuate direct 
pe teren s-au vădit și în impulsio
narea producției destinate exportu
lui. Colective conduse de activiști ai 
comitetului municipal de partid au 
ajutat efectiv organizațiile de partid 
și comitetele de direcție de 13 
Combinatul petrochimic, uzina „Dero" 
și altele să găsească modalități 
pentru mai buna folosire a ca
pacităților de producție și înlătu
rarea greutăților privind transpor
tul produselor pe calea ferată, ceea 
ce a contribuit la depășirea preve
derilor planului de export, pe an
samblul municipiului livrîndu-se 
peste plan — în decurs de două luni 
de la pornirea acțiunii noastre — 
produse în valoare de aproape 35 
milioane lei.

Se poate aprecia că deplasarea 
Intr-o tot mai mare măsură a cen
trului de greutate al muncii noastre 
în unitățile economice, în organiza
țiile de partid a influențat _ pozitiv 
realizările obținute de colectivele în
treprinderilor din municipiul' nos-, 
tru. Oamenii muncii din Ploiești 
și-au îndeplinit toate angajamentele

(Continuare în pag. a V-a)

Un deziderat major:

ÎNFĂPTUIREA SECURITĂȚI 
PE CONTINENT

Interviu cu Sten ANDERSSON
secretar general al Partidului Social-Democrat din Suedia

Locul specialistului m miezul producției, 
acolo unde o cer interesele societății!

Reîntâlnire
cu satisfacțiile muncii 
practice, inginerești

Repartizarea judicioasă a torței de 
muncă, a specialiștilor pe teritoriul 
țării este o condiție de bază a dez
voltării societății noastre socialiste 
în actualul stadiu al construcției 
socialiste, în condițiile cerințelor 
pe care le implică programul 
amplu de progres elaborat de 
Congresul al X-lea al P.C.R., în
făptuirea sarcinilor în toate dome
niile de activitate, creșterea eficientei 
muncii sociale — izvorul bunăstării 
întregului popor — depind in măsură 
decisivă de. aportul specialiștilor dt 
participarea lor nemijlocită la pro 
cesul producției materiale

Necesitatea luării unor măsuri ra
dicale in privința repartizării și re
distribuirii specialiștilor nu mai tre
buie, deci, demonstrată Așa cum 
arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu în 
cuvîntarea ținută cu prilejul deschi
derii noului an universitar „în timp 
ce în unele întreprinderi, pe unele 
șantiere de construcții se resimte 
lipsa brațelor de muncă, a specialiș
tilor — din care cauză multe utilaje 
moderne lucrează cu o capacitate re
dusă — în birouri. in ministere, 
intr-o serie de instituții centrale si 
locale se află un mare număr de 
specialiști și funcționari a căror 
muncă este prea puțin productivă 
pentru societatea noastră. Este

timpul să punem capăt acestei stări 
de lucruri". Și cu. cit se va acționa 
mai operativ șj ferm în acest sens, 
cu atît va crește contribuția specia
liștilor la sporirea avuției țării, la 
ridicarea României pe noi trepte de 
civilizație și progres.

Să mă refer la activitatea specia
liștilor din industria alimentară 
Unul-dintre aceștia sînt și eu Locul 
multora dintre noi în actualele con
diții. era. cred, mai puțin bine 
aașit Ini minister ; acolo se între
pătrund hîrtiile și adresele, 'a- 
iolo activitatea este mai mult de 
coordonare și control, iar este mai 
puțin practică. mai puțin producti
va în mod'direct. Am fost adjunct 
al ministrului industriei alimentare, 
iar acum sînt director genera! al 
Combinatului pentru industrializarea 
băuturilor și tutunului din Capitală, 
în fața combinatului nostru, format 
recent prin unificarea a 7 întreprin
deri mari, stau probleme deosebit 
de importante legate nemijlocit de 
practică, de cunoștințele de «necia- 
litate. de producție, de eficiența 
economică. Producem vinuri de ca
litate superioară, bere, drojdie, ver
mut și altele. La nivel de combinat 
avem de soluționat ampie și difi
cile prebleme ale prezentului și, 
mai ales, ale perspectivei, probleme

de plan, de aprovizionare, de organi
zare științifică a producției și a mun
cii. de generalizare a acestor rezulta
te pentru a crea condiții optime co
lectivelor de întreprinderi să îndepli
nească exemplar sarcinile de plan.

Vom avea, desigur, competențe 
largi în acest sens, ca și răspunderi 
mari; ca urmare, este nevoie de spe
cialiști care să le respecte. Consider 
că și în noua funcție, in noul cadru 
organizatoric creat. îmi pot valorifica 
în mod superior cunoștințele dobin- 
dite în țară și în străinătate, că banii 
pe care statul i-a investit pentru ca eu 
și alții ca mine să fim bine pregătiți 
pot fructifica optim. Este o ce
rință socială care se cere neapă
rat îndeplinită. Cu atît mai mult, cu 
cît șînt comunist. iar spiritul de 
dreptate socială care animă pe fie
care comunist, spiritul de echitate, 
de înaltă răspundere față de con
strucția orînduirii socialiste și comu
niste în România ne obligă, ca oa
meni și cetățeni, ca părinți, să mun
cim din toate puterile pentru ca 
generația de mîine a țârii să fie fe
ricită. să trăiască mai bine.

Ing. Petre BERZESCU
director general al Combinatului 
pentru industrializarea băuturilor 
și tutunului București

La invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, țara noastră a avut recent ca oaspete pe dl. Sten An
dersson, secretar general al Partidului Social-Democrat din Sue
dia. înainte de a se înapoia în patrie, d-sa a avut amabilitatea să 
răspundă, la solicitarea ziarului „Scînteia", la cîteva întrebări :

— Ce ne puteți spune, dom
nule secretar . general, despre 
convorbirile pe care le-ați avut 
cu prilejul vizitei efectuate in 
tara noastră ?

— Deși scurtă, șederea mea în 
România s-a soldat cu un bilanț bo
gat, Pe parcursul doar a cîteva Zile 
am efectuat numeroase vizite, am 
avut numeroase contacte și întîlniri. 
Firește, cea mai memorabilă între
vedere a fost cea pe care am avut-o 
cu (secretarul general al P.C.R., dl. 
Nicolae Ceaușescu. Pot să vă spun 
că ea a constituit un fericit prilej 
de a trece în revistă evoluția rela
țiilor dintre Suedia și România, de 
a prospecta modalitățile de dezvolta
re în viitor a acestor relații. Tot
odată am discutat despre unele pro
bleme ale vieții internaționale ac
tuale și am constatat cu satisfacție 
că într-o serie de probleme pozițiile 
noastre au puncte de contact și 
apropiere. Personal, sînt de părere 
că în zilele noastre a devenit din ce 
în ce mai necesar ca cei care sînt 
Investiți de partide și popoare cu 
conducerea destinelor acestora să 
amplifice contactele șî întîlnirile

directe — aceasta constituind un 
mijloc important pentru a facilita, 
încrederea reciprocă, înțelegerea și. 
în final, rezolvarea problemelor de 
interes comun. De aceea cred că 
dl. Ceaușescu, secretarul general ai 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, procedea
ză foarte înțelept acționînd constant 
în direcția lărgirii contactelor perso
nale cu șefi de state și de partide 
din diferite țări ale lumii.

— Cum apreciați actualul sta
diu al relațiilor dintre România, 
și Suedia și mai ales perspecti
vele lor de dezvoltare ?

— Este plăcut pentru mine să con
stat că legăturile de colaborare din
tre România și Suedia pe diferite 
planuri s-au dezvoltat în mod con
tinuu în ultimii ani, că între țările 
noastre nu există nici o problemă 
litigioasă. Guvernul țării mele a con
siderat și consideră în permanență 
că este posibil și util să se stabi-

Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Mulțumesc călduros Excelenței Voastre pentru amabilul și sensi

bilul mesaj de felicitare adresat mie și poporului nigerian cu ocazia celei 
de-a IX-a aniversări a zilei independenței Nigeriei.

La rîndul meu. vă rog să primiți urările noastre cele mai bune de 
fericire personală și de bunăstare poporului dv.

Cu înaltă considerațiune și stimă,

General maior YAKUBU GOWON 
Șeful guvernului militar federal și comandant 

suprem al forțelor armate ale Republicii 
Federale Nigeria
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FAPTUL Constructorul moralist BĂICOI
Locul specialistului,—?în miezul producție 
acolo unde o cer interesele societății

DIVERS
și jocul de-a

Răspunsul
vine
de la sine

La locuința directorului I.A.S. 
Buzău a fost surprins în fla
grant șoferul Gheorghe Păun 
descărcînd o autobasculantă (5 
tone 1) cu beton. în aceeași zi 
șoferul mai făcuse un transport, 
la aceeași locuință. Ancheta va 
stabili cum au ajuns... 10 tone 
de beton, de pe șantierul din 
zona industrială a orașului, la o 
locuință particulară. însă intr-un 
director care acceptă materiale 
sustrase din avutul statului 
mai poate avea încredere 7

se

Un voiaj
ratat

in-Profesorul Mircea Cucu, 
spector general al Inspectoratu
lui școlar al Capitalei, plecase 
intr-un voiaj, cu mașina, in 
străinătate, impreună cu soția. 
Insă la vama din Giurgiu, voia
jul le-a fost întrerupt și, in cele 
din urmă, contramandat. Moti
vul ? Dl. inspector general n-a 
putut explica proveniența, prin
tre bagajele dumisale, a. valutei 
străine — lire italiene și dolari 
in plus față de suma 
de organele bancare, 
fracțiunea la

eliberată 
Cum in- 

legile financiare 
ale țării era evidentă, a trebuit 
să vireze de la Dunăre spre 
București. S-a întors, deci, spă
șit, ca oricare delincvent. Era 
și cazul.

Falsul medie
a încurcat-o!

De neînchipuit cum oameni 
normali, aparent serioși, pot uita 
de demnitate și de toate în fața 
banului, săvîrșind 
trebnice acte. Pe 
divizi, viața îi 
treaptă în treaptă, excluzîndu-i 
din societate. Ce-i trebuia lui 
Victor Mihăilescu, din_ prelungi
rea Cerceluș 13 
Era contabil de 
bucura 
putut 
cuns 
Zilele _____
toate au un sfîrșit 
surprins pe 
să provoace 
de sarcină 
cuința Niculinei Florea din Șo
seaua Olteniței 67—69. Contabilu
lui i se încheie acum socotelile.

cele mai ne- 
asemenea in- 
coboară din

de stimă, 
închipui 

practica...
trecute -

■ București 7 
profesie. Se 
Cine și-ar fi 
că într-as- 
„medicina" 7 

pentru că 
— a fost 

cînd încerca 
o... întrerupere 
( I 7) la lo-

Pe ecran lat
Poți să fii in același timp și 

la „Crăciun cu Elisabeta" și la... 
„Dragoste la Las Vegas“ ■? Oricit 
de surprinzător ar părea, lucrul 
este perfect realizabil. La Ca
racal, de exemplu. La cinema
tograful „1 Mai“ filmele sosesc 
cuplate. Vrei să vezi unul dintre 
ele, obligatoriu ți se „servește" 
și celălalt. Amatorii de filme din 
Caracal nu prea sînt încîntați. 
Ba, dimpotrivă. Si totuși. în po
fida dorinței cetățenilor, filmele 
continuă să ruleze cuplate, fapt 
pentru care și proiectăm anoma
lia pe ecran lat. Să se vadă și... 
amănuntele.

La cine
intrati» 
în casă 9

întrebarea : 
casă ? A- 

întrebăm : La cine in- 
in casă ? Ilie Fecioru, con- 
la I.A.S. Jegălia (Ialomița) 
în măsură să vă răspundă, 
cu treburi în Capitală, n-a 
cameră la hotel. A găsit,

Nu o dată am pus 
Pe cine primiți în 
cum 
trați 
tabil 
ar fi 
Aflat 
găsit 
în schimb, în fața hotelului, un 
individ (mișună destul și nu se 
ia nici o măsură !) care s-a ofe
rit să-l găzduiască pentru o 
noapte. Și iată-1 pe omul nostru 
ajuns în Calea Griviței 148 la 
locuința lui Mihai Dobrescu. 
Plecat de aici să mănînce. la re
întoarcere constată că a dispă
rut și gazda și aparatul de ra
dio ce și-1 adusese tocmai de la 
Jegălia. Ce a urmat e lesne de 
înțeles. în fața organelor de mi
liție, 
rat că îl luase cu
ca să se 
tie 1

„ospitaliera" gazdă a decla- 
imprumut, 

distreze. Curat distrac-

în Consiliul
de onoare

Relatam, zilele trecute, atitu
dinea necorespunzătoare a loco- 
tenent-coloneluiui Paul Camen, 
din grupul de pompieri al jude
țului Ilfov, față de vecinul său 
de apartament I. T. Iată ce ne 
răspunde comandamentul pom
pierilor. Avîndu-se în vedere 
gravitatea faptei sale, prin care 
a pătat calitatea și demnitatea 
de ofițer. Paul Camen a fost pus 
în discuția Consiliului de o- 
noare al ofițerilor superiori din 
Comandamentul pompierilor, 
care a condamnat comportarea 
sa. Totodată, conducerea Minis
terului Afacerilor Interne a ho- 
tărît ca, începînd cu data de 1 
octombrie, el să fie retroeralat 
pe termen de doi ani de la lo- 
cotenent-colonel la maior.

Rubrică redactată de î

Stefan Z1DAR1TĂ 
Gheorghe POPESCU 

u spriiînul corespondenților 
Scînteii"

— Comitetul executiv al consiliului 
popidot județean a fixat, ca ultim 
termen pentru încheierea recepțiilor 
definitive aflate in întîrziere, data de 
30 septembrie. Dacă veți veni atunci 
la Constanța, vă veți convinge că 
angajamentele au fost onorate I

Cu asemenea promisiuni solemne 
s-au încheiat, în urmă cu trei luni, 
discuțiile purtate la Trustul de con
strucții locale și Ia Direcția jude
țeană de gospodărie comunală și lo- 
cativă din Constanța, discuții care 
au precedat apariția, în numărul 8120 
al ziarului nostru, a articolului „Re. 
cepția noilor locuințe nu este un act 
de bunăvoință". Articolul semnala 
restanțele existente în recepția defi
nitivă a unor blocuri de locuințe 
executate de către T.C.L.C., datora
te neremedierii defecțiunilor con
semnate în perioada de garanție și 
neefectuării la timp a tuturor lu
crărilor prevăzute în proiecte. Se 
atrăgea, totodată, atenția comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean asupra neregulilor existente în 
activitatea celor două instituții afla
te în subordinea sa. asupra încăl
cării prevederilor legale privind ra
porturile contractuale dintre con
structor și beneficiar șf se cerea lua
rea unor măsuri hotărîte pentru în
lăturarea gravelor lipsuri consem
na te.

Intervenția noastră nu a rămas 
fără ecou. în iulie D.G.C.L. ne aduce 
la cunoștință că „situația s-a îmbu
nătățit, astfel că pînă în prezent s-au 
putui recepționa în condiții bune 
CINCISPREZECE (sublinierea noas
tră) blocuri de locuințe restante din 
anii precedenți". Ni se reamintește 
că s-a fixat „constructorului T.C.L. 
Constanța ca ultim termen pentru 
executarea remedierilor apărute (!) în 
perioada de garanție finele trimes
trului III 1969". Nici constructorul 
nu s-a lăsat mai prejos și, mulțu
mind peptru sprijinul acordat, ne co
munică, că „T.C.L. Constanța a anali
zat cele semnalate de către dv. în șe
dința comitetului de direcției!) și a 
luat măsuri pentru urgentarea efec
tuării (?) tuturor deficiențelor ce s-au 
ivit în cursul anului de garanție și 
care nu au fost lichidate la timpul res
pectiv în acest scop a fost elaborat 
un plan de măsuri care a și fost pus 
în aplicare, fixîndu-se termene și 
responsabilități, iar pînă în prezent 
aceste aspecte negative (?!) au fost 
eliminate la circa PATRUSPREZECE 
(tot sublinierea noastră) blocuri de 
locuințe. Se continuă acțiunea de li
chidare a deficiențelor ce s-au ivit, 
astfel ca pînă cel mai tîrziu la finele 
lunii septembrie a.c. să fie recepțio
nate definitiv toate construcțiile de 
locuințe în cauză". Trecînd peste 
curiozitățile statisticii (urmare evi
dentă a sistemelor de numărare di
ferite, practicate de cele două părți, 
așa cum se va dovedi și mai jos), 
ca și peste stilul savuros al răspun
surilor, am reținut reacția pozitivă, 
dorința manifestată ca măcar acum, 
în al doisprezecelea ceas, neajunsu
rile să fie înlăturate. Și, dînd curs 
insistentelor invitații ce ne fuseseră 
adresate, am revenit în Constanța, la 
30 septembrie, tocmai în ziua cînd 
se împlinea sorocul...

Am revenit, convinși fiind de to
nul răspunsurilor că vom avea de 
constatat numai lucruri bune, că vom 
putea scrie cuvinte de apreciere pen
tru constructorii constănțeni Ne aș
tepta însă o realitate diferită 
de aceea pe care ne-o imaginam E 
drept că. din totalul de 47 de blocuri 
cu termene depășite. 33 fuseseră pre
zentate la recepția definitivă pînă la 
10 septembrie, ceea ce reprezintă un 
oarecare succes Numai că, între 10 și 
30 septembrie, remedierile au bătut 
pasul pe loc și celelalte 14 blocuri 
n-au mai fost recepționate. După nu
mărătoarea practicată la T.C.L., n-ar 
fi 14, ci mai puține : două blocuri ar 
ține de alt constructor, la alte două 
ar mai lipsi doar o semnătură pe pro
cesul verbal, două-trei s-ar afla în li
tigiu cu beneficiarul și alte două ar 
fi fost bune de recepționat la 30 sep
tembrie. astfel îneît în restarfță s-ar 
afla numai șase blocuri Sorocul.însă 
este soroc ■ un singur bloc să fi ră
mas în discuție, și tot s-ar fi chemat 
că termenul — ultim ! — fixat de 
comitetul executiv n-a fost respectat. 
Amintim că numai cele șase blocuri 
recunoscute" însumează o valoare de 

peste 22 milioane lei, că termenele 
legale pină la care ar fi trebuit re
cepționate se situează intre 10 apri
lie 1967 și 11 ianuarie 1968...

La 30 septembrie a.c. ora 9 urma 
sâ se întrunească la fața locului, 
comisia de recepție Era o întrunire 
cu un caracter deosebit : Ia acea.oră, 
toate recepțiile ar fi trebuit să fie 
încheiate. Nu erau Dar, spre sur
prinderea noastră pînă la. ora 10 nu 
se prezentase încă nimeni, nici din 
partea T.C.L., nici din partea D.G.C.L. 
Erau de față numai reprezentanții în
treprinderii de gospodărie locativă a 
municipiului și ai Grupului de șan
tiere nr 1 O asemenea prezență este 
semnificativă pentru seriozitatea cu 
care conducerile celor două instituții 
județene au privit „ultimul termen" 
acordat de comitetul executiv. De alt
fel. directorul D.G C.L., ing N Geor
gescu, tocmai sosise în acea zi din 
concediu, iar directorul T.C.L., ing 
I. D. Georgescu, se afla, la rîndul 
său (dacă am fost bine Informații, 
tot în concediu. Comentariile, cre
dem. sînt de prisos

Ne-am interesat ce măsuri s-au luat 
pentru a se asigura respectarea an
gajamentelor. In articolul precedent 
subliniam obligația ce revine bene
ficiarului de a-l acționa pe executant 
în arbitraj, pentru plata penalizări
lor prevăzute In H C.M — 1 003 Ei 
bine, nici I.G.L., nici D.G.C.L. n-au 
deschis pină in prezent vreo acțiune 
împotriva constructorului NI se ser
vește aceeași justificare, a cărei ne- 
temeinicie o consemnasem și rîndul 
trecut : lipsa acordului pe care ar fi 
trebuit, chipurile, să-l dea comitetul 
executiv, forul tutelar comun Nu 
există nici o normă generală care să 
prevadă obligativitatea acestui acord. 
Dacă reprezentanții comitetului exe
cutiv s-au opus intr-adevăr aducerii 
acestui caz in fața arbitrajului de 
stat — ceea ce nu putem crede — 
înseamnă că ei au acționat împotriva 
legii, că au utmărit să-l absolve pe 
constructor de orice penalități și, 
practic, și-au asumat chiar ei această 
grea răspundere. în ce privește con
ducerea D G.C.L., în discuția purtată 
ni s-a dat și o anumită explicație t

„Nu putem trata cu constructorul de 
pe poziții de forță — ne-a declarat 
tov director N. Georgescu — căci 
noi avem numeroase alte lucrări con
tractate cu el, și trebuie să dovedim 
înțelegere reciprocă". Nu sîntem de 
acord cu o asemenea optică după 
părerea dumneavoastră, tovarășe di
rector a acționa în conformitate cu 
normele legale, cu prevederile unei 
Hotăriri a Consiliului de Miniștri, în
seamnă a „trata de pe poziții de 
forță" ? Ne adresăm cu aceste 
cuvinte nu numai instituției di
rect vizate, dar și tuturor benefi
ciarilor care, prin bunăvoința lor 
Iresponsabilă, îngăduie unor construc
tori să-și acopere lipsurile organiza
torice cu etichete mai mult sau mai 
puțin „obiective", să-și încalce obli
gațiile contractuale și de plan, să

Pe urmele 
articolelor 
publicate

dea lucrări de proastă calitate, să Iro
sească fondurile încredințate.

Iată însă că. prin adresa nr. 5 338 
din 1 septembrie, T.C.L. Constanța — 
Grupul 1 de șantiere — face cunoscut 
D.G.C.L. că la 30 august comisia de 
recepție nu șl-a putut desfășura lu
crările din vina reprezentantului 
I.G.L„ ing șef D Hîrșulescu, care a 
lipsit de la întrunirea stabilită a co
misiei în sfîrșit, după ani de tergi
versare, vinovatul a fost găsit!..... în
cazul că dv. nu veți răspunde în con
tinuare la această obiecție ce vă apar
ține — se încheie adresa - vom fi 
nevoiți să semnalăm această deficien
ță arbitrajului de stat pentru a apli
ca consecințele H.C.M.-ului 1003 cap. 
5 pct. 26". Citind adresa, am rămas 
cu cîteva nedumeriri. Fuseserăm in
formați că ședințele de lucru ale co
misiei sînt fixate în fiecare marți și 
vineri, iar 30 august era sîmbătă Se 
pretinde în adresă că urma să se re
cepționeze blocul V3, dar din pro- 
cesul-verbal reiese că această con
strucție a fost prezentată la recepție 
abia pe 10 septembrie. în fine, pasa
jul final citat aici nu poate să nu 
stîrnească rîsul : constructorul, aflat 
evident tn culpă și scutit (am văzut 
cum) de urmările vinovăției sale, se 
erijează deodată în apărător al le
galității și invocă arbitrajul de stat I 
Și mai greu de explicat este reacția 
conducerii D.G.C.L. : în timp ce îm
potriva constructorului n-a deschis

nici măcar o singură acțiune, după 
primirea adresei de mai sus a trecut 
imediat la fapte și a sancționat pe 
inginerul șef D Hîrșulescu de la 
I.G.L cu mustrare scrisă „...pentru 
lipsa de preocupare in rezolvarea la 
timp a lucrărilor de recepție defini
tivă a blocurilor din complexul To- 
mis-Nord — E. 18, terminate din anul 
trecut..." Nu vom discuta aici juste
țea deciziei t acest lucru îl va face, 
probabil, comitetul executiv al con
siliului popular județean Ne între
băm însă ce măsuri s-au luat împo
triva celor din vina cărora nu s-au 
recepționat nici pînă astăzi blocurile 
terminate în 1966, ca și împotriva ce
lor care au lipsit la ședința din ziua 
de marți. 30 septembrie (ziua scaden
ței !) a comisiei de recepție ?

Pentru a întregi tabloul, vom adău
ga aici că, prin deciziile 237 și 238 
din 25 iulie 1969. conducerea T.C.L. 
a aplicat sancțiuni unui număr de 
salariați de la șantierul Tomis-Nord, 
socotiți a fi principalii vinovați pen
tru situația creată De asemenea, am 

; fost informați că serviciul contabl- 
■ litate urmează să stabilească ce 

sume trebuie imputate pentru even
tualele depășiri de costuri, ca urmare 
a întîrzierii în efectuarea remedieri
lor.

Prea bine I Să presupunem că, pes
te puține zile (și eventual la un nou 
„ultim termen"), toate restanțele vor 
fi lichidate. Măsurile luate își vor fi 
atins deci scopul imediat, iar situația 
va fi fost remediată. Se poate oare 
pune capăt cu aceasta tuturor urmă
rilor? Oare numai aplicînd sancțiuni 
salariaților din subordinea lor (ceea 
ce era o măsură necesară), conduce
rile D.G.C.L. și T.C.L. se socotesc e- 
liberate de orice răspundere? Noi 
sîntem de altă părere. Trebuie să 
mărturisim că ne-am fl așteptat ca. 
In cele trei luni cîte au trecut de la 
apariția primului nostru articol, co
mitetul executiv al consiliului popu
lar județean — vizat în mod explicit 
încă de atunci — să-și fi găsit timpul 
necesar pentru a analiza cele expuse 
de noi. pentru a acționa și a ne in
forma apoi asupra deciziilor luate. 
Am așteptat zadarnic răspunsul aces
tui for județean în mod cu totul 
inexplicabil, la Constanța se lăsase o 
tăcere deplină... Ne întrebăm dacă 
tăcerea va continua și după apa
riția articolului de față...

Reamintim Comitetului executiv al 
Consiliului popular județean Con
stanța că luarea în considerare a se
sizărilor și criticilor apărute în presă 
nu este nici ea... un act de bunăvo
ință, ci este o îndatorire elementară a 
organizațiilor de stat și obștești, a în
treprinderilor și instituțiilor.

IA „PARALELA L5“
în orașul Bălcol, cunoscut 

centru de exploatare petro
lieră, avem posibilitatea sâ 
ne oprim exaci la țumătatea 
distanței dintre Ecuator și Po
lul Nord. Locul acesta se află 
chiar la kilometrul 80, unde 
ne așteaptă și ospitalierul 
motel „Paralela 45°".

Motelul prahovean oferă, în 
ambianța arhitecturii specific 
românească, condiții optime 
de cazare. Amatorii de pre
parate culinare gustoase gă
sesc la restaurantul de aici 
pui la frigare cu mujdei, pui 
la ceaun cu mămăligută, 
ciorbă de potroace Nu lip
sesc niciodată din unitate vi
nurile din podgorii renumite. 
Turiștii au la dispoziție în a- 
propiere spații de parcare a 
mașinilor, stație PECO și un o- 
ficiu P.T.T.R.

Un popas 
agreabil la

PĂDUREA 
PĂULEȘTI

județul Prahova se prezintă 
vizitatorului nu numai cu in
egalabilele sale frumuseți na
turale. dar si cu numeroase 
monumente arhitectonice, mu
zee etc. La Ploiești. Muzeul 
petrolului, Muzeul „Ion Luca 
Caragiale”, Palatul Culturii 
constituie obiective turistice 
importante.

Lingă Ploiești — în pădurea 
Păulești — turistul se poate 
opri în „Codrul Vlăsiei" Renu
mit loc de popas, comparti
mentat în mai multe unități, 
„Codrul Vlăsiei* oferă vizita
torilor cîteva preparate cu 
veche tradiție culinară, între 
care cîrnăciori și pastramă de 
Pleșcoi. Dar specialitatea uni
tății rămîne batalul întreg la 
proțap, împănat cu usturoi și 
cimbru, servit cu mămăliguță 
caldă. Se pot comanda și alte 
preparate, cum ar fi pui la 
ceaun cu mujdei de usturoi 
șl cu mămăligă, pui la frigare, 
adăugîndu-ll-se, firește, țuica 
de Văleni și vinul de Murfat- 
lar, Odobești, Panciu, Valea 
Călugărească sau oricare 
altul.

Arh. Gh. SASARMAN

In stațiunea Pîrîul rece (foto : ștefan Marinescu)

Școli avem, 

profesori sint, 

DAR LA SATE 
CINE PREDĂ ?
Prin însăși esența sa, socialismul 

impune un înalt grad de cul
tură membrilor societății, a că
ror bază se formează tn pri
mul rind tn școală, cadrelor didacti
ce revenindu-lc, astfel, una din cele 
mai înalte și pasionante îndatoriri 
patriotice. Cu toate că realizările do- 
bîndite tn domeniul instrucțiunii pu
blice aproape că nu au termeni de 
comparație cu situația existentă cu 
numai două decenii în urmă, mai ales 
tn mediu) rural, mai există încă se
rioase lipsuri, generate în special de 
repartizarea neomogenă a cadrelor di
dactice.

E adevărat, învățămîntul superior 
a dat în fiecare an promoții tot mai 
numeroase de absolvenți, majoritatea 
covîrșitoare cu o temeinică pregătire, 
care au satisfăcut în măsură tot 
mai mare necesitățile de cadre didac
tice. Totuși, școlile din anumite zone 
geografice, în genera] mai îndepăr
tate de principalele centre urbane, 
rămîn în continuare cu un serios de
ficit de învățători și profesori, ceea 
ce determină — vrtnd nevrînd — nu
mirea unor suplinitori cu studii in
complete.

Reducînd problema la scara ju
dețului Bacău, dintr-un studiu în
tocmit recent rezultă că din totalul 
cadrelor didactice care au predat 
în anul școlar 1968—1969 în școlile 
de cultură generală de la sate, mulți 
nu aveau pregătirea cerută Există 
comune, printre care Colonești, Cor- 
basca. Lipova, unde funcționea
ză cîte un singur profesor cu 
studiile complet încheiate. Este deo
sebit de semnificativ faptul că toate 
comunele deficitare în cadre didac
tice, sînt, prin poziția lor geografică, 
îndepărtate de centrele urbane și 
de principalele căi de comunicație. 
Și aceasta în timp ce la începutul 
acestui an de învățămînt existau 
circa 300 de cereri de încadrare din 
partea unor cadre calificate în șco
lile din municipiul Bacău, deși postu
rile de aci sînt ocupate. Asemenea 
situații se datoresc în bună parte 
faptului că nefiind corespunzător 
educați, în spiritul dragostei pen
tru nobila profesie pentru care 
au fost pregătiți, anumiți absolvenți 
au refuzat să meargă la post în 
școl’le sătești, găsindu-și alte locuri 
„convenabile", de cele mal multe 
ori sub calificarea lor, aducînd prin 
aceasta un serios prejudiciu societă
ții, care le-a creat posibilitatea să 
dobîndească diploma de profesor.

Desigur este cazul ca toți acești 
tineri, pentru a căror pregătire 
statul a investit sume care se cifrea
ză numai pentru studiile în învă
țămîntul superior la peste 50 000 lei 
de fiecare, să-și onoreze în sfîrșit di
ploma ureînd la catedre, acolo unde

fn ultimii ani, industria 
alimentară și alimentația 
publică au făcut eforturi 
lăudabile de a veni în aju
torul gospodinelor : au apă
rut cîteva sortimente de 
mîncăruri și legume proas
pete refrigerate (mult apre
ciate de cumpărători dar, 
din păcate, toarte puține) | 
rețeaua alimentației publi
ce a profilat raioane și 
chiar unele uiiități pe des
facerea preparatelor și se- 
mipreparatelor culinare, în 
general foarie solicitate de 
public Cum se prezintă la 
ora actuală magazinele spe
cializate în desfacerea se- 
mipreparatelor 7

Secția „Gospodina" a res
taurantului cu autoservire 
„Modern" din Piața Palatu
lui. de pildă, realizează zil
nic cam 10 la sută din vîn- 
zările unității, înt.r-un spa
țiu foarte restrîns Rareori 
se întîmplă ca, seara, să 
mai rămînă cîte ceva prin 
galantare „Mai mult de 
jumătate din clientela noas
tră este stabilă, ne spune 
tovarășa Ecaterina Drag- 
nea. vînzătoare la acest ra
ion Sint familii care. încă 
de la înființarea unității, se 
aprovizionează de la noi" 
Intr-adevăr, oferta, în ziua 
vizitei noastre, era destul 
de apetisantă, cuprinzînd 
cîteva feluri de salate, ma
ioneze. o întreagă gamă de 
semipreparate pe bază de 
carne fiartă și tocătură, 
fripturi, pește etc Pentru 
desert, gospodinele aveau 
de ales dintr-o varietate de 
foietaje și prăjituri de casă 
din cele mai ispititoare.

Sînt multe asemenea uni
tăți ? fn tot Bucureștiul 
sint doar 5 unități „Gospo
dina" șt două bucătării de 
bloc, plus cîteva raioane cu 
acest profil în unele din 
marile magazine alimen
tare Din această cauză. în 
anumite zile ale săptămînii 
și în orele de vîrf acestea 
sînt supuse unei adevărate 
presiuni De ce nu se ex

tinde acest gen de activi
tate 7

— Cifra desfacerilor la a- 
ceste unități nu este prea 
mare. Dacă nu ar fi com
binate și cu alte activități, 
n-ar rezista — ne explică 
șeful serviciului producție 
de la T.A P.L. „București".

Desigur, nu ne-am grăbit 
să tragem concluzia că gos
podinele refuză folosirea 
semipreparatelor. O privire

diferite concursuri, organi
zate tocmai pentru a îm
bogăți sortimentul semipre
paratelor. au reieșit o serie 
de rețete noi, care au fost 
difuzate rețelei de restau
rante, firește pentru a fi 
utilizate. Le-am căutat însă 
zadarnic în galantarele 
„Gospodinelor" LaT.A.PL 
București ni se spune că 
există un sortiment stabilit 
de vreo 25 semipreparate

dinele le-au preferat tot pe 
acestea...

Indiscutabil, sortimentul 
de semipreparate este foar
te sărac.' Aceasta este, 
de fapt, adevărata cauză a 
cifrei modeste a desfaceri
lor Lipsa de varietate este 
agravată, uneori, și de ca
litatea produselor

Arătam la inceput că sînt 
prea puține unități și ra
ioane cu acest profil. După

„GOSPODINA"
în criză de

chiar fugară tn vitrinele 
unităților amintite este de 
ajuns pentru a afla adevă
rata explicație a nerenta- 
bilității lor De pildă, uni
tatea „Gospodina" din str. 
Academiei, pe lîngă un in
terior puțin ospitalier, pre
zintă cumpărătoarelor, spre 
alegere, doar cîteva varian
te ale cărnii tocate (mereu 
aceleași), la fel de invaria
bilul șnițel, „clasica" salată 
cu maioneză și două stive 
de clătite Presupunînd că 
ești clientul acestei unități, 
după două-trei zile constați 
că trebuie să o iei de la 
început cu meniurile. Din

și 5 dietetice. Neimpunerea 
iui obligatorie, pentru a nu 
frîna inițiativa întreprinde
rilor de alimentație publi
că, a fost interpretată, 
după cum se vede. în sens 
invers : nu se respectă nici 
măcar acest minim Cu 
toată bunăvoința, n’imărîn'i 
semlpreparatele oferite de 
toate aceste unități n-am 
putut depăși cifra 10 
„Nu le fac ei zilnic pe toa
te". recunoaște interlocuto
rul Dar se grăbește să a- 
dauge că „se solicită mai 
mult, tocători, șnițele, clăti
te.. “ Ca și cînd s-ar mai fi 
oferit și altceva, dar gospo

cite am aflat la T.A.P.L. 
„București", începind de la 
20 octombrie, in 57 de ma
gazine alimentare, situate 
in cele mai diferite car
tiere ale orașului, se vor în
ființa și secții „Gospodina". 
Din relatările factorilor res
ponsabili ai acestui trust 
rezultă însă că introducerea 
semipreparatelor fntîmpină 
rezistență din partea res
ponsabililor de magazi
ne Comercializarea acestor 
produse nu poate fi lă
sată. însă, la bunul plao 
sau la bunăvoința con
ducătorilor de magazine, ci 
trebuie introdusă ca o obli-

societatea are nevoie de el. Problema 
cred că trebuie însă privită și în 
perspectivă Și iată pentru ce. Cu tot 
deficitul de cadr» didactice calificate 
din județ, accentuat și de contin
gentele mari de școlari, determinate 
de un spor natural ce întrece cu mult 
media pe țară. Institutul pedagogio 
din Bacău este ocupat în proporție 
de două treimi cu studenți proveniți 
din alte județe, și chiar și printre cei 
care au fost selecționați din jude
țul Bacău sînt puțini de obîrșie să
tească. După părerea mea, se 
impune, pe lingă o analiză o- 
biectivă a modului cum se fao 
repartizările de cadre tn terito
riu de către organele Județene tn 
drept, luarea unor măsuri mai ju
dicioase și pe linia recrutării candi- 
daților, respectiv pentru atragerea 
în institut a elevilor de la sate, 
dornici să se tntoarcă după absol
vire în școlile pe care le-au frec
ventat și ei cîndva. Pentru reali
zarea acestui deziderat se im
pune, între altele, întărirea liceele? 
sătești din punct de vedere al do
tării și cadrelor. Consider că o 
atenție deosebită trebuie acordată 
liceelor pedagogice, care pregătesc 
învățători, organizîndu-se pe lîngă 
ele școli de aplicație, grădinițe de 
copii, atît de necesare pregătirii te
meinice a viitorilor dascăli. In acea
stă privință, noi am avut o bună 
tradiție ți experiență, care din pă
cate nu a fost valorificată și conti
nuată pe măsura cerințelor și care 
este necesar să fie reconsiderată.

Desigur că șf condițiile care se cre
ează cadrelor didactice joacă un rol 
important în stabilirea lor la sate. 
Deși acest considerent este îndeobște 
recunoscut, unele organe loca'e 
nu țin seama de el. O pro
blemă aparte o constituie fap
tul că, deși există tn prezent regle
mentări legale privind asigurarea 
posibilităților de construire de lo
cuințe pentru cadrele didactice, Uni
unea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție n-a rezolvat 
încă modalitatea acordării de tere
nuri pentru construcții De aseme
nea. ni se pare că va trebui stu
diată și problema diferențierii sa
larizării cadrelor calificate care lu
crează în comunele mai îndepărtate 
de oraș.

Evident, problema asigurării ne
cesarului de cadre didactice ca
lificate nu se poate rezolva ime
diat, însă situația existentă impu
ne acum, o dată cu generalizarea 
învățămîntului de 10 ani, măsuri mal 
energice care să asigure tnfăptuirea 
în domeniul învățămîntului a progra
mului trasat de Congresul al X-lea 
al partidului.

gație de serviciu atita timp 
cit necesitatea ei nu este 
înțeleasă. O asemenea mă
sură se cere completată și 
cu introducerea altor mo
dalități de ușurare a mun
cii gospodinelor : livrarea 
de meniuri, pe bază de a- 
bonament, prin bucătăriile 
de bloc ; efectuarea dc co
menzi telefonice la domici
liu ; comenzi cu oră fixă 
etc. De altfel, avantajele a- 
cestor sisteme de deservire 
trebuie mai stăruitor popu
larizate și in rîndul consu
matorilor.

— Ultimul schimb de ex
periență pe această temă — 
ne spunea unul din repre
zentanții alimentației pu
blice bucureștene — a fost, 
fără îndoială, util. Dar am 
ajuns în stadiul în care nu 
mai este suficientă simpla 
comunicare a metodelor fo
losite în diferite orașe ale 
țării, pentru că sînt cam a- 
celeași. Fără a minimaliza 
valoarea inițiativei locale, 
se simte totuși nevoia cu
noașterii a ceea ce practica 
altor țări, mai avansate din 
acest punct de vedere, a 
dovedit că este viabil, a me
todelor noi izvorîte din cău
tarea unei soluții care să 
economisească timpul gos
podinelor.

Si alți specialiști din re
țeaua alimentației publice 
s-au dovedit a fi preocupați 
de urnirea acestui sector 
din punctul mort în care 
s-a împotmolit Iată cîteva 
din pronunerile culese în- 
tr-o discuție cu tovarășul 
Mircea Dinu, șeful servi
ciului producție al l.II.R. 
..Athenăe Palace". ,șl cu 
Viorel Paraschiv bucătar 
la restaurantul „Modern".

— Limitele prea înguste 
ale sortimentului ar putea 
fi mult lărgite în condițiile 
existenței unul mod con de 
prezentare și ambalare a 
semipreparatelor. era de 
părere tovarășul Dinu. In

Iosif MIRZAC
directorul Direcfiei judejen® 
de statistică Bacău

prezent, vindem unele din 
produsele noastre in pungi 
de polietilenă. E o metodă 
civilizată. Dar sint mincă- 
ruri care nu pot fi puse in 
pungă; altele nu suportă 
mai multe manipulări. Di
lema are o rezolvare, gă
sită și practicată cu succes 
în alte țări : lolosirea unor 
tăvițe din folii foarte sub
țiri, care, eventual, ar putea 
fi introduse .și direct in 
cuptor. Dacă industria 
ne-ar putea oferi asemenea 
tăvițe, am putea dubla nu
mărul semipreparatelor, in- 
troducindu-le in această fa
milie de produse și pe cele 
de cofetărie și patiserie, 
vreo 70 la număr. Totodată, 
s-ar accelera mult procesul 
de vînzare, preparatele ne- 
maitrebulnd să fie cîntă- 
rite Nu este justificată 
teama unora că acest nou 
tip de ambalaj ar scumpi 
prețul produselor.

In concluzie, există mul
tiple posibilități ca unită
țile „Gospodinei" să treacă 
pragul crizei sale de inspi
rație și să aducă o con
tribuție mai puternică in 
aprovizionarea cotidiană. 
Este nevoie doar ca orga
nele locale, în subordinea 
directă a cărora se află di
recțiile comerciale, trustu
rile și întreprinderile de 
alimentație publică, sâ pri
vească cu mai mult interes 
această latură a activității 
comerciale, poate mai pu
țin spectaculoasă, dar de 
mare însemnătate pentru 
cetățeni. Multe depind, in
discutabil, de interesul or
ganizațiilor comerciale, de 
răspunderea lor față de pu
blicul consumator. Trebuie 
oare să vină dispoziții „de 
sus" ca unitățile „Gospodi
nei" să pătrundă în sfîr
șit și in magazinele alimen
tare din cartierele perife
rice, sau ca vitrinele lor să 
ofere clientelei un sortiment 
mai bogat și variat 7

Rodica ȘERBAN

LaT.A.PL
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SPECIALIȘTILOR, A CONDUCĂTORILOR

AGRICULTURII DIN JUDEȚE I
Județul VÎLCEA

în județul Vilcea s-a însămințat 
o suprafață relativ mică. Realiză
rile de pînă acum nu au atins nici 
procentul de 60 la sută. In unele 
cooperative agricole se constată 
dificultăți care depășesc capacita
tea lor de a Ie rezolva. Faptul 
impune un sprijin substanțial din 
partea lucrătorilor organelor a- 
gricole județene. Vizitînd birou
rile direcției agricole și Uniunii 
județene a cooperativelor agricole 
de producție din Vîlcea constatăm 
că sînt goale, ceea ce denotă că 
salariații sînt plecați pe teren, la 
recoltat și însămințat, lucru bun. 
desigur. Dar, importantă este nu 
numai prezența fizică pe teren, ci 
și sprijinul concret dat la fața lo
cului. Fiecare deplasare a specia
listului trebuie, să se soldeze cu 
rezultate. Nu punem la îndoială 
că tovarășul Florea Pomană, pre
ședintele Uniunii județene Vîlcea 
a cooperativelor agricole, își con
sumă timpul pe . teren. Dar oare 
întotdeauna pentru rezolvarea 
celor mai arzătoare probleme ? 
Cîteva exemple desprinse din 
unități productive demonstrează 
altceva. După ce, în ziua de 8 oc
tombrie a. c., dînsul și-a consu
mat timpul pînă la amiază pe_ la 
sediu, a pornit spre cooperativa 
din Olteanca. Ne-am fi așteptat 
ca, mergînd aici, în jurul orelor 
14, să impulsioneze însămînțatul 
care nu se realizase decît întrrun 
procent de 35 la șută. Dar, timp 
de mai multe ore, tovarășul FI. 
Pomană, împreună cu conducerea 
cooperativei și alți activiști, s-au 
ocupat de soluționarea unor litigii. 
Apoi, după o scurtă discuție avută 
pe tarlaua cooperativei vecine din 
Amărăști, președintele uniunii, 
practic, nu a avut 
teren, pentru că a 
rea... '

Rămasă în urmă 
agricole, îndeosebi

Insă cele mai multe probleme 
se ridică în legătură cu activita
tea specialiștilor din unități. Unii 
dintre ei desfășoară o activitate 
formală, lipsită de răspundere, 
fără ca direcția agricolă și uniu
nea județeană să ia vreo măsură 
practică. De pildă, inginerul Ion 
Cedică, de la cooperativa agricolă 
Glăvile, în ziua de 8 octombrie, 
era plecat la Drăgășani, pentru in
terese personale. Inginerul M. 
Munteanu, de la Pesceana, căra 
balast pentru noua sa casă ; iar 
inginera Ioan-a Protopopu, din a- 
ceeași comună, pleacă sîmbăta la 
Rîmnicu Vilcea și se reîntoarce 
lunea, Ia vremea prînzului. Aceas
ta, în vreme ce în unitățile de a 
căror activitate productivă sînt 
răspunzători moral și material, 
situația la însămințat este critică. 
Nu au fost aduse la cunoștința 
conducerii direcției agricole actele 
de indisciplină ale acestor ingi
neri ? „Ba da — ne răspunde 
Ștefan Paznicu, instructorul comi
tetului județean de partid, care 
răspunde de aceste unități. Numai 
că nimeni de la direcția județeană 
nu s-a 
ceasta 
chiar
Bălan,
are în răspundere această zonă, nu 
a mai dat pe aici de o lună, de 
cînd a discutat cu inginerii agro- ■ 
nomi la ■ Drăgășani balanța griului. 
E oape de mirare(,căi.ilipsițe);de,.arI-^ 
sistența tehnică de specialitate, lu- •

deplasat să controleze a- 
stare de

tovarășul inginer Marin 
directorul

lucruri". Nici

direcției, care

crările ce se execută sînt de 
proastă calitate ?

Pe teren se ridică numeroase 
probleme care trebuie rezolvate 
atît de către specialiștii din uni
tăți, cît și de cei de la Direcția a- 
gricolă județeană sau de activiștii 
uniunii cooperatiste. In subordinea 
direcției agricole, de exemplu, in
tră și întreprinderile de mecani
zare a agriculturii al căror rol de
vine, la ora actuală din ce în ce 
mai important, mai ales în privin
ța dirijării operative și a redistri
buirii mașinilor în funcție de ur
gență. Neprocedîndu-se așa, apar 
anomalii. în raza de activitate a 
I.M.A. Drăgășani am întîlnit uni
tăți (Ionești, Prundeni, Amărăști), 
unde se ducea lipsă de semănă
tori. în vreme ce în altele — chiar 
după spusele inginerului-șef al 
întreprinderii, Gh. Gărea — priso
sesc — ca de pildă la Zăvideni și 
Grădinari. Necunoașterea de că
tre I.M.A. Drăgășani a cerințelor 
care apar de la un moment la al
tul se datorează neprezenței con
ducerii acesteia pe teren (pe ingi
nerul șef l-ani găsit, pe 8 octom
brie, orele 14,30, la sediu), dar și 
lipsei de exigență a cadrelor de 
conducere ale direcției agricole ju
dețene, care nu se poate spune că 
nu au vizitat destul de des această 
unitate, dar nu au luat măsuri 
lață de modul defectuos în care 
execută întreprinderea 
utilajelor.

Pentru impulsionarea 
de sezon este necesar 
CIALIȘTII DIN CADRUL ORGA
NELOR AGRICOLE JUDEȚENE 
SA DESFĂȘOARE O ACTIVI
TATE PRACTICA PE TEREN. 
SA REZOLVE OPERATIV. LA 
FATA LOCULUI, TOATE PRO
BLEMELE CE SE RIDICA.

mișcarea

lucrărilor 
ca SPE-

re defecte. Lucrările agricole de 
sezon întîrzie și datorită faptului 
că unele cooperative agricole, 
printre care cele din Bobilna, 
Vîlcele, Dretea nu și-au ridicat in 
întregime cantitățile de semințe 
de la bazele’ de recepție.

Prezența continuă și activă a 
specialiștilor ar fi înlăturat aces
te deficiențe. „Adevărul — ne 
spune Dumitru Pasc, instructor al 
comitetului județean de partid, 
este că tovarășii din organele a- 
gricole județene vin numai din 
cind în cînd la unitățile care li 
s-au repartizat, participă la șe
dințele de analiză și apoi pleacă. 
Or, aici trebuie pus umărul Ia 
organizarea și conducerea trebu
rilor”. Președintele Viorel Ser- 
dean de Ia Sînpaul, Vasile Sasu, 
secretarul comitetului comunal de 
partid din. Vîlcele, nu cunoșteau 
nici numele celor de la direcția 
agricolă sau uniune repartizați 
pentru a munci efectiv la buna 
organizare a lucrărilor agricole.

Ce fac în acest caz specialiștii 
direcției agricole și ai uniunii ju
dețene a cooperativelor de pro
ducție, toți cei care au fost re
partizați în diferite unități pentru 
a ajuta la organizarea muncii și 
asigurarea calității lucrărilor ? 
Joi de dimineață la orele 7, cînd 
soarele era sus, specialiștii direc
ției agricole județene — chiar 
dacă nu toți, dar cei mai mulți — 
semnau conștiincios condica de 
prezență nu în unitățile la eaj-e 
au fost repartizați, ci la direcție.

Unii și-au deschis tactitos dosa
rele de lucru, iar alții se... pregă
teau să plece pe teren. (Pe teren 
unde ar fi trebuit să fie și unde 
prezența lor era atît de nece
sară 1)

Cu o zi înainte asistasem la 
uniunea județeană Ia tîrguiaia 
dintre specialiști care și unde și 
cu ce mașină să plece pe tereni 
Unii au plecat mai devreme, alții 
către orele prînzului. Așa se pierd 
orele, iar ajutorul pe care aceștia 
îl dau unităților devine de fapt 
formal. Oare acești tovarăși n-au 
înțeles încă însemnătatea efec
tuării la timp a unor lucrări agrL 
cole de cal’tate ? Nu înțeleg nici 
acum ce înseamnă A RĂSPUN
DE, A-ȚI FACE DATORIA ? !

„Mersul lucrărilor agricole de 
toamnă — ne spune tov. ing. Soos 
Manea Carol, secretar al comite
tului județean de partid. a fost

analizat cu multă seriozitate în 
ședința biroului județean de 
miercuri seara. Concluzia ce s-a 
desprins este aceea că în județul 
nostru există forțe capabile să 
accelereze ritmul însămînțărilor 
și recoltărilor. S-a apreciat că 
insuficient și inconstant sprijinul 
specialiștilor din unitățile agrico
le județene. Tocmai de aceea s-au 
luat măsuri, printre altele, de asi
gurare a prezenței acestora și a 
celorlalți activiști în unitățile a- 
gficole la organizarea muncii și 
executarea unor lucrări de nivel 
calitativ superior anilor prece- 
denți".

Dorim să ciBdem că această mă
sură — însoțită de sancțiuni dras
tice împotriva celor care nu vor 
să-și facă datoria — va avea da
rul să impulsioneze desfășurarea 
lucrărilor agricole în județul Cluj

ce rezolva pe 
căzut însera- Județul CLUJ
cu lucrării» 

_o____ ; ____ cu semănatul,
se află și cooperativa din comuna 
Ionești. Din spusele președintelui 
ei, cauza rămînerii în urmă o con
stituie refuzul locțiitorului șefului 
secției de mecanizare de a ali
menta pînă în ziuă tractoarele. 
Din acest motiv, mecanizatorii 
sînt obligați să intre în brazdă pe 
la orele 9, acum cînd ziua s-a 
scurtat mult. Normal ar fi fost ca 
tov. FI. Pomană, care a analizat 
de mai multe ori stadiul lucrări
lor de aici, de la Ionești, să 
fi sesizat acest aspect esențial, 
care încurcă treburile, 
cut-o și viteza 
să fie redusă.

Nu a fă- 
de lucru continuă

Pînă în ziua de 9 octom
brie în județul Cluj se însămîn- 
țaseră 49 la sută din suprafețele 
prevăzute a se însămînța cu cul
turi de toamnă. Si mai slab stau 
lucrurile la recoltări. Din 35 300. 
ha cu porumb au fost culese doar 
3 400 ha, iar la sfeclă procentajul 
realizărilor 
S-a ajuns 
te unități în 
tic cînd distanța dintre însă- 
mînțat și recoltat se îngus
tează ; în tot mai multe locuri 
tractoarelor li se dau alte între
buințări decît însămînțatul sau 
pregătirea terenului.

Succesul campaniei de toamnă, 
cu un volum atît de mare de

este de 83 la 
în cele mai 

ace] stadiu

sută, 
mul- 
cri-

lucrări, depinde de gradul de 
organizare, de gospodărirea efi
cientă a mijloacelor tehnice și a 
forței de muncă. Ce se constată 
însă ? în unele locuri mijloacele 
mecanice nu sînt folosite pe 
plin. La cooperativa agricolă 
tina, după cum ne informa 
rectorul I.M.A. Gherla, ing. 
Stănescu. nu s-au asigurat 
meni pentru deservirea semănă
torilor. De la cooperativa agricolă 
Dumbrava au trebuit să fie luate 
cîteva tractoare, căci nu mai aveau 
terenul liber. Cele care au rămas, 
din lipsă de control, făceau ară
turi de proastă calitate pentru că 
nu aveau fiarele de plug ascuți
te. Aproape la fiecare secție 
I.M.A. găsești unul-două tractoa-

de- 
Că- 
di- 
Ilie' 
oa-

AGRONOMUL :
— Să se mai spună că 

nu stau în mijlocul recol
tei !...

(Desen de Eugen Taru)

Nu mai trebuie demonstrată ne
cesitatea prezenței specialistului 
pe teren, acum cînd fiecare zi, 
fiecare ceas este hotărîtor pentru 
terminarea la timp și în bune con
diții a campaniei agricole de toam
nă. Dintr-un raid-anchetă efectuat 
zilele acestea îr. mai multe unități 
agricole din județul Arad a reie
șit că această sarcină expresă dată 
de conducerea partidului este în
țeleasă de majoritatea inginerilor 
și tehnicienilor din cooperativele 
de producție șl întreprinderile a- 
gricole de stat : pe-cei mai «mulți 
i-am întîlnit pe tarlale alături de 
mecanizatori. în grădinile de le
gume, dînd indicații prețioase co
operatorilor. Lucru curios însă : în 
tot acest timp nu am întîlnit pe 
njmeni nici de la uniunea județea
nă a cooperativelor agricole și nici 
de la direcția agricolă județeană. 
Să fie vorba de o întîmplare ? 
Pentru edificare — o vizită la se
diul acestor instituții.

Joi. 9 octombrie, ora 9, la sediul 
direcției agricole. Consemnăm : 
directorul direcției, ing. Mihail 
Plo,pșoreanu, „prezent" ; directo
rul adjunct, ing. Petre Mateescu, 
„prezent" ; al doilea director ad
junct, ing. Pantelimon Novac, 
„prezent" ; șeful serviciului legu
me. ing. Gheorghe Brînda, „pre
zent" ; șeful serviciului zootehnic 
și veterinar. Virgil Ungureanu, 
„prezent", șeful serviciului orga
nizare și îndrumare, șeful servi
ciului plan, financiar... „prezenți". 
Și dacă șefii erau prezenți... în bi
rouri, cum puteau lipsi subalter
nii ? 1 Mai toate locurile pe scau-

ne de la serviciile culturi de cîmp, 
hortiviticol, bază furajeră, plan 
financiar erau ocupate de titula
rii lor, la care însămînțâu și re
coltau de zor... hîrtii. Pentru a- 
ceste „munci", cei de Ia serviciul 
planificare-organizare chemaseră 
și ajutoare din afară : în jurul unei 
mese 11 tehnicieni din diferite u- 
nități agricole' din județ discutau 
pe îndelete cu specialiștii servi- 
țiului... „operativa".

Oare aici nu sînt cunoscute in
dicațiile conducerii partidului, 
MeȚ'n-avpătruns îndemnul comi
tetului județean de partid de a 
munci zi și noapte pe teren pentru 
terminarea în brine condiții a 
lucrărilor agricole ? Atitudinea 
de iresponsabilitate este dincolo 
de ■ orice limite și reclamă cele 
mai aspre măsuri disciplinare.

Joi 9 octombrie a fost una din 
cele mai frumoase zile ale acestei 
toamne. Cu toate acestea, specia
liștii direcției agricole au preferat 
să rămînă in birouri. Aveau 
motive să fie liniștiți ? Nicidecum. 
Dacă se consultă operativa se con
stată că din ceie 83 400 ha plani
ficate a fi semănate, s-au realizat 

pînă la 9 octombrie 61 440 ha. 
Și apoi mai sînt și alte lucrări de 
sezon de fă'ut . recoltatul porum
bului, al legumelor etc. etc. Consi
liul Superior ai Agriculturii are 
trimiși aici reprezentanți. Cum se 
împacă ei cu această situație ?

Gh. CÎRSTEA
V. MUREȘAN 
Nicolae BRUJAN

Recent, prin intermediul presei, opinia 
publică a fost încunoștințată de înlo
cuirea din funcția de director general 
al Uzinei de vagoane din Arad a ing. 
Vasile Abrudan. Este o măsură severă, 
radicală, care are menirea de a pune 
capăt neajunsurilor din activitatea acestei 
întreprinderi constructoare de mașini, de 
a îmbunătăți climatul de muncă al co
lectivului, precum și disciplina de plan, 
disciplina folosirii timpului de lucru, a 
mijloacelor materiale și bănești date 
spre administrare. Paharul s-a... umplut 
la sfîrșitul trimestrului III, cînd Uzina 
de vagoane din Arad a fost pusă în 
situația de a raporta neîndeplinirea; pla
nului fizic, pe primele nouă luni ale 
anului, cu 43 vagoane de călători și 
813 vagoane de marfă convenționale 
pe două osii. Deși nu au apărut peste 
noapte, restanțele au surprins.

— Am fost literalmente dezinformați 
In legătură cu adevăratul mers al lucru
rilor în uzină, ne spunea tov. Dumitru 
Bordea, secretar al Comitetului județean 
Arad al P.C.R. Lună de lună, cifrele 
valorice raportate indicau nerealizări 
mult mai mici decît cele reale. în re
petate rînduri, am primit promisiuni și 
asigurări din partea conducerii uzinei că 
se va reveni la normal, dar neajunsurile 
nu au fost lichidate ; în schimb, condu
cerea uzinei recurgea la falsuri : volu
mul producției globale raportat a fost 
permanent „umflat" prin sporirea arti
ficială a soldului producției neterminate, 
incluzîndu-se în acest indicator materii 
prime și materiale, piese din colaborări, 
dar toate erau neprelucrate. Curățind 
indicatorul producției globale de aceste 
realizări fictive, au ieșit la iveală toate 
defecțiunile mascate, cu mai multă sau 
mai puțină abilitate, de conducerea 
uzinei. .

Practica de a denatura realitatea — 
promovată de conducerea acestei uzine 
— se întinsese ca o plagă și în alte 
compartimente ale întreprinderii. Actele 
de indisciplină în muncă se acopereau. 
Cit de grave erau ele se desprinde și 
din următorul calcul . în timpul irosit 
cu învoirile și absențele nemotivate se 
puteau executa anul acesta circa 200 
vagoane gondolă. Pentru ca haosul în 
organizare să nu diminueze cîștigul subor
donaților, unii maiștri și șefi de secție 
tolerau pierderea timpului de lucru și 
treceau în fișele de pontaj lucrări neefec
tuate. Timpul de muncă se risipea, mun
citori și chiar echipe întregi nu aveau 
ce lucra pe durata senimburilor, iar orele 
suplimentare se ridicau la un număr 
exagerat de mare. în opt luni — circa 
600 000 ore suplimentare, iată prețul unor

crase deficiențe fn organizarea produc
ției și a muncii.

Dacă pentru un nespecialist aceste 
„manevre" erau anevoie de depistat, pen
tru un economist cu sarcini de răspun
dere, care trebuia să vegheze la legali
tatea înregistrărilor în evidență, nu 
există nici o scuză în cazul denaturării 
adevăratei stări de lucruri. Ne-am adre
sat contabilului-șef al uzinei, tov. Victor 
Ciobanu :

stocului supranormativ de producție ne
terminată — al cărui „vîrf" a fost atins 
la 31 august, însumînd 103 milioane lei. 
Evoluția acestui indicator financiar nu 
a trezit pe nimeni la realitate, deși do- 
bînzile la împrumuturile restante s-au 
ridicat la aproape l milion lei. Ele s-au 
plătit din bugetul statului și nu din bu
zunarul celor vinovați.

în discuția purtată cu secretarul comi
tetului de partid al uzinei, tov. ViorcI

și de fostul director tehnic, ing. Emil 
Măcean.

Am vizitat uzina și am constatat că 
transporturile interoperaționale ale mate
rialelor se fac în condiții rudimentare, de 
cele mai multe ori manual (circa 500 de 
oameni sint afectați acestor operații ne
productive). Utilajele și mașinile nu sînt 
folosite la întreaga lor capacitate. Po
trivit unor calcule, în 8 luni din acest 
an s-au irosit 309 mii ore-mașini din

La uzina de vagoane din Arad

DEZINFORMARE 
ECONOMICĂ 

și un epilog pe jumătate
_  De cînd ați observat anomaliile în 

raportări ?
— încă de la începutul anului am fost 

informați, atît eu cît și directorul fi
nanciar. Dumitru Nedescu, că la magazii 
nu se restituie integral materialele ne
consumate. In luna aprilie am întocmit 
o notă internă către șefii de secție în 
care ceream respectarea legalității.

— Ați încuntțștințut conducerea uzinei 
comitetul de direcție de conținutul aces
tei note ?

— Nu, am considerat că nu era nece
sar, din moment ce nota purta semnătura 
.directorului financiar.

Nota semnată de. directorul financiar 
a avut parcă un efect contrar. O dova
dă suplimentară în acest sens o constituie, 
creșterea mai mult decît anormală a

Coroban, au ieșit, la iveală și alte racile 
ale organizării defectuoase a producției 
și a muncii.

— Documentația de pregătire tehnolo
gică a unor noi produse s-a predat cu 
foarte mare întîrziere și a fost de calitate 
necorespunzătoare, ne spunea secretarul 
comitetului de partid. Ca urmare, pro
bele de omologare s-au făcut în mare 
grabă și, cind s-a trecut la execuție, 
mă refer la vagoanele platformă, au 
apărut o serie de dificultăți. Au fosl 
necesare trei luni pentru ca fabricația 
acestui produs să intre în lîux normal.

— Cine poartă răspunderea ?
— Unii specialiști din compartimentele 

de concepție și tehnologice conduse de in- 
ginerul-șef de concepție, Bacony Coloman,

cauza neprogi amarii raționale a funcțio
nării utilajelor in cele trei schimburi, a 
reparațiilor accidentale, a neasigurării cu 
torța de muncă necesară.

— Nerespectarea disciplinei tehnologice 
ne-a dat mare bătaie de cap — ne spunea 
ing. Gheorghe Moț, șeful C.T.C. Inter
venția controlului in ultima fază de fa
bricație este adeseori prea puțin eficientă 
Depistăm cu acest prilej fie cordoane de 
sudură necorespunzătoare calitativ, fie 
țepușe incorect nituite și nu întîmplâtor. 
vagonul se reîntoarce într-o fază sau 
alta a fluxului tehnologic, remedierile a- 
trăgînd cheltuieli suplimentare. Mu de 
mult a trebuit să remaniem 85 de va
goane în condiții improprii. în curtea 
uzinei, pentru că inginerul-șef de produc
ție, Nicolae Durghtu. a dat dispoziție - 
peste capul șefului de secție — să se

grăbească vopsirea vagoanelor respective.
— Conducerea uzinei a dat dovadă de 

nepricepere și pasivitate — aprecia și 
ing. Mihai Scorțeanu. Se prefera rezol
varea greutăților la o... cafeluță. S-a a- 
doptat un stil de muncă lozincard, în ca
drul unui mediu călduț, de tolerare a 
deficiențelor.

Spuneam că directorul general al uzinei 
a fost înlocuit. O dată cu el au fost 
schimbați din funcții trei dintre colabo
ratorii lui principali. Acestor colaboratori 
— .în mod paradoxal — li s-au încredin
țat din nou posturi de răspundere, bine
înțeles, cu remunerări grase. Fostul di
rector tehnic Emil Măcean a devenit con
silier tehnic; Liviu Cirin nu mai este 
director de fabricație, ci directo.r comer
cial ; iar fostul director comercial, Aurel 
Pădureanu, a fost... uns ca inginer-șef la 
sectorul II al uzinei. Ihginerul-șef de 
producție — Nicolae Durgheu — cunoscut, 
pentru lipsa de exigență față de calita
tea vagoanelor, a fost aspru „judecat* : 
îndeplinește acum funcția de director ge
neral adjunct al uzinei. Credem că asu
pra acestui mod de a sancționa se va mai 
reflecta. Este cazul ra ancheta ce se desfă
șoară în uzină de organele de control ale 
M.I.C.M. și ale Ministerului Finanțe
lor să elucideze pină la capăt problema 
răspunderii materiale a celor vinovați de 
falsuri, de pagubele aduse economiei na
ționale.

Cum se face că activitatea economico- 
pr'oductivă precară a uzinei nu a alarmat 
vreme de opt luni pe nimeni — nici la 
nivelul ministerului și nici pe plan lo
cal ? Nu mai insistăm asupra modului de
fectuos în care forul de resort din Ministe
rul Industriei Construcțiilor de Mașini, Co
mitetul județean Arad al . P.C.R., comi
tetul de partid al uzinei au controlat ac
tivitatea întreprinderii și au verificat 
legalitatea raportărilor privind îndepli
nirea planului. Considerăm că s-ău tras 
învățămintele necesare. Noul director 
general al grupului de întreprinderi. pro
ducătoare de vagoane, ing. Teodor Pantos, 
ne-a spus :

— Nu ne angajăm, firește, să obținem 
de la început rezultate spectaculoase. Dar 
vă asigurăm că noua conducere va inter
veni energic pentru a pune lucrurile la 
punct. Sînt multe de făcut. In primul 
rînd, trebuie puși oamenii potriviți la 
toate locurile-cheie de muncă. Mai sint 
de înfăptuit și alte transformări radicale. 
Cînd vom redresa . activitatea uzinei vom 
anunța redacția...

în ceea ce ne privește, așteptăm cu 
nerăbdare invitația tov. director general, 
căci cu cît va veni mai repede, cu atît 
economia națională va avea mai mult de 
câștigat.

Corneliu CÂRLAN

CONTRASTE
® Finalitatea unor

romaneasca

® Avem nevoie
de tuburi pentru

lltlli- 
pro-

per- 
unor 
pen- 
elec- 

'■ și

nite mate- 
construcție 
Materialele

cum 
conduce-

institutul 
din Bra- 

construit,

invenție

• Expectativă...

studii de orga
nizare științifică

Gîndirea tehnică și,, 
economică a specialiș
tilor din industria ju
dețului Olt și-a găsit 
o largă afirmare in ac
țiunea de organizare 
științifică a. producției 
și a muncii, inițiată 
de partid. în între
prinderile din acest ju
deț au fost finalizate 
pînă acum 80 de stu
dii vizînd perfecționa
rea activității produc
tive. Prin materializa
rea lor, s-au obținut 
un important spor la 
producția globală in
dustrială a județului, 
reducerea cu 1 700 000 
lei a cheltuielilor de 
producție și creșterea 
beneficiilor cu 2 100 000 
lei. La Uzina de alu
miniu din Slatina, spre 
exemplu, au fost apli
cate 7 studii, care au 
creat condiții pentru 
depășirea cu circa 3 
milioane lei a preve

derilor de plan la pro
ducția globală și marfă 
și cu 780 000 lei a vo
lumului de beneficii. 
Studiul „Scurt-circuita- 
rea din mers a cave
lor de electroliză", de 
pildă, a preconizat ca 
la intrarea in reparație 
a unei cuve să nu se 
mai scoată de sub ten
siune toate instalațiile, 
așa cum se proceda 
înainte. ~ 
cale se pot. produce 
în plus 
circa. 15 000 leg de alu
miniu. Valoroase stu
dii de organizare a 
producției și a muncii 
au fost aplicate ’și in 
întreprinderile de in
dustrie locală, la in
spectoratul silvic al 
județului, precum și in 
alte unități economice. 
Iar acțiunea continuă 
cu succes. Atenție,' to
varăși, la finalitatea 
ei !

Pe această
intr-un an

• Tratament caustic
ln cele trei centra

le electrice ale între
prinderii „Electrocen- 
trale" București se u- 
tilizează pentru epu
rarea chimică a apei 
sodă-leșie, care ar tre
bui asigurată de di
ferite combinate chi
mice. Spunem „ar tre
bui", întrucit furni
zorii aparținînd Mi
nisterului Industriei 
Chimice, în loc să li
vreze soluția cerută de 
unitatea bucureștea- 
nă, expediază... sodă 
caustică solidă. Reac
ția la acest tratament 
caustic este foarte vio
lentă : întreprinderea 
beneficiară nu are in
stalații pentru 
zarea acestui 
dus, și atunci fie că 
refuză marfa, fie că. o 
acceptă pentru ca du
pă aceea s-o livreze in 
altă parte. Apoi um-

blă pe la unitățile „su
rori" din țară pentru 
a împrumuta sodă- 
leșie, de care are de 
fapt nevoie. Soarta de 
cerșetor a acestei în
treprinderi se pare că 
e pecetluită atît pen
tru acest trimestru 
cit și pentru anul vii
tor. Deși nu a solici
tat sodă caustică, în
treprinderea din Ca
pitală a primit pentru 
1970 o repartiție la a- 
c.est produs de 250 
tone. Văzind că glu
ma se îngroașă, bene
ficiarul se pregătește 
de replică : la iarnă, 
cind crapă pietrele de
ger, nu o să mai dea 
energie termică și e- 
lectrică 
Industriei 
Gindind 
poate că cei din minis
ter vor deveni 
dezghețați...

Ministerului 
Chimice, 

la. „rece”,

In- cadrul labo făt ti
rului de tehnologie a 
construcțiilor de ma
șini de la 
politehnic 
șov s-a 
pentru prima dată in 
țară, o mașină de e- 
lectroeroziune. după un 
proiect al dr. ing. 
Gheorghe Obaciu. 
Noua mașină poate 
realiza cele mai diver
se prelucrări — gău- 
rirl, fasonări, debitări 
— in materiale foarte 
dure. Prelucrarea se 
realizează pe calea 
descărcărilor electrice 
dirijate intre piesă și 
sculă, lucru ce 
mite utilizarea 
materiale ieftine 
tru construirea < 
Irozilor, precum 
realizarea unor prelu
crări aricit de corn-

Cine ar avea curio
zitatea să cerceteze te
renul din împrejuri
mile Complexului de 
creștere a porcinelor 
de la Salcea, județul 
Suceava — în con
strucție in momentul 
de față — va desco
peri în adîncime ci
ment pietrificat (48 de 
tone), prefabricate din 
beton și 
riale de 
distruse.
nu sint lăsate pentru... 
posteritate, drept măr
turie a civilizației noa
stre. ci, pur și simplu, 
au fost aruncate in 
gropi și ripe, acoperi
te apoi cu pămînt, din 
dispoziția cadrelor de 
conducere ale lotului de 
execuție a lucrărilor, 
pentru a ascunde ri
sipa și proasta gospo
dărire a valorilor ma
teriale. In scopul de a 
acoperi aceste pierderi.

* • a""irigații r
La Întreprinderea de 

prefabricate dm Ro
man a fost construită 
de curind o secție de 
tuburi din beton pre- 
comprimat, destinate 
lucrărilor de irigare și 
canalizare. Un lucru 
doar s-a pierdut din 
vedere: asigurarea des
facerii producției. A- 
proape întreaga pro
ducție de tuburi ce se 
realizează aici zace in 
depozite. După acest 
debut ratat, n-ar ti 
exclus ca secția să fie 
nevoită să-și înceteze 
activitatea din cauza 
lipsei de beneficiari. 
(Oare chiar așa să stea 
lucrurile ? N-avem ne
voie de tuburi pentru 
irigare și canalizare ?)

ptexe. Comparativ ’ eu 
alte mașini de acest 
gen, agregatul conce
put de specialistul 
brașovean prezintă li
mite foarte largi de 
reglare, datorită cărui 
fapt poate fi ușor a- 
daptat oricăror prelu
crări. Experimentările 
au demonstrat înaltele 
performanțe ale ma
șinii, care se situează 
la nivelul celor mai 
reușite produse simi
lare provenind din țări 
cu tradiții îndelungate 
in construcția de ma- 
șini-unelte. Asimila
rea ei va duce la eli
minarea importului 
și la modernizarea 
procesului tehnologic 
de confecționare a 
sculelor. Aviz cadre
lor din întreprinderile 
de specialitate.

sau pentru ca ele si 
nu fie sesizate de or
ganele de control, la 
unele puncte de lucru 
nu se ține nici un fel 
de evidență a mate
rialelor folosite. Infor- 
mindu-ne despre a- 
ceastă stare gravă de 
lucruri. Inspectoratul 
miliției județului Su
ceava ne-a scris că a 
sesizat conducerea 
șantierului 405 Bacău 
al Întreprinderii de 
construcții și montaje 
nr. 4 Iași — de care 
aparține lotul din Sal- 
cea — pentru a lua 
măsuri in consecință. 
Sesizarea nu a găsit 
însă nici un ecou la 
aceste foruri, iar risi
pa continuă. Cit timp? 

' Pină in momentul in 
care miliția va apli
ca sancțiuni de adin- 
cime, profunde. Bineîn
țeles, cu ajutorul pro
curaturii !

Dacă situația este a- 
ceasta acum, 
funcționează 
o linie, 
va descurca 
rea întreprinderii cînd 
va începe să producă, și 
cea de-a doua linie a- 
flată in plină construc
ție ? Să facem un cal
cul : zeci de milioane 
lei au fost investite 
pentru construirea a- 
cestor capacități; alte 
milioane s-au cheltuit 
pentru producția de 
tuburi, realizată pină a- 
cum, iar o eventuală 
sistare a fabricației în 
viitor ar putea genera 
irosirea altor sume. Să 
aibă oare ministerul de 
resort o pungă atît de 
mare ?
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RĂMÎN NEURMATE

La clubul uzinei „Progresul" din 
Brăila, președintele sindicatului, to
varășul Costică Andonescu, ne-a spus 
în chip de concluzii ; Inițiativele din 
această vară ale clubului nostru — 
interesante și pline de promisiuni — 
n-au fost finalizate așa cum am fi dorit.-

De acord, tovarășe președinte. 
Dar cine se face vinovat de această 
stare de lucruri ? Și din ce cauză, 
(deși situația a fost adusă mereu la 
cunoștința organelor de specialitate) 
treaba — așa cum v-ați pronunțat — 
„mai scîrțîie pe ici, pe colo".. prin 
părțile esențiale - am adăuga noi.

In cîteva cuvinte, faptele ar putea 
fi rezumate astfel : la 15 iulie a.c., 
din inițiativa revistei „Clubul", la 
Clubul uzinei „Progresul" Brăila a 
început un experiment care iși pro
punea să demonstreze că, în pre
zent, este posibilă îmbunătățirea 
radicală a muncii unităților de cul
tură, cu aceleași cheltuieli globale, 
în limitele aceleiași legislații, fără 
a se recurge la improvizații și șa
bloane. Planul amplu, serios argu
mentat, prevedea pentru o primă 
etapă, înființarea „Clubului ingineri
lor", a ,,Forum“-ului, a „Clubului 
discuțiilor interesante" și a unui. 
„Club-teatru".

Ideea care părea cea mai promi
țătoare, cu perspectivele de reu
șită cele mai certe, a fost cea 
referitoare la „Clubul inginerilor", 
cadru potrivit pentru activități va
riate, în raport cu realele preocu
pări și dorințe ale acestei categorii 
de salariați ai uzinei. Și iată că 

' -după o masă prietenească, cu prile
jul realizării excavatorului hidrau
lic de înaltă tehnicitate, unde cei 
prezenți s-au arătat entuziasmați de 
ideea unui „club al inginerilor", a 
urmat și prima acțiune concretă : 
întîlnirea. cu prof. dr. ing. Iosif 
Tripșa. Tema : probleme de meta
lurgie. Manifestarea a fost preceda
tă de o vizită în sectoarele metalur
gice ale uzinei, 
pe baza

pentru ca apoi,
4 .. . unor date
discuțiile să poată fi

celor prezenți : , șalariaților 
ca

Numai că,

concrete, 
utile tu

turpr 
uzinei, 
sitar. _____
de înlocuire a vechilor conferințe- 
șablon, cu o acțiune legată nemijlo
cit de activitatea practică, „morbul 
formalismului" și-a făcut simțită 
prezența. în sala de festivități, 

/ .lături de inginerii și tehnicie
nii" metalurgi au fost chemați și in
gineri de alte specialități — care nu 
aveau nici o legătură cu problemele 
discutate și al căror rost, nedecla
rat — desigur — a fost acela de a 
ocupa scaunele care ar fi rămas 
goale în fața vorbitorului.

O mostră de rezolvare birocratică 
a unei acțiuni realmente interesan
te, pasionante, care poate conduce 
în final la compromiterea unor idei 
similare, deoarece participanții vor 
avea întotdeauna o reacție-recul în 
fața convocărilor formale și a adu
nărilor neinteresante pentru ei

— După această acțiune, agenda 
„Clubului inginerilor" ce a mai cu
prins ?

— Din cîte știu, vizionarea unui 
spectacol de operetă... — ne-a răs
puns președintele sindicatului. Ori
cum, ne-am propus să întreprindem

și invitatului univer- 
și în acest caz

o analiză la obiect a acestei inițiative 
în ședința de birou a comitetului sin
dical.

— Cînd ?
— Cît mai ourînd.
Să recapitulăm : ideea înființării 

„Clubului inginerilor" a fost lansată 
la 15 iulie ; prima (și ultima) acțiu
ne veritabilă a avut loc la începu
tul lui august. Ideea insignelor dis
tinctive pentru membrii clubului a 
fost abandonată, legitimațiile specia
le „zac" în sertarele directorului 
clubului, entuziasmul inițial a scă
zut considerabil, iar conducerea sin
dicatului pe întreprindere, care ar 
fi trebuit să se ocupe nemijlocit de 
buna desfășurare a activității, se 
mulțumește să constate că treaba 
„mai scîrțîie", așteptînd convocarea 
unei ședințe (care la 1 octombrie 
nici nu fusese măcar fixată).

Discutînd despre „Clubul ingineri
lor", dorim să lămurim și un alt as
pect : se poate vorbi oare de o 
anumită „rezervă" a inginerilor față 
de clubul lor — așa cum s-a încercat 
să se acrediteze ideea în uzină — 
sau aceasta 
cumstanță, 
dezinteresul 
zători ?

Pentru a afla un răspuns la între
bare, am procedat așa cum ar 
fi trebuit să acționeze însuși co
mitetul sindicatului : am convocat 
o mică masă rotundă cu parti
ciparea unor ingineri din uzină. 
Și cînd răceala primei cunoștințe a 
dispărut, am fost martorii unei 
avalanșe de sugestii, unui entuziasm 
spontan, unui aflux de idei care se 
cerea consemnat cu fidelitate

— Acest „club" al nostru ar trebui 
așezat de la bun început sub sem
nul exigenței și competenței : cu le
gitimații speciale pentru membrii 
săi, cu cotizații lunare pentru con
stituirea unui fond propriu, cu spri
jin permanent din partea conduce
rii uzine; în realizarea proiectelor 
noastre. (Virgil Constantinescu, in
giner constructor șef).

— Avem ambiția (perfect realiza
bilă) de a-1 senate de sub semnul 
ședințelor — indiferent de ce natu
ră ar fi ele — de a-1 constitui ca 
un loc de întîlnire al nostru, ca 
specialiști, unde să putem discuta 
tot ceea ce ne interesează— începînd 
de la întîlniri pe linie tehnică., pe 
specialități și confinoînd cu vizite 
în unități industriale de care sîntem 
legați prin contracte 
nu ? — cu excursii de 
seri de dans etc. (Ion 
energetic șef).

— Tn uzină sîntem —..... .
140 de ingineri, dar nu am reușit 
încă să ne cunoaștem bine între 
noi „Clubul inginerilor" ne-ar pu
tea oferi pentru început acest, pri
lej, urmînd ca apoi contribuția sa 
să se facă simțită și în alte dome
nii de strictă specialitate : mă gîn- 
desc. de pildă, la mai buna valori
ficare a documentației străine, ce 
sosește în uzină, în prezent insu- 

. ficient folosită (ing. Victor Bolohov, 
șeful atelierului prototipuri).

Am amintit Ia începutul articolu
lui și de alte forme de activitate 
care trebuiau experimentate la clu
bul „Progresul" : „Clubul discuțiilor 
interesante" și „Forum". Ambele se

este o scuză de cir- 
menită să mascheze 
celor direct răspun-

și — de ce 
agrement, cu 
Jora. inginer

aproximativ

Etică și literatură
(Urmare din pag. I)

scriitori și ziariști ro
mâni din ultimii trei
zeci de ani au sprijinit 
direcțiile principale 
spre care presa și lite
ratura erau chemate de 
Partidul Comunist Ro
mân să-și concentreze 
eforturile patriotice. 
Continuitatea acestor 
înalte însușiri în ac
tualitatea cultural-po- 
litică a țării ni se pre
zintă îmbogățită și ca 
idei și ca diversitate 
stilistică, instrumente
le noastre de investi
gație dobîndind drep
tul și posibilitatea de 
a pătrunde mai adînc 
în miezul realităților 
vii ale societății. Etica 
socialistă este motorul 
spiritual al scrisului 
românesc contempo
ran.

îmi apar, tocmai de 
aceea, nepotrivite _ și 
oizare, unele atitudini 
izolate, de acultura- 
lism și indiferență so
cială. de laudă-de-sine 
și speculă ilicită cu un 
prestigiu nemeritat, 
dar mai mult decît toa
te astea laolaltă, mă 
îngrijorează promova
rea acestor atitudini 
în publicații subvențio
nate din avutul public 
deci faptul că unele 
din revistele literare 
și de artă se fac une
ori ele însele ecoul u- 
nor puncte de vedere 
confuze, greșite, despre 
nrtă și rolul ei.

Am citit, într-0 
vistă literară, 
rialuri întregi de
nici și note de „lector", 
tn care membrii cole
giului redacțional își 
publicau elogiile reci
proce în termeni de 
lingușire de o exagera
re ridicolă. Lectura 
produselor lor devine 
astfel „un moment e- 
xistențial" pentru ci
titor, „cărți memora-

re-
se-

cro-

bile" sau „lecturi fan
tastice".

Am cunoscut pe 
membrii unui grupuleț 
de „artiști" cu studii 
intermitente de filolo
gie care în loc 
exercite dreptul de a 
lucra acolo unde 
fost repartizați, 
cimpul muncii, profită 
fără remușcări de ge
nerozitatea fondurilor 
comune ale uniunii de 
creatori din care au iz
butit, în fine, să facă 
parte și publică lucrări 
rupte de viață. într-un 
limbaj de aristocrație 
fără titluri și de lum- 
pețiproletariat. literar, 
în * care strălucește 
pură numai impostu
ra. Nedescurajați de 
„colegii” articleri. ei 
fac prozeliți, furnizînd 
exemple nevrednice, 
care nu au nimic co
mun cu realitățile ro
mânești, cu spiritul și 
cultura poporului nos
tru.

Fenomenul nu-i tipic 
pentru noi, dar nu-i 
mai puțin un lucru ce 
trebuie cu desăvîrșire 
lichidat. Și nu mă în
doiesc că va fi.

în zilele și nopțile 
acestea, pe cîmpurile 
țării se muncește din 
greu pentru strîngerea 
recoltei și pregătirea 
celei viitoare. Se doar
me puțin și nu din pri
cina vreunor insomnii 
ambigue, ci pentru că 
timpul nu așteaptă. 
Presa de partid par
ticipă cu simț patrio
tic și condei ascuțit 
pentru întărirea disci
plinei în muncă și a 
conștiinței fiecăruia în 
această acțiune de care 
depinde piinea po
porului. în industrie se 
fac eforturi gigantice 
in vederea saltului 
înainte al sectoarelor 
cruciale ale economiei 
naționale. Ni se aduc 
mereu la cunoștință, 
in mod public, mâsu-

studii
să-și

au 
în

rile luate pentru înlă
turarea stărilor de lu
cruri negative.

Viața noastră litera
ră va căpăta acum un 
nou avînt, prin reor
ganizarea sistemului e- 
ditorial și prin perfec
ționarea activității re
dacționale, spre a co
respunde integral fap
telor, intereselor și as
pirațiilor 
muncesc 
Scriitorii 
noștri pentru care eti
ca socialistă nu-i doar 
o simplă noțiune teo
retică, ci o funcție vi
tală, inseparabilă de 
orice efort al construc
ției în care sîntem an
gajați, cu trup și su
flet. își vor oferi gene
ros contribuția lor U 
acest avînt dorit și 
cesar.

Acum, cînd cu 
și pasiuni sincere, oa
menii de cultură, scri
itorii români, se apro
pie de fenomenul na
țional al construcției 
socialiste, cînd tot mai 
multe și mai variate 
cărți umplu standurile 
librăriilor în tiraje ce 
se absorb cu repeziciu
ne de marele public 
de tineretul studios și 
ni se fac expoziții ș’ 
vitrine festive, sîntem 
îndreptățiți să reafir
măm și ceea ce-i mai 
important și anume că 
sursa prestigiului și 
autorității literaturii 
și presei literare 
nodurile maselor, 
vom! încrederii 
care este înconjurată 
de oamenii muncii re
zidă în devotamentul 
cu care ea servește 
cauza socialismului, în 
înflăcărarea cu care 
acționează ca purtător 
de cuvînt al partidului, 
ca tribună de răspîn- 
dire a politicii sale, a 
ideilor marxism-Ieni- 
nismului, cu care își 
indeplinește înalta răs
pundere față de țară.

celor ce 
realmente, 

și artiștii

la 
ne-

Idei
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awful autenticității creației

adresau în special tineretului, ofe- 
rindu-i cadrul unor discuții libere, 
deschise, pe cele 
bleme de știință, 
litică, etică etc. 
ganizarea lor s-a 
comitetului U.T.C. 
acest caz, la 15 
și angajamentele
me, dar bilanțul încercat la începu
tul lunii octombrie a vădit aceeași 
delăsare și dezinteres din partea 
organelor direct răspunzătoare.

„Forum" — clubul de discuții pen
tru tineret — a invitat în luna au
gust pe cercetătorul științific Du
mitru Tuțu, de la Institutul de is
torie a partidului, pentru a le vorbi 
despre momentul istoric „23 August 
1944". întîlnirea, o discuție pasio
nantă între toți cei prezenți. s-a 
bucurat de mare succes. Dar ea n-a 
mai fost urmată de nici o altă mani
festare, entuziasmul s-a stins trep
tat și, practic, „Forumul” și-a încetat 
existența. De ce ?

— Nu am mai primit lectori din 
partea comitetului județean pentru 
cultură și artă — încearcă să justi
fice Marcel Vrînceanu, secretarul 
comitetului U.T.C. pe uzină.

Scuza ne apare și mai lipsită de 
consistență dacă o raportăm la 
„activitatea" „Clubului discuțiilor 
interesante". Tn două luni și jumă
tate acesta și-a stabilit... colectivul 
de conducere Tn rest : nici o ac
țiune organizată, nici o încercare de 
atragere a tineretului (șj aici legi
timațiile de membru al ciobului zac 
uitate prin sertarele clubului).

Pentru utilitatea acestor forme de 
activitate culturală pledează .însuși 
conținutul lor Ele pot permite clu
bului să răspundă chemării, formu
lată limpede la Congresul al X-lea, 
de a-și situa cu curaj activitatea în 
miezul problemelor actuale, de a 
aborda deschis toate aspectele ridi
cate de viața politică și socială con
temporană, de a înlătura șablonul 
din munca educativă.

Iată cum 
bul", 
„Progresul" din 
după cîte am 
într-un moment 
toria conducerii uzinei, a organiza
ției de partid, a sindicatului și

mai variate pro- 
tehnică, artă, po- 
De aceea, la or- 

cerut sprijinul 
pe uzină. Și în 

iulie promisiunile 
au fost la înălți-

inițiativa revistei „Clu- 
primită cu căldură la uzina 

Brăila, a ajuns — 
putut constata — 

dificil. Este de da-

La numai cîteva zile după în
cheierea fazei de la Timișoara, 
astăzi începe faza zonală de la 
lași a Festivalului național de 
teatru, la care vor participa 
șapte instituții teatrale ale țării.

După cum am mai scris, Fes
tivalul național de teatru, care 
se va desfășura succesiv în șase 
centre ale țării, are menirea de 
a permite o trecere in revistă 
și de a favoriza o judecată de 
valoare in legătură cu cele mai 
bune spectacole realizate pe 
baza unor piese ale dramatur
giei românești — clasice, mo
derne și contemporane.

Prin inițierea acestui festival, 
care se va incheia, in faza pe 
țară, cu acordarea unor impor
tante premii. Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă a urmă
rit stimularea spectacolelor cu 
piese ale dramaturgiei originale. 
Noua formulă organizatorică — 
pe centre — a fost concepută 
in scopul de a favoriza, măcar 
in citeva mari orașe ale țării, 
desfășurarea unor adevărate 
festivități de cultură teatrală, 
care să apropie publicul de crea
ția dramatică românească și de 
arta teatrală.

Deschiderea festivalului ieșean 
o va face Teatrul tineretului 
din Piatra Neamț care va pre
zenta „Al patrulea anotimp” de 
Horia Lovinescu și „Cronica lui 
Laonic” a tinărului dramaturg 
Paul Cornel Chitic. Ii vor urma 
Teatrul „V. I. Popa" din Bîrlad 
care va participa la festival cu 
aceeași piesă a lui Horia Lovi
nescu și cu „Critis” de Radu 
Stanca, și Teatrul „Maria Fi- 
lotti” din Brăila care va pre
zenta „Croitorii cei mari din 
Valahia” de Al. Popescu. Tea
trul de stat din Bacău va aduce 
în festival primul și singurul 
recital de versuri și proză (ce 
va include creații de V. Alecsan
dri, Ion Creangă, G. Bacovia), 
precum și piesa lui Radu Cosa- 
șu „Un scurt program de bossa- 
nove”. Vor urma Teatrul de stat 
din Galați cu „Florin și Florica” 
de V. Alecsandri și „Un asasin 
ciudat” de N. Ștefănescu și C. 
Șerban și Teatrul „M. Emines- 
cu” din Botoșani cu „Mane
vrele” de Deak Tamas și „Lu
ceafărul” de B. Șt. Delavrancea. 
Faza zonală de la Iași a Festi
valului național de teatru se 
va încheia în seara zilei de joi, 
16 octombrie, cînd Teatrul Na
țional „V. Alecsandri” din Iași 
va prezenta piesa lui Ion Omes- 
cu „Săgetătorul".

Să sperăm că la Iași nu ne 
vom mai afla în fața unor ca
rențe organizatorice de natura 
celor pe care le-am semnalat la 
precedenta fază zonală de la 
Timișoara. Deci, că f—j

ARGUMENTELE CONCRETE ALE 
EXPOZIȚIEI ARTIȘTILOR BĂIMĂRENI

Expoziția despre care 
scriem, și care este o se
lecție destul de cuprinză
toare din ultimele lucrări 
ale artiștilor băimăreni, a 
fost deschisă la Cluj. Ea 
ne dă garanția că nu peste 
multă vreme Baia Mare se 
va înfățișa ca un veritabil 
centru de cultură plastică. 
Expoziția e un semn că arta 
creată pe meleagurile ma
ramureșene simte nevoia 
unor confruntări nu numai 
cu ea însăși, dar și cu 
opinia unui public 
larg, demonstrînd în ace
lași timp că a ajuns Ia o 
vizibilă maturitate.

Pe lingă o diversitate de 
preocupări, genuri, tehnici, 
finalizări, pe lîngă certi
tudini, promisiuni sau ine
galități, inerente oricărei 
manifestări de această am-

ploare, în expoziție se re
marcă în mod lăudabil o a- 
lăturar.e a generațiilor de 
creatori. Tendințele artisti
ce desprinse din modul de 
prezentare a tablourilor sînt 
și ele o prelungire a aces
tei conviețuiri necesare. - 

lucrările 
veteranii

mai

tei conviețuiri 
Iată, de pildă, 
unuia dintre . . 
mișcării artistice din Baia 
Mare, Andrei Micola. Lu
crările acestuia, purtînd în 
titlu crîmpeie din contac
tul cu mediul său fami
liar : „Combinatul chimic”. 
„Biserica de la dealul cru
cii"', au calități ce provin 
din înseși caracterele stilis
tice ale fostei școli de la 
Baia Mare și care se re
cunosc în opera mai tutu
ror celor care au format-o : 
o anume moliciune în 
evidențierea luminii

ției de ....... ... ....
U.T.C.-ului să ia1 măsuri neîntîrzia- 
te. Declarațiile de bune intenții nu 
sînt suficiente, dacă nu sînt urmate 
de acțiuni practice. Așteptăm ase
menea acțiuni 1

i-, «lini ' ... ... .
Radu CONSTANTINESCU

festivalul 
populari- 
mai largă 
Și își va 

găsi o reflectare mai generoasă, 
mai promptă și mai variată.

Natalia STANCU

Timișoara. Deci, 
de aici va fi mai bine 
zat, se va bucura de o 
participare de public

Rapsodie lâpușeanâ — uleiCÂMĂRÂȘAN

stolX- <

cinema
0 Corabia nebunilor : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 3011) — 17 ; (seria de bilete 
3012), 20,30, PATRIA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21. 
0 Lupii albi : REPUBLICA — 8,15 ; 10.45 ;
13.15 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
• La nord prin nord-vest : FESTIVAL —
8.30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17 30 ; 20.30.
• Omul care valora miliarde : VICTORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20,30, MELODIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 My fair lady : CENTRAL
16.30 ; 20.
0 Tigrul : LUMINA — 9,30—16 în continuare;
18.30 ; 20,45, DRUMUL SĂRII - 15 ; 17,30 ; 20. 
0 Program pentru copii : DOINA — 9—10.
0 Aruncați banca în aer : DOINA — 11.30 ; 

16 ; 18,15 ; 20,30.
A trăi pentru a trăi : UNION — 15,30 
Ultima lună de toamnă : UNION — 
Mondo cane : TIMPURI NOI — 9,15 ;
; 19,30.
Angelica și sultanul : FEROVIAR —
; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. EXCELSIOR —

14,45 ; 17,15 ; 20. FLOREASCA — « 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9

11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9 
11,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.

9,30 ; 13 ;

13.45 ;

16
•
11
12.15
11.15

; 18.
20,30.
12,30$

Î, comisarul X și banda „Trei cîini verzi" s
NFRĂȚIREA — 15 ; 17,45 ; 20. PROGRESUL 

— 15,30 ; 18. COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Lovitură puternică : PROGRESUL - 20,30. 
e Maraton : BUZEȘTI - 15.30 ; 18 ; 20,30.
o Cimaron și Vîrsta ingrată : DACIA — 
8,45—19.30 în continuare.
O Vîrsta ingrată : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
A Un glonte pentru general : BUCEGI — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, MIORIȚA —
9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 9—15.45
în continuare, 18 ; 20,30.
O Armata „codobaturilor” din nou în luptă : 
FLACĂRA — 15,30.
0 Iconostas : UNIREA — 15,30.
o Dragoste la Las Vegas : FLACĂRA — 18 ; 
20,30, UNIREA - 18 ; 20,15.
0 Soarele vagabonzilor : GIULEȘTI — 15,30; 
18 ; 20,30, VOLGA — 9,15—16 în continuare.
18,15 ; 20,30.
0 O chestiune de onoare : COTROCENI — 
15,30 ; 18, VIITORUL - 18 ; 20,30.
0 Memento : COTROCENI — 20,30.
0 Tinerețe fără bătrînețe : VIITORUL — 
15,30.
0 Adio, Gringo : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ;
20,15.
0 Contesa Cosei : MOȘILOR — 15,30 ; 19.
0 Sherlock Holmes : POPULAR — 15,30 ; 18. 
e Omul cu ordin de repartiție : POPULAR 
— 20,30.
0 Creola, ochli-țl ard ca flacăra : MUNCA 
— 16 ; 18, RAHOVA — 15,30 ; 18.
0 O noapte furtunoasă : MUNCA — 20.
0 Gioconda fără surîs : RAHOVA — 20,30.
0 omul, orgoliul, vendetta : AURORA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 : 18 15 ; 20,30, MODERN —
10 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

0 Omul momentului : VITAN — 15,30 ; 18.
PACEA — 15,45 : 18 ; 20,15.
0 Am două mame și doi tați : VITAN — 
20,30.
O Cavalerii aerului : FERENTARI — 15.30 ; 
18 ; 20,15.

U32S

t r
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) ; Alizuna — 20, (sala Studio) : Pă
rinții teribili — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala 
din bd. Schitu Măgureanu) : Viteazul — 20, 
(sala din 
Blajlnu — 
0 Teatrul 
0 Teatrul 
Vijelie in . „
Studio) : Enigmatica doamnă „M“ — 20. 
0 Teatrul de comedie : Nicnic — 20.
0 Teatrul Giulești : Visul unei nopți de 
lamă — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei) • Elefănțclul curios — 17, (sala din str. 
Academiei) : Căluțul cocoșat — 17.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Cafeaua cu lapte de adio — 19,30, 
(sala Victoria) : Femei, femei, femei — 19.30.

str. Alex. Sahla) : Sfîntul Mitică 
20.
Mic : iertarea — 20.
„C. I. Nottara" (sala Magheru) : 

crengile de Sassafras — 19,30, (sala

culoare, o reflectare sen
sibilă a realității înconju
rătoare, o firească bucuria 
de a picta lumea așa cum 
se prezintă ea ochilor. Sînt 
calități pe care le întîlnim 
în aceeași măsură — de 
pildă — și în lucrarea 
„Castanii înfloriți" autoare 
fiind Antonia Csikos.

Existența unor preocu
pări deosebite, de contu
rare a unui stil de artă 
modernă în sensul ei au
tentic este caracteristică 
pentru această expoziție. 
Lucrarea lui Traian Hrișcă 
„Permanențe", aparținînd 
ciclului „Dacii" — ciclu pe 
care l-am fi dorit mai bo
gat reprezentat — confir
mă o realitate Istorică în 
care se amestecă esențele 
perenității deopotrivă cu 
sentimentele unui contem
poran care privește cu un 
ochi atent trecutul în ace
lași timp cu prezentul. 
Faptul istoric își pierde 
dimensiunea documentară, 
lărgindu-se în schimb ca
drele pentru spiritul lui 
For.țînd ideea pentru a face 
mai deslușite intențiile pic
torului, lucrarea citată, ca 
și seria de acuarele expu
se, sînt mai degrabă mo
mente semnificind perma
nențele civilizației rurale, 
fluxuri de amintiri în care 
se amestecă obiceiuri, ri
tualuri, încercînd de fapt 
reluări ale mitologiei ro
mânești într-o cheie pro
prie, personală. Sînt însă 
în celelalte lucrări cîteva 
zone de un decorativism 
poate grațios, dar cu 
exces de stilizare care 
plasează într-o zonă 
interes mai scăzut.

Ilie Cămărășan este 
pictor al opțiunii pentru 
faptul spus prin culoare, al 
narațiunii. Narațiunea unui 
poetic naiv, cu personaje 
ieșite din legendele mara
mureșene. Fiecare lucrare 
(„Datini" sau „Rapsodie 
lăpu.șeană", „1907“ sau 
„Umbra strămoșilor pe 
deasupra orașului") demon
strează convingător certe 
calități picturale ; o clari
tate a 
se dezvoltă decît după 
pulsul intim al artistului.

Deliberat sau nu, Nicolae 
Apostol — în lucrările de 
pictură pe care Ie-a expus 
— s-a arătat a fi interesat 
mai ales de virtuțile artei 
decorative. Aceste „proiecte 
de tapiserie" (așa cum și 
le-a subintitulat), de o ca
litate a execuției ce le con
feră o valoare de operă fi
nită, impun un spirit artis
tic pasionat, mergînd în 
profunzimea posibilităților 
unui gen sau altul. Tapise
ria este un mod de expre
sie aparte, presupune o 
tehnică stăpinită riguros. In 
„proiectul" său, Nicolae A- 
postol inventează, reluînd 
cultural teme de mare cir
culație în arta plastică, dar 
rezultatul va fi convingător 
doar în măsura în care va 
ști să stăpînească, să ma
terializeze 
desfășurare 
lecturi din 
trilor. Am 
decât cu < 
lă lucrările lui Mihai Olos, 
pe care l-am considerat în
totdeauna printre cei mai 
înzestrați artiști tineri, atit 
ca spirit artistic, cît și ca

un 
le 
de

un

viziunii care nu 
decît după

toată această 
de motive, de 

> operele maeș- 
privit și ju- 

oarecare’ îndoia-

iscusit artizan. îndoială —< 
pentru că ceea ce mi se pă
ruse a fi — și realmente 
era — o disciplină inte
rioară în expoziția deschisă 
acum cîtva timp în Bucu
rești, lasă acum locul unei 
anumite dezordini estetice ; 
nu înfățișarea mozaicată pe 
care ne-o oferă despre sine 
este cea care derutează, ci 
lipsa de finalitate a lucră
rilor și mai ales aspectul 
utilității lor în cadrul evo
luției sale ca artist. Pentru 
un spirit febril, cu un au
tentic mesaj 
transmis, 
nit din 
cestei 
care 
șui, impresionat de policro
mia plastică a lumii — așa 
cum ni-1 înfățișase atît de 
precis lucrările lui, — rigi
ditatea unora din experien
țele sale actuale vorbește 
mai degrabă despre un mo
ment de inspirație mai scă
zută în evoluția sa.

Sculptura are la Baia 
Mare, în persoana lui Vida 
Geza, un artist cu o per
sonalitate impunătoare, un 
artist care evoluează me
reu, care i 
reu. Spiritul 
în lemn 
Geza o 
de bine s-a infiltrat pe 
neștiute și în lucrările mai 
tinerilor artiști Ciocotișan 
Dumitru sau Tdros Gavril, 
Infiltrare explicabilă în a- 
cest tip de relații artistice 
stabilite în prezența unui 
maestru.

O expoziție colectivă de 
acest gen se impune, evi
dent, prin acele personali
tăți care îi creează centrul 
de greutate. Spațiul limitat 
și sensul unei cronici, de 
a revela ceea ce este mai 
semnificativ, ne obligă nu
mai să amintim numele al
tor artiști dotați ca Natalia 
Grigore, Mircea Hrișcă, Tra
ian Șainelic, Ida Grumaz. 
Dar din lucrările expuse în 
această expoziție — și din
colo de o apropiere sau 
alta — un aspect mi se 
pare a fi în primul rînd 
important : se conturează 
o problematică artistică și 
spirituală specifică din ce 
în. ce mai mult artei din 
Baia Mare — permanentul 
raport de confruntare și în
țelegere a peisajului natu
ral, a realității înconjură
toare în aspectele ei spe
cifice, tradiționale, cu ima
ginile sale noi, cu rea
litățile socialiste. Această 
realitate, în atîtea ipostaze 
exprimate, particularizează 
și dă originalitate artei.

Ceea ce merită subliniat 
constă in aceea că dezvol
tarea artistică a plasticieni- 
lor băimăreni nu are un su
port abstract, o ignorare 
voită a cadrului particular 
în care trăiesc. în peisaj se 
aud direct sunetele celui 
maramureșean ; în compo
ziții, culorile părții do 
nord a țării — desfășurarea 
fabuloasă a mitologiilor 
populare sau prezența trans
formărilor contemporane, 
socialiste. Se cuvine subli
niat că din acest fond de 
substanță trăită ies la 
iveală acele realizări artis
tice remarcate în rîndurile 
cronicii de față, aici aflîn- 
du-și explicația autentici
tatea și vigoarea prezente în 
multe din lucrările expuse.

Iulian MEREUȚA

spiritual de 
mesaj prove- 
frecventarea a- 

lumi fabuloase 
rămine Maramure-

caută me- 
sculpturii 

pe care Vida 
stăpînește atit

Antologia de poezie patriotică 
„Țara lui Făt Frumos“, tipărită de 
Editura tineretului, marchează cu a- 
leasă distincție pregnanta încorpo
rare a unui sentiment care a sensi
bilizat lira poetică românească de la 
primele acorduri. Nu se poate să nu 
remarcăm, parcurgînd filele acestei 
culegeri, în care regăsim numeroase 
creații publicate in ziarul nostru, 
noua vîrstâ a liricii patriotice, seduc
ția ce-o exercită asupra poeților din 
cele mai diverse generații și struc
turi artistice. In evoluția artistică 
ideea de patrie se conturează ca un 
motiv fundamental și permanent, 
îmbogățit continuu cu noi semnifica
ții. Mutația radicală produsă în lirica 
noastră contemporană de inspirație 
patriotică este dată de noul conținut 
al ideii. Patria socialistă, edificată 
prin voința și eforturile eroice ale 
maselor sub conducerea partidului, 
sinteză superioară a năzuințelor de 
veacuri ale poporului și ale minți
lor sale celor mai luminate, fertili
zează creator cu o vigoare nemaiîntii- 
nită talentele 
du-le 
tului 
calea 
înalte 
tuale, 
mului. Lirica patriotică actuală dove
dește vigoare și prospețime, capaci
tatea de a conferi cetățenie artisti
că unui sentiment atit 
ca sentimentul patriei 
gîndi poezia patriotică 
conceptului se relevă în 
tologie mult îmbogățit.

scriitoricești, chemîn- 
să dea expresie artistică efor- 
întregii națiuni propulsate pe 
progresului, a realizării unei 
civilizații materiale și spiri- 
spre țelul luminos al comunis-

artisti- 
de complex 
Modul de a 
dimensiunile 
prezenta an- 

..... _______ „ Cuprinderea 
pe verticala timpului a epocilor de 
lupte și glorii, semnele de existență 
ale înaintașilor pe acest pămînt, bo
găția naturală. înțelepciunea oame
nilor atitudinea gravă și profundă 
în fața vieții se dezvoltă din con
știința existenței unei țări unice și 
indestructibile matrice primordială a 
tot ceea ce s-a înfăptuit pînă acum 
Cultivînd modalități din cele mai di
verse. de la imn odă sau rnars prin 
cîntecul liric""șl pâfstel la meditație, 
elegii, său poeme 1 de amplă tu-

do-
de

prfndere, poezia patriotică tși 
vedește puternica capacitate 
comunicare a sentimentului patriotic. 
Astfel cele mai multg poezii din 
prezenta antologie celebrează viața 
nouă înflorită prin lupta neobosită a 
oamenilor pentru 
istorie. Registrul 
triotice capătă 
cele mai variate, 
chestrația intimă

a-și făuri o nouă 
sentimentelor pa- 
inflexiuni dintre 
in funcție de or- 
a fiecărui crea-

fără de care viața individului nu s-ar 
putea manifesta deplin Poezia lui 
Ion Brad „Primul leagăn" marchea
ză cu acuitate o calitate fundamen
tală a omului contemporan, necesi
tatea de a se realiza pe sine în acord 
total cu țara : „Fără tine, pămintul 
meu, I Primul meu leagăn — veghe 
toridă — / Lucrurile nu mai au di
mensiuni și culori, / Fluture bolnav 
din crisalidă / tn aceeași oră poți să

NOTE DE LECTURĂ

tor, de la manifestarea directă a 
bucuriei împlinirii din poezia lui Za- 
haria Stancu. la lirica confesivă a 
lui Mihai Beniuc sau elegiile grave 
ale lui Gheorghe Istrate și Gheorghe 
Pituț de la ritmul original al poe
ziilor lui Marin Sorescu. Nichita Stă- 
nescu Adrian Păunescu la tonul so
lemn de orgă al meditațiilor gran
dioase din lirica Iul Alexandru Phi- 
lippide sau Grigore Hagiu

Din toate acestea se desprinde con
știința creatorului-cetățean, a crea
torului comunist. legat prin mii de 
fire de soarta țării sale sensibilizat 
pînă la sublim de chemarea ei Se 
ajunge astfel Ia trăirea supremă, de o 
rară intensitate a dragostei de țară,

6£

te naști și să mori. / Fără cerul fluid 
al apelor tale / Tăriile toate-ar ră- 
mine / Departe, prea sus, / Spirala 
cărărilor n-ar crește în spații / Alte 
spirale, / Iar soarele, ca loan cu capul 
pe tavă, / Perpetuu ar singera in 
apus".

Specifică pentru lirica patriotică 
devine consubstanțialitatea de idei, 
sentimente și atitudini, contopirea 
totală a creatorului, acordul său de
plin cu destinul țării. 
Blandiana „Istorie" 
„De-atita timp trăiesc pe acest pă- 
mînt / Că pașii-mi poartă rădăcini 
sub glie, / Că mă surprind cind bate 
vînt cintind, / Că port in plete frun-

Poezia Anei 
e relevantă :

ză castanie", ca și 
Buzea, care exaltă 
părtaș al vremurilor noi : „
pentru totdeauna patima de înnoire, / 
Zidurile-nturnurate ale noilor clă
diri, / Laud veri intimidate de 
greu pămint de lire, / Coacerea de 
cimp, polenul vegetalelor iubiri, 
Și cind vine viitorul si egal in noi 
există, i De coloana lui de lume leg 
un cintec de noroc, / Luminat pă
mânt eroic, patrie socialistă, / Ro
mânie. timp de aur, spațiu cu cetăți 
de foc". (Laudă României socialiste)

Poezia patriotică și-a descoperit, în 
anii noștri, menirea de a fi purtător 
al elanurilor constructive ale maselor 
chemate ce partid la o viață nouă. 
De aceea poeții văd în partid forța 
și înțelepciunea colectivă, gigantica 
întruchipare a noului, a coeziunii de 
gînduri și sentimente, sinteză de ele
vată ținută spirituală între cele mai 
bune tradiții ale poporului nostru și 
gîndirea materialist-dialectică. Poe- 

Miron

cea a Constanței 
mindria de a fi 

„Laud

un

1/ 10,00

11,00

18,00
. 18,05

18,30

de

In- 
re- 

Vlctoria

Soliști : 
Benone

ziile lui Victor Eftimiu,
Radu Paraschivescu, Meliusz Jozsef, 
Vasile Nicolescu, Cezar 1 
Ion Gheorghe, Ștefan Aug.
naș, Ion Alexandru, Emil Giurgiuca, 
Majtenyi Erik și ale multor altora 
desfășoară in imagini cuprinzătoare 
aderența la ideile partidului, recunos- 
cînd în el creatorul autentic al 
României socialiste. Poezia patriei 
capătă în acest fe! sensuri filo
zofice și etice superioare, iar senti
mentul devine mai uman, mai cald, 
dedus din procesul creator, 
fiind înțeleasă ca o 
palpabilă, angajată 
efort de autodepășire.
Această antologie 
poeții contemporani, 
diția luminoasă a înaintașilor, reali
zează în poezia patriotică în versul de 
amplă respirație cetățenească expre
sia directă a participării lor la viața 
în continuă transformare a țării, con
sonanța interioară care face să vi
breze pulsațiile clocotitoare ale exis
tenței noastre socialiste.

Baltag. 
. Doi-

patria
realitate vie. 
într-un uriaș

dovedește câ 
continuînd tra-

Emil VASILESCU

— Ce-ați dori să revedeți 7 
Tele-enciclopedia.

— închiderea emisiunii 
dimineață.

— Buletin de știri.
— Studioul școlarilor : 

șeripții bihorene 
portaj filmat de 
Ionescu.

— Muzică populară. 
Irina Loghin și
Sinulescu ; la două viori : 
Teodor George și ștefan 
Blbescu, la două acor- 
deoane Nicolae Florin șl 
Nicolae Tureitu. Acompa
niază o formație condusă 
de Florian Economu.

18,45 — Criterii. Arte frumoase : 
Rembrandt — Prezintă 
Vasile Florea.

19,00 — Tele-unlversitatea : Ciclul 
„In lumea atomului".

19,30 — Telejurnalul de seară.
20,00 — Actualitatea economică — 

ediție specială.
20,20 — Filmul artistic : „Nu se 

știe niciodată" — copro
ducție franco-italiană.

21,55 — Reflector.
22,15 — Mult e dulce șl frumoasă 

— emisiune de limbă ro- 
conf. dr. Sorinmână de 

Stati.
22,30 — Varietăți 

întîlnire 
navour, surorile 
Ana Prucnal, 
Vico Torrlani, Vivi Bach. 
Leo Carrier, Collette Der- 
cal, Peter Week și Con
nie Froboens.

22,55 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii.

pe peliculă : Re- 
cu Charles Az- 

Kessler. 
Lill Babs



SCÂNTEIA — vineri 10 octombrie 1969 PAGINA 5
iSBSUaggSKSSSSSS^S^BSSSSSEB^S^^S^. aa-aei

VIZITELE DELEGAȚIEI întrevedere la Palatul
PARLAMENTARE ENGLEZE

Membrii delegației Comitetului 
pentru știință și tehnologie din ca
drul Grupului parlamentar laburist 
englez, care ne vizitează țara, s-au 
întîlnit joi dimineața la Palatul Ma
rii Adunări Naționale cu Constantin 
Dinculescu, președintele Comisiei 
pentru învățămînt, știință și cultură 
a M.A.N., Roman Moldovan, preșe
dintele Grupului parlamentar pen
tru relațiile de prietenie România— 
Anglia, Mircea Rebreanu, secretar 
al Comisiei juridice a M.A.N., Tudor 
lonescu, membru al Comisiei de po
litică externă a M.A.N., și Mihai 
Drăgănescu, membru al Comisiei eco- 
nomico-financiare a M.A.N.

Parlamentarii laburiști s-au Inte
resat de modul de funcționare a Ma
rii Adunări Naționale, de activitatea 
desfășurată în unele comisii perma
nente. Oaspeții au fost informați, de 
asemenea, despre organizarea cerce
tării științifice în țara noastră și 
despre procesul de planificare a eco
nomiei naționale. La rîndul lor, par
lamentarii români au fost informați 
despre problemele și scopurile acti
vității Comitetului pentru știință și 
tehnologie din cadrul Grupului par
lamentar laburist

ceastă ocazie a avut loc un schimb 
de păreri în legătură cu colaborarea 
cultural-științifică dintre cele două 
țări.

Marii Adunări Naționale
9

★
Tn cursul aceleiași dimineți, parla

mentarii laburiști au făcut o vizită 
la Ministerul Comerțului Exterior, 
unde au fost primiți de Vasile Răuță, 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior. Cu acest prilej a avut loc un 
util schimb de păreri privind aspecte 
ale colaborării economice și comer
ciale dintre România și Marea Bri
tanie.

★
La amiază, membrii delegației Co

mitetului pentru știință și tehnologie 
din cadrul grupului parlamentar la
burist englez au avut o întrevedere 
cu Vasile Gliga, adjunct al ministru
lui afacerilor externe. La întîlnire au 
participat funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe. Cu a-

★
După-amiază, oaspeții britanici au 

făcut o vizită la Rafinăria și Com
plexul petrochimic de la Brazi. Dele
gația a fost însoțită de deputății în 
M.A.N. Tudor lonescu și Mircea Re
breanu. La sosire, ei au fost întîm- 
pinați de Nicolae Pavelescu, vice
președinte al Consiliului popular al 
județului Prahova, Gheorghe Alecu, 
primarul municipiului Ploiești, pre
cum și de directorii generali ai ra
finăriei și Combinatului petrochimic. 
După explicațiile primite în fața ma
chetei, parlamentarii britanici au vi
zitat cîteva din unitățile productive 
Oaspeții s-au interesat îndeaproape 
de activitatea acestui mare centru in
dustrial, avînd cuvinte de apreciere 
pentru modernele utilaje și pentru 
munca de înaltă calificare depusă de 
muncitori, ingineri și tehnicieni. După 
încheierea vizitei, parlamentarii bri
tanici și persoanele române care i-au 
însoțit s-au înapoiat în Capitală.

★
Joi seara, ambasadorul Marii Bri

tanii la București, Denis Seward 
Laskey, o oferit o recepție la care 
au luat parte Constantin Dincu
lescu, Roman Moldovan, Ștefan Bîr- 
lea, prim-vicepreședinte al Consiliu

lui Național al Cercetării Științifice, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, deputați, condu
cători ai unor instituții cultural- 
științifice și de învățămînt superior 
din Capitală, alți oameni de cultură, 
ziariști.
Tot joi, 

lamentar 
prietenie 
oferit un ___ ... _______  _____
lui „Nord".

în timpul dineului, Roman Moldo
van și Eric Moonman au rostit 
toasturi. (Agerpres)

președintele Grupului par- 
român pentru relațiile de 
România-Marea Britanie, a 
dineu in saloanele Hotelu-

Cronica zilei
■gBBaBHBaBaanaaM

Joi dimineața au continuat, Ia Mi
nisterul Justiției, convorbirile oficia
le între delegația de juriști din Po
lonia, condusă de Stanislaw Walczak, 
ministrul justiției, și delegația ro
mână, condusă de ministrul Adrian 
Dimitriu. La amiază, delegația a pă
răsit Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie. La plecare, pe aeroportul 
Băneasa oaspeții au fost salutați de 
Adrian Dimitriu, ministrul justiției, 
și de funcționari din acest minister. 
A fost de față Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul Poloniei La București.

★
Ministrul președinte al Comitetului 

Federal pentru Agricultură și Indus
trie Alimentară al R. S. Cehoslovace, 
prof. dr. Koloman Boda, care se află 
într-o vizită în țara noastră, și-a 
continuat joi călătoria în țară. Im- 
prșună cu Nicolae Giosan, președin
te..: .Consiliului Superior al Agricul
turii, ministrul cehoslovac a vizitat 
Institutul de cercetări zootehnice de 
la Săftica, întreprinderea agricolă de 
stat — sere de la Ploiești, Coopera
tiva agricolă de producție Bucov și 
Institutul de cercetări pentru viti
cultură și vinificație de la Valea 
Călugărească. După-amiază, oaspete
le a plecat în județul Brașov, unde 
a vizitat întreprinderea agricolă de 
stat Prejmer.

★
Joi dimineața, ministrul educației 

naționale din Republica Dahomey, 
Chabi Mama, a făcut o vizită la Mi
nisterul învățămîntului, unde a avut 
o întrevedere cu ministrul învăță- 
mîntului, Miron Constantinescu. La 
întrevedere au participat funcționari 
superiori din Ministerul învățămîn
tului și din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în dimineața aceleiași zile, minis
trul Chabi Mama a vizitat Universi
tatea, Institutul politehnic și Institu
tul de petrol, gaze și geologie din 
București. La amiază, Miron Con
stantinescu, ministrul învățămîntului, 
a oferit în cinstea oaspetelui o masă 
la Casa oamenilor de știință. Seara, 
ministrul educației naționale din Re
publica Dahomey a părăsit Capitala.

★
Noul ambasador al Danemarcei la 

București, Torben Busck-Nielsen, 
a depus joi la amiază o coroană de 
flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a pa
triei, pentru socialism.

★
Directorul general adjunct al Bi

roului Internațional al Muncii, Abbas 
Ammar, și persoanele oficiale care 
îl însoțesc, împreună cu Constantin 
Răchitan, secretar general în Minis
terul Muncii, au fost joi oaspeții coo
peratorilor agricoli din Hălchiu și 
Ghimbav. în aceeași zi, au vizitat 
Castelul Bran și stațiunea turistică 
internațională Poiana Brașov.

★
O delegație a Uniunii Naționale a 

Cooperativelor Agricole de Produc
ție, condusă de Stelian lonescu, 
membru al Biroului permanent al 
U.N.C.A.P., a plecat joi dimineața la 
Helsinki, unde, la invitația Uniunilor

agricultorilor din Finlanda, va face 
o vizită de informare în această țară.

★
O delegație a Uniunii Arhitecților, 

formată din prof. arh. Nicolae Bă- 
descu și prof. arh. Octav Doicescu. 
a plecat joi la Buenos Aires pentru 
a participa la lucrările Congresului 
Uniunii Internaționale a Arhitecți
lor.

★
Societatea „Aquitaine — Organico" 

din Franța a organizat joi în Capi 
tală un simpozion în domeniul ma
terialelor plastice nobile și al altor 
produse chimice. Totodată au fost 
prezentate unele piese din material 
plastic folosite în diferite domenii 
industriale : electric și electronic, ae
ronautic, de automobile și altele.

★
Joi seara s-a înapoiat în Capitală 

Cornelia Dinescu, secretara Consiliu
lui național al femeilor, care, la in
vitația Uniunii democrate a femeilor 
din Germania, a participat la mani
festările ce au avut loc cu ocazia 
celei de-a 20-a aniversări a R. D. 
Germane.

Sesiune de comunicări

tehnico-ștîințifice
Joi au început în Capitală lucră

rile celei de-a Vl-a sesiuni de co
municări tehnico-științifice a Insti
tutului de cercetări tehnologice pen
tru construcția de mașini (I.C.T.C.M ) 
Alături de cercetători din institutele 
cu profil similar și din uzinele con
structoare de mașini, la lucrările se
siunii iau parte și specialiști de peste 
hotare. Timp de t’ei zile, participanții 
vor dezbate probleme actuale și de 
perspectivă ale tehnologiei construc
țiilor de mașini în domeniul prelu
crării metalelor și al organizării 
științifice a producției.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

luate tn cinstea Congresului parti
dului și aniversării eliberării patriei; 
ei au dat peste plan în opt luni ale 
anului produse în valoare de 170 mi
lioane lei, au obținut în primul se
mestru beneficii suplimentare de 95 
milioane lei.

Aceste rezultate nu ne pot face 
însă să trecem cu vederea faptul că, 
deși ponderea ședințelor a scăzut 
simțitor în ansamblul muncii de 
partid, ele ocupă încă o parte însem
nată din timpul unor activiști de 
partid. Or, experiența confirmă că 
putem îndruma eficient diferite sec
toare de activitate atunci cînd, după 
stabilirea unor măsuri concrete, re
nunțăm la urmărirea acestora prin 
ședințe, punînd accentul pe verifica
rea exigentă pe teren a modului în 
care se aplică măsurile stabilite. 
Iată de ce consider că în continuare 
trebuie să reducem la strictul ne
cesar timpul rezervat ședințelor, 
ceea ce impune, desigur, mai buna 
lor pregătire, precum și schimbarea 
concepției asupra modului în care 
trebuie elaborate materialele ce se 
prezintă.

Ne revine, totodată, sarcina să îm
bunătățim activitatea desfășurată pe 
teren, întrucît nu întotdeauna acor
dăm organizațiilor de partid spriji
nul eficient de care au nevoie în fo
losirea celor mai bune modalități de

PREȘEDINTELE SENATULUI DIN REPUBLICA CHILE, TOMAS
PABLO, S-A ÎNTÎLNIT CU PREȘEDINTELE M.A.N.,

ȘTEFAN VOITEC

Voitec, președin-

care s-a desfășurat 
cordială, au luat

schimb reciproc de informații asupra 
unor aspecte ale activității parla
mentare din cele două țări și au fost 
abordate probleme privind relațiile 
parlamentare dintre România și 
Chile.

Președintele Senatului din Repu
blica Chile, Tomas Pablo, a făcut 
joi dimineața o vizită la Palatul 
Marii Adunări Naționale, unde s-a 
întîlnit cu Ștefan 
tele M.A.N.

La întrevedere, 
intr-o atmosferă
parte Mia Groza și Ilie Murgulescu, 
vicepreședinți ai M.A.N., Gheorghe 
Roșu, președintele Comisiei 
agricultură și silvicultură a 
Ion Mărgineanu, secretar al 
și alte persoane oficiale.

A fost de față Fernando
ras, însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Republicii Chile la București.

Cu acest prilej,

pentru
M.A.N.,
M.A.N.,

Contre-

*
în aceeași zi, președintele Senatu

lui chilian, cu soția, însoțit de Mia 
Groza și Gheorghe Roșu, a vizitat 
„Expoziția Realizărilor Economiei 
Naționale — România 1969", Muzeul 
de artă, cartiere de 
Capitală.

Președintele Marii 
nale, Ștefan Voitec, 
stea oaspeților un dejun.

(Agerpres)

locuințe noi din

Adunări Națlo- 
a oferit în cin-

de istorie

VIZITEIE MINISTRULUI 
COMERȚULUI SI INDUSTRIEI 

Ăl FINLANDEI
Joi dimineață, ministrul comerțului 

șl industriei al Finlandei, Grels Teir. 
care face o vizită în țara noastră, a 
avut o întrevedere la Ministerul Co
merțului Exterior cu ministrul Cor
nel Burtică. Au participat funcțio
nari superiori din Ministerul Comer
țului Exterior, persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe ministrul finlan
dez, precum și Kaarlo Veikko Mă- 
kelă, ambasadorul Finlandei la 
București.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

★
Ministrul Cornel Burtică a oferit 

în cinstea ministrului finlandez un 
dejun în saloanele Hotelului „Athe- 
nee Palace"

★
în cursul aceleiași zile, ministrul 

Grels Teir, împreună cu persoanele 
oficiale care îl însoțesc și cu amba
sadorul Kaarlo Veikko Măkelă, a 
vizitat „Expoziția Realizărilor Eco
nomiei Naționale — România 1969", 
precum și noi cartiere de locuințe ale 
Capitalei.

(Agerpres)

Întoarcerea de la Berlin
a delegației de partid 

și de stat
CARE A PARTICIPAT LA MANIFESTĂRILE PRILEJUITE DE

CEA DE-A XX-fl ANIVERSARE A R. D. GERMANE

Joi seara s-a înapoiat de la Berlin 
delegația de partid și de stat, condusă 
de tovarășul Ion Pățan, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, care a participat 
la manifestările prilejuite de cea de-a 
XX-a aniversare a R. D. Germane. 
Din delegație au făcut parte tovarășii 
Gheorghe Petrescu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., secretar al Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, membru al Consiliului 
Național al Frontului Unității Socia
liste, și Nicolae Ghenea, ambasado
rul Românie) în R. D. Germană.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Mihai Marinescu, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Vasile Vlad,

membru supleant al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae 
Bozdog, membru supleant al C.C. al 
P.C.R., ministrul comerțului interior, 
Mihai Marin, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au fost prezenți Ewald Moldt, am
basadorul R. D. Germane la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Berlin, delegația a 

fost salutată de Hans Rietz, vicepre
ședinte al Consiliului de Stat, Herbert 
Weiz și Werner Titel, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, membri ai 
guvernului și alte personalități.

Erau prezenți membri ai Ambasa
dei României în R. D. Germană.

(Agerpres)

SPORT

Ieri în țară : vremea s-a men
ținut frumoasă, cu cerul va
riabil, mai mult senin. Vîntul 
a suflat, în general, slab. Tem
peratura a înregistrat o ușoară 
creștere în zona muntoasă, în 
sudul și estul țării. Valorile în
registrate la ora 14 oscilau în
tre 14 grade la Ocna Sugatag, 
Sărmaș și Brașov și 20 de gra
de la Cîmpulung Moldovenesc. 
In București : Vremea a fost

în Capitală au luat sfîrșit lucrările 
primului Colocviu româno-francez 
de istorie, organizat sub auspiciile 
Academiei Republicii Socialiste Ro
mânia. Reuniunea a prilejuit o fruc
tuoasă confruntare' de opinii între 
reprezentanții istoricilor din cele 
două țări. Istoricii români — acade
micieni, profesori universitari — au 
susținut în cadrul colocviului o serie 
de rapoarte privind cercetările și 
descoperirile lor în domeniul arheo
logiei medievale românești, sociolo
giei, istoriei agrare și a satului ro- 
mînesc, precum și privind investiga
țiile asupra vechii culturi românești. 
La rîndul lor, specialiștii francezi au 
prezentat rezultatele cercetărilor 
proprii în domeniul istoriei și socio
logiei Occidentului medieval, al isto-

mentalităților — istoria valori- 
expresiilor și formelor unor ci-

riel 
lor, 
vilizații și culturi, precum și asupra 
metodelor și tehnicii așa-numitei is
torii cantitative.

La încheierea lucrărilor, acad. An
drei Oțetea, directorul Institutului de 
istorie „N. Iorga", președintele sec
ției de științe istorice a Academiei, 
și prof. Alphonse Dupront, director 
de studii la Școala de înalte Studii 
din Franța, au relevat nivelul ridi
cat al dezbaterilor care au avut loc 
în cadrul colocviului, contribuția pe 
care reuniunea o aduce la progresul 
științelor istorice și în dezvoltarea 
cooperării și a relațiilor tradiționale 
de prietenie dintre oamenii de știință 
și cultură din România și Franța.

(Agerpres)

Conferința națională, de
în sala hotelului „București" din 

Mamaia au început joi lucrările ce
lei de-a doua Conferințe naționale de 
betoane, organizată de Consiliul na
țional al inginerilor și tehnicienilor 
și Institutul de cercetări în construc
ții și economia construcțiilor. Parti
cipă specialiști din învățămîntul su
perior, din unități de cercetare, pro
iectare și execuție, precum și invitați 
de peste hotare.

Conferința a fost salutată de acad.

Ștefan Bălan, vicepreședinte al 
C.N.I.T., și prof. ing. Nicolae Kor- 
kinski, directorul Institutului de cer
cetări în construcții și economia 
construcțiilor Prof. dr. ing. Dan Du
mitrescu, de la Institutul de cons
trucții din București, a prezentat a- 
poi un raport general asupra lucră
rilor în domeniul betonului precom- 
primat, realizate tn ultimii ani în 
țara noastră.

ȘTIRI CULTURALE
Joi seara s-a deschis stagiunea de 

concerte a Radioteleviziunii. Primul 
concert a cuprins, sub bagheta di
rijorului Iosif Conta, două lucrări 
monumentale din creația româneas
că și universală : oratoriul „Miorița" 
de Sigismund Toduță, in primă au
diție, și „Fantezia pentru pian, cor 
și orchestră" de Beethoven. Ca și în 
stagiunile trecute, au fost invitați 
să-și dea concursul valoroși oaspeți 
de peste hotare : dirijorii Aaron Co
pland (S.U.A.), Pierre Colombo (El
veția), Pietro Argento (Italia), pianis
ta Magda Tagliaferro (Franța), vio
lonista Marină Iașvili (U.R.S.S.) — 
deținătoarea premiului I la Concur
sul „Marguerite Long-Jacques Thi-

frumoasă, cu cerul senin. Vînt 
slab. Temperatura maximă a 
fost de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
<le 11, 12 și 13 octombrie. în 
țară : vremea se menține în ge
neral frumoasă. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin la în
ceput. Ploi slabe locale spre 
sfîrșitul intervalului. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 
și 12 grade, iar maximele între 
12 și 22 de grade. Ceață slabă 
dimineața. în București : vre
mea se menține în general fru
moasă, cu cerul variabil mai 
mult senin. Vîntul în general 
slab. Temperatura în creștere 
ușoară.

(Agerpres)

baud", 
lia) și

pianistul 
alții.

seara, în

Fausto Zadra (Ita-

★
sala Liceului de 

a avut loc al patru-
Joi 

muzică din Cluj, 
lea concert din cadrul tradiționalului 
festival „Toamna muzicală clujeană". 
A cîntat cvartetul de coarde 
din loan Reinfeld, Grigore 
Reiner Schmidt și Adalbert 
Programul a cuprins lucrări 
zart, Perlea și dBartok.

(Agerpres)

alcătuit 
Botar, 
Torok. 

de Mo-

„PERLA CETĂȚII"
Sighișoara e cunoscută ca 

localitate de o neasemuită fru
musețe, de un pitoresc aparte, 
un monument Istoric în an
samblu, de o mare atractivi- 
tate turistică.

La parterul hotelului „Parc" 
din Sighișoara funcționează o 
modernă cofetărie cu o em
blemă sugestivă : „Perla Ce
tății". Dotată cu mobilier a- 
decvat, „Perla Cetății" asigură 
tot timpul pentru numeroșii săi 
vizitatori — localnici și tu
riști — un bogat sortiment de 
prăjituri, băuturi fine, cafea și 
alte delicatese.

Cofetăria „Perla Cetății" 
este și locul potrivit unde se 
poate savura o cafea „tur
cească", pregătită în nisip.

aplicare a hotărîrilor. Cu cîteva luni 
în urmă, plenara Comitetului jude
țean de partid Prahova a stabilit 
măsuri importante privind creșterea 
gradului de folosire a capacităților 
de producție, însă modul defectuos 
în care am sprijinit efectiv între
prinderile nu a asigurat aplicarea

cu masele, printr-un ajutor, efectiv 
acordat organizațiilor de partid. 
Sîntem hotărîți să punem capăt ten
dinței unor activiști, chiar a unor 
membri ai comitetului municipal, de 
a se limita la simpla „transmitere" a 
sarcinilor către secretarii și birou
rile organizațiilor de bază, fără a

în centrul preocupărilor 
organizațiilor de partid

integrală a acestor măsuri. S-a ajuns 
astfel la situația ca, la uzina de 
produse ceramice „Flacăra" și alte 
întreprinderi, unii indicatori de 
plan să nu fie realizați o anumită 
perioadă.

Asemenea deficiențe ne-au deter
minat să intensificăm eforturile pen
tru ca activiștii de partid să-și în
sușească un stil de muncă dinamic, 
caracterizat printr-o legătură strînsă

pune umărul la îmbunătățirea acti
vității.

Cunoașterea aprofundată a proble
melor din fiecare sector de activi
tate al întreprinderii a devenit una 
din preocupările cele mai importan
te ale secretarilor comitetelor de 
partid din marile unități economice, 
ceea ce se reflectă într-o mai bună 
orientare a muncii de partid. Tocmai 
pe baza unei temeinice cunoașteri a

modului de utilizare a potențialului 
tehnic și uman al combinatului pe
trochimic, a reușit secretarul comi
tetului de partid de aci să inițieze o 
largă acțiune vizînd creșterea efi
cienței economice a întreprinderii 
acțiune care a determinat ca în pri
mele opt luni ale anului să se ob
țină o producție globală peste plan 
de aproape 40 milioane lei După 
cum, legătura sistematică a secreta, 
rului comitetului de la Trustul con- 
strucții-montaje Prahova cu masa 
comuniștilor, îndrumarea muncii or
ganizațiilor de bază pe teren, nu din 
bir y_i, a determinat întărirea organi- 
zațiilor de bază, creșterea forței lor 
de mobilizare, ceea ce s-a reflectat 
în depășirea planului de construcții 
și montaj.

Ne vom călăuzi și în viitor cu con
secvență după prețioasele îndrumări 
date în încheierea lucrărilor Con
gresului de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu privind datoria organelor 
și organizațiilor de partid de a lua 
toate măsurile pentru repartizarea 
cit mai judicioasă a forțelor în sec
toarele hotărîtoare ale vieții econo- 
mico-sociale. acolo unde se decide 
aplicarea programului adoptat d" 
Congresul al X-lea al P.C.R., de a 
participa nemijlocit, în sectoarele 
hotărîtoare, la înfăptuirea tuturor 
sarcinilor dezvoltării economico-so- 
ciale a țării,

Ieri, pe stadionul „23 August88

Ultimul antrenament
al fotbaliștilor români

• DUMITRACHE

VA JUCA 

DUMINICĂ
Ieri după-amiază, pe stadionul „23 

August", lotul național a susținut ul
timul antrenament înainte de partida 
cu Portugalia de duminică. Antrena
mentul a constat !ntr-un joc la două 
porți, selecționabilii întîlnind două 
echipe (Metaloglobus și Sirena). Scor 
10—1

La sfîrșitul jocului, medicul DU
MITRU TOMESCU ne-a declarat că 
„DUMITRACHE este refăcut", iar 
antrenorul ANGELO NICULESCU 
ne-a precizat că nu mai are nici un 
dubiu în ce privește titularizarea lui 
Dumitrache. Deci, Dumitrache va 
juca duminică.

O fază de la antrenamentul de ieri 
al echipei nafionale de fotbal

Foto : M. Cioc

Eusebio, Torres și ceilalți 

au sosit aseară la București
Selecționerul Jose Antunes și-a 

schimbat hotărîrea inițială, optînd 
pentru sosirea la București cu o zi 
mai devreme decît cea anunțată. Și 
aseară, aeroportul Băneasa a primit 
aeronava care a adus echipa Por
tugaliei la București. Oaspeții și-au 
și programat pentru astăzi un an
trenament pe stadionul „23 August".

Imediat după sosire, am avut o 
scurtă convorbire cu celebrul înain
taș portughez EUSEBIO. „Desigur,

prima șansă, ne-a declarat el, în me
ciul de duminică, aparține echipei 
României, dar vă asigur că atît eu, 
cît și colegii mei, vom uita acest 
lucru la începerea întîlnirii și vom 
face totul pentru victorie". Cam a- 
celași lucru ni l-a spus și Simoes : 
„Echipa României este puternică. Ro
mânii au prima șansă, dar pentru noi 
acest meci reprezintă unica și ultima 
șansă. Cred că va fi un joc foarte 
disputat*.

CICLISM

Record mondial 
(amatori) 

in proba de 5 km
CICLISTUL DANEZ Mogens Frey 

Jennsen a corectat pentru a doua 
oară în decurs de 48 de ore recordul 
mondial în proba de 5 km. Evoluînd 
pe pista velodromului olimpic din 
Ciudad de Mexico, el a realizat 
timpul de 6’01”3/10. Cu două zile îna
inte, danezul fusese cronometrat cu 
timpul de 6’09”5/10. După cum se știe, 
în cadrul primei tentative, Mogens 
Frey . Jennsen a corectat recordul 
mondial al orei pentru amatori, par- 
curgînd 47 km, 513 m și 69 cm. La 
remăsurare, forul mexican de spe
cialitate a anunțat că distanța exactă 
este de 47 km, 513 m și 36 cm. De a- 
semenea, forul mexican a comunicat 
că ciclistul belgian Ferdinand Brac- 
ke va sosi la Ciudad de Mexico pen
tru a ataca pe aceeași pistă olimpică 
recordul mondial al orei pentru pro
fesioniști, care este deținut de dane
zul Oile Ritter cu 48 km și 666 m.

În cîteva rînduri
MECIUL DE ATLETISM DINTRE 

ECHIPELE FEMININE ALE AN
GLIEI ȘI ROMÂNIEI, desfășurat 
timp de două zile pe arena Crystal 
Palace din Londra, s-a încheiat cu 
rezultatul de 71—62 p. în favoarea 
gazdelor. Ultimele probe ale întrece
rii au fost cîștigate de următoare
le sportive : aruncarea discului : 
Lia Mânoliu (România) 57,10 m ; 
înălțime : Inkpen (Anglia) — 1,73 m ; 
800 m : Lowe (Anglia) — 2’03” 2/10. 
(Silai a ocupat locul doi cu 2’05’’ 
1/10) ; suliță : Moritz (România) 
50,52 m ; lungime : Walls (Anglia) 
6,36 m ; ștafetă 4X400 m : Anglia 
3’36” 2/10; ștafeta 4X100 m: (Ro
mânia) 47’’ 1/10.

DUMINICA 12 octombrie, pe stadio
nul Republicii din Capitală, cu înce
pere de la ora 9,30, va avea loc des
chiderea festivă a anului sportiv șco
lar. Cu această ocazie se va desfă
șura un bogat program sportiv, care 
va cuprinde, printre altele, concursuri 
de atletism și carting, curse cicliste, 
demonstrații de judo și gimnastică, 
precum și întîlnirea de fotbal dintre 
selecționatele școlare ale orașelor 
București și Ploiești.

înfăptuirea
(Urmare din pag. I)

lească o cooperare fructuoasă Intre 
țări cu sisteme social-politice dife
rite De aceea, noi am dezvoltat și 
dezvoltăm relațiile cu statele avînd 
altă orînduîre decît a noastră, din 
Europa și de pe alte continente. în 
acest context, relațiile cu țara dum
neavoastră cunosc în momentul de 
față o dezvoltare rapidă. Am avut și 
avem contacte pe tărîmul economic, 
tehnico-științific și cultural ; atît 
noi, cît și dv sîntem interesați în 
dezvoltarea comerțului reciproc De 
asemenea, întreținem o strînsă co
laborare pe plan politic tn cadru) 
diferitelor organizații internaționale, 
tn general, se poate spune că mai 
ales în ultimii ani schimbul de vizite 
între țările noastre s-a intensificat 
foarte mult, instituindu-se — cred că 
nu greșesc dacă o afirm — un veri
tabil dialog. Mi se pare, de altfel, 
semnificativ că recent o delegație 
parlamentară suedeză, cu care m-am 
și întîlnit, s-a aflat în vizită în 
România.

Cu toate că relațiile dintre Româ
nia și Suedia sînt bune, asta nu în
seamnă că nu pot fi și mai bune. 
Personal, consider că mai putem 
face încă mult pentru a ridica, pe 
trepte noi, cooperarea bilaterală. 
Am convingerea că schimburile de 
delegații, de experți, în toate do
meniile, vor continua, mai mult, 
se vor intensifica. Sînt de pă
rere că există condiții dintre cele 
mai bune pentru dezvoltarea viitoa
re a relațiilor dintre țările noastre.

— V-am ruga să vă referiți 
la coordonatele politicii exter
ne pe care o promovează țara 
dumneavoastră.

Este cunoscut că nici un popor din 
Europa nu a avut avantajul de a se 
bucura de o perioadă mai lungă, ne
întreruptă, de pace ca poporul sue
dez Din anul 1814, Suedia nu a par
ticipat la nici unul dintre războaiele 
de pe continentul european. La 
această împrejurare a contribuit po
litica sa constantă de neutralitate. 
Principiul de bază al acestei politici 
- izvorîtă din experiența noastră 

istorică și bazată pe posibilitățile ce

securității pe continent
ni le oferă poziția și dezvol
tarea noastră economică și socială — 
este acela de a nu participa la alian
țe militare în timp de pace, în ve
derea menținerii neutralității în pe
rioade de război.

Firește, politica de neutralitate nu 
înseamnă o limitare a libertății 
noastre de acțiune pe planul politicii 
externe ; mai mult, neutralitatea nu 
implică o indiferență față de 
ceea ce se întîmplă în lume. 
Ea este pe deplin compatibilă cu 
adoptarea de către noi a unor puncte 
de vedere proprii în problemele in
ternaționale și cu exprimarea lor 
publică Așa se explică de ce noi 
avem o poziție clară în problema 
vietnameză, precum și asupra modu
lui ei de rezolvare, de ce am luat 
atitudine față de situațiile de încor
dare existente în alte zone ale lumii, 
de ce noi reacționăm puternic atunci 
cînd principiile de drept internațio
nal sînt violate — oriunde s-ar pro
duce acest lucru Posibilitățile Sue
diei de a influența dezvoltarea lumii 
nu sînt aceleași cu ale unei mari 
puteri Noi sîntem însă conștienți că 
aceasta nu scade cu nimic obliga
țiile unor națiuni mici și mijlocii de 
a acționa pentru pace și înțelegere 
între popoare.

— Ce credeți că trebuie în
treprins in prezent pentru in
tensificarea colaborării intre 
statele europene, pentru înfăp
tuirea securității pe continent ?

— Suedia acordă o importanță deo
sebită problemelor securității euro
pene. Noi nu ignorăm că datorăm 
prosperitatea noastră îndeosebi fap
tului că de timp îndelungat ne 
aflăm în afara conflictelor militare, 
că nu am suferit consecințele nefas
te ale acestora Firește, în lumea de 
astăzi — lume a interdependențelor 
— progresul, dezvoltarea nu mai 
sînt posibile de obținut prin auto- 
izolare; dimpotrivă, ele impun cu 
forța legilor obiective, cooperarea 
statelor. Desigur, cel mai ușor este 
să se realizeze o cooperare între ve
cini, între statele care sînt apropia
te din punct de vedere al tradițiilor, 
instituțiilor și intereselor, lucru pe 
care noi îl realizăm, spre exemplu,

cu celelalte țări nordice. Coope
rarea poate să devină însă de o im
portanță sporită dacă este extinsă la 
un cerc mai larg, de pildă, la toate 
statele europene, fără deosebire de 
orînduire social-politică. Firește, o 
adevărată cooperare, care să folo

sească tuturor statelor, nu este po
sibilă fără stabilitate, fără pace. De 
aceea, noi am apreciat de la început 
ideea convocării unei conferințe a 
statelor europene ca un pas impor
tant. pe drumul spre înfăptuirea 
securității pe continent Desigur, o 
atare conferință va trebui să fie cît 
se poate de bine pregătită. în pre
gătirea conferinței este important să 
se dezvolte discuțiile bilaterale, astfel 
incit să se poată ajunge la un con
sens general asupra problemelor care 
urmează a fi abordate. Personal, 
sper că organizarea unei astfel de 
conferințe in problemele securității 
europene nu va întirzia prea mult.

— Cu ce impresii părăsiți 
România ?

— Am vizitat multe țări, dar 
nu-mi amintesc să mă fi întors 

vreodată acasă cu impresii atît de 
bogate și de frumoase ca după 
această scurtă călătorie pe meleagu
rile românești. A fost o vizită im
presionantă sub toate aspectele. Deși 
știam unele lucruri, abia acum am 
înțeles cit de departe a ajuns Româ
nia în ce privește dezvoltarea sa eco
nomică, socială și culturală Am în

tîlnit pretutindeni foarte mulți oa
meni cu o dorință entuziastă de a 
continua această dezvoltare și de 
aceea sînt sigur că România își va 
atinge obiectivele fixate Acest lucru 
l-am înțeles vizitînd Expoziția reali
zărilor economiei naționale, Hidro
centrala de pe Argeș, splendidul li
toral al Mării Negre, precum și alte 
nenumărate locuri ale minunatei 
d-voastre țări. Părăsesc România cu 
cele mai bune impresii. Și aceasta nu 
atît datorită rezultatelor cu adevărat 
uimitoare ale dezvoltării economice 
a României, cît mai ales datorită 
entuziasmului poporului d-voastră, al 
oamenilor cu care am vorbit despre 
speranțele și încrederea lor în viitor.



4*GENEVA

LUCRĂRILE
COMITETULUI 

PENTRU
DEZARMARE

GENEVA 9. — Corespondentul A- 
gerpres, Horia Liman, transmite : In 
ședința de joi a Comitetului pentru 
dezarmare, .șeful delegației canadie
ne, G. Ignatieff, a prezentat un docu
ment de lucru privind articolul 3 re
feritor la un control al proiectului 
de tratat asupra demilitarizării fun
dului mărilor și oceanelor, supus 
dezbaterii comitetului. Vorbitorul a 
propus definirea mai precisă a natu
rii armelor, instalațiilor și aparaturii 
care ar urma să fie supuse controlu
lui. El s-a referit, de asemenea, la 
modalitățile de amendare a tratatu
lui prevăzute în proiect, ridicînd anu
mite obiecții privitoare la dreptul de 
veto pe care ar urma să-l aibă pu
terile nucleare în această privință. 
Delegatul Braziliei, Sergio Armando 
Frazao, a declarat că, ‘ în general, 
este de acord cu observațiile repre
zentantului canadian, dar și-a re
zervat dreptul de a reveni cu suges
tii pentru îmbunătățirea textului pro
pus de cei doi copreședinți. Repre
zentantul Italiei, Roberto Caracciolo, 
a împărtășit și el observațiile dele
gatului canadian cu privire la moda
litățile de control și amendare a tra
tatului. „Orice măsură de dezarmare, 
a spus el, pentru a li eficientă, tre
buie să creeze, drepturi și obligații 
identice pentru toți semnatarii".

★
GENEVA. — Cu prilejul plecării 

sale definitive de la Geneva, șeful 
misiunii permanente a Republicii So
cialiste România pe lingă Oficiul 
O.N.U. la Geneva, ambasadorul Nico- 
lae Ecobescu, a oferit un cocteil.

MINISTRUL 
DE EXTERNE 
AL FRANȚEI 

LA
MOSCOVA

La 9 octombrie a sosit la Moscova, 
intr-o vizită oficială, la invitația 
guvernului sovietic, Maurice Schu
mann, ministrul afacerilor externe al 
Franței. La aeroportul Șeremetievo, 
Înaltul oaspete a fost întîmpinat de 
Andrei Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și de alte per
soane oficiale sovietice.

Maurice Schumann este, astfel, 
primul membru al noului guvern 
francez, format după retragerea ge
neralului de Gaulle, care vizitează 
Uniunea Sovietică. La sfîrșitul ac
tualei vizite, Schumann urmează să 
conducă delegația franceză la cea 
de-a patra sesiune a comisiei mixte 
soivieto-franceze de colaborare eco
nomică și tehnico-științifică, ale că
rei lucrări vor începe la Moscova la 
13 octombrie.

Actuala vizită în Uniunea Sovie
tică a lui Maurice Schumann este 
apreciată, atît la Moscova cit și la 
Paris, ca o expresie a tendinței celor 
două țări de a continua și extinde 
relațiile multilaterale dintre ele. 
înainte de a părăsi Parisul, minis
trul de externe francez a declarat 
că el este ferm convins de succesul 
misiunii sale. Această vizită, ca și 
sesiunea ordinară a „marii comisii", 
a spus el, vor constitui o nouă con
tribuție la dezvoltarea acordului 
prietenesc dintre cele două țări, în 
interesul ambelor popoare, în intere
sul păcii și colaborării internaționa
le. Ziarele „Trud” și „Izvestia” din 
9 octombrie, publicînd o scurtă notă 
biografică a înaltului demnitar fr^n- 
cez, scriu, la rîndul lor, că oamenii 
sovietici salută sosirea ministrului 
afacerilor externe al Franței și își 
exprimă încrederea că întîlnirile și 
convorbirile ce urmează să aibă loc 
cu acest prilej cu conducători so
vietici vor fi utile pentru dezvoltarea 
pe mai departe a colaborării multi
laterale dintre Uniunea Sovietică și 
Franța, pentru asigurarea securității 
europene și internaționale.

Relațiile comerciale sovieto-fran- 
ceze cunoso o dezvoltare continuă 
Noul acord comercial și de colabo
rare economică încheiat anul acesta 
în luna mai prevede ca ambele părți 
să caute să dubleze volumul schim
bului de mărfuri pînă în anul 1974. 
O problemă care se ridică și căreia 
cei doi parteneri comerciali îi vor 
acorda atenție în perioada urmă

toare este aceea a echilibră
rii balanței schimburilor comer
ciale sovieto-franceze. Creșterea im
porturilor franceze din U.R.S.S. ră- 
mîne în ultimii ani în urma creșterii 
importurilor Uniunii Sovietice din 
Franța.

După cum se știe, în ultimii ani au 
avut, de asemenea, loc și consultări 
politice regulate între guvernele 
U.R.S.S. și Franței, la diferite niveluri. 
Aceste consultări au permis apropie
rea pozițiilor celor două guverne a- 
supra unui șir de probleme interna
ționale. Se ,pct menționa, în acest 
sens, de exemplu, eforturile comune 
întreprinse de cele două țări pentru 
reglementarea problemei vietnameze 
sau pentru restabilirea păcii în Ori
entul Apropiat. Desigur că punctele 
de vedere ale celor două guverne nu 
coincid într-o serie de probleme in
ternaționale, dar după cum se subli
niază în prezent la Moscova ca și la 
Paris, faptul că între cele două capi
tale se desfășoară un schimb de pă
reri permanent și deschis, este de na
tură să lărgească sfera acordurilor și 
a colaborării dintre U.R.S.S. și Fran
ța. să contribuie la dest'nderea și co
laborarea internațională.

In aceeași zi, au început convor
birile dintre Andrei Gromîko și 
Maurice Schumann.

S. PODINA

0. N. 0. Încheierea dezbaterilor
de politică generală

NEVI YORK 9 (Agerpres). — In 
Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite au luat sfîrșit 
miercuri dezbaterile de politică 
generală. în ultima zi — consa
crată acestor dezbateri, începute cu 
trei săptămîni în urmă — primul a 
luat cuvîntul ministrul afacerilor 
externe al R.S.S. Bieloruse, A. Gu- 
rinovici, care a subliniat necesita
tea retragerii necondiționate a for
țelor americane din Vietnamul de 
sud, a transpunerii în viață a re
zoluției din noiembrie 1967 a Con
siliului de Securitate privind O- 
rientul Apropiat și a evacuării tru
pelor S.U.A. și altor trupe străine 
din Coreea de sud.

Ministrul de externe al Italiei, 
Aldo Moro, care a urmat la tri
bună, a arătat, printre altele, că 
politica europeană a țării sale este 
favorabilă căutării punctelor de 
acord cu țările socialiste.

Următorul vorbitor, ministrul de

In Comitetul nr. 3 ADOPTAREA UNUI PROIECT 
DE REZOLUȚIE INIȚIAT DE ROMÂNIA

NEW YORK. — In comitetul nu
mărul trei pentru problemele sociale 
umanitare și culturale s-au încheiat 
dezbaterile asupra primelor două 
puncte ale agendei sale privind „Edu
carea tineretului în spiritul respectu
lui față de drepturile și libertățile o- 
mului" și „Problemele și nevoile ti
neretului și participarea sa la dez
voltarea națională". Miercuri seara, 
Comitetul a adoptat în unanimitate 
(o singură abținere — Portugalia), un 
proiect de rezoluție inițiat de Ro
mânia, căreia pe parcursul dezbateri
lor i s-au alăturat în calitate de co
autori 16 state.

Proiectul de rezoluție subliniază 
importanța rolului și contribuției ti
neretului la promovarea păcii în 
lume, dreptății sociale, progresului e- 
conomic, drepturilor omului și înfăp
tuirii scopurilor înscrise în Carta 
O.N.U. Totodată, face apel la tinere
tul lumii să-și afirme încrederea sa 
în dreptul internațional, în princi
piile și obiectivele fundamentale ale 
Cartei O.N.U., ale căror scopuri esen
țiale sînt înfăptuirea păcii . lumii, 
stabilirea unor relații prietenești de 
cooperare între state. Rezoluția invi
tă guvernele să-și îndrepte atenția 
spre responsabilitățile ce le aii față 
,de promovarea unei politici ancorate 
în principiile respectului față. de 
drepturile fundamentale ale o.mului, 
luptei eficace 
tru dreptate, 
colonialismului 
pe pămînt. De. asemenea, recomandă 
guvernelor statelor membre al O.N.U. 
ca în decursul celui de-al doilea dece

pentru pace, pen- 
pentru eradicarea 

și apartheidului de

niu al dezvoltării să se dea organiza
țiilor de tineret posibilitatea de a 
participa la pregătirea și înfăptuirea 
planurilor de dezvoltare națională și 
programelor de cooperare interna
țională.

In încheierea rezoluției se cere se
cretarului general al O.N.U. să în
tocmească. o serie de studii privind 
problemele tineretului în care să se 
aibă în vedere căile și mijloacele prin 
care O.N.U. ar putea să-și îndepli
nească sarcinile ce-i revin prin pre
zenta rezoluție și să prezinte, cît mai 
devreme posibil, un raport Adunării 

• ELOGII
PENTRU
„MADRIGAL"

R.F.G. Grevă revendicativă a șoferilor de autobuze din Charlottenburg

agențiile

de presă transmit:
„Cipru trece prin momente dificile" re- 

levă într-o declarație președintele Makarios. Pentru a doua 
oară în decurs de o săptămînă, președintele Ciprului a 
arătat că negocierile dintre reprezentanții celor două co
munități ale insulei se află în impas, ceea ce — a spus el 
— creează un pericol pentru „integritatea teritorială a 
țării".

Recunoașterea Republicii Democrate 
Germane de catre guvernul danez a fost cerută de 
138 de personalități ale vieții publice din Danemarca. 
Ele au adresat o scrisoare în acest sens guvernului și Fol- 
ketingului.

Președintele Prezidiului C.C. al Frontu
lui Național de Eliberare din Vietnamul de 
SUd( Nguyen Huu Tho, se află într-o vizită oficială în,R. P. 
Chineză, anunță agenția China Nouă. Premierul Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Ciu En-lai, a oferit o recepție în 
cinstea oaspetelui.

Cursul mărcii vest-germane s a menținut joi 
stabil. El s-a stabilit aproximativ la același nivel ca și 
miercuri, adică la o valoare cu aproximativ 6,4 la >sută 
mai mare decît paritatea oficială. Rezultă deci că supri
marea taxării exporturilor și detaxării importurilor, hotă- 
rîtă miercuri de guvernul1 vest-german, nu a influențat 
cursul flotant al mărcii. Una din primele consecințe ale 
instituirii cursului flotant al mărcii asupra prețului produ
selor vest-germane exportate a fost înregistrat joi : socie
tatea Volkswagen a anunțat creșterea cu opt la sută a 
prețului de vînzare a automobilelor sale în Austria.

Președintele Colegiului Oficiului Național 
de Turism, alexandru Sobaru, care se află la Paris, a 
fost primit de secretarul general pentru turism din Franța, 
Marcel Anthohioz. Au fost discutate — într-o atmosferă 
cordială — probleme privind colaborarea și pregătirea sem
nării acordului în domeniul turismului dintre România și 
Franța.

Comerțul Bulgariei cu s.u.a., japonia, canada 
și .Noua Zeelandă s-a ridicat în anul 1968 la 22 milioane 
dolari, din care 9,6 milioane reprezintă exportul Bulgariei 
în aceste țări, anunță agenția B.T.A. Schimburile cu Japo
nia au atins 14.6 milioane dolari de ambele părți, iar cele 
cu S.U.A. 5,5 milioane dolari.
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externe al Senegalului, Amadou 
Karim Gaye, și-a consacrat dis
cursul îndeosebi problemelor Afri
cii, iar reprezentantul Ceylonului, 
Hamilton Shirley, a propus ca 
Oceanul Indian să fie declarat „o 
zonă a păcii". Uă rîndul său, mi
nistrul de externe al Algeriei, Ab
delaziz Bouteflika, s-a referit pe 
larg la situația din Orientul Apro
piat. în sfîrșit, delegatul Cubei, 
Alarcon Ricardo Quesada, a subli
niat că, în pofida blocadei econo
mice la care este supusă, țara sa 
a obținut rezultate însemnate în 
domeniile economic și social.

NEW YORK 9 (Agerpres). — Co
mitetul general al Adunării Gene
rale a O.N.U. a hotărît joi înscrie
rea pe ordinea de zi a actualei se
siuni a punctului: „Devierea cu for
ța a avioanelor civile aflate în 
zbor". Acest punct a fost propus de 
Olanda, căreia i s-au alăturat alte 
11 țări în calitate de coautori.

Generale a O.N.U. asupra tuturor a- 
.cestor probleme.

Cei peste 50 de delegați care au 
luat cuvîntul au subliniat însemnă
tatea ce trebuie acordată pe plan 
local, regional și internațional edu
cării sănătoase a tineretului în spi
ritul idealurilor de pace, respectului 
reciproc și înțelegerii între popoare 
și responsabilitatea pe care o are ti
neretul în crearea, menținerea și con
solidarea unei lumi a colaborării și 
securității.

Adoptarea în unanimitate a rezo
luției propuse de țara noastră și în
scrierea pe lista coautorilor a încă 
16 state demonstrează interesul stîr- 
nit în rîndurile statelor membre ale 
O.N.U. de problematica tineretului, 
adusă pentru prima dată în discuția 
acestui for internațional, de către 
țara noastră în 1960.

★
Joj dimineață s-a.u deschis la 

O.N.U. lucrările Conferinței anuale 
de anunțare de contribuții volunta
re la Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare (P.N.U.D.). Con
ferința a fost deschisă de secre
tarul general al O.N.U., U Țhant.

Ambasadorul Glieorghe Diacones- 
cu, reprezentant permanent al Ro
mâniei la O.N U., a anunțat în 
cuvîntul său că pentru anul 1970 
România , va participa la acest pro
gram cu o contribuție' de 1100 006 
lei.

Comitetul pentru probleme finan
ciare și bugetare al Adunării Gene
rale a O.N.U. și-a început joi dez
baterile generale asupra proiectului 
de buget al O.N.U. pe anul 1970.

Luînd cuvîntul în cadrul acestor 
dezbateri, delegatul român Dragoș 
Serbănescu a subliniat faptul că bu
getul pe ansamblu, care crește de la 
an la an, ar putea fi privit ca un 
fenomen normal.

Nu putem însă să nu observăm, la 
o analiză mai atentă a proiectului de 
buget — a subliniat vorbitorul— un 
fenomen îngrijorător și anume faptul 
că cea mai mare parte a majorărilor 
continuă să o constituie, și încă într-o 
proporție crescută, cheltuielile tipice 
de ordin administrativ, care au ajuns 
în acest an la peste 60 la sută din 
buget.

Precizările R.A.U. și Israelului 
in legătură cu posibilitatea 

soluționării crizei 
din Orientul Apropiat

CAIRO 9 (Agerpres). — „Pentru 
a facilita aplicarea rezoluției Con
siliului de Securitate din noiembrie 
1967, Republica Arabă Unită este 
gata să accepte o formulă asemă
nătoare celei aplicate în 1949, în 
cadrul negocierilor de pe Insula 
Rhodos, cu condiția să nu fie vor
ba nici un moment de tratative di
recte cu Israelul", a declarat pur
tătorul de cuvînt al guvernului e- 
giptean, Esmate Abdel Meghid.

După cum se știe, în 1949 au avut 
loc în Rhodos negocieri de armi
stițiu egipteano-israeliene prin in
termediul unor mediatori ai O.N.U. 
O asemenea formulă — precizează 
agenția M.E.N. — ar permite tra
tative indirecte arabo-israeliene 
prin intermediul lui Gunnar Jar
ring, reprezentant personal al 
secretarului general al O.N.U., 
U Thant, în Orientul Apropiat. 
Purtătorul de cuvînt oficial al gu
vernului egiptean a subliniat, tot
odată, că R.A.U. consideră rezoluția 
Consiliului de Securitate ca un 
plan „pachet", declarîndu-se în fa
voarea aplicării acesteia în totali
tatea sa, retragerea trupelor israe- 
liene din teritoriile ocupate nefiind 
considerată ca o condiție prealabilă 
începerii negocierilor.

★
TEL AVIV 9 (Agerpres). — Pri

mul ministru israelian, Golda Meir, 
răspunzînd Ia o întrebare ce i-a 
fost pusă după o ședință a cabine
tului de miniștri, a amintit că gu
vernul israelian a adoptat rece'nt

Nou val de greve
în Italia

ROMA 9 (Agerpres). — Un nou 
val de greve a cuprins joi Italia. în 
principalele orașe s-au desfășurat 
demonstrații masive ale oamenilor 
muncii, care revendică îmbunătățirea 
salariilor și condițiilor de muncă. Sa- 
lariății de stat din provincie 
au început o grevă națională de 24 
ore, pentru a protesta împotriva pro
iectului unor modificări ale normelor 
de angajare și de. lucru. în timp ce 
în regiunea nord-estică a țării 
Friuli-Veneția a fost organizată o 
grevă generală de 3 ore, în semn 
de protest împotriva scumpirii cos
tului vieții. Mii de salariați ai uzi
nelor de pneurj „Pirelli" din Milano, 
care au desfășurat greve perlate 
timp de o lună, au continuat joi 
greva de 48 ore, iar Torino, impor
tant centru al industriei de auto
mobile, a fost paralizat de o grevă 
de 24 de ore a salariaților munici

Lucrările Consfătuirii internaționale 9 
organizațiilor de răspîndire a cunoștințelor politice și ști
ințifice din unele țări socialiste s-au deschis la Casa interna
țională a oamenilor de știință din Vama. Participă dele
gați din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, Mongo
lia, Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică.

Un detașament alcătuit din 40 de parti
zani UrUgUUyeni 8 0CUPal: localitatea Rando, situată 
la 32 km de Montevideo, sechestrînd pe polițiștii aflați 
în clădirea comisariatului. Partizanii au tăiat legăturile tele
fonice cu restul țării și au atacat sediile a trei bănci. De 
la Montevideo au fost aduse întăriri ale poliției, care au 
susținut o luptă de 90 de minute cu membrii detașamentu
lui, în urma căreia au fost ucise patru persoane. Agenția 
U.P.I. menționează că acesta a fost cel mai spectaculos 
raid efectuat pînă acum de partizanii uruguayeni.

Uganda a sărbătorit cea de-a 7-a aniver
sare a proclamării independențeita 9 °ctora- 
brie. Cu această ocazie, în capitala ugandeză — Kampala — 
a avut loc un miting festiv, în cadrul căruia președintele 
Ugandei, Milton Obote, a rostit o cuvîntare, relevînd reali
zările obținute pînă acum și perspectivele țării sale.

Ministrul industriei materialelor de con
strucție din Republica Socialistă România, 
Dumitru Mosora, a făcut o vizită în Polonia, la invitația lui 
Andrej Giersz, ministrul construcțiilor și industriei mate
rialelor de construcții al R. P. Polone. In încheierea vizitei, 
joi a fost semnată o înțelegere preliminară între cele două 
ministere în domeniul progresului tehnic și economic în con
strucții și ramura materialelor de construcție.

principiul negocierilor cu statele 
arabe sub președinția lui Gunnar 
Jarring, care este un „trimis al pă
cii" în Orientul Apropiat în virtu
tea rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967. După 
cum relatează agenția France 
Presse, Golda Meir a subliniat, tot
odată, că Israelul continuă să se 
pronunțe împotriva oricăror condi
ții prealabile pentru începerea tra
tativelor.

★
NEW YORK. — Plecarea ambasa

dorului Gunnar Jarring la Moscova, 
pentru a-și relua funcțiile de amba- 
sador al Suediei în U.R.S.S., nu în
seamnă abandonarea misiunii sale 
de mediator, în calitate de reprezen
tant personal al secretarului general 
al O.N.U. în Orientul Apropiat, a de
clarat miercuri seara un purtător de 
cuvînt al O.N.U. Purtătorul de cu
vînt a arătat că „dr. Jarring rămîne 
la dispoziția tuturor părților intere
sate, cu care a stabilit canale de co
municație efective și expeditive".

★
ISMAILIA. — După cum relatează 

agenția M.E.N., între R.A.U. și Israel 
a avut Ioc recent, sub egida Crucii 
Roșii Internaționale, un nou schimb 
de locuitori. In acest cadru, un grup 
de 89 de egipteni surprinși de războ
iul din iunie 1'967 în Sinai, au sosit 
la El Kantara, pe malul vestic al Ca
nalului de Suez, în Republica Arabă 
Unită. Concomitent, alte 131 de per
soane au părăsiț, ; la cererea lor, El 
Kantara, îndreptîndu-se spre Sinai, 
pe malul estic al Canalului (aflat în 
prezent sub ocupație israeliană) unde 
se află familiile lor.

pali, cărora li s-a alăturat poliția de 
control a circulației. Salariațij Socie
tății de telefoane din Milano au în
trerupt lucrul. în același oraș, con
tinuă de șase zile greva de la Banca 
de economii. Pentru vineri și sîmbă- 
tă a fost anunțată a doua grevă na
țională din luna aceasta a salapiați- 
lor din restaurante, care cer încheie
rea unor noi contracte de muncă. O 
altă grevă națională a fost anunța
tă pentru sîmbătă de salariații ofi
ciilor de voiaj din porturi. Cei 
70 000 de metalurgiști din Genova 
au parcurs străzile orașului în ca
drul unei demonstrații organizate în 
sprijinul continuării seriei de greve 
prin care cer încheierea unor con
tracte noi de muncă. O demonstra
ție similară a avut loc la Milano, 
iar alte demonstrații au fost anun
țate la Napoli, pentru 16 octombrie, 
și la Torino pentru 25 octombrie.

Intre președintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. 
Tito, și președintele Austriei, F. Jonas, va 
avea loc la 12 octombrie o întrevedere, cu ocazia inaugurării 
unui nou pod peste rîul Mura, care va lega Iugoslavia 
cu Austria, anunță agenția Taniug.

Dintre problemele examinate joi la Con
ferința anuală a Partidului conservators an 
detașat, prin importanța lor, politica economică și can
didatura Marii Britanii la Piața comună. Sprijinul lideri
lor conservatori față de aderarea la C.E.E. a fost reflectat 
într-o rezoluție adoptată cu mare majoritate (1452 pentru 
și 475 contra), în care se afirmă că „alăturarea la Comu
nitatea Economică Europeană va constitui o contribuție 
majoră la securitatea și prosperitatea Marii Britanii".

0 reuniune a Consiliului Securității Na
ționale Qi S.U.A., Prezidată de președintele Richard 
Nixon, a avut loc la Washington miercuri, a declarat pur
tătorul de cuvînt al Casei Albe, Ronald Ziegler. El a 
precizat că această reuniune face parte dintr-o serie de 
acțiuni guvernamentale întreprinse pentru stabilirea pozi
ției S.U.A. la proiectatele negocieri sovieto-americane asu
pra reducerii înarmărilor cu arme nucleare strategice.

„Voci încintătoare și 
pure, curate ca lacrima. 
'Există oare absolutul în 
artă ? Dacă există, atunci 
„Madrigalul", de sub ba
gheta magică a lui Marin 
Constantin, l-a atins cu 
siguranță. Este culmea 
perfecțiunii — asta este 
tot ce vă pot spune", a 
declarat, corespondentului 
nostru la Washington, cu
noscutul dirijor Kurt Ad
ler. de la „Metropolitan 
Opera" din New York, 
după spectacolul susținut 
de corul de cameră „Ma
drigal". Concertul a avut 
loc in marea sală „Phil
harmonic Hall" din piața 
newyorkeză Lincoln Cen
ter

„Toate stilurile, scrie 
ziarul „Washington Post", 
sînt stăpinite cu o egală 
măiestrie de dirijorul Ma
rin Constantin și inter
pretate de un cor fără 
orchestră, care a atacat

„Săptămînă țărilor socialiste" se desfft 
joară în orașul finlandez Kuopio, din inițiativa Federației 
Tineretului Socialist. Sînt prezentate expoziții ce popu
larizează diferite aspecte și realizări din țări socialiste. 
România este prezentă la această acțiune cu o expozi
ție despre viața și activitatea elevilor și studenților din 
Republica Socialistă România, precum și cu un stand cu 
obiecte de artă populară românească.

Viefnamul de sud. — Uniloie a forțelor patriotice din regiunea Nam Bo, 
pregâtindu-se pentru un nou atac

Conferința de la Paris 
în problema vietnameză
PARIS 9 (Agerpres). — Joi a avut 

loc la Paris cea de-a 37-a ședință a 
conferinței cvadripartite în problema 
Vietnamului. Discuțiile nu au relevat 
nici de data aceasta vreun element 
nou față de ședințele precedente. 
Șefa delegației guvernului revoluțio
nar provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, Nguyen Thi Binh, a 
declarat că în realitate guvernul a- 
merican urmează politica intensifi
cării în continuare a războiului din 
Vietnam. Singura cale de a se pune 
capăt acestui război, a subliniat 
Nguyen Thi Binh, este retragerea 
necondiționată a trupelor S.U.A. și 
ale aliaților lor și formarea unui gu
vern de coaliție în Vietnamul de sud, 
în baza propunerii în zece puncte a 
Frontului Național de Eliberare. Ea a 
subliniat că „poporul sud vietnamez 
trebuie să-și determine regimul po
litic prin alegeri generale libere și 
democratice. Aceste alegeri trebuie 
organizate de guvernul de coaliție 
provizoriu". Șeful delegației ameri
cane, Henry Cabot Lodge, și-a axat 
declarațiile sale, ca și în ședințele 
precedente, pe vechea teză a „reci
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să obțină 
mandatul 
constitu- 

are acest 
exercitat

Un nou asalt al poliției. Se aud 
loviturile seci ale bastoanelor de 
cauciuc. Zeci de studenți sud- 
coreeni s’nt arestați.

Președintele Coreei de spd, Pak. .. 
Cijan Hi, încearcă 
pentru a treia oară 
prezidențial. Conform 
ției în vigoare, el nu 
drept, deoarece și-a 
mandatul de două ori consecu
tiv. Constituția nu constituie 
îpsă nicidecum o piedică pentru 
Pak. Se găsesc doar atîtea mo
dalități pentru ocolirea preve
derilor ei. După cum se știe, 
printr-un subterfugiu gangște- 
resc — o reuniune în secret a 
deputaților guvernamentali, în
tr-o încăpere anexă a Adunării 
Naționale, în timp ce deputății 
opoziției au rămas închiși în in
cinta Adunării — președintele 
regimului marionetă sud-core- 
ean a obținut aprobarea unui a- 
mendament. i la constituție, care 

procității", respingînd ideea unei re
trageri totale și necondiționate a tru
pelor americane din Vietnamul de 
sud. Reprezentantul R. D. Vietnam, 
Ha Van Lau, a denunțat intensifi
carea de către S.U.A. a războiului 
din Vietnamul de sud. El s-a pro
nunțat totodată în favoarea propune
rii în zece puncte a Frontului Națio
nal de Eliberare pe care a apreciat-o 
a fi unica soluție care poate duce la 
restabilirea păcii în această regiune. 
El a prezentat conferinței declarații
le Ministerului Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam în care se protes
tează împotriva intensificării agre
siunii americane din Laos și a folosi
rii Tailandei de către S.U.A. ca bază 
de agresiune în Asia de sud-est, ity.- 
cum și împotriva atrocităților cbmi- 
se în închisorile sud-vietnameze. 
Reafirmînd pozițiile cunoscute ale 
Administrației de la Saigon, Pham 
Dang Lam, șeful delegației saigone- 
ze, s-a referit, la condițiile unei așa- 
numite încetări a focului, propunere 
respinsă la deschiderea ședinței de 
delegația guvernului revoluționar 
provizoriu.
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îi permite să-și continue preșe
dinția. ?>

Acum este necesară și aproba-; ' \
rea populației, pe calșa unui re?-'■ 
ferendiim național, prevăzut de ' 

' constituție, t’ăk nu este însă ne- l 
liniștit nici în această privință, , 
deși a declarat că... va demisiona ) 
în cazul în care poporul nu va l
fi de acord cu amendamentul l
propus. El dispune de un aparat > 
represiv bine pus la punct și cu ‘ 
vaste ramificații. Bazîndu-se pe l 
acest aparat, a ordonat luarea u- ’ 
nor măsuri extrem de severe ț

, împotriva studenților, care au i
organizat numeroase manifesta- ’
ții de protest. I

în fața acțiunilor teroriste ale , 
căpeteniilor de la Seul, popu- 1
lația își strînge rîndurile. Situa- l 
ția devine tot mai ascuțită, iar ’
forțelor represive le este tot mai ț 
greu să înăbușe năzuințele ’ de i 
libertate ale unui întreg popor. 'T. P. i

impecabil cele mai fine to
nalități vocale. Nimeni nu 
ar putea nega calitățile cu 
totul excepționale ale co
rului de cameră din Bucu
rești, format din 32 de 
persoane. Este de necre
zut că Marin Constantin 
a reușit în numai șase ani 
să plămădească un aseme- 

. nea impresionant ansam
blu, superb in melodici- 
tate și echilibru și perfect 
in muzical itatea-i impe
cabilă". Posturile de radio 
și televiziune remarcă, 
printre altele, că „Ma
drigalul" a vădit da
rul și știința rară 
de a înmănunchea e- 
lementele esențiale ale 
frumuseții semnificative : 
costumele de epocă, ex
presivitatea clntecului și 
interpretării, ritmul cres
cendo al întregului spec
tacol și, lucrul cel mai 
greu, reliefarea a însuși 
spiritului vremii.


