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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

în ziua de 13 noiembrie 1969 a 
avut loc la Palatul Republicii 
ședința Consiliului de Stat, pre
zidată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat.

în afară de membrii Consiliului 
de Stat, la ședință au participat, 
ca invitați, miniștri și conducători 
ai altor organe centrale de stat, 
președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Naționale, 
reprezentanți ai presei.

Consiliul de Stat a dezbătut și 
adoptat următoarele decrete : de

cret privind organizarea și func
ționarea Comitetului de Stat al 
Planificării ; decret privind orga
nizarea și funcționarea Ministeru
lui Agriculturii și Silviculturii ; 
decret privind organizarea și func
ționarea Ministerului Comerțului 
Interior ; decret pentru modificarea 
Decretului nr. 1171/1968 privind 
organizarea și funcționarea Mi
nisterului învățămîntului; decret 
pentru modificarea Decretului nr. 
712/1967 cu privire la înființarea, 
organizarea și funcționarea Inspec

toratului general de stat pentru 
controlul calității produselor de 
export; decret privind încetarea 
activității Departamentului pentru 
valorificarea legumelor și fructelor 
din cadrul Ministerului Comerțu
lui Interior.

Decretele adoptate au fost în 
prealabil examinate și avizate fa
vorabil de comisiile permanente 
ale Marii Adunări Naționale.

în continuare, Consiliul de Stat 
a examinat uneie cereri de grațiere 
și a rezolvat lucrările curente.
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ministrul minelor

Factorii specifici ai industriei mi
niere — existența unei faze inițiale 
de cercetare geologică, amplasarea 
obligatorie a obiectivelor, condițiile 
de zăcămînt, calitatea rezervelor, vo
lumul important al construcțiilor 
pentru deschideri — influențează 
deosebit de mult durata realizării 
noilor obiective și nivelul eficien
ței economice a investițiilor. La ele
mentele amintite, se mai adaugă și 
faptul, de asemenea specific. că 
obiectivele noi nu sînt construite o 
dată pentru totdeauna, ci au un ca
racter continuu, impus de necesita
tea executării pe parcurs de lucrări 
pentru menținerea capacității inițiale 
construite, ori pentru extinderea po
tențialului de producție, aceste lu
crări reprezentînd în fiecare an a- 
proape o treime din totalul investi
țiilor alocate industriei miniere.

Putem afirma că în 1969 Ministe
rul Minelor, întreprinderile benefi
ciare și de execuție din ramura 
noastră au stăpînit mai bine acești 
factori specifici ai investițiilor și au 
creat condiții propice pentru ca rit
mul lucrărilor să se desfășoare cu 
intensitate, lună de lună, trimestru 
de trimestru. Planul pe 10 luni din a- 
cest an a fost îmeplinit, iar față de 
prevederile anuale de plan realiză
rile ating proporțiile de 80,2 
la sută la total investiții și 81,6 
la sută la construcții și montaje. Dar 
cel mai important succes este, desi
gur, punerea în funcțiune a celor 18 
obiective și capacități planificate în 
această perioadă, dintre care unele 
înainte de termen cu cîteva luni ca. 
spre exemplu, linia pentru prelucra
rea zgurelor metalurgice de la Ro
tația centrală a Combinatului minier 
Baia Mare și instalația de flotare a 
minereurilor de la Căpuș.

De asemenea, a fost, respectat an
gajamentul luat la începutul anului 
de a fi date în exploatare, cu 3—6 
luni înainte de termen, unele obiec
tive prevăzute a se realiza în ulti
mul trimestru, cum sînt deschiderea 
carierelor Gîrla, Beterega și Tis- 
mana, cariera și instalația de prepa
rare a baritei Ostra, minele de lignit 
Lupoaia și Roșiuța, dezvoltarea ex
ploatării miniere Șuior. în momen
tul de față sînt atinse, în general, 
stadiile fizice intermediare care să 
asigure și realizarea angajamentului 
de a da_ în funcțiune sau în probe 
tehnologice, pînă la sfîrșitul acestui 
an, unele obiective cu termene de 
punere în funcțiune în anul 1970 — 
instalația de brichetare Coroești, ca
riera de calcar Mahmudia, salina 
Ocna Mureș ș.a.

Prin devansarea punerii tn func
țiune a complexului de cariere Gîrla, 
Tismana și Beterega, din bazinul Ro- 
vinari, s-a creat, posibilitatea ca la 
sfîrșitul anului să se realizeze aici 
o capacitate de producție de 3 mi
lioane tone cărbune energetic, față 
de 1 milion tone pe an cît era pre
văzut inițial. Eficacitatea economică 
a grăbirii execuției pe șantiere re
zultă și mai pregnant dacă amintim 
că peste 30 la sută din depășirea de 
150 milioane lei a producției globale 
industriale pe zece luni din acest an, 
în ramura noast-ă, s-a realizat prin 
intrarea în funcțiune înainte de ter
men a unora din obiectivele noi mi
niere.

Pentru noi este limpede că rezul
tatele bune obținute în îndeplinirea 
planului de investiții sînt urmarea 
măsurilor luate de colegiul ministe
rului și de conducerile întreprinderi
lor și șantierelor pentru pregătirea și

organizarea temeinică a lucrărilor la 
fiecare obiectiv în parte. La începu
tul anului, documentația tehnică era 
elaborată în proporție de peste 90 
la sută, astfel că aproape la fie
care obiectiv se cunoștea exact ce 
trebuie făcut, în ce termene, cu ce 
forțe și mijloace tehnice. Devansa
rea lucrărilor la o serie de obiec
tive - impusă de cerința satisfacerii 
unor necesități urgente de materii 
prime ale economiei naționale — a 
fost posibilă atît prin începerea mai 
devreme a lucrărilor, dar mai ales 
prin organizarea și urmărirea exi
gentă a execuției, prin conlucrarea 
strînsă a beneficiarilor cu organiza
țiile de construcții, de .proiectare și. 
din ce în ce mai bine, cu uzinele 
furnizoare de utilaje și mecanisme

S-au înregistrat progrese și in 
ceea ce privește asigurarea condiții
lor de amplasament și a echipamen
telor tehnologice din țară și din im
port. Menționăm totuși întîrzierea cu 
care s-a livrat echipamentul tehno
logic pentru Complexul industrial dc- 
la Aghireș, precum și frecventele 
modificări de soluții tehnice interve
nite la această lucrare — la care de
altfel vor trebui depuse eforturi deo
sebite pentru respectarea termenului
(Continuare în pag. a IlI-a)

CONSTANTA3

Importante 
lucrări portuare

Zilele acestea s-a terminat 
construcția primelor cinci dane 
ale noului port maritim de la 
Constanța. De-a lungul acestui 
chei au fost amenajate drumuri, 
linii ferate, platforme pen
tru transportul și manevra
rea mărfurilor, clădiri pentru 
exploatarea tehnică și comercia
lă, precum și lucrări de extin
dere a rețelelor electrice și de 
telecomunicații. în prezent, se 
desfășoară montajul macarale
lor de mare capacitate.

(Agerpres)

științelor sociale 5
Joi 1 după-amiază, 

tetul Central al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, Dumitru Po
pescu și Leonte Răutu, s-a întîlnit, 
în cadrul unei consfătuiri de lucru, 
cu oameni de ’știință, cercetători 
și cadre didactice din domeniul 
științelor sociale.

In timpul consfătuirii au fost 
analizate, în lumina hotărîrilor 
Congresului al X-lea al Partidu
lui Comunist Român, propuneri 
de măsuri pentru îmbunătățirea 
organizării și îndrumării activită
ții în domeniul științelor sociale.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
tovarășii : loan Ceterchi, acad. 
Constantin Daicoviciu, Alexandru 
Tănase, acad. 
Mihail Berza - 
dent al 
Socialiste 
Malinschi, 
Gulian, 
Ovidiu 
Mihail Levente, Traian Ionașcu — 
membru corespondent al Acade-

5
la Comi-

Emil Condurachi, 
membru corespon- 

Academiei Republicii 
România, acad. Vasile 

acad. C.
acad. Andrei

Bădina, Vasile

Ionescu- 
Oțetea, 
Rauser,

Ședința Consiliului
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Acade-

miei Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Rachmuth — mem
bru corespondent al 
miei Republicii Socialiste Româ
nia, Ladislau Banyai, C. C. Giu- 
rescu, N. N. Constantinescu, Mir
cea Popescu, acad. Miron Nico- 
lescu, Ioan Goliat, Stefan Pascu, 
membru corespondent al Academiei 
Republicii Socialiste România.

In încheiere a luat cuvîntul tova
rășul Nicolae Ceaușescu, 
care a subliniat sarcinile ce re
vin științelor sociale în actuala 
etapă de dezvoltare a societății 
noastre, precum și necesitatea per
fecționării organizării, conducerii 
și îndrumării întregii activități de 
cercetare șl predare în domeniu) 
științelor sociale, astfel incit a- 
ceasta să corespundă din ce in ce 
mai bine cerințelor muncii ideo
logice a partidului, să contribuie la 
explicarea și înțelegerea noilor 
fenomene sociale din țara noastră 
și din lumea contemporană, să slu
jească tot mai bine cauzei con
strucției socialismului, progresului 
general al patriei.
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La 13 noiembrie a avut loc o șe
dință a Consiliului de Miniștri, pre
zidată de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România. Tn cadru] ședinței, 
tovarășul Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, a prezentat o 
informare asupra lucrărilor Consfă
tuirii de la 
brie a.o., a

Praga, din 30—31 octom- 
miniștrilor afacerilor ex-

nîsirî
9

terne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, consacrată 
discutării unor probleme legate de 
pregătirea Conferinței general-eu- 
ropene.

Consiliu] de Miniștri a adoptat o 
Hotărîre prin care aprobă activitatea 
desfășurată de delegația română, con
dusă de ministrul afacerilor externe, 
la Consfătuirea de la Praga din SO
SI octombrie a.c.

Publicăm mai jos textul hotărîrii :

® INIȚIATIVELE VA 
LOROASE
ȘABLONUL DIN MUN
CA POLITICO-EDUCA- 
TiVĂ ® TACTICA Șl 
STRATEGIA ÎN BĂTĂLIA 
PENTRU PRODUCȚII 

MARI, CONSTANTE

IZGONESC

* ★

de Miniștri al RepubliciiConsiliul
Socialiste România a ascultat infor
marea prezentată de ministrul afa
cerilor externe cu privire la Consfă
tuirea de la Praga, din 30—31 octom
brie 1969, a miniștrilor afacerilor ex
terne ai statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia, consacrată dis
cutării unor probleme legate de pre
gătirea conferinței statelor europene 
pentru securitate și colaborare în 
Europa.

Consiliul de Miniștri, tn temeiul 
articolului 70 din Constituția Repu
blicii Socialiste România, hotărăște 
să aprobe activitatea desfășurată de 
delegația română, condusă de mi
nistrul afacerilor externe.

Consiliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România consideră că De
clarația miniștrilor de externe ai 
statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia adoptată de Consfătuirea 
de la Praga constituie o nouă ex
presie a eforturilor constante ale ță
rilor socialiste din Europa, consacra
te soluționării uneia din cele mai 
importante probleme ale vieții in
ternaționale actuale — înfăptuirea 
securității pe continentul european.

Guvernul român este de părere că 
înscrierea pe ordinea de zi a Confe
rinței pentru securitate și colaborare 
tn Europa a punctului privind re
nunțarea la folosirea forței și la ame
nințarea cu forța în relațiile recipro
ce dintre statele europene și a punc
tului privind extinderea relațiilor co
merciale, economice și tehnico-știin- 
țifice pe baza egalității în drepturi în 
scopul dezvoltării colaborării politice 
dintre statele din Europa oferă o bază 
serioasă pentru dezbaterile Conferin
ței europene, contribuind la promo
varea unor relații normale, de bună 
vecinătate, de securitate și cooperare 
între toate statele, la însănătoșirea 
atmosferei politice pe continentul 
nostru și în lumea întreagă.

Ca țară europeană, Republica_ So
cialistă România a militat și mili
tează perseverent pentru dezvoltarea 
multilaterală a relațiilor dintre țări
le europene, pentru eliminarea foca
relor de încordare, pentru respecta
rea strictă a principiilor suveranită
ții și independenței naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului reci
proc. a dreptului inalienabil al po
poarelor de a dispune de soarta lor 
Securitatea europeană reclamă un 
sistem de angajamente clare din par
tea tuturor statelor, precum și de; 
măsuri concrete care să ofere fiecă
rui stat garanția deplină că se află la 
adăpost de orice primejdie de agre
siune sau de alte acte de folosire a 
forței sau de amenințare cu forța și 
să asigure dezvoltarea lor pașnică în- 
tr-un climat de destindere. înțelegere 
și colaborare.

Guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia se pronunță consecvent pentru 
dezbaterea largă, bilaterală și multi
laterală, a căilor și mijloacelor de 
natură să ducă la statornicirea păcii 
și securității în Europa și este gata 
să examineze cu toată atenția. în- 
tr-un spirit de cooperare, orice pro
puneri constructive îndreptate spre 
realizarea acestui obiectiv.

Guvernul român consideră că Ia 
pregătirea și desfășurarea Conferin
ței general—europene trebuie să par
ticipe pe baze egale toate statele 
continentului La Conferință ar putea 
lua parte și alte state care sînt inte
resate să-și aducă contribuția la 
realizarea securității în Europa.

Este de datoria fiecărei țări euro
pene să depună eforturi stăruitoare, 
aducînd o contribuție proprie, prin 
acțiuni sistematice și convergente, la 
opera de edificare a securității pe 
continentul european Tn acest spirit, 
guvernul român va acționa și in vii
tor.

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a primit joi di
mineața pe primul ministru al Re
publicii Congo (Brazzaville), co
mandantul Alfred Raoul, care se 
află în vizită oficială în țara noas
tră.

La primire au luat parte pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, ministrul 
afacerilor externe, Corneliu . Mă
nescu, ministrul minelor, Bujor 
Almășan, și Alexandru Tujon, 
ambasadorul României la Brazza
ville.

Premierul congolez a fost înso
țit de Charles Assemekang, mi
nistrul afacerilor externe, Am-

broise Noumazalaye, coordonator 
al Comisariatului general al pla
nului.

în cursul convorbirii s-a re
marcat cu satisfacție că relațiile 
dintre cele două țări înregistrează 
o evoluție ascendentă, evidențiin- 
du-se dorința comună de a se fo
losi în viitor noi posibilități pen
tru extinderea colaborării și coo
perării dintre Republica Socialistă 
România și Republica Congo 
(Brazzaville) pe baza principiilor 
dreptului internațional, ale res
pectării suveranității și indepen
denței naționale, egalității în drep
turi, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

Reliefîndu-se atașamentul pro
fund al celor două popoare față 
de cauza păcii și înțelegerii Inter
naționale, în cadrul convorbirii 
s-a subliniat necesitatea spriji
nirii popoarelor care și-au cuce
rit de curînd independența în 
lupta lor pentru libertate și pro
gres social, împotriva imperialis
mului, a colonialismului și neoco- 
lonialismuluî; pentru a-și dezvolta 
economia, știința și cultura de sine 
stătător, în folosul țărilor respec
tive, al cauzei păcii și progresului, 

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Plecarea primyhi

Primul ministru al Republicii 
Congo (Brazzaville), comandantul 
Alfred Raoul, care, la invitația 
președintelui Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
făcut o vizită oficială în țara noas
tră, a părăsit joi la amiază Capi
tala.

Premierul congolez a fost însoțit 
de Charles Assemekang, ministrul 
afacerilor externe, Ambroise Nou- 
mazalaye, coordonator al Comi
sariatului general al planului, de 
alte persoane oficiale.

La plecare, pe aeroportul Bă-

deneasa, oaspeții au fost conduși 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Nicolae Agachi, Bujor Al- 
mășan. Cornel Burtică — miniștri, 
Alexandru Tujon, ambasadorul 
României la Brazzaville, de mem
bri ai conducerii unor ministere și 
instituții centrale, generali și ofi
țeri superiori, ziariști.

Pe aeroport erau arborate drape
lele de stat ale Republicii 
liste România și Republicii 
(Brazzaville).

Socia-
Congo

ministry

I
După ce au fost Intonate Imnu

rile de stat ale celor două țări, cei 
doi șefi de guverne au trecut în 
revistă garda de onoare aliniată pe 
aeroport. Oaspeții și-au luat apoi 
rămas bun de la persoanele ofi
ciale române aflate pe aeroport.

înainte de plecare, primul minis
tru al Republicii Congo (Brazza
ville), comandantul Alfred Raoul, 
și-a luat un călduros bun rămas de 
la președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer.

Un grup de pionieri a oferit oas
peților buchete de flori. (Agerpres)
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alimentației publice din orașul Arad
afirmă — si conducătorii

Am citit și am recitit o scrisoare 
din Arad : „Multă vreme — scria 
corespondentul — critici îndreptățite 
au fost formulate de presă în legă
tură cu modul de organizare și ca
litatea deservirii tn sectorul alimen
tației publice, mai totdeauna punc
tul nevralgic constituindu-1 șabloni- 
zarea rețelei, însoțită ca o umbră de 
șablonizarea și sărăcirea artificială 
a structurii preparatelor și mîncăru- 
rilor. S-a vorbit, de asemenea, mult 
despre necesitatea asigurării unei 
largi game de unități cu profil bine 
stabilit, capabile să satisfacă marea 
diversitate de gusturi și preferințe. 
Am aflat, tot din presă, ca și din de
plasările pe care le fac adesea în țară 
că, in ultimul timp, datorită eforturi
lor susținute și spiritului de inițiativă 
al organelor locale, ca și datorită 
unor măsuri concrete luate de con
ducerile trusturilor șl întreprinde
rilor de alimentație publică, unii 
pași înainte s-au făcut în multe 
locuri. Veniți însă Ia Arad. Aici, 
pașii făcuți de alimentația publică 
sînt și mai mari...".

Era un îndemn ademenitor, pe 
care l-am urmat, !ntrebîndu-ne : ce 
s-a putut schimba atît de mult și 
atît de repede în alimentația pu
blică arădeană, ale cărei tradiții și

pe 
ce 
de 
în

renume ne erau, de altfel, cunos
cute ?

...E dis-de-dimineață. Pornind 
bulevardul de aproape 2 km, 
leagă gara de clădirea Teatrului 
Stat, avem impresia că ne ies
cale numai unități de alimentație 
publică Intr-adevăr ; expresouri, 
plăcintării, restaurante familiale, ba
ruri de zi — localuri primitoare, 
ospitaliere, bine aprovizionate, în 
care „serviciul" se ridică la o înaltă 
ținută comercială, te ispitesc, pur și 
simplu, la fiecare pas cu îndemnuri 
inspirate. Iată, in dreptul restauran
tului cu autoservire, o eșarfă galbenă 
ce traversează întregul trotuar pînă 
la stîlpul de la rigolă : „Stop 1 In
tre orele 7 șl 9, unitatea noastră vă 
oferă pachețele preambalate cu mi
cul dejun la prețuri convenabile: 
între 1,50 lei și 5 lei". Alte anun
țuri, transmise prin zeci ,și sute de 
afișe tipărite (fluturași) și difuzate în 
tot orașul, informează, de exemplu, 
că astăzi poți servi la restaurantul 
„Mureș" o cină de carne de porc, la 
„Miorița" o cină de pește, sau la 
„Zărand" o cină de vînat... Ispitesc, 
în egală măsură vitrinele. în a căror 
amenajare se împleteso fantezia și 
bunul gust

Dar înfățișarea localurilor ? Ima- 
ginați-vă restaurantul „Zărand" (cu 
doi ani în urmă era încă o spațioasă 
hală, unde te rătăceai printre mese) ; 
o „tindă" țărănească cu 5 măsuțe, 
unde consumatorii găsesc, la orice 
oră, tradiționala „întorsură" (plă
cintă cu brînză de oi), un „foișor", 
unde ți se oferă diverse gustări și 
băuturi ; iar în „odaia mare" — sa
lonul propriu-zis — se ia masa la 
orele obișnuite. O altă încăpere, 
mai mare, poate fi pu«ă la dispoziția 
cetățenilor în scopul organizării u- 
nor mese festive. Și acesta este 
doar un exemplu.

In prima zi am poposit la cîteva 
din aceste unități din centru : pre
paratele — adevărate delicii ale bu
cătăriei ardelenești Serviciul, prompt 
și bine executat i ospătari cu o ți
nută îngrijită, deosebit de binevoi
tori A doua zi am dat ocol orașului 
pe străzi mai lăturalnice : pe lingă 
aceeași amabilitate și același servi
ciu ireproșabil, surprize tot mai plă
cute s restaurante mici șl cochete, 
bodegi, simigerii, patiserii, unități cu 
un profil precis, capabile să satisfacă 
marea diversitate de gusturi și da 
bugete ale consumatorilor... In a 
treia zi ne-am oprit la T.A.P.L.,

unde am discutat cu tovarășul 
director loan Ardeleanu și cu tov. 
Teodor Petica, directorul comercial 
al trustului. Evident, de astă dată ne 
interesa cum, pe ce căi s-a reușit 
schimbarea la față a alimentației pu
blice arădene.

— Ca să ajungem aici — a început 
să povestească tov. I. Ardeleanu — 
a trebuit să găsim cheile potrivite 
pentru a descuia lacătele inerției și 
șablonului care se instalaseră zdra
văn în alimentația publică. N-a tre
buit să alergăm prea mult după ele 
pentru că erau, de fapt, în mîinile 
noastre. A reieșit limpede că văică
relile pe tema imposibilității de a 
schimba ceva în sectorul nostru, de 
a realiza cu adevărat o diversificare a 
unităților și preparatelor, de a le 
apropia de cerințe. îneît alimentația 
publică să fie cu adevărat PUBLICA 
s-au dovedit a fi, ca orice 
lă, expresia lipsei de efort, 
tivă. Cei care 
de existența a 
dici „obiective"

se plîng 
tot felul 
nu fac

văicărea- 
de iniția- 
și acum 
de pie- 

dectt să

Nicolae BRUJAN

(Continuare în pag. a Il-a)



PAGINA 2

«2

INIȚIATIVELE VALOROASE 
IZGONESC ȘABLONUL

SClNTElA—vineri 14 noiembrie 1969

lacătele inerției
9

(Urmare din pag. I)

Iepuri 
și fazani

Ieri, la sediul Asociației ge
nerale a vînătorilor și pescari
lor sportivi (A.G.V.P.S.) a avut 
loc o conferință de presă, cu 
prilejul deschiderii sezonului de 
vînătoare la iepuri și fazani. 
Puținij vînători și ceilalți (mai 
mulți) nevînători prezenți, au 
fost informați, cu această oca
zie, că în fondul național de vî
nătoare există peste un milion 
de iepuri. Cit privește fazanii, 
numai în acest an au fost co
lonizați 25 000 pe terenurile de 
vînătoare. După cum se vede, 
vînat avem berechet, vînători 
de asemenea 1 de priceperea ce
lor ce colindă cîmpurile în cău
tarea urecheaților, nu ducem 
lipsă cîtuși de puțin. Rămîne 
de văzut cine se alege cu ie
puri — șl cine va rămine (de
parte) de fazan 1

în întreprinderile din Buzău a fost declanșată, din inițiativa orga
nelor locale de partid și sindicale o amplă acțiune de depistare și punere 
în valoare a tuturor rezervelor menite să sporească eficiența activității eco
nomice. Zilele acestea a avut loc Ia Uzina de sîrmă și produse din sîrmă, 
o consfătuire care șl-a propus să reliefeze resursele nelimitate ale muncii 
politico-educative de masă pentru mobilizarea colectivelor de întreprinderi 
la îndeplinirea și depășirea sarcinilor de plan.

Cont deschis
In calitatea sa de contabil al 

Consiliului popular comunal 
Mușetești (Argeș), Mircea Pris- 
tavu avea destule îndatoriri. 
Intre altele — și aceea de a cal
cula impozitul ce se cuvenea 
plătit statului, de către mese
riașii particulari. „N-ar putea să 
pice nimic la afacerea asta ?“ — 
și-a spus el. „Ba bine că nu" — 
i-a răspuns... cugetul (necinstit, 
pesemne). In consecință, i-a 
propus meseriașului sobar Petre 
Pătrașcu să-i dea 1 000 de lei; 
in schimb, el (contabilul) ii va 
reduce impozitul datorat statu
lui. In felul acesta, și pentru 
sobar și pentru contabil, dacă 
nu curgea, pica. Și a „picat"... 
procurorul Liviu Gorcea de la 
procuratura locală Curtea de 
Argeș, care l-a prins in flagrant 
delict de luare de mită și l-a 
arestat. In cursul anchetei s-a 
stabilit că, anterior, contabilul 
mai primise 1 000 de lei de la 
aceeași persoană. Avea, după 
cum se vede... poziție constan
tă : mia (de lei) și reducerea. 
Acum insă, s-au isprăvit toate. 
Amindoi vor plăti „impozitele". 
Numai că... fiecare in felul lui.

In documentele Congresului al 
X-lea, în cuvîntările tovarășului 

, Nicolae Ceaușescu, se subliniază 
pregnant că modul în care organiza
țiile de partid își exercită rolul de 
conducător, nivelul muncii de partid 
în general, au ca etalon precis de 
apreciere rezultatele activității eco
nomice, FELUL CUM SINT ÎNDE
PLINITE SARCINILE DE PLAN. 
Folosirea cu maximă eficiență a tu
turor mijloacelor și formelor muncii 
politico-educative de masă, subordo
narea lor realizării principalelor o- 
biective în domeniul dezvoltării eco
nomiei naționale capătă o însemnă
tate primordială în aceste săptămîni, 
cînd toate forțele organizațiilor de 
partid trebuie concentrate spre înde
plinirea integrală 
a sarcinilor de —————— 
plan pe anul 
1969 și crearea 
condițiilor pentru 
un „start" optim 
al producției încă 
din primele zile 
ale anului viitor.

Pornind de la 
acest deziderat, 
organele locale de 
partid și sindicale 
din județul și 
municipiul Buzău 
au inițiat, la Uzi
na de sîrmă și 
produse din sîr
mă o amplă ac
țiune politică de 
masă menită să determine depistarea 
și punerea in valoare a rezervelor in
terne ale producției, dovedind astfel 
în mod concret, convingător, că și în 
unități cu bune rezultate în produc
ție există încă largi, inepuizabile po
sibilități de perfecționare a activi
tății.

Stabilind ca obiective principale de 
„atac" laturile esențiale ale activită
ții economice — întărirea disciplinei 
de producție și a muncii, în înțelesul 
larg al cuvîntului, folosirea timpu
lui efectiv de lucru, a capacităților

le — ingineri, maiștri, juriști, șefi de 
secție etc. — spuneau lucrurilor pe 
nume, criticînd deschis, fără mena
jamente, un șir de lipsuri, în arti
colele Iot, secretarul comitetului de 
partid din uzină și președintele co
mitetului de sindicat le-au „trecut 
cu vederea", prezentau activitatea co
lectivului uzinei în roz.

Acțiunea a debutat prin discuții cu 
membri ai comitetului de partid și ai 
comitetelor de direcție, sindical și 
U.T.C. din uzină, cu numeroși mun
citori, ingineri și tehnicieni, membri 
și nemembri de partid. Subiectul 
principal al acestor convorbiri ? Ne
cesitatea mobilizării eforturilor co
lectivului uzinei — de la directorul 
ei 1a ultimul salariat — pentru dez-

stadiul atins, organizația de partid a 
fost ajutată să-și însușească ade
vărul fundamental : succese trainice 
se pot obține nu prin folosirea ex
clusivă a măsurilor organizatorice, a 
acțiunilor administrative, ci prin îm
binarea lor cu o largă și intensă 
muncă politico-educativă ai cărei 
promotori sînt comuniștii. Măsurile 
adoptate de comitetul de direcție 
privind organizarea științifică a pro
ducției (domeniu unde se manifestă 
încă destule lacune), îmbunătățirea 
cointeresării materiale paralel cu 
sancționarea oricăror încălcări ale 
disciplinei muncii, se cer însoțite de 
o sistematică folosire de către orga
nizația de partid a unor metode ale 
muncii politice capabile să convingă 
masa muncitorilor de însemnătatea 
înfăptuirii neabătute a sarcinilor pri
vind creșterea productivității mun
cii, reducerea prețului de cost, mai 
buna gospodărire a avuției întreprin
derilor, astfel incit fiecare să înțe
leagă legătura nemijlocită între fe
lul cum își realizează sarcinile de 
plan la locul său de muncă și apor-

sînt doar de complezență) privind 
sprijinul eficient primit. Poate chiar 
această schimbare de optică consti
tuie unul din importantele rezultate 
ale acțiunii desfășurate în uzină.

Recapitulînd rezultatele acțiunii la 
care ne referim putem hfirma că au 
fost atinse, în bună măsură, două din 
sconurile principale urmărite : sub
ordonarea mijloacelor muncii politice 
de masă îndeplinirii riguroase și de
pășirii sarcinilor economice iar, pe a- 
ceastă bază, dezvăluirea unor impor
tante rezerve interne nevalorificate.

Am amintit însă, pe parcursul a- 
cestor însemnări, că la uzina de sîrmă 
a avut loc și o consfătuire cu o largă 
participare, relevînd că ea a repre
zentat doar un moment în cadrul ac
țiunii. La consfătuire a participat to- s 
varășul Iop Sîrbu, primul secretar al 
Comitetului județean Buzău al P.C.R., 
care, în cuvîntul său, apreciind rezul
tatele obținute ca urmare a acțiunii 
întreprinse, a insistat asupra necesi
tății de a se populariza și generaliza 
în toate unitățile economice ale ju
dețului formele

IA UZINA DE SlRMĂ Șl PRODUSE DIN SlRMĂ DIN BUZĂU

Toate formele muncii politico-educative ale 
organizațiilor de partid, concentrate spre în
deplinirea sarcinilor economice fundamentatei

Prompt!
tudine

Scriam la această rubrică, cu 
cîteva zile în urmă, despre două 
accidente de circulație provoca
te de doi lucrători de miliție. 
Inspectoratul General al Mili
ției ne informează că în cazul 
sergentului major Toader Mer- 
lan, de la I.M.J. Brașov s-a dis
pus scoaterea lui din cadrele 
miliției și trimiterea în jude
cată, conform legilor în vigoare. 
Accidentul provocat de locote- 
nent-colonelul Ioan Pop din ca
drul I.M.J. Maramureș (și nu 
din județul Bihor, așa cum ero
nat menționam data trecută) este 
cercetat de organele procuratu
rii militare, urmînd ca acestea 
să dispună. Sînt măsuri juste, 
care se bucură de aprobarea u- 
nanimă.

Ieșirea prin
Sărindar

București, 1969. Zonă ultra
centrală. Strada ? Zice-se... 
„Intrarea Zalomit". Așa o fi — 
și așa și este de cîteva luni ! 
Intrare-intrare, dar chiar 
fără nici o... ieșire 1

așa,

Nuntă 
focoasă

satu-Mulți dintre locuitorii 
lui Brătești (comuna Albeștii de 
Argeș) se aflau, duminică sea
ra, la o nuntă. Și tocmai cînd 
petrecerea era in toi, s-a dat 
alarma. In pădurea Burtimanu 
(situată in apropierea satului 
respectiv) izbucnise un incen
diu Nuntașii, împreună cu cei
lalți consăteni, au apucat fie
care ce-au găsit la indemină : 
găleți, furci, topoare, lopeți, 
grăbindu-se cu toții să apere 
bunul obștesc. Intervenția lor a 
salvat de la distrugere, pădurea. 
lnapoindu-se in sat, nuntașii au 
continuat petrecerea cu și mai 
mult foc. La figurat, desigur; 
că la 
seră.

propriu, abia il stinse-

Rubricâ redactata de >
Ștefan ZIDARIȚA
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
Scînteii

lui efectiv de lucru, a capacități 
de producție, diminuarea cheltuieli
lor, în principal prin reducerea con
sumurilor specifice de materii prime 
și materiale și eliminarea risipei ș. a. 
— acțiunea și-a propus să dezvăluie 
marile resurse încă insuficient valo
rificate de care dispun organizațiile 
de partid, comitetele de sindicat și 
organizațiile U.T.C. pentru a con
tribui efectiv, cît mai substanțial, la 
îndeplinirea în mod ireproșabil a sar
cinilor economice si, în acest scop, Ia 
scoaterea la iveală și mobilizarea 
unor _ energii și capacități de muncă, 
de gîndire creatoare păstrate într-o 
stare latentă, de „conservare".

în această ordine de idei s-a urmă
rit, de asemenea, să se sublinieze cit 
de necesar este ca organizațiile de 
partid să renunțe la tendințele de a 
rezolva problemele producției exclu
siv prin măsuri administrative, să 
pună în dezbaterea membrilor de 
partid, a tuturor salariaților modali
tățile concrete de soluționare a pro
blemelor producției, să intensifice 
activitatea pentru dezvoltarea con
științei socialiste a maselor, exem
plul personal și munca politică des
fășurată de membrii de partid, urmă
rind să contribuie efectiv la crearea 
unui climat de combativitate față de 
tendințele de automulțumire, de tot 
ce împiedică obținerea unor rezultate 
economice calitativ superioare.

— De ce a fost aleasă spre a de
clanșa această acțiune tocmai uzina 
de sîrmă, unitate tînără, ale cărei 
rezultate economice sînt apreciate 
în ansamblu ca fiind bune?

— Pentru că — ni s-a răspuns — 
In felul acesta se poate demonstra 
și mai convingător că pînă și acolo 
unde rezultatele de ansamblu sînt 
pozitive, ele nu reprezintă nici pe 
departe limita posibilităților reale 
existente. Chiar în asemenea unități 
demne de laudă, poate apare în anu
mite condiții, un sentiment de liniș
tire, de automulțumire.

Ce realități au fost prezentate ca 
argumente de necontestat ale marilor 
resurse încă nevalorificate ?

Iată numai cîteva „probe", unele 
dintre ele prezentate in foaia volantă 
editată, în acest răstimp, de comite
tul de partid și comitetul sindicatu
lui. Un puternic ecou au avut ilus
trațiile cu explicații usturătoare : 
„Dezordine și risipă...", „Așa își iro
sesc unii timpul de lucru", „Piese 
azvîrlite la întîmplare, expuse in
temperiilor, de care nimeni nu se 
interesează. Ce spun gospodarii uzi
nei despre acest fapt ?“ Articole, in
formații atrag atenția asupra daune
lor pricinuite de întreruperile și 
stagnările în producție, de „găurile" 
in folosirea timpului de lucru. în 
secția T.O.M. stagnările în producție 
și absențele nemotivate au făcut ca 
numai în trimestrul III valoarea 
producției care s-ar fi putut realiza 
prin folosirea pentru producție a ce
lor 10 131 ore-om stagnări, să fie de 
3 280 mii lei. Chiar această singură 
,,rezervă“; de peste 3 milioane lei, 
intr-o unitate fruntașă, spune destu
le despre posibilitățile existente aci 
pentru amplificarea succeselor ini
țiale.

Șirul exemplelor ar putea continua. 
Eforturile depuse de colectivul secției 
de zincare — unde rezultatele obți
nute sînt superioare parametrilor 
proiectați ai instalațiilor — sînt con
cretizate și prin reducerea consumu
lui specific de zinc cu 2 kg/tonă. 
Dar tot aici a fost înregistrată o 
mare cantitate de sîrmă declasată 
care, printr-o mai bună conlucrare 
cu secția T.O.M., prin manifestarea 
unei exigențe reciproce, ar fi putut 
fi simțitor diminuată. Și în secția de 
electrozi pentru sudură, (care prin 
economiile de materii prime și ma
teriale realizate a redus prețul de 
cost al produselor) există încă im
portante rezerve neepuizate : defec
țiunile organizatorice din atelierul 
de cuie au determinat depășirea 
consumului specific de. sîrmă tare 
mată. S-au dezvăluit situații cînd in 
unele sectoare mai persistă neglijen
țe și superficialitate în îndeplinirea 
sarcinilor de 
ză degradări 
butate, chiar 
niul uzinei.

Din lectura foii volante am reți
nut insă și un fapt oarecum sur
prinzător pe care-1 consemnăm : în 
timp ce mai mulți autori de artico-

văluirea curajoasă a neajunsurilor și 
înlăturarea lor, pentru valorificarea 
rezervelor existente. în cursul aces
tor investigări au apărut „instrumen
te" noi ale muncii politico-educative, 
cu care oamenii de aici nu erau obiș- 
nuiți : aparate de filmat și fotogra
fiat, diafilmul, magnetofonul, foaia 
volantă, programul „de brigadă" in
cisiv, cu destinatari preciși.

Un moment al dezvoltării și'gene
ralizării acțiunii la care ne referim, 
l-a constituit consfătuirea de la Uzi
na de sîrmă și produse din sîrmă. 
consfătuire căreia, dintr-o intenție 
lesne de înțeles, i s-a conferit un ca
dru cît mai larg. Au participat de la 
uzina „gazdă" o bună parte din ac
tivul comitetului de partid, adică 
acei tovarăși care într-un fel sau 
altul răspund de activitatea de pro
pagandă. Apoi, toate întreprinderile 
industriale și economice din munici
piu au fost reprezentate prin tova
rășii care se ocupă în cadrul organiza
țiilor lor de munca de propagandă, de 
membrii de partid din corpul tehni- 
co-ingineresc, de muncitorii fruntași 
și alți tovarăși cunoscuți că au apti
tudini pentru un asemenea gen de 
activitate obștească.

Cu prilejul consfătuirii ne-am edi
ficat și asupra cîtorva din rezultatele 
repurtate de colectivul uzinei 
sîrmă : depășiri simțitoare 
nului producției marfă și 
lă, obținerea peste plan 
lioane de lei beneficii ; 
se exportate in 14 țări ; 
manțe deosebite la punerea 
funcțiune, înainte de termenele 
planificate, a unor capacități de 
producție. Pe această baza, în trimes
trul III, la instalații montate și puse 
în funcțiune s-au obținut, înainte de 
termen, o serie de produse. Neîndo
ios, în această privință sînt, de ase
menea, importante „rezerve interne" 
capabile sâ ridice calitatea activită
ții organizației de partid la nivelul 
exigențelor

de 
ale pla- 

globa- 
a 3 mi- 
produ- 
perfor- 

în

actuale. Pentru a depăși

tul întreprinderii la înfăptuirea pro
gramului economic trasat de Con
gresul al X-lea.

Concludente în acest scop sînt mă
surile inițiate în răstimpul scurt 
care a trecut de la începerea acțiu
nii : prin discuțiile purtate — îna
inte sau după sfîrșitul schimbului 
de lucru — la locurile de muncă, în 
secțiile de zincare, trefilare, lingă 
unele mașini care nu funcționau, au 
fost dezvăluite daunele pricinuite, 
deficiențele în organizarea produc
ției. Cu acest prilej, membrii de 
partid au luat poziție energică, com
bativă, împotriva dezordinii, negli
jențelor, a risipei de sîrmă și de ma
teriale auxiliare fără a mai aștepta, 
ca pînă atunci, ca asemenea aspecte 
care impun intervenții ferme, opera
tive, să fie puse în discuția oameni
lor doar după ce săptămînile au tre
cut și s-a ivit prilejul unei adunări 
de partid sau ședințe de grupă sin
dicală. Au fost create o bri
gadă artistică de agitație și un cine- 
club; scilrfe răspunsuri imprimate la 
magnetofon au impulsionat mai buna 
folosire a timpului de lucru ; în lo
cul unor gazete de perete cu articole 
generale, anoste, despre diferite date 
festive, la secția trăgătoria de oțel 
moale a .început să apară o „agendă 
zilnică" interesantă, consacrată celor 
mai acute probleme din viața colec
tivului

De altfel, aici e locul să facem o 
precizare: directorul uzinei, chiar și 
secretarul comitetului de partid au 
privit, la început, cu oarecare neîn
credere și 
Încercarea 
ale muncii 
este însă 
că acest 
șit, optica 
re din uzină, s-a schimbat pe par
curs, lucru ce a reieșit din aprecie
rile făcute de ei ca 
bitori care au luat i 
sfătuire (și care

scepticism, cu... rezerve, 
de a aplica aci forme noi 

politice de masă. Nu 
mai puțin adevărat 

moment a fost depă- 
factorilor de răspunde-

i și de alți vor- 
cuvîntul la con- 
nu credem că

Si

serviciu, se înregistrea- 
de bunuri, produse re- 
sustrageri din patrimo-

Cînd 
nești de 
ștesc — 
care ne 
i se alătură și obligațiile 
funcției, sfera răspunderii 
capătă dimensiuni noi. Cei 
chemați să 
tea acestei 
pregătirea 
trebuie să 
cu pavăza 
a celei mat depline onesti
tăți, pavăză ce nu suportă 
rugina.

Oare Întotdeauna oa
menii investiți cu o astfel 
de misiune păstrează ne
știrbită amintita pavăză ?

E vorba — mai precis — 
de cei cărora li s-a încre
dințat sarcina complexă și 
de înaltă răspundere a con
trolului gestiunilor ; prin 
îndeplinirea ei conștiin
cioasă, aceștia trebuie să 

■ întrețină un climat etic de 
intoleranță față de necin
ste, climat în care să se 
usuce de Ia rădăcină buru
iana înavuțirii din avutul 
obștesc.

...Ne aflăm la sediul ju
decătoriei municipiului Foc
șani. Interlocutorul nostrui 
tovarășul Dumitru Ilrap- 
ciuc, președintele judecăto
riei.

— Se ivește uneori situa
ția — ne declară el — cînd 
pentru elucidarea unei pro
bleme concrete organele 
judiciare sînt nevoite să 
ceară efectuarea cîtorva 
expertize. în asemenea ca
zuri lucrurile iau nu o dată 
o turnură cel puțin bizară. 
Primii revizori stabilesc un 
oarecare 
regulă acesta e cel 
Hoțului însă i se pare că a 
furat... mai puțin și cere 
instanței o nouă verificare, 
efectuată de data aceasta 
de experți de meserie. Se 
întîmplă însă, uneori, ca a- 
cești experți să dea o 'n- 
terpretare mai „îngustă" 
noțiunii de fraudă și, din- 
tr-odată, valoarea prejudi
ciului coboară foarte aproa
pe de zero. Dar unitatea 
prejudiciată știe că spăr
tura produsă în avutul ob
ștesc e mai mare : de data 
aceasta ea este aceea care 
cere o nouă expertiză Și 
așa. hora expertizelor se 
tot lărgește, iar soluționa
rea cazului se amină, une
ori luni și ani de-a rîndul.

tndatoririi cetățe- 
a apăra avutul ob- 
îndatorire generală, 
incumbă tuturor —

apere integrlta- 
avuții, pe lîngă 

profesională, 
fie înarmați și 
de „oțel moral"

prejudiciu : de 
real.

L-am rugat pe interlocu
tor să-și susțină opinia prin 
exemple.

— Avem și în prezent pe 
rol un asemenea dosar. 
Este vorba de Miron Toa
der, din Tecuci, fost șef de 
depozit la baza de recepție 
S.uravia, care a cauzat prin 
neglijență 
stabilit ini
— . un prejudiciu

stabilit inițial la suma de 
123 435 lei. Pînă acum s-au 
efectuat nu mai puțin de 
patru expertize, iar în pre
zent s-a cerut și a cincea.

— De ce 
număr atît 
vizii ?

— Pentru 
tuate nu ne ajută în for
marea unei convingeri cer-

se admite un 
de mare de re-

că cele efec-

și metodele muncii 
politice de masă 
ce și-au dovedit 
viabilitatea la u- 
zina de sîrmă.

— Prilej de re
liefare a expe
rienței acumulate 
astfel ca măsurile 
inițiate să se în
tregească, să fie 
stimulată și pe a- 
ceastâ cale cău
tarea pe mai de
parte a unor so
luții noi, inge
nioase, cu rezo

nanță în conștiin
ța oamenilor — 
spunea primul se
cretar al comite- 

partid — acțiunea 
se

tului județean de .
nu numai că nu se încheie, nu se 
stinge o dată cu ținerea consfătuirii, 
dimpotrivă, sporesc îndatoririle noas
tre pentru a o amplifica și dezvolta 
în continuare, cor.ferindu-i astfel o 
eficiență cit mai ridicată.

Participanții la consfătuire din ce
lelalte unități economice ale munici
piului se așteptau, pe drept cuvînt, 
să asiste aci la o „repetiție generală", 
la o demonstrație „pe viu" a celor 
mai eficiente forme și metode din 
arsenalul activității politico-educati
ve, ceea ce urma să le ilustreze că 
și în acest domeniu există un vast 
teren de manifestare a spiritului no
vator, de combatere a formelor și 
metodelor șablonarde, rigide, închis
tate, lipsite de forță de convingere. 
In parte, acest lucru le-a fost de
monstrat. S-a dovedit că pînă și acolo 
unde nu sînt încă întrunite toate con
dițiile materiale — nu e cineclub, nu 
există „brigadă" din lipsă de... cos
tume ș.a, — abandonîndu-se calea 
ușoară de acomodare cu lipsurile, 
prin spirit de inițiativă și perseveren
ță se pot realiza acțiuni eficiente.

Neîndoielnic, ar fi fost bine dacă 
la consfătuire în prezentarea unor 
forme interesante, atractive, ale agi
tației vizuale — miero-reflectorul din 
uzină — un element inedit întîlnit 
aici, dar care în alte locuri și-a do
vedit din plin utilitatea, forța de 
înriurire s-ar fi insistat mai mult 
asupra punerii în valoare a re
surselor ’ dinamice ale ochiului 
indiscret al aparatului de filmat 
care se cerea, firește, însoțit de un 
comentariu viu, piperat. Dacă debu
tul a prins, fără îndoială, rădăcini, 
unele imperfecțiuni explicabile ale 
startului, care vor fi, desigur, cori
jate „din mers", nu diminuează cî
tuși de puțin însemnătatea acțiunii 
inițiate, a cărei desfășurare o vom 
urmări pe parcurs.

Constantin MORARU

treburile s-au Im-atunci 
potmolit. Pînă cînd — nu 
se știe, căci după cinci re
vizii. de ce nu ne-am putea 
aștepta și la a șasea ?

Semnificativ ni s-a părut 
că acul indicator al preju
diciului s-a oprit, după fie
care revizie, la valori foar
te diferite. Toți acești „spe
cialiști" au avut de anali
zat aceleași fapte ilicite, 
incriminate de aceleași legi. 
Rezultatul muncii lor ar fi 
trebuit să fie asemănător. 
Cum de au reușit însă unii 
să descopere o pagubă de 
peste 123 000 lei, iar alții 
să reducă cuantumul pre
judiciului la numai... 22 000

confirme ceea ce afirmăm : ei aș
teaptă ca totul să fie rezolvat unde
va mai sus, la județ, la centru... Este 

adevărat că organisme comeroiale 
de la județ, din minister sînt răs
punzătoare în mare măsură pentru 
menținerea șablonului în alimentația 
publică. Dar cei care trebuie să ur
nească lucrurile din „punctul mort" 
sînt lucrătorii din unități, conducă
torii acestora, care asigură deservi
rea directă și nemijlocită a consu
matorilor.

Dar să revenim la „cheile" de care 
amințeam... Punctul de pornire a 
fost hotărîrea de a crea un mare nu
măr de unități bine profilate, o rețea 
foarte diversă, capabilă, prin struc
tura ei, să răspundă nevoilor atît de 
diferite ale publicului, 
circa 80 de unități de 
tație publică și tot ;
buiau să rămînă ; dar <
și de „altceva", nu numai de restau
rante, bufete și cofetării. 
căm să reprofilăm unele unități* 
ne-am spus. Nu prea aveam încre
dere în reușită și, de aceea, am fă
cut mai intîi un „test" : am trans
format bufetul „Carpați" intr-o uni
tate de tip gospodăresc. După nu
mai o săptămînă valoarea desfacerii 
aproape se dublase. Reușita ne-a 
încurajat și am devenit mai în
drăzneți : restaurantul „Clujul"
din Piața Avram Iancu a fost re
profilat în bodegă cu bază de pro
ducție proprie ; ■ - • • —
șui", care 
băutură, a 
vegetarian, 
sesizată de 
sfaturi, au 
au apărut
Arad — lăptării, langoșerii, restau
rante cu specific local', baruri de zi. 
De la 3 profile s-a ajuns la 13. Ar 
mai fi și al 14-lea: unitățile sezo
niere pe care le organizăm pe malul 
Mureșului. Aici cetățenilor orașului, 
ca și turiștilor le punem la dispo
ziție o gamă foarte largă de servicii și 
unități — de la instalațiile speciale, 
unde-și pot pregăti singuri frigărui 
sau un pui la cuptor, la chioșcurile 
care desfac ciorbă de pește, bograci 
— gulaș sau plăcinte, pînă la bar de 
zi. S-a ajuns astfel, numai în aceste 
unități, la un volum al în
casărilor care a depășit, în unele 
zile, 70 000 lei. Intenționăm să 
redeschidem un local de alimentație 
pentru copii la care, din motive pur 
subiective, s-a renunțat cu 6 ani în 
urmă; ne-am propus, de asemenea, 
să organizăm mici bufete în toate 
întreprinderile și școlile mai mari 
din oraș ; zilele acestea închidem bu
fetul „Transilvania" pentru amena
jarea unei noi plăcintării, capitol la 
care apreciem că sîntem încă defi
citari.

— Și a doua „cheie" ?
— A doua a constituit-o diversifi

carea bucătăriei, a structurii prepa
ratelor, a sortimentului de mîncare. 
Priveam uneori localurile noastre 
frumoase și pe undeva aveam cre
dința că făcusem totul. Trecea însă 
timpul și multe din aceste unități în
casau cam tot atît ca și înainte. O 
analiză atentă a vitrinelor frigorifice 
și a listelor de bucate ale acestor 
localuri ne-a dezlegat misterul : cu 
cașcavaluri și mezeluri, cu ciorbă de 
perișoare și chiftele marinate, slabe 
speranțe să ademenești consumatorii 
Ce sâ caute ei în aceste unități, să 
admire doar stuful și elementele de
corative de pe pereți ? Pentru că 
ne aflăm la acest capitol, aș vrea sâ 
spun că ar trebui revăzută cu se
veritate tendința unora, devenită pe 
alocuri o adevărată boală, de a îm- 
popoțona localurile cu tot felul de 

■zorzoane, sclipitoare și scumpe. Să 
nu fiu înțeles greșit : sînt — și acțiu
nile noastre stau mărturie — pentru 
crearea unei ambianțe cît mai plă
cute în localuri, ea jueînd un rol

Aveam 
> alimen- 
atîtea tre- 
era nevoie
„Să încer-

; bufetul „Ciobăna- 
desfăcea aproape numai 

devenit restaurant lacto- 
„Metamorfoza" a fost 

cetățeni, mulți ne-au dat 
venit cu propuneri. Așa 

unități cu profile noi în 
_ ișerii, restau- 
.1, baruri de zi. 
»Ji .............

esențial în atragerea cllenților. 
Dar atenția — și, desigur, fondurile 
de care dispunem — nu trebuie să 
fie îndreptate în primul rind spre 
„cadru", înțelegînd prin asta înzorzo- 
narea excesivă, inutilă și costisitoare. 
Dovadă existența atîtor uni
tăți foarte frumos ornamentate, care 
fie că nu au clientelă, fie că și-o 
pierd după ce aceasta s-a convins că 
nu i se oferă spre consum decît... ca
drul, oricît ar fi el de reușit. Hotă- 
rîtoare pentru succesul oricărui lo
cal, indiferent de profilul său, este 
asigurarea unei mari diversități de 
preparate. Este o concluzie la care 
am ajuns atît prin experiența noastră 
proprie, cît și prin însușirea celor 
văzute și învățate cu prilejul unor 
deplasări în străinătate.

Rezolvarea acestei probleme a 
fost chiar mai complicată decît a 
primei. A trebuit să găsim mai în- 
tîi oameni pricepuți, cu experiență 
și dragoste pentru această muncă : 
ne-am creat apoi relații directe cu 
producătorii și am pus pe picioare 
aprovizionarea. Ne-am oprit însă, 
deodată, în fața unei intrebări de 10 
ori mai grea: ce ar trebui gătit? 
„O, cite bunătăți sînt pe la noi 1“ — 
răspundeau evaziv cei mai mulți. 
Dar cînd ajungeam la „concret", dă
deam tot peste ceea ce știam de 
mult cu toții. S-a găsit atunci so
luția : a fost organizat un concurs 
între gospodine, larg popularizat în 
oraș și prin împrejurimi, pentru cele 
mai bune preparate de artă culinară 
cu specific tradițional local. Con
cursul s-a încheiat cu o expoziție, cu 
prilejul căreia au fost selecționate și 
trecute în planul de fabricație cu
rentă al unităților 47 de sortimente. 
Asemenea concursuri se organizează 
acum periodic, fiind antrenați Și bu
cătarii și cofetarii arădeni, după 
cum se organizează tot felul de ex
poziții de artă culinară cu vînzare. 
Așa cred eu că s-a putut ajunge ca 
producția proprie, adică mîncărurile 
și preparatele pregătite de noi, să 
aibă o pondere de 29—30 la sută, 
depășindu-se deci media pe țară.

Despre a treia cheie a succesului 
!n alimentația publică arădeană, ne-a 
vorbit tov. T. Petica, directorul co
mercial al T.A.P.L.

— Puțini din lucrătorii noștri în
țelegeau că bucătarul sau ospătarul 
trebuie să fie, ca în orice altă pro
fesiune, bun meseriaș, că diletantis
mul nu este acceptat nici aici. A fost 
extins învățămintul cu participare 
în producție, mulți au fost calificați 
la locul de muncă, pe lingă oameni 
vechi în meserie, iar alții au fost 
înscriși la cursuri de calificare de 
scurtă durată. Alții, fără tragere de 
inimă pentru acest sector, au fost 
îndrumați, fără nici o ezitare, spre 
alte locuri de muncă.

Mai rămînea de văzut un lucru : 
merg bine absolut toate aceste uni
tăți de alimentație publică, sînt ele 
rentabile ? Am consultat, în această 
privință, părerea unor inspectori de 
la sucursala Arad a Băncii Națio
nale :

— Prin rînduiala din ultima vremo 
— ni s-a spus — unitățile de alimen
tație publică din Arad dau randa
mentul omului perfect sănătos, har
nic și priceput ; nici una nu mai 
lucrează cu pierderi, iar beneficiul 
multora s-a dublat și triplat în ulti
mul timp. Cît privește întreprinderea, 
în 1967 beneficiile ei erau de 9 mi
lioane lei, iar în 1968 de peste 10 
milioane. în acest an se preconi
zează peste 12 milioane lei beneficii.

Punem punct însemnărilor de față. 
Ce concluzii vor trage conducătorii 
altor întreprinderi de alimentație 
publică, rămîne de văzut. Oricum, 
cei care au venit in schimb de ex
periență la Arad — din județele Ar
geș, Cluj, Timiș — au plecat cu car
netele pline de însemnări intere
sante. Arădenii îi așteaptă cu inte
res și pe cei din alte județe, în in
teresul comun al consumatorilor din 
întreaga țară.

© h ® @ ® o
act reflectă adevărul. (In
stanța n-a reținut încă un 
astfel de act).

în lumea metafizică a a- 
cestor „contabili experți" 
legile matematicii pare că 
pierd orice valabilitate, ei 
fiind în stare să-ți demon
streze oricînd că doi și cu 
doi fac cinci. Nimănui r.u-i 
este însă îngăduit să-și des
fășoare falsele dispute pe 
terenul atît de exact al le
gii și al cifrelor, unde nu 
încape tîrguială în stabili
rea adevărului și nici in
terpretări ale legilor potri
vit bunului plac. Se poate 
spune, pe drept cuvînt. că 
prin „activitatea" lor n-au 
contribuit cu nimic la elu-

consum Racovița : 91 736 lei 
delapidare.

— Marin Gavrilă, fost 
contabil șef al cooperativei.- 
complice la delapidare.

— Angelică Mihai șl Io- 
niță Cristache, foști revi
zori C.F.I. : favorizatori și 
complici la delapidare.

Frauda fusese descoperi
tă de cei doi revizori cu o- 
cazia unei verificări de 
fond. Dar, în schimbul su
mei de 1 035 lei de fiecare, 
plus cîteva chefuri, ei ac
ceptă propunerea lui M. 
Gavrilă și modifică inven
tarele, incluzînd mărfuri 
fictive pentru a acoperi 
lipsa. Așadar, în loc să de
maște faptele celor doi de-

COMPLIC! CU LEGITIMA ȚII
DC REVIZORI

scrie cu creionul pe o coa'.ă 
de hîrtle : 2 500 lei. Era
„prețul salvării" lui V. Chi- 
coș. Dar, în același timp, 
era și „prețul conștiinței" 
Iui Filip Tătărăscu. Calcu
lat fără scrupule, ca la un 
talcioc unde se vind obiec
te scoase din uz... De la or
ganele de anchetă am aflat 
că fostul revizor nu se gă
sea la prima renunțare „ta
rifată." de la prerogativele 
funcției sale. Astfel de fap
te mai fuseseră comise, 
transformîndu-se într-un 
fel de nărav.

Pornind de la asemenea 
cazuri degradante, e firesc 
să ne întrebăm : oare orga
nele ierarhice superioare 
ale unor astfel de indivizi, 
lipsiți de o elementară con
știință, de simțul răspunde
rii profesionale, nu au pu
tut observa din timp sem
nele prevestitoare ale com
portării lor oneroase ? Ne
îndoios că da. Nimeni 
ne poate convinge că '___
iana necinstei prinde rădă
cini într-un sol care 
favorizează apariția.

nu 
bura

S3!

te. Sînt adesea foarte con-; 
tradictorii, punînd sub sem
nul îndoielii însăși probita
tea celor ce le-au emis. E 
de la sine înțeles că noi., 
In calitate de slujitori ai 
justiției, nu ne putem an
gaja în darea unor soluții 
care să nu fie bazate pe a- 
devâr. Cînd un act nu o- 
glindește realitatea, poate 
avea grava repercusiune a 
elaborării unor sentințe ne
drepte, iar în alte cazuri 
poate duce la tărăgănarea 
soluționării, cu urmări nu 
mai puțin nocive asupra 
rolului prompt și educativ 
al pedepsei.

Dacă stal să te gîndești 
mai bine, soluționarea cau
zei din dosarul 2 609z69, 
aflat pe rol la această in
stanță, se amină de circa 
patru ani ! Să fim mai ex- 
pliciți : fapta incriminată, 
petrecută între anii 1961—
1964. a fost descoperită în
1965, iar abia în 1968 a fost 
înaintată spre judecare. De

lei ? fn asemenea situație, 
pe care dintre expertize 
s-o alegi dacă nu se asea
mănă nici pe departe una 
cu alta (ca valoare) și nici 
nu le poți corobora cu cele
lalte probe ? Aproape că 
ești nevoit să apelezi la... 
albina vrăjită a lui Harap- 
Alb și să invoci năzdrăvana 
zburătoare să bîzîie puțin 
asupra acelui act de revi
zie care reflectă adevărul...

Deoarece din cinci revi
zii două nu seamănă între 
ele, se pune întrebarea : 
care este totuși aceea care 
încorporează realitatea ? 
Nici unul dintre revizorii 
și experții semnatari nu va 
întîrzia să susțină sus și 
tare că revizia lui este cea 
care oglindește fidel reali
tatea Din dosarul cauzei 
ne-am notat cîteva din a- 
ceste nume : I Stan, A. 
Calpagiu, V Untaru, I. AI- 
dea, C. Constantinescu 
Dreptate poate avea însă 
unul singur : acela al cărui

cidarea cauzei ; ba mai 
mult, au încurcat treburile 
și au îngroșat cantitatea de 
hîrtii a dosarului. N-au ui
tat însă niciodată să-și în
caseze onorariul de __
pert.". Oare organele ierar
hice superioare, în , 
direcțiile teritoriale de con
trol și revizie, serviciile 
C.F.I. din aceste unități, nu 
s-au gîndit să le plătească 
și acestor lucrători 
calitatea muncii ? Ar 
orice caz, o probă de 
tate socială menită 
pună pe gînduri 1

Ce se întîmplă însă cînd 
oameni care, prin însuși 
rolul lor social, trebuie să 
fie străjeri neșovăitori și 
invulnerabili ai tezaurului 
obștesc, își folosesc funcția 
pentru Interesele propriei 
lor pungi ? Nu demult, la 
judecătoria orașului Făurei 
se judeca un proces. Tran
scriem pe scurt din dosar :

— Miti Manolescu, fost 
gestionar la cooperativă de

„ex-
speță

după 
fi. în 
echi- 

să-i

laDidatori, să stăvilească 
furturile din averea ob
ștească. acești „revizori" 
s-au lăsat convertiți, deve
nind din apărători ai lega
lității și ai avutului obștesc 
— favorizatori și apărători 
ai hoților, ajungînd la drept 
vorbind, ei înșiși hoți.

Sau iată alt caz, aflat 
la procuratura județeană 
Vrancea. La 26 mai a c. 
revizorul Filip Tătărăscu 
este delegat să efectueze o 
revizie la cooperativa de 
consum „Progresul“-Adjud. 
întocmind inventarul la 

" magazinul cu autoservire 
nr. 1, unde gestionar era 
Vasile Chicoș, constată o 
lipsă de 8 500 lei. Tătărăscu 
știa, foarte bine ce misiune 
îi incumbă : să discearnă 
cu toată seriozitatea cauze
le acestei situații și să o- 
glindească fidel adevărul 
în actul de revizie.

Faptele iau însă o altă 
întorsătură. Revizorul îl in
vită pe gestionarul Vasile 
Chicoș în biroul său și îi

nu-i 
. Din

cazurile de mai sus reiese 
limpede că respectivele or
gane ierarhice nu depun 
întotdeauna diligența nece
sară pentru selectarea si 
promovarea în funcții de 
o atare, răspundere a unor 
persoane cu 
profesională 
toare și cu o 
ținută etică.

Deși izolate, 
mene lovesc direct în avu
ția obștească și în princi
piile eticii noastre socia
liste. Din păcate, în loc să 
curme Ilegalitățile, să-i 
descopere pe hoți și dela
pidatori, unii „revizori" se 
raliază lor, primesc mită; 
le acoperă faptele ilegale și 
Ie lasă posibilitatea, 
acte de revizie false, 
fure nestingheriți mai 
parte.

N-ar fi oare cazul 
justiția să-i trateze pe a- 
cești „experți" în mușama
lizări ca pe complici inve- 
terați Ia respectivele fraude 
și delapidări ? Credem că 
da ! Cu toate consecințele, 
materiale și morale, de ri
goare !

o pregătire 
corespunză- 
ireproșabilă

aceste feno-

prin 
să 

de-

ca

N. Grigore MARAȘANU



SC1NTEIA — vineri 14 noiembrie 1969 PAGINA 3

Au
V

&

Agricultura noastră dispune de imense resurse și posibilități pentru creșterea 
producției vegetale și animale, pentru consolidarea economică și organi
zatorică a unităților agricole socialiste. în condițiile mai puțin favorabile ale acestui 
an, se remarcă în mod deosebit că o serie de întreprinderi agricole de stat și coope
rative agricole, folosind cu maximă chibzuință mijloacele materiale și forța de muncă, 
obțin producții duble sau cbiar triple față de unități învecinate, cu posibilități ase
mănătoare. SE IMPUNE ATENȚIEI TUTUROR FAPTUL CA ACOLO UNDE REGULI 
AGRO-ZOOTEHNICE BINECUNOSCUTE, PUSE LA INDEMINA DE ȘTIINȚA, SE 
APLICA ÎN MOD DIFERENȚIAT Șl CREATOR, ACOLO UNDE DOMNESC ORDINEA 
ȘI DISCIPLINA, UNDE ACȚIONEAZĂ SPIRITUL ORGANIZATORIC Șl DE INIȚIA
TIVA S-AU OBȚINUT REZULTATE REMARCABILE, UNEORI PESTE NIVELUL UNOR 
ANI CONSIDERAȚI FAVORABILI AGRICULTURII.

Supunând aceste fapte reflecției specialiștilor organelor agricole și din unități, 
cadrelor de conducere din I.A.S. și C.A.P., masei largi de cooperatori și mecanizatori, 
Ii invităm să-și expună pe larg experiența dobândită și opiniile lor, propunerile pentru 
materializarea potențialului unităților agricole socialiste, pentru mărirea contribuției 
agriculturii la satisfacerea cerințelor populației, la formarea venitului național, Ia 
progresul mai rapid al întregii societăți.

Moșnei, reînsămînțarea a 
încă 250 ha de pășune, iri
garea a 100 ha cu trifoli- 
ene.

In cadrul Întreprinderii 
noastre o pondere însem
nată are viticultura. In 
1968, producția de struguri 
a fost dublă față de anul 
precedent, iar în acest an 
— în ciuda condițiilor cli
materice nefavorabile — 
înregistrează un nou spor. 
Cheltuielile de producție 
au scăzut. In ultimii doi 
ani, cu mai bine de 500 Iei 
pe ha. Este efectul direct al 
măsurilor luate de șefii de

Se împlinesc doi ani de 
la generalizarea complexu
lui de măsuri stabilite de 
partid cu privire la îmbu
nătățirea activității în agri
cultura de stat și transfor
marea unităților din a- 
cest sector în întreprinderi 
moderne, de înaltă eficien
ță economică. Deși scurtă, 
această perioadă a confir
mat întru totul justețea 
măsurilor luate de partid 
pentru valorificarea mari
lor rezerve existente în a- 
gricultura de stat pentru 
sporirea producției și a 
productivității muncii, gos
podărirea judicioasă a fon
durilor materiale și bă
nești, reducerea pe această 
cale a cheltuielilor de pro
ducție. In acest sens este 
grăitor exemplul întreprin
derii noastre agricole.

Pentru a înțelege influ
ența acestor măsuri asupra 
activității unității noastre 
este suficient să amintim 
că fosta gospodărie de stat 
Moșna se situa printre u- 
nitățile agricole care, an 
de an, își încheiau activi
tatea cu pierderi. Și în 
1967, I.A.S. Moșna — cre
ată prin comasarea foste
lor G.A.S. Richiș și Moșna 
— a încheiat anul cu o 
pierdere de peste 2 mili
oane lei. Această pierdere 
provenea în cea mai mare 
parte din sectorul zooteh
nic, ca rezultat al depăși
rii cheltuielilor de furaja
re, al nerealizării sarcinii 
de creștere în greutate la 
animalele tinere.

In momentul constituirii 
I.A.S. Moșna, mulți dintre 
cei care cunoșteau unitatea 
s-au dovedit sceptici în pri
vința rentabilizării ei. Este 
cazul să ne oprim asupra 
cauzelor reale ale acestui 
scepticism. „Argumentele" 
privind imposibilitatea ob
ținerii de beneficii por
neau nu numai de la fap
tul că terenul întreprinde
rii este foarte accidentat 
și fărîmițat, îngreunind a- . 
p licărea unei largi mecani
zări și deci obținerea unor. .. 
producții superioare cu 
cheltuieli reduse. La urma 
urmei, în ciuda acestui im
pediment, întreprinderea 
a devenit rentabilă. Anul 
trecut a fost încheiat cu 
un beneficiu de 2,3 milioa
ne lei. Activitatea din pri
ma jumătate a acestui an 
s-a soldat cu o depășire a 
veniturilor planificate de 
1,6 milioane lei Dacă în 
aceleași condiții pedoclima
tice am făcut saltul de la 
pierderi la beneficii, rezul
tă că adevăratele cauze ale 
neîncrederii amintite se 
datoresc concepției unora 
că se poate face agricultură 
nu dotații de Ia ’ bugetul 
statului. Este o mentalitate 
retrogradă care. în unita
tea noastră, a rămas de do
meniul amintirii.

In prezent putem prezen
ta o experiență care, după 
opinia noastră, poate fi de 
folos și altora. In primul 
rînd, am acordat o mai 
mare atenție constituirii 
celor 9 ferme unde se des
fășoară întreaga activitate 
productivă. Pasul următor 
pe calea rentabilizării l-a 
constituit reprofilarea pe 
două activități de bază; 
zootehnie și viti-pomicultu- 
ră. In "raport cu acest pro
fil a fost întocmit și planul 
de producție. Locul cel mai 
important în noul profil îl 
ocupă zootehnia. Așa cum

TACTICA SI STRATEGIA
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PRODUCȚII MARI,
CONSTANTE

UN PROFIL DE PRODUCȚIE STATORNIC CARE VALORIFICĂ SUPE
RIOR POSIBILITĂȚILE © ORDINE, DISCIPLINĂ Șl CHIBZUINȚĂ ÎN 
FOLOSIREA FIECĂRUI LEU ® IGNORAREA REGULILOR ȘTIINȚIFICE 
SE RĂZBUNĂ © DE LA PIERDERI — LA 2,3 MILIOANE LEI BENEFICII

este firesc, ne-am ocupat 
de asigurarea unei baze fu
rajere. puternice, punînd un 
accent deosebit pe sporirea 
producției plantelor de nu
treț, în special leguminoa
se. Suprafața acestora s-a 
extins la 800 ha, adică du
blu față de 1967. Paralel, 
am acționat în direcția spo
ririi producției pășunilor 
care dădeau producții ex
trem de scăzute. In acest 
«cop, anul trecut, pe o su
prafață de 900 ha s-au e- 
fectuat lucrări de defrișare 
de arborele, de fertilizare' 
și reînsămînțare cu semin
țe de ierburi. Drept rezul- ■ 
tat, pe tonte' cele 900 ha' a 
crescut iarbă cum nu s-a 
mai întîlnit prin partea lo
cului. Obținerea unei pro
ducții foarte Dune ne-a 
permis ca o parte din su
prafață să poată fi cosită 
pentru a asigura o cantita
te substanțială de tîn

Experiența noastră . de
monstrează cît de mare 
este însemnătatea măsuri
lor pentru furajarea rațio
nală a animalelor și efec
tuarea unui control perma
nent de către șefii de fer
me asupra modului în care 
sînt îr-igtijițe vacile. Con
trolul exigent și îndruma
rea permanentă asupra ac
tivității zilnice în ferme au 
avut ca efect creșterea 
simțitoare a producției de 
lapte. în primele 10 luni ale 
anului am livrat peste pre
vederi 500 hl lapte. Pe 10 
luni din acest an, producția 
medie pe cap de vacă * 
rajată este cu aproape 
litri mai . mare decît în 
luni din anul trecut, 
subliniat că sporul de 
proape 500 litri lapte 
vacă furajată, față de pe
rioada corespunzătoare a 
anului trecut, s-a obținut în 
condițiile înlocuirii a circa 
40 Ia sută din efectivele to
tale. De altfel, una din mă
surile luate de conducerea 
I.A.S. este îmbunătățirea 
calității animalelor. Numai

fu-
500

10 
De 
a- 
pe

tn anii 1968, 1969 au fost
trecute în turma de oază 
circa 400 Juninci gestante 
cu o valoare zootehnică ri
dicată In același timp, alte 
160 juninci și 45tăurași s-au 
livrat altor unități agricole 
de stat. O confirmare a va
lorii 
ie și 
1 000 
sesc 
de
Poate că unora aceste cifre 
nu le spun prea mult. Dar 
dacă luăm în considerație 
saltul cantitativ și valoric, 
se poate aprecia că ne a-j 

■ - fiăm- pe un drum bun. Țin 
să precizez că. tn trecut, 
printre viticultori circula 
părerea că singura rațiune 
a fermelor de animale în
tr-o unitate cu pondere vi
ticolă este să producă gu
noi de grajd ..........
acestei optici 
întoarcerea 
zootehnie constituie 
din modalitățile care 
plică rentabilizarea acestui 
sector.

Deși rezultatele oOținute 
reprezintă un progres, dis
punem încă de largi posibi
lități în direcția creșterii 
producției și productivității 
muncii a sporirii efi
cienței economice. Un do
meniu cu vaste posibilități 
îl constituie reducerea chel
tuielilor de producție. Un 
exemplu. Deși costul fura
jelor este în medie ou 150 
lei mai redus la mia de u- 
nități nutritive față de anii 
trecuți, el se menține încă 
la un nivel ridicat. Aceasta 
se explică prin recoltarea 
manuală a furajelor. Con
ducerea I.A.S., șefii de fer
mă au preconizat, cîteva 
măsuri privind producția 
și valorificarea nutrețuri
lor cum ar fi crearea a 
două bucătării pentru pre
pararea hranei, introduce
rea de adăpători automate 
la ferma din Nemșa. meca
nizarea 
lui la

efectivelor o const.it.u- 
faptul că 250 din cele 
vaci cu lapte se ga
in evidența centrului 
selecție din Mediaș

fermă și conducerea I.A.S. 
în scopul efectuării tuturor 
lucrărilor la timp, al ferti
lizării solului cu cantități 
mari de îngrășăminte, al 
combaterii buruienilor cu 
substanțe chimice. Deși vo
lumul lucrărilor de comba
tere a buruienilor și 
stropirii a fost în acest 
mai mare, «-a realizat 
un personal mult mai 
dus decît. în alți ani.
ceasta se datorește aplică
rii pe suprafața de 300 ha 
a piivitului chimic și fo
losirii 111 stropitul viilor a 
atomizcarelor, care măresc 
productivitatea .muncii cu 
circa 50 la sută

Atribuțiile lărgite scor-

al 
an 
eu 

re- 
A-
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planificat de punere în funcțiune. 
S-au predat, de asemenea, tardiv 
amplasamentele pentru lucrările din 
incintele miniere Lupoaia și Roșiuța, 
de la instalațiile de prelucrare a 
bentonitei Cluj, complexul de locuin
țe Broșteni etc. Tergiversări față de 
termenele contractuale s-au înregis
trat și la primirea utilajelor tehno
logice pentru depozitul central Baia 
Mare și linia a V-a de flotație Tar-
nița, la care au intervenit și nume
roase modificări de soluții tehnice 
pe parcursul execuției.

Aceste tărăgănări In eliberarea 
amplasamentelor și asigurarea, echi
pamentului tehnologic ne-a obligat la 
eforturi sporite in ultimul timp, la 
concentrări de elective și utilaje și, 
uneori, la o muncă în asalt pentru 
recuperarea întârzierilor; cu reper
cusiuni negative asupra eficienței 
activității economice a șantierelor. 
Trebuie precizat că acest lucru nu 
constituie, insă, o caracteristică a 
activității organizațiilor noastre de 
construcții. -Anul 1969 este, de alt
fel, anul în care Trustul de con
strucții și montaje miniere — prin
cipalul nostru antreprenor .— a mar
cat un serios pas spre rentabilizarea 
activității lui economice : 10 din cele 
12 grupuri de șantiere ale trustului 
lucrează azi cu beneficii, în loc de 
pierderi, cum se întîmpla în anii nre- 
cedenți. La aceasta au contribuit 
extinderea metodelor noi de execu; 
ție, mai buna organizare a lucrului 
pe șantiere, sporirea productivității 
muncii la nivelul prevederilor cin
cinalului pentru 1970, reducerea con
sumurilor specifice și evitarea risipei 
la locurile de muncă

Se cuvine relevat că în acest an 
baza materială a fost asigurată în 
general la nivelul cerințelor, resim- 
țindu-se totuși lipsa unor sorturi de 
materiale de construcție. Și aceasta 
nu din cauze obiective, ci datorită

date fermelor contribuie la 
promovarea spiritului orga
nizatoric și gospodăresc a) 
șefilbr de fermă, la spori
rea răspunderii și a intere
sului acestora în luarea 
măsurilor menite să ducă 
la creșterea producției și 
a productivității muncii, la 
gospodărirea judicioasă a 
mijloacelor materiale și 
bănești. Se pot releva nu
meroase inițiative eficien
te. In cadrul fermei mixta 
din Aței exista o suprafa
ță de circa 10 ha cu plan
tații pentru struguri da 
masă care pînă în acest an 
nu a produs niciodată ni
mic. Se punea problema 
defrișării ei. Ing. Silviu 
Fleșeru, șeful fermei, s-a o- 
pus acestei soluții. Printr-o 
îngrijire atentă și tăieri 
bine dirijate, el a reușit să 
obțină struguri din această 
plantație. între altele el a 
luat inițiativa de a iriga 
30 ha viță de vie ou apele 
unui pîrîiaș ce trec» prin 
perimetrul fermei

Aș aminti aici ți un alt 
fapt. Prin preocuparea șe
filor de fermă, sprijiniți de 
conducerea I.A.S., au fost 
completate nu mai puțin 
de 81 000 goluri în vii, ceea 
ce echivalează cu o plan
tație nouă de circa 15 ha.

Rezultatele obținute de 
Întreprindere ar putea fi 
mai bune dacă am primi 
un sprijin concret din par
tea Trustului zonal și a 
Departamentului I.A.S. De
oarece, în ultimii ani, su- - 
prafața de vie intrată pe 
rod a sporit mult, solicităm 
forului tutelar să studieze 
posibilitatea sporirii capa
cității de depozitare și vi- 
riificație a cramei de la 
Biertan. Propunem, de ase
menea, să fie analizate po
sibilitățile de executare a 
lucrărilor de artă din unele 
plantații, 
timpina eroziunea 
și de a facilita accesul 
loacelor mecanice și 
in intregul perimetru 
plantațiilor.

Măsurile preconizate 
conducerea I.A.S. au 
ni rea să asigure creșterea 
eficienței economice 
treprmderii, sporirea 
mului producției și a 
ficiilor. Considerăm 
noi, ca și în toate

pentru a preîn- 
solului 

mij- 
hipo 

al

de 
me-

a tn- 
volu- 
bene- 
câ la 

. .. Între
prinderile agricole de stat, 
există mari resurse care 
trebuie puse în valoare fn- 
tr-un timp cît mai scurt, 
pentru a da o contribuție 
sporită la asigurarea fon
dului central a! statului cu 
produse agroalimentare șl 
la mărirea acumulărilor bă
nești.

Trei sortimente de bază
ale industriei lemnului

După 10 luni, scriptele Ministerului 
Industriei Lemnului consemnează ne- 
realizarea planului fizic la producția 
a trei sortimente principale : plăci 
fibro-lemnoase (94,9 la sută), placaj 
(99.3 la sută) și plăci aglomerate din 
lemn (99,6 la sută). Dacă procentele nu 
sînt mai mici este meritul unor în
treprinderi din subordinea acestui 
minister, care, depășind planul pro
priu la produsele respective, au con
tribuit la recuperarea, în parte, a
restauțelor apărute în alte unități.

Implicațiile acestei stări de lu
cruri critice sînt multiple. în ultimă 
analiză, este afectată chiar realiza
rea planului într-un șir de alte uni
tăți industriale care beneficiază de 
aceste produse. Este vorba de între
prinderi care fabrică produse din 
lemn. în special mobilă Potrivit 
unor date existente la Comitetul, de 
Stat al Planificării. în decursul ce
lor trei trimestre s-au acumulat res
tanțe în livrări la plăci aglomerate 
din lemn către unitățile Ministeru
lui Industriei Lemnului în cantitate 
de 65 000 mp către UCECOM 46 000 
mp, către întreprinderile de Indus
trie locală din județul Harghita 
12 000 mp municipiu) București 
11 500 mp, Cluj 7 300 mp, Prahova 
1 400 mp. Situația este asemănătoare 
și la PFL și placaj Pentru ca în
treprinderile care folosesc PAL, PFL 
și placaj să-și poată realiza planul 
pe acest an, ele vor fi obligate să-și 
diminueze substanțial stocurile, să le 
dezasorteze, provocîndu-și dificultăți 
pentru buna desfășurare a producției 
la începutul anului viitor Este stin
gherită, de asemenea, aprovizionarea 
unor șantiere de construcții care, in 
această perioadă, se pregătesc pen
tru activitatea din timpul iernii Și. 
în fine, din cauza minusurilor înre
gistrate la aceste produse, nu au putut 
fi satisfăcute cererile suplimentare 
ale. unor întreprinderi producătoare 
de mobilă, care aveau 
să c . ’. ’ . ' '

Unde se localizează neajunsurile, 
care au provocat această răminere 
in urmă în realizarea planului la 
PAL, PFL și placaj 7 Ce trebuie 
să se întreprindă de urgență pentru 
recuperarea restanțelor ? Există o 
perspectivă clară asupra Îndeplinirii 
olanului pînă la sfîrșil>>1 anului 7

posibilitatea
depășească planul de producție

Combinatul pentru exploatarea Șl 
Industrializarea lemnului din Brăila 
a înregistrat în 10 luni o producție 
sub plan de 164 000 mp de PAL, pro
venită în principal din restanțele pri
mului trimestru. Ce s-a întimplat în 
trimestrul I ? Lemnul utilizat în acea 
perioadă a avut un procent ridicat de 
umiditate și, ca atare, a apărut o 
necoreiare între , " ' j
lui de uscare și capacitatea de pro
ducție a fabricii de PAL. Deși nedo
rită, experiența primului trimestru 
totuși a folosit. In întreprindere se 
află într-un stadiu avansat de con
strucție un uscător de așchii, rea
lizat de propriul atelier mecanic. 
Prin intrarea Iui în funcțiune în luna 
decembrie a.c se va lichida princi
palul loc Îngust al producției.

Pe lista explicațiilor date de 
conducerea combinatului brăilean fi
gurează însă o cauză ale cărei ră
dăcini ajung undeva în afara sferei 
sale de competență Tablele de 
aluminiu (pe care se formează și se 
presează placa de lemn aglomerat), 
achiziționate în acest an din import, 
nu corespund nici calitativ, nici di
mensional procesului tehnologic de 
fabricare a PAL-ului la C.E.I.L. 
Brăila Ele se uzează prematur și 
duc la apariția unor defecțiuni me
canice prin ruperea lanțurilor 
transportoare, la rebuturi, la blocări 
de utilaje Nu este deci vorba de un 
element minor, ci de unul determi
nant al cantității și calității plăcilor 
aglomerate din lemn

— Nu înțeleg care a fost rațiunea 
orientării importului spre alt tip de 
table decît cel solicitat de noi — 
ne-a spus ing Aurelian Andreescu, 
director tehnic al C E.I.L Brăila Un 
calcul simplu demonstrează că eco
nomiile valutare sînt numai apa
rente O tablă bună este puțin mai 
scumpă însă durează de 2—3 ori 
mai mult.

La. ,Metalimport" aflăm că a. fost 
contractat cu furnizorul exact tipul 
de tablă de aluminiu cuprins în spe
cificația de import trimisă (prin mi
nisterul coordonator) chiar de către... 
Ministerul Industriei Lemnului. Abia 
la 20 august a. c., cînd cea mai mare 
parte din tabla contractată era deja 
adusă in țară și repartizată între
prinderilor. M.I.L. a solicitat tablă cu

capacitatea utilaju-

evacuării
ferma

Ing. Zetio ILIEȘ 
directorul I A S. Moșna, 

iude.tu! Sibiu

gunoi Li
din Valea

Schimbarea 
nesănătoase, 

cu fata spre 
una 
ex- BIROCRAȚIA NU POATE FI

ÎNGROPATĂ SUB BRAZDĂ?
cu privire la mersul lucrărilor agricole, așa cum 
cci caro muncesc in agricultură, au un rol inobili- 
sînt întocmite pe baza datelor elaborate de servi-

Hărțile 
subliniază 
zator. Ele 
ciul do specialitate din Ministerul Agriculturii și Silviculturii, 
lată însă că in harta cu privire la mersul arăturilor de toamnă, 
publicată în „Scînteia" din 11 noiembrie — și nu e unicul caz 
— datele arată, în mod eronat, că în județul Suceava s-au exe
cutat arături de toamnă pe toate suprafețele planificate. In 
realitate, la data respectivă, mai erau de arat circa 15 000 hecta
re. Dacă era vorba de o simplă greșeală de transcriere a datelor 
publicam o erată care să-l informeze corect pe cititor. în rea
litate este vorba de cu totul altceva. Organele agricole din 
județul Suceava arată că au comunicat Ministerului Agriculturii 
și Silviculturii cifra reală. După cum ne comunică corespon
dentul nostru de la Suceava, într-o discuție pe care tov. Tudor

Stanciu, adjunct al ministrului agriculturii și silvicul- 
confirmat faptul că sistemul de documentare și infor- 
ministerului nu este bine pus la punct, că pentru în- 
dileritelor situații statistice referitoare la lucrările

Done, secretar al comitetului județean de partid, a avut-o cu 
tov. Ion 
turii, s-a 
mare a) 
tocmirea
agricole se apelează încă la niște planuri vechi (din ce an or 
fi ?). Pe de altă parte, tot de Ia Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii se arată că la Suceava cifra de plan privind executa
rea arăturilor de toamnă a fost schimbată de două ori. Nu vrem 
să intrăm în amănuntele acestui caz, care de altfel nu este 
singurul — așa cum arătam — ci să atragem atenția organelor 
de specialitate asupra faptului că nu se poate glumi cu cifre 
care reprezintă producția, desfășurarea diferitelor lucrări în 
agricultură.• Asemenea practici care induc în eroare pot fi pă
gubitoare și, de aceea, nu trebuie admise.

pe care caatenției insuficiente
drele din unele întreprinderi miniere 
și șantiere au acordat-o stabilirii co
recte a necesarului de materiale, în 
faza de elaborare a planului anual și 
a planurilor trimestriale, problemă ce 
preocupă acum mai mult cadrele 
noastre în pregătirea materială a in
vestițiilor din anul viitor. O atenție 
sporită ne-am propus să acordăm 
lichidării imobilizărilor în stocuri 
de materiale supranormative și 
în utilaje achiziționate eu mult

voltarea acestora. Pe primele zece 
luni, lucrările miniere din planul de 
investiții au fost realizate-în propor
ție de aproape 85 la sută față de 
prevederile anuale In unele uni
tăți. cum sînt Centrala minelor de 
fier și nemetalifere Cluj, Combinatul 
cărbunelui Oradea. Combinatul minier 
Bălan, proporția realizărilor este și 
mai ridicată, ele avinO perspectiva 
să-și îndeplinească în 11 luni pla
nul anual de investiții la aceste lu
crări. Merită subliniat că la reali-

forat pentru săparea suitorilor, cu 
ierforatoare de mare pro- 

Indi- 
de 
în 
70 
la 
se 
eu

ciocane perforatoare de mari 
ductivitate pentru roci dure, 
«ele de mecanizare la lucrările 
înaintări în cărbune a crescut 
acest an, față de 1966, cu circa 
ia sută și cu peste 30 la sută 
minereuri, fapt ce a permis să 
obțină viteze sporite la înaintări 
15—20 la sută față de același an.

Nu putem trece cu vederea, în 
același timp, că unele din întreprin
derile noastre nu au acordat aten-

A

înainte de termenul necesar pentru 
montaj. Aceasta se impune pentru că 
pe șantierele din Valea Jiului, de la 
Motru, Cluj. Mahmudia și Slănic au 
apărut stocuri de materiale mai mari 
față de necesități, ca și de utilaje ce 
așteaptă montajul, care. afectează 
situația economică și financiară a 
constructorilor și beneficiarilor

Aproape 25 la sută din fondurile 
de investiții alocate ministerului 
nostru sînt dest'nate lucrărilor mi
niere propriu-zise, de deschidere și 
pregătire a zăcămintelor cunoscute — 
galerii, puțuri, suitori etc. — ce au 
un rol deosebit în crearea capacități
lor de extracție, precum și in dez-

tările amintite au contribuit măsu
rile luate pentru organizarea supe
rioară a lucrărilor de deschidere, 
dotarea sectoarelor de investiții ale 
întreprinderilor cu utilaje și me
canisme. precum și urmărirea exi
gentă a mersului acestor lucrări, cu 
deosebire pe zăcămintele noi. dc- 
către colective de specialiști consti
tuite în acest scop de minister

Efecte pozitive multiple asupra 
ritmului de execuție a lucrărilor mi
niere i-a avut ridicarea gradului de 
mecanizare a muncii la operațiile 
de deschideri, prin dotarea cu mașini 
de încărcare, combine pentru înain
tări. platforme mobile și mașini de

<•
pa cuvenită lucrărilor miniere de 
deschidere. Din acest motiv, ca și 
datorită unor condiții obiective, In
tre care lipsa de efective de munci
tori. la întreprinderea minieră Mol
dova Nouă s-a realizat, pe zece luni, 
numai 60 la sută din planul anual 
de investiții. Intrucît aceste lucrări 
reprezintă front de extracție pentru 
producția viitoare ministerul a luat 
măsuri ca pînă la sfîrșitul anului 
să fie recuperată răminerea in urmă 
apărută aici, în așa fel ca să fie 
asigurată^ îndeplinirea planului de 
producție în perioadele ce urmează

Principala atenție a ministerului 
nostru, a colectivelor din întreprin-

derl este îndreptată acum spre În
cheierea lucrărilor de construcție și 
montaj la cele 20 obiective cu ter
mene de punere în funcțiune în lu
nile noiembrie și decembrie a.o. 
Acestea au, în general, toate con
dițiile de realizare conform preve
derilor. Sînt și excepții, și de aceea 
va trebui să impulsionăm ritmul de 
lucru pe fiecare șantier și obiectiv 
în parte. îndeosebi la acelea care 
prezintă anumite rămîneri în urmă 
— șantierele de la Aghireș, Mahmu
dia și Coroești Importantă este nu 
numai realizarea planului de inves
tiții pe total, ci și pe fiecare obiec
tiv In parte, numai pe această 
putînd fi realizate producțiile 
cărbune, minereuri și substanțe 
metalifere prevăzute de planul 
cinai.

Desigur, nu putem neglija în 
mentul de față nici măsurile care se 
impun pentru investițiile din 1970. 
cind ministerul nostru are de rea
lizat cel mai mare volum de lucrări 
prevăzut în actualul cincinal : peste 
2.8 miliarde lei asigurîndu-se astfel 
baza materială pentru dezvoltarea 
preconizată industriei miniere în 
cincinalul următor Numeroase o- 
biective industriale, In mare parte 
Începute în cursul acestui an, ur
mează să fie puse în funcțiune anul 
viitor. Printre ele se află noua li
nie de flotație și incinta minieră 
Vărad de la întreprinderea minieră 
Moldova Nouă lima a doua tehno
logică a instalației de preparare 
Mahmudia, zăcămintele de la Gura 
Băii și Altîn Tepe și atelierul cen
tral Baia Mare De asemenea, 
începe lucrările de deschidere a zăcă- 
mîntului de sulf ..Negoiul românesc". 
Pentru toate obiectivele prevăzute 
este necesar ca de pe acum să fie 
asigurată o bună pregătire tehnico- 
materială, care să permită o desfă
șurare ritmică și eficientă a con
strucțiilor și montajului In acest 
"’op dispunem de premise favora-

cale 
de 

ne- 
%in-
mo-

vor

bile, dacă ținem seama de faptul că 
documentația tehnică și de execuție 
era elaborată, la 1 noiembrie a.c., în 
proporție de 90 la sută, iar pînă la 
sfîrșitul anului va fi integral pusă la 
punct.

O problemă ce va trebui clarifi
cată m lunile următoare este aceea 
a corelării termenelor de punere în 
funcțiune a capacităților prevăzute 
pentru 1970 cu termenele de livrare 
a utilajelor, 
import Din 
cent rezultă 
obiective — 
Baia Mare, 
în exploatare a zăcămîntulu'i 
Tepe, cariera t* ’ ", ’
doua, dezvoltarea minelor Dîjla și 
Bărbăteni etc. — termenele de pu
nere în funcțiune nu sînt corelate 
cu cele de livrare a utilajelor ofe
rite de furnizori, fiind periclitată 
astfel realizarea la timpul prevăzut 
a acestor obiective. Soluțiile vor tre
bui găsite împreună cu alte organe 
centrale (Comitetul de Stat al Pla
nificării, Ministerul Comerțului Ex
terior. Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini), corespunzător 
cerințelor asigurării economiei na
ționale cu materiile prime de car» 
are nevoie.

Putem afirma cu deplin temei că 
programul de investiții al industrie, 
miniere va fi realizat în acest an in 
tegral, că lucrările prevăzute pentru 
1970 vor fi pregătite în condiții op
time Experiența cîștigată pînă acum 
în acest domeniu de întreprinderile 
și organizațiile noastre de construc
ții și montaje, măsurile ample luate, 
sprijinul mai substanțial pe care 
credem că ni-1 vor acorda uzinele 
furnizoare de utilaje și echipamente 
și întreprinderile de comerț exte
rior vor contribui la grăbirea rit
mului lucrărilor, la creșterea eficien
ței economice a investițiilor în ra
mura noastră.

în special a celor din 
analizele efectuate re- 
că la un număr de 12 
Uzina de utilaj minier 
salina Slănic, punerea 

...................... Altin 
Mahmudia, etapa a

altă compoziție, care se pare că ar fl 
mai potrivită pentru fabricarea 
PAL-ului. Pentru anul viitor însă 
s-a contractat tot vechiul tip de ta
blă. Iată de ce socotim că intervenția 
hotărîtă a forului de resort din 
M.I.L. nu mai poate fi amînată.

La C.E.I.L.-Brăila au existat, însă, 
și o serie de deficiențe organiza
torice ce aparțin în exclusi
vitate Întreprinderii șl care, așa cum 
a reieșit din discuțiile purtate la fața 
locului, puteau fi înlăturate.

— Pentru faptul că nu s-au luai 
din timp măsuri în vederea preveni
rii unor strangulări în producție — 
ne spunea tov Ștefan Ilieș, secretar 
al Comitetului județean Brăila al 
P.C.R — pentru tolerarea unor ne
glijențe în activitatea de întreținere 
a unor utilaje, este răspunză
toare, în primul rînd. condu
cerea întreprinderii Se pare că 
acestei conduceri îi lipseau toc
mai oameni cu calități organizato
rice, cu competența necesară. Demer
surile noastre în acest sens pe lîngă 
minister au găsit ecou toarte tîrziu.

Ne-am notat și cîteva date con
crete. Astfel, stagnările neplanificate, 
la utilaje, în nouă luni, se ridică la 
3 428 ore. Deși acestea nu au dus în. 
totdeauna la întreruperea lucrului la 
locurile de muncă-cheie, ele au pro
vocat perturbați! sau chiar pierderi 
efective de capacități de producție. 
Acest lucru nu se explică decît prin 
lipsa de interes a conducerii între
prinderii față de modul în care se 
executau întreținerile și reparațiile 
curente. Din aceste motive, presa — 
utilajul principal — nu a lucrat, în 
nouă luni, circa 340 ore, timp în care 
se puteau fabrica 140 000 mp PAL, 
adică aproape întreaga cantitate cu 
care este rămasă în urmă la ora ac
tuală C.E l L. Brăila la acest sorti
ment.

Din discuțiile purtate la combi
nat, ' la organele locale de partid a 
reieșit clar că întărirea disciplinei 
în muncă, respectarea strictă a 

'prescripțiilor tehnologice, pregătirea 
din vreme a reparațiilor și reviziilor 
și efectuarea lor fără nici o întîț- 
ziere sînt tot' atîtea căi prin care 
fabricația plăcilor aglomerate din 
lemn poate fi îmbunătățită substan
țial și sporită în mod corespunză
tor. Colectivul acestui combinat 
ar trebui să știe că, pentru ca eco
nomia națională să primească pînă la 
sfîrșitul anului întreaga cantitate 
planificată de PAL, toate fabricile 
din țară care produc acest sorti
ment sînt efectiv antrenate în aco
perirea restanțelor la C.E.I.L. Brăila. 
De aceea, considerăm că disciplina 
de plan, onoarea muncii obligă sa- 
lariații acestui combinat să-și mo
bilizeze toate forțele pentru a sub
scrie din plin la acest efort generat

Restanțele la celelalte două sorti
mente amintite la început — PFL șl 
placaj — se datoresc în principal în- 
tîrzierilor în punerea în funcțiune a 
unei fabrici de placaj la C.E.I.L. 
Tg. Jiu și a alteia de plăci fibrolem- 
noase la C.E.I.L. Bacău. Din cauza 
nerespectării graficelor la lucrările 
de investiții și a unor dereglări în 
tehnologiei, ce au apărut pe parcurs, 
s-a recurs la decalarea termenului de 
intrare în producție a acestor ca
pacități. Comitetul de Stat al Pla
nificării a avizat favorabil cererea 
de amînare a termenului respectiv, 
însă cu o condiție.: să se mențină 
nivelul producției planificate inițial, 
urmînd ca în acest scop să se re- 
distribuie unele sarcini de produc
ție la alte întreprinderi producă
toare de PFL și placaj. Conducerea 
Ministerului Industriei Lemnului a 
fost de acord cu aceasta. Ar fi 
fost deci firesc sâ urmeze un 
șir de măsuri din partea M.I.L., care 
să ofere cadrul sigur al realizării in
tegrale a sarcinilor de plan. în reali
tate, cifrele de f>ian la cele două fa
brici n-au suferit nici o modificare. 
Mai mult, la mijlocul acestui an, con
trar angajamentului luat cu ocazia 
obținerii decalărilor amintite, minis
terul solicită C S P.... diminuarea 
planului la PFL și placaj. Răspunsul 
C.S.P a fost categoric negativ. In
tr-adevăr. soluția propusă era . co
modă pentru M I.L., dar leza vădit 
Interesele economiei naționale.

Ce perspectivă există totuși tn 
realizarea planului la producția da 
PAL, PFL și placaj ? Calculele pre
vizionale existente la Direcția gene
rală plan-economic din M.I.L. esti
mează că, pină la sfîrșitul anului, 
planul fizic la PAL va fi totuși rea
lizat în proporție de 100 la sută. 
Pentru celelalte două sortimente — 
placaj și plăci fibrolemnoase — ci
frele slnt mai puțin optimiste : 98,4 
și respectiv 95,8 la sută.

— Pentru ceea ce nu vom reuși să 
recuperăm, ne-a relatat tov. ing. 
Ion Predescu, directorul general al 
direcției amintite, s-a luat măsura 
să oferim economiei spre înlocuire 
circa 15 500 mc cherestea de diferita 
esențe, astfel îneît să nu periclităm 
baza materială a altor ramuri. Iar 
planul global valoric va fi îndeplinit

S-ar pățea, deci, că există o pers
pectivă liniștitoare de vreme ce 
„planul global valoric va fi îndepli
nit". Nu așa trebuie judecate însă 
lucrurile. Nu trebuie să se uite că 
plăcile fibrolemnoase, placajul nu se 
pot înlocui întotdeauna de be
neficiarii care le așteaptă. Pro
dusele amintite sînt absolut nece
sare atît pentru consumul intern, cît 
și la export. De aceea, este irtperios 
necesar ca .organizațiile de partid 
din întreprinderile producătoare do 
PAL, PFL și placaj să mobilizeze îst 
continuare colectivele de salariați, în 
vederea îndeplinirii și depășirii pla
nului, să determine comitetele de di
recție din unitățile restanțiere să 
traducă în viață toate măsurile me
nite să impulsioneze lichidarea 
grabnică a rămînerilor în urmă.

Corneliu CÂRLAN j
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„cenușăreasa" invățămintului
profesional-continuă

să-și revendice drepturile
Există un paradox tot mai frecvent 

revelat al învățămîntului nostru pro
fesional : o bună parte din absol
venții săi, deși posesori ai unei di
plome care le atestă calificarea în- 
tr-o meserie, au nevoie de luni și 
luni de zile pentru a se achita de 
îndatoririle lor de profesie. Iată un 
sondai mal mult decît concludent 
în această ordine de idei : din ab
solvenții (strungari și frezori) intrați 
în producție cu un an în urmă în 
secția aparataj a uzinei „23 August" 
în prima lună și-au îndeplinit nor
ma 1/3, după șase luni 1/2, iar abia 
după un an 85 la sută. Exemplul evi
dențiază o dată în plus complexul 
de neajunsuri care dăinuie în acest 
sector instructiv-educativ și care, 
în ultimă instanță, diminuează fina
litatea școlii profesionale.

Cum se explică asemenea stări de 
fapt ? întrebarea o adresăm mai întîi 
inginerului Ilie Nicola, directorul 
grupului școlar „23 August".

— Cred, mai precis sint convins, 
că atari situații sînt determinate, în 
ultimă analiză, de slaba instruire 
practică care se asigură elevilor, de 
concepția care prezidează această in
struire. Este adevărat că în ultimul 
timp s-au luat măsuri ca elevii din 
anul I să poată beneficia de o pre
gătire buna tn atelierele școlii (in
terlocutorul nostru a amintit că re
cent s-au construit numai pentru 
elevii acestei școli 15 asemenea săli 
de atelier; similar s-a procedat — 
adăugăm noi — în numeroase alte 
școli). Dar aceasta nu reprezintă de- 
cit o jumătate de măsură. Pentru că 
a rămas deschisă latura capitală, cea 
a însușirii pro>priu-zise a profesiei 
Așa cum o arată și experiența 
mea de ani de zile din uzină și 
școală, meseria se învață numai exer- 
sînd, muncind efectiv la mașină. Or, 
în momentul de față lucrurile sînt lă
sate, vrînd-nevrînd, la voia întîm- 
plării | dacă muncitorul pe lîngă care 
este repartizat elevul după absolvi
rea anului I are timp să se ocupe de 
el — și nu întotdeauna are — rezul
tatele sînt bune, în caz contrar ele
vii își irosesc fără prea mult folos 
timpul consacrat practicii, fac munci 
auxiliare și nu întîmplător în fi
nal nu-și pot onora diploma.

Să revenim în uzină, beneficiară 
a viitorilor absolvenți șl cu atît mai 
mult interesată în buna pregătire a 
acestora. Interlocutorii — ingineri șl 
maiștri — insistă deopotrivă asupra 
aceleiași probleme, pledează pentru 
scoaterea practicii din situația de ce
nușăreasă. „Ineficienta actualului 
sistem de organizare a unora din 
școlile profesionale — spune Ing. 
Ștefan Șipoș, de la secția motoare — 
se evidențiază fără echivoc compa- 
rînd'rezultatele muncitorilor care se 
califică la locul de muncă cu cele 
ale absolvenților școlii profesionale, 
în timp ce primii, fiind zilnic în con
tact cu mașina, reușeso să se cali
fice în cîteva luni, ceilalți, lăsați pe 
seama unui maistru instructor (une
ori 1 la 100 de elevi) care printre 
alte atribuții se ocupă „din mers" 
și de practica elevilor, nici după 
doi ani, ba uneori nici după trei sni 
de școală nu pot face față cum se cu
vine ritmului de muncă din produc
ție". Asemenea reflecție merită 
studiată atent de cei în drept.

De altminteri, investigația noastră 
de la școala profesională a uzinei 
„23 August" nu reflectă o situație 
singulară. Deși a trecut mai 
bine de un an și jumătate 
de la adoptarea Hotărîrii C.C. 
al P.C.R. cu privire la perfecționa
rea învățămîntului, în care se indică 
cît se poate de clar direcțiile îmbu
nătățirii radicale a activității școli
lor profesionale, departamentul de 
resort din Ministerul învățămîntului.

mînisterele economice n-au făcut de- 
cît pași neînsemnați pentru curma
rea unor asemenea situații. Cît timp 
va mai trece oare pînă se va face 
delimitarea exactă a meseriilor care 
se cer însușite prin ucenicia la 
locul de muncă, calificarea în 
producție și prin școala profesio
nală 1 Este adevărat că realizarea 
acestei sarcini nu este ușoară, dar tot 
atît de adevărat este că finalizarea 
ei se tărăgănează nepermis. Or, ne- 
cunoscînd exact care anume pro
fesii necesită pregătire prin școala 
profesională, nu se poate trece la or
ganizarea atelierelor-școală, formă 
modernă și de mare eficiență a in
struirii practice.

— Unii consideră atelierele-școală 
un balast economic — arăta ing. 
Dan Mateescu, șeful secției locomo- 
tive-uzinaj. Dar o asemenea opinie 
este cu totul neîntemeiată dacă rolul 
lor este privit în perspectiva nece
sităților complexe de cadre a fiecă
rei uzine, ca o investiție gospodă-

însemnări
de la școala Uzinei

ci„23 August

rească din prezent pentru viitor.
într-adevăr, avînd o organiza

re similară cu cea din secți
ile uzinei, o asistență tehnică com
petentă — maistru instructor, con
trolor de calitate, dispecer de ma
teriale — atelierul poate deveni o 
adevărată școală în care elevii par
ticipă la întregul flux tehnologic, se 
deprind treptat cu ritmul produc
ției industriale. După o părere una
nim acceptată, produsele din fabri
cația curentă a secției-școală, rea
lizate pe bază de pian, ar putea Intra 
în circuitul economic, atelierele obți- 
nînd și beneficii. După aceleași opi
nii retribuția elevilor și cîștigurile 
maiștrilor instructori ar trebui con
diționate, ca în producție, de înde
plinirea planului și de eficiența ins
truirii practice a elevilor. Totodată, 
pe lîngă transmiterea a.b.c.-ului me
seriei. atelierele de producție-școală 
ar avea un caracter formativ mai 
larg, cu profunde implicații de 
ordin social în educarea ele
vilor în spiritul dragostei de mese
rie, al ordinii și disciplinei, cultiva
rea pasiunii pentru tehnică, deprin
derea cu răspunderea îndeplinirii 
exemplare a sarcinilor zilnice.

„Meseria se învață lucrînd" este 
— așadar — un deziderat esențial, 
cu semnificații precise, vizîhd pu
nerea instruirii practice în drepturi
le sale legitime.

Situațiile nedorite la care ne-am 
referit se datoresc și modului de 
selecționare a elevilor.

— Spre surprinderea oricui, spunea 
tovarășul Gheorghe Ghiță, șeful ser
viciului învățămînt din uzină, la ad
miterea într-o* școală profesională 
care pregătește muncitori calificați 
pentru diferite meserii — prin ex
celență practicieni — candidații sînt 
examinați numai la română și ma
tematică, discipline obligatorii la ori
ce școală. Tar și mai de neînțeles 
este că. în conformitate cu instruc
țiunile actuale, cei reușiți la examen 
sînt repartizați la meserii doar după 
medii (precizez ; la română și ma
tematici I). E greu de explicat de ce 
se întîrzie stabilirea unor criterii 
științifice de selecționare, de deter
minare a aptitudinilor reale ale can- 
didaților.

Ar mai fi de adăugat că, din pă
cate, modul cum se face populariza
rea acestor școli printre tineri nu e 
de natură să le stimuleze interesul 
pentru meserie ; publicitatea se face 
sec, cenușiu, neinteresant, nu exis
tă prospecte cuprinzînd informații 
ample care să explice clar celor in
teresați condițiile de învățătură și 
muncă, avantajele și perspectivele. 
Ca urmare, persistă încă unele pre
judecăți care determină pe unii să 
considere intrarea în școala profesio
nală ca o soluție de ultim moment 
nu ca un pas deliberat

Și încă un fapt După absolvirea 
școlii elevii se încadrează în produc
ție cu un nivel de pregătire neomo- 
gen, ceea ce este îndeobște firesc. Ne
firesc este însă că, indiferent de re
zultatele la învățătură, instruirea 
practică și disciplină, toți absolven
ții sînt încadrați ca muncitori de ca
tegoria a III-a. Problema a mai fost 
semnalată. Și deși se pare că „se bate 
la uși deschise", măsurile întîrzie. 
De ce ? Doar — după cîte cunoaștem 
— nimeni din cei care ar trebui să 
semneze actele care să pună lucru
rile, în sfîrșit, la punct nu contestă 
că acest mod de încadrare este nesti
mulativ pentru studiu, neconcordant 
cu principiile echității socialiste.

Realizarea sarcinilor trasate de 
Congresul al X-lea al P.C.R. de a se 
forma muncitorii necesari economiei 
noastre socialiste in plină dezvoltare, 
stăpîni ai tehnicii moderne implică 
înlăturarea Impedimentelor de ordin 
birocratic care frînează aplicarea 
măsurilor stabilite pentru perfecțio
narea invățămintului profesional, tre
cerea grabnică de la faza de discu
ții interminabile dintre reprezentan
ții Ministerului Invățămintului și ai 
altor ministere la faza faptelor. Este 
de la sine înțeles că departamentul 
de resort din Ministerul Invățămîn- 
tului nu se poate mărgini la rolul 
de coordonator al preocupărilor 
factorilor răspunzători de acest sector 
atît de important al instrucțiunii 
noastre publice. Ca organism de spe
cialitate el trebuie să determine în 
primul rînd o nouă optică a pregătirii 
practice a elevilor, în concordanță 
cu cerințele pedagogice, ale econo
miei naționale.

Lucian CIUBOTARII

PREMIERĂ

COREGRAFICĂ

LA OPERA ROMÂNĂ

• Femela îndărătnică : PATRIA 
9 ; 11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,30.
• Căldura : REPUBLICA
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 10,30 ; 21.
• Blow-up : CAPITOL —
15,15 ; 18 ; 20,45.
• Berii șl comisarul San 
FESTIVAL : — 8,45 ; 11,15 ;
18,30 ; 21, FAVORIT — 10 ;
18 ; 20.30.
• In Împărăția leului de
------- PALATULUI — 17,15 (seria de 

— 3062) ; 20,15 (seria de bilete 
LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;

16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI —

9,30

9,15 ; 12

Antonio
13,30 ; lfi ;
13 ; 15,30 :

argint :
SALA 
bilete 
3063), 
13,30 ; XU , IO,CU , Duvum.911 —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
e Galileo Galilei: VICTORIA — 18,30; 
20,45.
O Virldlana : CENTRAL — 9,30 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, CINEMATE
CA (în sala cinematografului Union) :
10 ; 12,30.
• Mina cu briliante t LUMINA — 
9.30—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45. 
0 I.a nord 
— 9 ; 12 ;
13.
• Program
9 ; 10.
• Baltagul : DOINA — 11 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,43 GLORIA - 18,15 :
20,30, FLAMURA — 18,15 ; 20,30.
0 Graiul animalelor ; Comorile mă
năstirii Rlla ; Cîntecele Renașterii ; 
TIMPURI NOI - 9—21 în conti
nuare.
0 Mai periculoase dec» bărbații 
FEROVIAR — 9 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,15 
20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 0 ; 11,15 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Testamentul doctorului Mabuse i 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 |

prin nord-vest: GLORIA
15. FLAMURA — 9 ; 12 ;

pentru copii : DOINA
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18,15 ; 20,30, TOMIS 
15,45 ; 10,15 ; 20,30.
• Corabia nebunilor i GRIVIȚA — 
9,15—12,15 în continuare ; 16,15 ; 19,30, 
AURORA — 9,30 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• La Est de Eden : ÎNFRĂȚIREA 
INTRF POPOARE — 15 : 17,45 ; 20.
• Omul momentului : BUZEȘTI — 
15,St ; 18.
0 Cele trei nopți ale unei iubiri : 
BUZEȘTI — 20,30.
• Angelica șl sultanul : DACIA — 
3.30—21 în continuare, RAHOVA — 
16; 18, VICTORIA — 9; 11,15; 13,30;lB. 
0 Lupii albi : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLOREAS- 
CA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,13 ; 
20,30, ARTA — 9,30—15,45 in conti
nuare ; 18,15 ; 20.30.
e Atentatul de la Sarajevo : UNI
REA — 15,30 ; 13 ; 20,15, VITAN —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Stelele din Eger : LIRA — 15,30 ;
19.
• Omul care valora miliarde 
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, 
RUL — 15,30 ; 18.
• Tata : VIITORUL — 20,30.
• Paria : GIULEȘTI — 15.30 ; 18 ;
20.30, VOLGA — 9,30—16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Familia noastră trăsnită : COTRO- 
CENI — 18.
• Domnișoarele din Rochefort: CO- 
TROCENI — 15,30 ; 20,30.
• Tată de familie : PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,15.
• Război șl pace (seriile I și II) : 
MOȘILOR — 15,30 ; 19.
• Război șl pace (seriile III șl IV) : 
MIORIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Tigrul : MUNCA — 16 ;
PROGRESUL — 15,30 ; 18.
« Dragostea nnel blonde : PROGRE
SUL — 20.15.
• Un glonte pentru general > FLA- 
CARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Anul trecut la Marlenbad : POPU
LAR — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Soarele vagabonzilor : FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Contemporanul tău : RAHOVA —
20.

: DRU- 
VIITO-

18 ; 30.

17,00 Deschiderea emisiunii. Con- 
suitațil pentru elevi : Mate- 

a XH-a. 
noțiunii de

matică — clasa 
Tema : Istoricul 
probabilitate.

17,80 Fizică — clasa________________________________ a Vin-a. 
Tema : Efectul termic al cu
rentului electric — Aplicații.

13,00 Lumea copiilor : Daniela șl Așchluțâ la fotograf.
18,20 Film : „Primii pași".
18.30 Emisiune economică.
19,00 Telejurnalul de seară.
19.30 La volan — emisiune pentru automobillștL
19.45 Emisiune de știință. Trei semne de întrebare : Ce este medicina nu

cleară 1 Participă : dr, Tlberlu Holan, dr. D. Niculescu-Zinca, prof. 
Alexander Gottschalk de la Universitatea din Chicago ; Ce este feed- 
back-ul 7 Cum arată pămîntul de sub mări ? Caleidoscop.

*0,15 Filmul artistic : „Aventurile lui Tom Sawyer* — o producția a atu- 
dloulul cinematografic București.

11.45 Reflector — Telefolleton cotidian.
31,55 Cadran — emisiune de actualitate Internațională.
12,25 Glorii ale scenei lirice românești : Elena Teodorlnl șt baritonul Ni- 

colae Herlea. — Emisiune de Viorel Cosma.
12,59 Telejurnalul de noapte.
13.10 închiderea emisiunii.

Pe ecranele cinematografelor

<•

GALILEO GALILEI

Gheorghi Kaloiancev, Giulio Broggi, Miroslav Mindov, 
Nevena Kokanova, Mila Dimitrova, Maia Drago- 
manska.

carnet plastic

Expoziția de scenografie

sovietică

L
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Scena Operei Ro
mâne, de atîtea ori 
martoră a unor eve
nimente remarcabile 
ale artei interpreta
tive românești; a găz
duit recent premiera 
coregrafică Bartok — 
Stravinski.

Muzica acestor do! 
clasici ai secolului 
nostru ce răsună cu 
pregnanță pe podiu
mul sălilor de concer
te din lumea întreagă, 
a stîrnit adesea inte
resul coregrafilor de 
pretutindeni. Număru
lui mare de viziuni 
scenice datorate unor 
personalități de talia 
lui Nijinski, li se a- 
daugă cele semnate 
recent de Oleg Danov- 
schi și Vasile Marcu.

Mandarinul miracu
los în versiunea lui 
Oleg Danovschi și în 
cadrul scenic a lui Ion 
Clapan,. cîștigă mult 
în firescul narației 
printr-o maximă efi
ciență a gesticii și 
printr-o desăvîrșită so
brietate. întregul pare 
îndelung elaborat și 
minuțios realizat. Per
sonajele, cu mici și 
neglijabile excepții, nu 
caricaturizează — cînd 
este cazul — cu osten
tație.

Magdalena 
(Fata), Petre 
(Mandarinul), 
ghe Căciulescu 
rul) și Bojidar Petrov 
(Bătrînul cavaler), in- 
terpreții partiturilor

Popa 
Ciortea 
Gheor- 
(Tînă-

principale, cărora H se 
adaugă interpreții ti
nerilor vagabonzi, au 
făcut o nouă dovadă 
— aș afirma chiar de
monstrație — a inepui
zabilelor resurse tehni
ce și expresive pe ca
re le posedă, confir- 
mînd înaltele lor ca
lități artistice.

Dacă . „Mandarinul 
miraculos" mizează pe 
frumusețea gesticii de 
detaliu într-o desfășu- 

”, în 
primă- 

pri- 
an-

rare individuală, 
„Sărbătoarea 
verii" elementul 
mordial devine 
samblul.

Vasile Marcu 
să-l stăpînească 
obțină cu el momente 
remarcabile. Unitatea 
și coeziunea dansato- . 
rilor — în ample 
desfășurări dramati
ce. intr-o tumultuoa
să curgere — consti
tuie elementul cheie 
al unei realizări au
tentice.

Intr-o montare co
regrafică originală, or
chestrată cu brio de 
Vasile Marcu, (în ca
drul plastic de o aus
teră simplitate a Ofe- 
liei Tutoveanu), cu
plul de soliști (Rodica 
Simion și Ion Tu- 
gearu) reprezintă mo
mentul de liniște, de 
efuziune lirică, admi
rabil realizat scenio 
de protagoniști.

Fără a stabili o Ie
rarhizare valorică în
tre cele două balete

știe 
și să
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ale coupe-ulul core
grafic, trebuie să măr
turisim că atît reali
zarea tehnică, cît și 
îmbinarea lor cores
pund celor mai exi
gente pretenții. Poate 
o mai mare unitate 
stilistică ar fi fost ne
cesară în „Mandari
nul miraculos", pe 
alocuri pîndit de pe
ricolul ilustrației: poa
te în partea a doua, a 
„Sărbătorii primăve
rii" se putea insufla 
ceva mai mult lirism 
evitînd senzația de 
scădere a temperatu
rii artistice, dar re
zervele noastre, devin 
simple puncte de ve
dere, montările avînd 
toate atributele unor 
izbînzi.

Orchestra, condusă 
de, Cornel Trăilescu, a 
luat contact cu pagini 
de virtuozitate crea
toare, momente de 
maximă dificultate - 
chiar pentru formații X 
concertante. Dificul- 1 
tățile textului muzical 1

I

I

<

au scos în evidență 
atît potențele orches
trei. cît și lacunele ei. 
Cu toate decalajele și 
uneori, falsurile, con
siderăm că acest în
ceput este merituos.

Recenta premferă » 
Operei Române o do
rim o verigă într-un 
lanț de spectacole de 
calitate și interes pen
tru marele public.

Mihai MOLDOVAN

In cadrul numeroa
selor manifestări cul- 
tural-artistice prile
juite de a cincizeci și 
doua aniversare a 
Marii Revoluții So
cialiste din Octom
brie a avut loc la A- 
teneu deschiderea fes
tivă a .Expoziției de 
scenografie

Expoziția 
concepții . și 
dintre cele mai 
te. Diversitatea 
rilor de tratare 
tă desigur din 
rul mare al artiștilor 
care expun, dar este 
totodată un rod al 
căutărilor neobosite ale 
fiecărui expozant în 
parte. (Și încă trebuie 
spus că ceea ce se ex
pune acum la Bucu
rești este numai o in
fimă parte dintr-o 
mare expoziție re
trospectivă organizată 
recent în U.R.S.S.). 
Pot fi văzute lucrări 
ale unor scenografi 
din generația vîrstni- 
că, al căror renume 
a depășit de mult ho
tarele patriei lor, ală
turi de ale altora, mai 
tineri și foarte tineri. 
In generația tînără se 
remarcă o serie de ta-

sovietică, 
reunește 

stiluri 
varia
nt odu- 
rezul- 
numâ-

l.ente viguroase, ar
tiști care, deși au la 
activul lor doar sceno
grafia a două-trei pie
se, sînt apreclați de 
publicul sovietic, pro- 
mițînd să devină mari 
personalități ale tea
trului.

Operele expuse des
fășoară o gamă ex
cepțional de bogată de 
tehnici și viziuni, în- 
cepind cu imaginile 
cele mai tradiționale 
ale unui Kurilko cu 
„Unchiul Vania", ori 
N. Sifrin cu „Pescăru
șul" și A. Vasiliev cu 
„Visul unchiului", o- 
pere realizate în tra
diția reaiist-clasică di
rect continuatoare a 
marilor Repin sau Su
rikov. Autori ca E. 
Sternberg („Armata de 
cavalerie") ori Soco- 
lova (în special cu 
costumele la „Mun- 
teanca") ne fac să ne 
amintim de epoca de 
mare emulație a ani
lor 1920, de un Tatlin 
sau Rotcenko. Alții, ca 
M. Anikst (la piesa lui 
Svabodin „Narodo- 
valti") și M. Romadin 
(la . Spartacus") preiau 
tehnici ale altor ten
dințe mai noi din plas-

ti că, îmbogățind posi
bilitățile de expresie 
ale scenografiei. Im
presionează în mod 
special macheta lui 
D. Borovski la „Tra
gedia optimistă", lu
crare austeră și mo
numentală și, cu mij
loace diametral opuse, 
schița de decor a lui 
A. Lușin la opera lui 
Ceaikovski „Iolanta". 
Dar poate personalita
tea cea mai marcantă, 
artistul ce stăpînește 
cel mai deplin secre
tele acestei arte e Le- 
ventali, excelînd tn 
„Romeo și Julieta" dar 
mai ales în specta
colul realizat cu „Cele 
trei portocale". Deo
sebit de interesant se 
reliefează activitatea 
unor artiști-scenografi 
din jurul Studioului 
de pantomimă (V. Se- 
rebrovski).

Conținutul profund 
uman, originalitatea 
artistică și profesiona
lismul înalt al opere
lor expuse sînt trăsă
turile definitorii ale 
aceste! impresionante 
manifestări de sinteză 
a scenografiei sovie
tice.

Sorin HABER

Retrospectiva losif Bene

Coproducția R P. Bulgaria — Italia, tn regia Lilianei 
Cavani. Filmul, încercare de reconstituire a vieții ce
lebrului astronom din Padova, a fost distins la Vene
ția cu Premiul „Cineform*. Interprefi : Cyril Cusack,

Expoziția recent deschisă la Mu
zeul de artă din Cluj oferă — prin 
caracterul ei retrospectiv — posibili
tatea cunoașterii ansamblului creației 
unui activ reprezentant al mișcării 
noastre plastice contemporane : artis
tul clujean Iosif Bene.

Expoziția cuprinde o selecție din 
pictura și grafica celor treizeci și 
cinci de ani de creație ai artistului 
(din cauza spațiului de expunere re
lativ restrîns, lucrările din domeniul 
ilustrației de carte și al artelor de
corative nu au putut fi prezentate). 
Diverse sub raportul modalităților de 
expresie, lucrările lui Iosif Bene sînt 
reunite prin preocuparea constantă a 
artistului pentru problemele majore 
ale existenței omului.

Iosif Bene manifestă afinități a- 
dînci cu lumea de sobră și demnă 
înțelepciune a satului transilvănean, 
afinități care, dincolo de tematică, se 
răsfrîng in robustețea gîndirii și sim
țirii artistului și. corespunzător, în 
vigoarea exprimării.

în pictură, debutului mar
cat de cubism (Călușei I), îi ur
mează o etapă în care artistul își 
întemeiază limbajul' pe valorile ex
presive ale liniei : contur ferm, dar 

' suplu, care naște forme, creează efec- . 
te de volum și perspectivice, comu
nică idei și evocă pregnant o anu
mită atmosferă (Liniște, Înmormân
tare). Treptat, universului de forme 
precis delimitate între linii unduioa
se, îi ia locul o construcție accen
tuat volumetrică a compozițiilor, în 
care culoarea (dominată de comple
mentaritatea tonurilor vii de roșu și 
verde) a încorporat și desenul. încă 
cert determinate, dar fără evidența 
conturelor. volumele sînt îmbinate 
in.tr-un arabesc mișcat, dinamic (Pu
iuți, La adăpat). Maturizarea artei 
pictorului se împlinește sub semnul 
adîncirii efortului spre sinteza evo
catoare. Pictorul investighează tot ceea 
ce în contactul cu realitatea se relevă ; 
ca adevăr uman. Artistul, care se 
mărturisește manifest exponentul u- 
nei lumi (Pictorul și satul), conti
nuă să se preocupe cu intensitate de

„Dezvoltarea democrației
Și a personalității
in România socialistă"

viața țăranilor, cu ambianța ei spe
cifică, cu obiceiurile și tradițiile ei.

Adesea, compozițiile artistului (A- 
rena, Îngerii de gips, Infrinare) sînt 
învestite cu semnificații simbolice 
profunde. Natura statică — ansam
blu coerent, logic — exprimă, din
colo de bucuria vizuală, o mare va
rietate de sentimente, trezește aso
ciații multiple (Motiv maramureșean, 
Biedermeyer) Stăpînind desenul ți 
compoziția — osatură solidă a pîn- 
zelor — artistul se exprimă, acum, 
în primul rînd prin culoare (pastă 
puternică, consistentă, prețioasă). 
Așternută liber, în trăsături ra
pide de penel, ori în suprafețe largi, 
cert determinate, ea transmite di
rect, cu intensitate, adevărurile u- 
nei existențe calme, echilibrate (Per
manențe. Compoziție) ori tulburată 
de neliniște (Duet, La pindă) — au
tentică însă totdeauna.

Acuarelele dezvăluie în Iosif Bene 
pe unul dintre cei mai înzestrați ar
tiști români contemporani ai genu
lui (în anul 1967, Iosif Bene a șl 
fost distins cu premiul de creație al 
U.A.P. — pentru acuarelă). Acuare- 

"■lele artistului nu sînt simple nota-" 
ții în fața motivului. Cu arta unui 
adevărat maestru, Iosif Bene fixează 
totul : impresie vizuală decantată 
pînă la esență, emoție, sentiment.

Artistul îndrăgește natura cu deo
sebire in ipostazele ei calme, prive
liștile învăluite poetic de atmosfera 
unei liniști tihnite și calde (Peisaj, 
Toamna/; îi place să redea candoa
rea chipului adolescentin, căruia 
floarea îi aduce un complement de 
puritate (Adolescenta).

Desenează totul cu o culoare flui
dă, care — transparentă — păstrează 
și amplifică vibrația luminoasă. A- 
cordurile și gradațiile 
tonurilor melodice ale 
creea'Ză efecte picturale 
finament.

Desenele circumscriu 
vers, bogat în înțelesuri, 
nouă din pictura artistului (frecven
ța acelorași motive în ambele dome
nii nu este întîmplăt.oare).

Scenele vieții și muncii țăranilor 
(Corespondențe, O zi obișnuită) ca
pătă în expresia sintetică a lui Io
sif Bene, valori simbolice. Tradițiile 
milenare ale folclorului acestui pă- 
mînt oferă substanță unor lucrări de 
mare rafinament al concepției și e- 
xecuției (Balade, Mireasa, Pețitul).

Gîndind formele în spiritul artei 
populare, graficianul elimină acci
dentele. accent'.iîndu-le noblețea sim
plă. Ritrnarea armonioasă a compo
zițiilor creează efectele unui decora- 
tism subtil, nuanțat. O mare parte 
din aceste lucrări, tușuri colora
te, sînt realizate într-o tehnică 
originală, în care ceara este desti
nată să rezerve spațiile albe, iar 
șlefuirea finală a suprafețelor să dea 
lucrurilor o patină care o evocă pe 
aceea pe care trecerea anilor, o dă 
frumosului peren.

subtile ale 
paletei sale, 
de mare ra-

același uni- 
famili ar
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O caracteristică esențială a pro
gresului social în general, a dez
voltării societății noastre socialiste în 
special este lărgirea continuă a de
mocrației, crearea unor condiții tot 
mâi favorabile pentru exercitarea 
drepturilor omului, pentru manifes
tarea plenară a personalității u- 
mane.

Explorarea unora din aspectele 
acestui proces: formează obiectul 
volumului „Dezvoltarea democrației 
și a personalității în România so
cialistă" apărut recent în Editura 
Politică. *)

Studiile înmănuncheate în volum 
se disting prin nivelul teoretic ridi
cat, prin profunzimea analizei mar
xist-leniniste, prin efortul de gene
ralizare a experienței dobîndite în 

, opera de construcție socialistă. în
ansamblul lor, ele dau o cuprinză
toare imagine a transformărilor de
mocratice petrecute în viața social- 
politică a țării, deschid o perspecti
vă clară asupra direcțiilor în care 
se desfășoară procesul de dezvoltare 
a democratismului socialist.

O idee principală pe care o pune 
In evidență volumul este aceea a 
esenței profund democratice a orîn-

duirii socialiste. Arătînd că socia
lismul realizează pentru prima oară 
democrația politică — conducerea 
statului de către popor și în inte
resul poporului, democrația econo
mică — participarea maselor de pro
ducători la conducerea economiei in 
unitățile productive și pe ansamblul 
țării, precum și democrația socială 
— participarea efectivă a cetățenilor 
la rezolvarea treburilor obștești, au
torii demonstrează superioritatea de
mocrației socialiste asupra tuturor 
vechilor tipuri de democrație. în con-

nu numai că ar lipsi opera de con
strucție de noi și imense rezerve 
de energie ale poporului, dar ar 
putea să ofere teren birocratismului, 
dăunînd construcției socialiste.

Studiile înfățișează amplul proces 
de adîncire și perfecționare con
tinuă a democrației socialiste ce se 
desfășoară în țara noastră, subli
niind ca o caracteristică a acestui 
proces, ce se manifestă deosebit de 
puternic în ultimii ani, comunicarea 
liberă, sistematică, directă, într-un 
sens și altul dintre partid și mase.

note de lectoră

») Dr. Iile Rădulescu : Democrația 
socialistă și condiția umană ; Nestor 
Ignat : Esența democratică a orînduirii 
noastre socialiste ; Ion Mitean : Parti
dul comunist în sistemul democrației 
socialiste ; Ion Teoreanu : Școala, fac
tor important în pregătirea cadrelor, 
tn formarea personalității umane ; 
Lector univ. Petre Cristea : Influența 
progresului tehnic și științific zsupra 
calificării, mobilității profesionale și 
dezvoltării multilaterale a muncitori
lor ; Honorina Cazacu : Personalitate 
și societate ; dr. Simlon Puni : Per
sonalitatea umană în ani! socialismu
lui ; Gheorghe Berescu : Determinis
mul social șl etica personalității ; Pe
tru Berar : Coordonate ale umanismu
lui socialist ; dr. Gheorghe Trandafir : 
Structuralitatea modulul de trai șl 
dezvoltarea personalității umane.

cepția marxist-Ieninistă, se arată în 
volum, dezvoltarea democrației so
cialiste este un proces continuu, care 
niciodată nu poate fi încheiat, des- 
fășurîndu-se paralel cu dezvoltarea 
întregii noastre orînduiri De aci 
concluzia că democrația socialistă își 
poate manifesta vigoarea, superiori
tatea numai în măsura în care își 
perfecționează continuu mecanisme
le de funcționare, corespunzător ce
rințelor fiecărei etape

Un deosebit interes prezintă acele 
pagini care aduc în discuție dia
lectica raportului dintre dezvoltarea 
democrației și întărirea orînduirii 
socialiste. Invocînd multiple și con
vingătoare argumente, oferite de în
seși realitățile politico-sociale. auto
rii demonstrează că promovarea de
mocrației noi, departe de a slăbi 
puterea clasei muncitoare, aliate cu 
țărănimea, reprezintă, dimpotrivă, 
condiția întăririi și exercitării ei tot 
mai eficiente. Intîrzierile în desă
vârșirea procesului de democratizare

chemate nu numai să aplice hotă- 
rîrile partidului, ci să participe ne
mijlocit, ca inițiatori și coautori, la 
elaborarea lor. In volum își găsesc 
reflectare eforturile statului nostru 
socialist pentru perfecționarea ca
drului instituțional, în care cetățenii 
să-și poată exprima liber și nestin
gherit părerile asupra modului cum 
se gospodăresc treburile țării, să 
poată critica cu răspundere neajun
surile, să propună soluții pentru re
medierea lor.

Cu deosebit relief prezintă autorii 
rolul Partidului Comunist Român, 
ca stimulator și totodată diriguitor 
al întregului proces de dezvoltare a 
democrației. In inițierea și conduce
rea acestui proces de către partid 
stă chezășia bunei sale desfășurări, 
a întăririi orînduirii socialiste, a 
realizării cerințelor umanismului so
cialist.

In strînsă legătură cu procesul de 
dezvoltare a democrației socialiste, 
un număr de studii aduc în discuție

probleme ale dezvoltării personali
tății în socialism. Subliniind că so
cialismul generează condiții optime, 
materiale și spirituale, pentru afir
marea și împlinirea personalității, 
autorii atrag atenția, totodată, asu
pra conținutului cu totul nou, deo
sebit de bogat, pe care îl capătă 
în aceste condiții conceptul de per
sonalitate atît. sub raport calitativ 
— în sensul desfășurării tuturor ap- 

• titudinilor și forțelor creatoare ale 
omului, al formării unei concepții 
științifice despre lume și societate, 
al cultivării unor sentimente și de
prinderi. morale înaintate, cît și sub 
raport cantitativ în sensul lărgirii 
considerabile a sferei de cuprinde
re, personalitatea devenind tot mai 
mult un fenomen de masă, propriu 
milioanelor de oameni ai muncii. 
Demnă de reținut ni se pare ideea 
că în condițiile lărgirii, democrației, 
ale atragerii unor mase tot mai 
largi la rezolvarea treburilor țării, 
competența este o componentă esen
țială a responsabilității sociale — 
personalitatea competentă în dome
niul său concret de activitate deve
nind tipul cel mai reprezentativ de 
personalitate.

In ansamblul său, volumul „Dez
voltarea democrației și a persona
lității în România socialistă", repre
zintă o contribuție meritorie la 
eforturile pentru descifrarea, în 
planul filozofiei marxist-leniniste, 
a realităților social-politice din 
România socialistă, un valoros 
schimb de idei în jurul unor pro
bleme de mare actualitate, viu dez
bătute în literatura de specialitate. 
Actualitatea problemelor abordate, 
ținuta științifică și publicistică ri
dicată a studiilor fac ca lectura 
volumului să fie interesantă pentru 
o masă largă de cititori.

Georgeta HALAȘAN 
lector univ.

Livia DRAGOI

teatre
0 Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (sala Ateneului ~ 
Concert simfonic — 29.
Georges Pretre (Franța), 
gram ; Dvorak, Debussy ; Ravel.
• Opera Română : Seară Bartoc- 
Stravinski — 19,30.
• Teatrul Național „1. L. Caraglale” 
(sala Comedia) : Heideibergul tie al
tădată — 19.30 (sala Studio): Travesti
— 19,30.
0 Teatrul de comedie : Ucigaș fără 
simbrie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra'
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Contrapuncte — 20 ; (sala 
Alex. Sahia) : Melodie
nă — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
gheru) : Ce scurtă e vara 
(sala Studio) : Enigmatica 
„M" — 20.
e Teatrul Mic : Tango — 20.
• Teatrul Ciulești : Comedia zori
lor — 19.30.
« Teatrul „Ion Creangă" : Drumul e 
liber — 13,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea victoriei) : Papuciada — 17 :
(sala din str. Academiei) : Căluțul 
cocoșat — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tăna- 
se" (sala Savoy) : Birlic — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Femei, femei, femei — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu* : Manevrele — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Esop, viața, 
muzica și noi — 20.
• Circul de stat : Ritmurile arenei
- 19.30.

Român) :
Dirijor :
In pro-

din str. 
varșovia-

(sala Ma- 
— 19,30 ; 

doamnă
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ÎNCHEIEREA VIZITEI ÎN TARA NOASTRĂ

A PRIMULUI MINISTRU AL REPUBLICII
CONGO (BRAZZAVILLE)

A
Știri culturale

Semnarea acordurilor de cooperare economică

comercial pe termen lung intre

Tovarășul Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al Co
mitetului Central a! P.C.R., membru 
al Biroului Executiv al Consiliului 
Național al Frontului Unității 
liste, a primit ieri delegația 
tului Național al Germaniei 
erate, condusă de Siegfried 
vicepreședinte al Consiliului 
nai, care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Consiliului Na-

Socia- 
Fron- 

Demo-
Mohr, 
Națio-

țional al Frontului Unității Socia
liste.

La primire au participat tovarășii 
Tamara Dobrm și Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinți ai Consiliului Națio
nal al Frontului Unității Socialiste, 
și Mihai Levente, secretar al Con
siliului Național.

Intîlnirea s-a 
mosferă caldă,

Simpozionul organizat joi după-a
miază la Ateneul studențesc din 
Iași, cu prilejul împlinirii a 100 de 
ani de la moartea lui Gheorghe A- 
sachi', a marcat încheierea manifes
tărilor consacrate memoriei marelui 
cărturar umanist și scriitor român. In 
cadrul simpozionului, cadre didacti
ce si cercetători științifici din cen
trul universitar lași au făcut expu
neri despre activitatea matematică și 
inginerească a lui Asachi, activitatea 
sa ca îndrumător cultural și literar, 
contribuția pe care a adus-o la dez
voltarea teatrului românesc.

DMmsomusn
UNIUNEA SOVIETICA

Aurul din deșertul Kîzîlkum

desfășurat într-o 
tovărășească.

at-

PRIMIRE P.

Orchestra simfonică a Radtotele- 
viziunii române a avut, In concer
tul său de joi, doi oaspeți de peste 
hotare: - - - - -
Berglund și pianista japoneză Yaeko 
Yamane. Programul a reunit poemul 
simfonic „Tapiola" de Jean Sibelius, 
Concertul pentru pian și orchestră 
nr. 1 de Serghei Prokofiev, solistă ar
tista japoneză, și Simfonia a U-a de 
Johannes Brahms.

dirijorul finlandez Paavo

La Ministerul Afacerilor Exter
ne a avut loc joi dimineața sem
narea acordurilor de cooperare 
economică și tehnică, cultural-ști- 
ințifică și a acordului 
pe termen lung între 
Socialistă România și 
Congo (Brazzaville).

Acordurile au fost semnate din 
partea română de ministrul afa
cerilor externe, Corneliu Mănescu, 
iar din partea congoleză 
nistrul afacerilor externe, 
Assemekang.

La festivitatea semnării 
rilor au fost de față Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al Co- 
misiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și 
tehnică, Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Va
sile Răuță, adjunct al ministrului 
comerțului exterior, Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de

comercial 
Republica 
Republica

de mi- 
Charles

acordu-

stat pentru cultură și artă, Gheor
ghe Lazăr, adjunct al ministrului 
industriei lemnului, Alexandru Tu
jon, ambasadorul României la 
Brazzaville, funcționari superiori 
din ministere și instituții econo
mice.

Au fost prezenți N. N’Diaye, 
directorul de cabinet al primului 
ministru congolez, A. Dadet, con
silier politic și diplomatic pe lîngă 
Cabinetul primului ministru al Re
publicii Congo (Brazzaville), M. 
Banqui, inginer agronom, și Se
bastien Bikouta, șeful Diviziei 
tratatelor și convențiilor din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

După semnarea acordurilor, cei 
doi miniștri de externe au rostit . 
scurte alocuțiuni, subliniind im
portanța documentelor încheiate 
pentru dezvoltarea relațiilor bila
terale în interesul ambelor popoa
re, al păcii și colaborării interna
ționale.

Joi după-amiază, tovarășul Vasile 
Patilineț, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația Ministeru
lui Afacerilor Interne al Republicii 
Cuba, condusă de Manuel Pineiro 
Losada, membru al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-locțiitor al ministrului 
afacerilor interne, care, la invitația 
președintelui Consiliului Securității 
Statului, a făcut o vizită de priete
nie în țara noastră.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat lor» Stănescu, 
. . ” ' -' -l-i Securității

prim-
președintele Consiliului 
Statului, și Grigore Răduică, 
vicepreședinte al consiliului.

★
In cursul șederii în țara 

delegația cubaneză a avut 
cu conducerea Consiliului Securității 
Statului și a vizitat orașele Bucu
rești, Ploiești, Brașov.

O nouă piesă a lui Al. Mirodan, 
purtind titlul „Transplantarea inimii 
necunoscute", a văzut joi seara lu
mina rampei la sala Studio a Tea
trului „Lucia Sturdza-Bulandra".

(Agerpres)

Întrevederea miniștrilor

de externe
La întrevedere au fost de față 

Petru Burlacu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Alexan
dru Tujon, ambasadorul României 
la Brazzaville, Emilian Manciur și 
Marcel Ghibernea, directori in 
M.A.E.

Au fost prezenți, de asemenea, 
A. Dadet, consilier politic și di
plomatic pe lîngă Cabinetul pri
mului ministru al Republicii Con
go (Brazzaville), și Sebastien Bi- 
■kouta,, șeful Diviziei tratatelor ■-și- 
convențiilor din Ministerul Aface- 

■" ' sr sita

în cursul dimineții de joi, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a avut o întrevedere cu 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Congo (Brazzaville), Char
les Assemekang.

în cadrul convorbirii avute, care 
s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească, au fost dis
cutate aspecte ale dezvoltării și di
versificării colaborării dintre Repu
blica' Socialistă România și Repu
blica Congo (Brazzaville)' și s-a 
efectuat un schimb util' de* păreri ' rilor Externe congolez. 
în probleme internaționale de in
teres comun. (Agerpres)

noastră, 
întîlniri (Agerpres)

Pe multe hărți geo
grafice n-a apărut incă 
noua localitate Zaraf- 
șan, care in limba uz
becă înseamnă 
tor de aur", 
mult a intrat aici în- 
funcțiune unul dintre 
cele mai mari combi
nate pentru extracția 
aurului din Uniunea 
Sovietică.

...Cu 26 de luni in 
urmă, in deșertul Ki- 
zillțum, printre dunele 
de nisip arzător, s-a 
turnat primul metru 
cub de beton la teme
lia unei uzine de mine
rit și metalurgice. As

tăzi în preajma ei se 
ridică numeroase clă
diri înalte, în care 
sînt amplasate ateliere 
și secții dotate cu ma
șini și utilaje dintre 
cele mai moderne. Co
lectivul combinatului a 
și obținut primele ki
lograme de aur indus
trial din deșertul Ki- 
zîlkum.

După proiecte în
tocmite de arhitecți le- 
ningrădeni, în numai 
trei ani prin deșert 
s-au tăiat străzi și s-au 
ridicat blocuri de 9 și 
19 etaje pentru munci-

torli combinatului. La 
Zarafșan funcționează 
astăzi, in afară de școli 
de cultură generală, 
una de muzică și o 
școală medie tehnică, 
o filială a institutului 
politehnic. Se constru
iesc un stadion, un 
bazin de înot, un 
complex cuprinzînd un 
spital și o policlinică, 
se amenajează o zonă 
verde pentru odihnă. O 
veritabilă „bijuterie de 
aur" în plin pustiu, 
cum caracterizează Za- 
rafșanul ziarul „Prav
da".

R. P. CHINEZA

întoarcerea din R. D. Germană 
a vicepreședintelui Consiliului 
de Miniștri, Mihai Marinescu

Joi după-amiază s-a înapoiat în 
Capitală Mihai Marinescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
împreună cu membrii delegației ro
mâne care au participat la lucră
rile sesiunii a III-a a Comisiei mix
te guvernamentale de colaborare e- 
conomică dintre Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Germană.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți Ion Pățan, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
membri ai guvernului, reprezentanți 
ai unor instituții centrale.

Au fost, de asemenea, prezenți re- 
. Ger-prezentanți ai Ambasadei R.D. 

mane la București.
★

Pe aeroportul Schonefeld din 
lin, delegația a fost condusă de___
Fichtner, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R. D. Germane, și 
de alte persoane oficiale, precum și 
de ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Democrată 
Germană. Nicolae Ghenea.-

Ber- 
Kurt

(Agerpres) '

Inaugurarea primelor case 
județene ale corpului didactic
In orașele lași. Brașov, Tg. Mureș 

și Zalău au fost create case jude
țene ale corpului didactic, in cadrul 
acestora funcționează comisii alcă
tuite din cadre didactice cu îndelun
gă experiență la catedră, cure dau 
colegilor mai tineri îndrumări cu ca
racter teoretic si practic legate de
discfyliitele pe care le predau. De a- 

., semenea, casele corpului didactic, or-., 
ganiiează periodic lectorate prafe'.<-ă- ' •

nale asupra 
de cercetare 
municări colocvii metodologice, pre
cum și ' ....
sprijinite de cadre didactice.

Pină la sfârșitul anului vor mai lua 
ființă încă 20 de case județene ale 
corpului didactic, urmind ca in a- 
nul viitor acestea să fie înființate in 
toate reședințele de județ, din țară.

" •
(Agerpres)

activității metodice și 
științifică, sesiuni de co-

acțiuni cultural-educative

vremea
Ieri în țară : vremea a con

tinuat să se încălzească. Cerul 
a fost variabil, mai mult noros, 
în jumătatea de nord-vest a ță
rii, unde, în cursul dimineții, 
izolat, a plouat slab. Vîntul a 
suflat în genera) slab. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila în
tre 14 grade la Sighetul Marma- 
ției și 24 de grade la Jurilovca 
și Tulcea. Izolat, în cursul dimi
neții, s-a produs ceață. în Bucu
rești : vremea a fost călduroasă, 
cu cerul variabil, mai mult se
nin Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a 
atins 22 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 15. 16 și 17 noiembrie. In ța
ră : vreme relativ călduroasă, 
cu cerul mai mult noros. Vor că
dea ploi locale, mai frecvente 
în jumătatea de nord-vest a ță
rii. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în scădere în a 
doua parte a intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între 2 
și 12 grade, iar maximele între 
9 și 19 grade. Ceață locală. In 
București : vreme relativ căldu
roasă, cu cerul temporar noros, 
favorabil ploii slabe. Vîntul va 
sufla slab pînă la potrivit. Tem
peratura se menține ridicată la 
început, apoi scădea ușor.

dimineții,

Tunelul din muntele Taihan
PEKIN — Cores

pondență de la 1. Gă- 
lățeanu — După doi 
ani și opt luni de 
muncă intensă, locui
torii județului Ueisien 
din 
au 
ția 
nel 
soară 800 m și străba
te muntele Taihan in 
partea de nord a ju
dețului.

Înainte, în această 
zonă muntoasă exista 
doar o cărare îngustă, 
care

provincia Honan 
terminat construc- 
celui mai lung tu- 
din țară. El mă-

în

șerpuia printre

înălțimi, la o altitu
dine de peste 1 000 m, 
denumită „poteca ce
lor 18 cotituri" și •ca
re constituia singura 
legătură dintre partea 
de nord i 
Honan și 
provinciei

Primele 
muncitori 
lucrul pe 
septembrie 
țiunea de a cuceri cele 
„18 cotituri", în faza 
de început a lucrări
lor, constructorii au

a provinciei 
! sud-estul
Șansi.

grupe de 
au început 
șantier in 
1966. In ac-

lucrat zi și noapte, în I 
perioadele înăbușitoa- < 
re ale verii sau în i 
cele geroase de iarnă. , 
Campania de inovații . 
care s-a extins pe șan
tier a dus la găsirea 
celor mai bune meto- • 
de de săpare a tune-* 
lului, de lucru în pin- ' 
tecele muntelui. In 
cele din urmă, dorin
ța localnicilor a deve- •' 
nit realitate, transpor
tul făcindu-se acum in . 
condiții 
derne.

R. S. CEHOSLOVACA

„Tesla" la jumătate

bune,

De la co-
noștru,

PRAGA - 
respondentul 

lonescu : In aces- 
zile se împlineș- 
o jumătate de se- 
de la apariția u- 

cele mai 
uzine producă-

E. 
te 
te 
col 
neta dintre 
mari 
toare de aparataj e- 
lectrotehnic și electro
nic. de curenți slabi din 
Cehoslovacia — „Tes
la" Pardubice. De la 
programul inițial din 
1919 — piese pentru 
mijlome de comunica
re prin semnaleuzi- 
ndtva^rdsut:' r&jjld, o 
dată cu dezvoltarea te-

legrafiei, la construcția 
de centrale telefonice. 
In 1926 aici se și con
struiau centrale tele
fonice automate. Para
lel. incepind din. 1930, 
uzina a trecut la pro
ducția in serie a apa
ratelor de radio, a in
stalațiilor electro-acus- 
tice și 
lor de

După 
anii 
„Teșla" Pardubice ^sporit cu 2Ș la sută, ' 
și-a extins programul . iar' valoarea j mărfuri- .' 
de■ prodticție, cărei an , lor. realizate, de ea a ■' 
de an, s-a îmbogățit cu crescut cu 120 la sută. 1

a instrumente- 
măsură.
eliberare, 
socialismului,

televizoare, combine 
muzicale, stații de ra
dio, magnetofoane, ra
diolocatoare, instru
mente electronice de 
măsură, ajungind 
tăzi să cuprindă 
șini automate de 
cui și tehnică de 
cui. In ultimii 10 
uzina și-a extins
peste 50 Ia sută spa
țiul de producție, nu
mărul lucrătorilor ei a

as- 
ma- 
cal- 
cal- 
ani, 

cu

!n

ț 
V, 
ț
I 
I
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I
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Institutului central
de documentare tehnică

Publicațiile, ca și serviciile 
Institutului central de docu
mentare tehnică din Capitală, 
conțin materiale și informații 
utile specialiștilor preocupați 
de problemele organizării ști
ințifice a producției și a mun
cii. In anul 1970 vor apărea, 
în continuare, buletine și re
viste do specialitate ale unor 
organe și instituții centrale, 
ghiduri da informare docu
mentară, reviste de titluri cu 
descriptori, reviste de refera
te și bibliografii. Totodată, 
sistemul de documentare se
lectivă, culegeri de traduceri 
și sinteze documentare. Pen
tru informare, în acest scop, 
poate fi consultat FORMULA
RUL DE ABONAMENT PE A- 
NUL 1970, editat și pus la dis
poziția celor interesați, la In
stitutul central de documenta
re tehnică din București, str. 
Cosmonauților nr. 27—29, sec
torul 1, Serviciul de abona
mente, telefon : 21 12 90, sau 
la Biroul de prezentare a pu-

cai» 
toate 
insti- 

deschis

blicațiilor din București, 
oferă spre consultare 
publicațiile recente ale 
tutului. Biroul este 
luni, miercuri, vineri între o- 
rele 13—21, iar marți, joi și 
sîmbătă de la ora 7 pînă la 
ora 15.

Și în alte orașe ale țării 
funcționează birouri teritoria
le de informare a specialiști
lor. La aceste unități pot fi 
consultate o gamă largă de 
materiale documentare, pre
cum și fișierele sistematice 
de evidență. Prin intermediul 
Biroului teritorial de informare 
se pot perfecta împrumuturi 
de materiale documentare. în 
același timp. Biroul teritorial 
de informare primește co
menzi pentru traduceri. Iată a- 
dresele birourilor teritoriale de 
informare din Iași — str. Karl 
Marx nr. 14, telefon 1403 ; Ga
lați — str. N. Bălcescu nr. 
59—61, telefon: 1 30 33; Bra
șov — str. Gh. Gheorghiu-Dej, 
nr. 33, telefon : 22633.

I

I

I

I
I

COLECflI
in
și

Se aduce la cunoștința 
treprinderilor, instituțiilor 
unităților cooperatiste că abo- 
namentele-colecțil pentru anul 
1970 — la presa română — se 
primesc la direcțiile județene 
de poștă și la oficiile munici
pale.

Restaurantul 
„Românești" - 

unitate cu 
personalitate

da consum dinCooperația
județul Prahova dispune de o 
rețea specializată în deservi
rea turistică. Printre unitățile 
de acest 
staurantul 
șoseaua' 
kilometrul
tradițional, care servește pre
parate culinare de bună cali
tate, deosebite de cele din alte 
părți, vinuri din podgoria Va
lea Călugărească.

gen se numără re- 
„Românesti" de pe 

București-Ploiești, la 
50, local cu specific

O sursă bogată de informații științifice
Centrul de documentare știin- 

țiiică al Academiei Republicii 
Socialiste România pune la dis
poziția specialiștilor din toate do
meniile științei circa 140 000 de 
inioimații pe. an, din peste 3 000 
de periodice și cărți care apar 
în străinătate. Informațiile sînt 
publicate lunar în cele 11 serii 
ale Buletinului de Informare știin- 
țilică (Matematică-mecanică-as- 
tronomie ; Fizică ; Chimie ; Geo- 
logie-geografie ; Biologie ; Științe 
economice; Filozofie-logică-so- 
ciologie-psihologie ; Istorie-etno- 
grafie, Teoria și istoria literatu
rii și artei ; Științe juridice ; 
Lingvistică-filologie) Pentru dis
ciplinele din științele sociale, 
semnalările din buletine sînt în
soțite, în proporție de 60—80 la 
sută, de adnotări care redau con
cis conținutul articolelor.

Pentru alcătuirea unor biblio
grafii retrospective, Centrul de 
documentare științifică editează 
anual Indexuri de subiecte nece

sare regăsirii rapide a articole
lor din buletine.

Specialiștilor din domeniul ști
ințelor sociale le este pus la dis
poziție un material documentar 
mai amplu — Revistele de refe
rate și recenzii — care prezintă 
selectiv cele mai importante ar
ticole și cărți sosite în țară. 
Aceste reviste de referate și sin
teze apar la două luni, în 6 se
rii (Științe economice ; Filozofie- 
logică-sociologie-psihologie ; Is- 
torie-etnografie ; Teoria și istoria 
literaturii și artei ; Științe juridice; 
Lingvistică-filologie).

In revista „Progresele științei" 
sînt publicate lunar articole de 
sinteză privind rezultatele și ten
dințele noi de dezvoltare pe plan 
mondial în toate domeniile știin
ței, inclusiv științele sociale, iar 
prin revista „Studii șî cercetări 
de documentare", specialiștilor, 
bibliografilor și bibliotecarilor le 
sînt prezentate studiile și cerce

tările din inlormatica documen
tară.

Pentru a crea posibilitatea stu
dierii în întregime, în oricare lo
calitate din tară, a materialelor 
din revistele și cărțile străine. 
Centrul de documentare științi
fică execută și expediază la ce
rere fotocopii și microfilme de 
pe lucrările semnalate în publi
cațiile ce le editează. Deosebit de 
aceasta, C.D.S asigură și alte 
servicii de informare științifică, 
cum sînt : bibliografii deschise 
curente, bibliografii tematice re
trospective, informații și consul
tații.

Abonamentele la publicațiile 
Centrului de documentare științi
fică se fac prin organele poștale 
(oficiile P.T.T.R., factorii poștali, 
difuzorii de presă), iar cererile 
pentru fotocopii, microfilme și ce
lelalte servicii de informare se 
trimit pe adresa : Centrul de do
cumentare științifică, Bucuroșii, 
str. Gutemberg nr. 3 bis, sector 6.

Cronica zilei

I 
V
I
I 
i 
a

feri dimineața a plecat spre Paris 
o delegație a Consiliului Central al 
U.G.S.R.. condusă de Gheorghe Pe
trescu, 
va lua 
37-lea 
nerale

secretar al consiliului, care 
parte la lucrările celui de-al 

Congres al Confederației Ge- 
a Muncii din Franța.

★

La invitația Ministerului Comer
țului Exterior, între 6 și 13 noiem
brie ne-a vizitat țara ministrul pen
tru petrol și chimie din India, D. R. 
Chavan, însoțit de președintele Cor
porației indiene de petrol. N. N. Kas- 
hyap. Oaspeții au vizitat o serie de 
obiective industriale, precum și Ex
poziția realizărilor economiei națio
nale „România 19(59“ De asemenea, 
au purtat convorbiri cu conducerile 
Ministerului Comerțului Exterior, 
Ministerului Petrolului, Ministerului 
Industriei ' Chimice și Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Mașini, 
cu care prilej s-a exprimat dorința 
reciprocă de a dezvolta cooperarea 
și ■ schimburile comerciale în avanta
jul ambelor țări

(Agerpres)

/

S-au pus în vînzare biletele 
pentru trageiea excepțională 
Loto din 18 noiembrie 1989, la 
care se atribuie apartamente 
cu 3 sau 2 camere (confort 
gradul I) la alegerea partici
pantului, plus diferența în nu
merar pînă la 100 000 lei, în 
număr NELIMITAT ; autoturis
me de diferite mărci și capa
cități cilindrice, la alegerea 
participantului, plus diferența 
în numerar pînă la 65 000 lei, 
în număr NELIMITAT ; 5 auto
turisme prin tragere la sorți ; 
excursii de 2 locuri și de 1 loc 
la Brașov, cu petrecerea reve
lionului, în număr NELIMITAT ; 
premii în numerar de valoare 
fixă de 10 000 lei ; numeroase 
alte premii în bani.

Amănunte cu privire la a- 
ceastă nouă tragere se găsesc 
în prospectele din agenții.

SPORT
5W

Ieri, pe stadionul „23 August"

Ultimul joc de antrenament 
al echipei naționale de fotbal

Ieri după-amiază. pe stadionul „23 
August", a avut loc ultimul joc de 
antrenament al echipei naționale, în 
vederea partidei de duminică cu 
Greci al

Echipa națională a întîlnit, pe dis
tanța a trei reprize de cite 30 de mi
nute, formațiile Sirena și Electroni
ca. Ca de obicei in asemenea ocazii, 
s-a urmărit cu precădere menținerea 
în efort a selecționabililor. precum și

realizarea unei cit mai depline omo
genități tactice, aplicarea unor idei 
de joc.

De-a lungul celor trei reprize a fost 
rulat întreg lotul, cu excepția lui Do- 
brin, care s-a antrenat singur în 
cursul dimineții. Dr. Dumitru To- 
mescu ne-a declarat că eforturile fă
cute pentru recuperarea jucătorului 
piteștean s-ar putea să aibă șanse 
de reușită.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
în continuarea turneului pe care îl 

întreprinde în R D. Germană, echipa 
masculină de handbal (juniori) a Ro
mâniei a întîlnit la Potsdam selec
ționata similară a R. D. Germane. Ti
nerii handbaliști români au obținut 
victoria cu scorul de 17—14 (6—7). Din 
formația învingătoare s-au remarcat 
Cosma și Ștef, care au marcat 6 și 
respectiv 5 goluri.

Meciurile disputate miercuri seara 
în cupele continentale de fotbal 
s-au soldat cu următoarele rezultate : 
„Cupa campionilor europeni": Cel

tic Glasgow — Benfica Lisabona 
3—0 (2—0) ; Legia Varșovia — St. E- 
tienne 2—1 (0—1) ; „Cupa cupelor" : 
Goztepe Izmir — Cardiff City 3—0 
(3—0) ; Olympique Marseille — Dy
namo Zagreb 1—1 ; S.K Lierse (Bel
gia) — Manchester City 0—3 (0—3) ; 
Norrkopping (Suedia) - Schalke 04 
(R F. a Germaniei) 0—0 ; „Cupa eu
ropeană a tîrgurilor" : Hertha (Ber
linul occidental) — Juventus Torino 
3—1 (2—1) : Southampton — Vitoria 
Guimares (Portugalia) 5—1 (1—0). 
formația engleză se califică pentru 
turul III al competiției.

StlMiS

R. D. GERMANA

Leipzigul, oraș cu 
vechi tradiții comer
ciale, bine cunoscut 
prin tîrgurile interna
ționale pe care le a- 
dăpostește, cunoaște în 
acești ani o dezvolta-

continuă. Mereu al- 
construcții — blocuri 
locuințe, așezămin- 

social-culturale, 
comerciale 

ii întregesc

re 
te 
de 
te
complexe 
etc. —

imaginea, înnoind-o și 
conferindu-i prospe
țime.

în clișeu : edificii 
noi pe o arteră a ora
șului.

BASCHET. ASEARĂ. LA FLOREASCA

Rapid și Dinamo și-au asigurat 

calificarea in turui doi al C. C. E.
La sala Floreasca, trei meciuri in

ternaționale în același program — 
iată, intr-adevăr, o plăcută surpriză 
pe care au avut-o ieri după-amiază 
bucureștenii amatori de baschet. Și 
dacă adăugăm că în două dintre a- 

i ceste partide — de fapt exact ace
lea care ne interesau mai mult, fiind 
vorba de calificarea în turul doi al 
„Cupei campionilor europeni" — 
echipele noastre și-au asigurat suc
cesul, motivele de satisfacție ale pu
blicului spectator devin cu atît mal 
îndreptățite.

Intîlnind în meci retur pe campi
oana Israelului. Hapoel Tel Aviv, 
baschetbalistele de la Rapid aveau 
de recuperat un singur punct (la Tel 
Aviv. aii pierdut cu 60—59) pentru a 
face pasul în faza următoare a 
C.C.E. Mult nu era, firește, și de 
fapt, nici n-a fost Chiar din pri
mele minute, echipa bucureșteană a 
punctat continuu și infimul dezavan
taj ce-J avea înainte de a (începe 
partida a fost anulat. Bucureșten- 
eele au condus la pauză cu 41—22, 
încheind victorioase cu un scor 
(83—51) suficient de edificator în pri
vința diferenței de valoare dintre 
cele două formații. Aseară, cei pre
zenți au avut și un răspuns la ne
dumerirea produsă de insuccesul 
bucureștencelor la Tel Aviv : 
cauza cauzelor a constat nu atît în 
jocul foarte bun al adversarelor 
(cum s-a încercat să se explice) cît 
tn... comportarea foarte slabă a 
bucureștencelor.

Problema rezultatului în meciul 
masculin dintre Dinamo București 
și Partizan Tirana nu s-a pus nici 
un moment; dinamoviștii — mai 
experimentați, avantajați și de tere
nul propriu — trebuiau numai să 
contui-eze succesul din primul meci 
(70—65 Ia Shkoder). Și de data a- 
ceasta spectatorii au aplaudat victo
ria și jocul campionilor noștri, din 
rindu) cărora s-au remarcat cu deo
sebire Dragomirescu și Albu. In 
ciuda scorului sever cu care au pier
dut, baschetbaliștii albanezi au lă
sat o frumoasă impresie, prin am
biția de a nu se lăsa depășiți fără 
luptă. Coșgeterul echipei și îh me
ciul de ieri a fost Fagu (33 de 
puncte). Dinamoviștii bucureșteni au 
cîștigat cu scorul de 95—76 (48—37).

In turul doi al C.C.E., rapidiștela 
se vor întîlni, de asemenea, într-o 
dublă partidă, cu campioana Franței, 
echipa Universității din Clermont 
Ferrand, iar dinamoviștii au ca vii
tori adversari pe campionii Belgiei 
(Racing).

★

„Deschiderea" meciurilor ofi-ciale 
de la Floreasca au âsigurat-o for
mațiile masculine Dinamo Moscova, 
aflată în turneu în Capitală, și Ra
pid București. Baschetbaliștii oas
peți s-au impus net: scor 91—63. 
Rapidiștii au putut ține pasul doar o 
repriză, la pauză 43—38 pentru Di
namo

I. O.
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WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Joi, în Statele. Unite a început cea 
de-a doua etapă a marilor demon
strații de protest împotriva interven
ției S.U.A. în Vietnam. Acțiunile pro
testatare, organizate la inițiativa 
„Noului comitet de mobilizare pen
tru încetarea războiului din Viet
nam", care se vor desfășura între 13 
și 15 noiembrie, au început în cursul 
serii la cimitirul național Arlington 
din Washington, cu o solemnitate în 
memoria militarilor americani care 
au murit în Vietnam. (Pînă la închi
derea ediției nu ne-au parvenit amă
nunte — n.r.). în continuare va urma 
un „Marș împotriva morții" de la 
cimitirul Arlington la Casa Albă și 
Capitoliu, urmînd ca in cursul zilei 
de sîmbătă să se desfășoare un uriaș 
miting la care se așteaptă participa
rea a aproximativ 200 000 de per
soane.

Carolyn Harrington, purtătoarea de 
cuvînt a organizației „Noul comitet 
de mobilizare împotriva războiului 
din Vietnam", a declarat că partici- 
panții la aceste demonstrații insistă, 
în conformitate cu drepturile lor con
stituționale, să manifesteze în fața 
Casei Albe. Această precizare a fost 
făcută după ce s-a aflat că autorită
țile din Washington au interzis de
monstranților să treacă prin fața 
reședinței președintelui S U.A. Pur
tătoarea de cuvînt a declarat, tot
odată, că în ultimele zile în diferite 
orașe ale S.U.A au și avut loc un 
șir de manifestații împotriva răz
boiului din Vietnam, precizînd că or
ganizația pe care o reprezintă a 
primit mesaje de sprijin din diferite 
țări.

Un reprezentant al Ministerului 
Apărării S.U.A. a anunțat că 9 000 de 
militari au început de joi să se în
drepte spre capitala federală ame
ricană „ca o măsură de precauție îm
potriva eventualelor tulburări". El a 
menționat că trupele „sînt. pregătite 
special

Joi, 
pectul 
rea a 
milion 
supune 
pentru 
protest 
ze a administrației — relatează din 
Washington corespondentul agenției 
Reuter. . . ..................... .

★
Partidul Comunist din Statele Unita 

a dat publioității o declarație în care 
se pronunță cu hotărire împotriva 
politicii guvernului american in Viet
nam. Pentru a realiza pacea în Viet
nam, se spune în declarație, este în 
primul rînd necesar să înceteze agre
siunea, să fie retrase trupele ameri
cane din Vietnamul de sud și să fie 
creat un guvern de coaliție, care să 
se bucure de sprijinul întregii popu
lații. Declarația subliniază că pături 
tot mai largi ale populației ameri
cane cer încetarea războiului din 
Vietnam și face apel la desfășurarea 
în continuare a unor largi acțiuni 
avînd acest obiectiv.

NEW YORK 13 — Corespondentul 
Agerpres, C. Alexandroaie, transmi
te : Comitetul (pentru problemele e- 
conomice al Adunării Generale a 
O.N.U. a aprobat miercuri in una
nimitate un proiect de rezoluție pre
zentat de Suedia, care propune or
ganizarea la Stockholm, în iulie 1972, 
a unei conferințe internaționale în 
problemele mediului înconjurător al 
omului. Se consideră că printre a- 
ceste probleme vor figura : poluarea 
atmosferei, poluarea apelor maritime, 
eroziunea solului, defolierea păduri
lor etc.

Suedia a propus convocarea aces
tei conferințe la sesiunea de anul 
trecut a Adunării Generale a O.N.U.

Luînd cuvintul. 
rii noastre, Mihai 
referit pe larg la 
tatea echilibrului 
sitatea prevenirii 
prin planificarea și utilizarea rațio
nală a cadrului ce definește mediul 
de viață al omului și exercitarea u- 
nui control efectiv asupra acestuia. 
In continuare, vorbitorul a subliniat 
grija ce se acordă în România pro
blemelor mediului de viață pentru a 
căror soluționare se aplică un an
samblu de măsuri. Adoptarea pro
iectului de rezoluție, printre ai că
rei coautori se numără și România, 
a arătat vorbitorul, înseamnă un im
portant pas înainte în direcția lăr
girii cooperării internaționale în
tr-un domeniu atît de important ea 
cel al mediului de viață al omu
lui.

reprezentantul ță- 
Anastasescu, s-a 
rolul și însemnă- 
ecologic, la nece- 
rupturii acestuia,

★
Un grup de 37 de țări afro-asia- 

tice a depus spre dezbatere Comi
tetului pentru tutelă și teritoriile ne
autonome al Adunării Generale a 
O.N.U. un proiect de rezoluție în 
legătură cu punctul înscris pe a- 
genda sesiunii privind situația pre
cară din teritoriile aflate sub admi
nistrația portugheză : Angola. Mo- 
zambic și Guineea-Bissau. Proiec
tul de rezoluție cheamă Adunarea

Generală a O N.U. să condamne re
fuzul Portugaliei de a transpune 
în practică declarația cu privire la 
acordarea independenței tuturor ță
rilor și popoarelor coloniale și tot
odată cere Consiliului de Securitate 
să ia măsuri eficiente pentru ime
diata aplicare a prevederilor aces
tei rezoluții. De asemenea, proiec
tul de rezoluție condamnă colabora
rea militară și economică dintre Por
tugalia, R.S.A. și regimul rasist, mi
noritar, din Rhodesia. Puterilor oc
cidentale membre ale N.A.T.O. li se 
cere să înceteze imediat orice fel de 
ajutor militar către colonialiștii por
tughezi, ajutor prin care Portugalia 
a reușit pînă acum să-și 
litica de represiuni 
coloniile sale.

★
La sediul O.N.U. 

un număr de 50 de 
să contribuie cu o 
1 497 938 dolari la < , .
anul 1970 ale Organizației Națiuni
lor Unite pentru dezvoltare indus
trială (U.N.O.D.I.),

în declarația sa, ambasadorul Gh. 
Diaconescu, reprezentantul țării 
noastre la O.N.U., a subliniat inte
resul oe care România îl are față , 
de activitatea U.N.O.D.I., preocupă
rile și inițiativele sale în vederea 
extinderii și creșterii eficienței pro
gramelor acestuia. Importanța pe 
care o acordăm U.N.O.D.I., a subli
niat vorbitorul, decurge din înțele
gerea justă a rolului industrializării, 
cale de bază a dezvoltării economice 
accelerate. Aplicînd cu consecvență 
politica de industrializare. România 
a obținut însemnate succese în toate 
domeniile de activitate, avînd astfel 
posibilitatea să participe activ la 
cooperarea internațională în acest 
domeniu.
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continue 
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căanunțat
i țări au hotărit 

sumă totală de 
operațiunile pe

conducerii P. C. din Japonia
TOKIO 13. — Corespondentul Ager

pres, FI. Țuiu, transmite : Tovarășul 
Vasile Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C al Partidului Comu
nist Român, președinte al Consiliului 
Uniunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, a oferit, in sa
loanele Ambasadei române din Tokio 
un dineu in onoarea conducerii 
Partidului Comunist din Japonia. Au 
luat parte Satomi Hakamada și Ko- 
rehito Kurahara. membri ai Prezi
diului CC al PC.J., Ichiro Sumana 
și Ryuzo Fujiwara, membri stipleanți 
ai Prezidiului. Yukari 
președinte al Comisiei 
Revizie, și Choju Ugai. 
tamentului internațional 
P.C.J.

Au fost prezenți, de asemenea, Du
mitru Dediu, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al României în Japonia, și 
membri ai ambasadei

Dineu) s-a desfășurat într-o at
mosferă de prietenie tovărășească.

Murakami. 
Centrale de 
șeful Depăr

ai CC. al

Tratativele 
sovieto-turce

MOSCOVA 
au început la 
sovieto-turce. 
ză agenția 
Uniunii Sovietice la tratative par
ticipa Nikolai Podgornii, președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., iar din partea turcă 
Cevdet Sunay, președintele Repu
blicii Turcia, precum și alte per
soane oficiale, reprezentante ale 
celor două părți.

13 (Agerpres). — Joi 
Moscova tratativele 
După cum informea- 
TASS. din partea

INDIRA GANDHI A PRIMIT SPRIJINUL

in acest scop".
capitala americană avea as- 
unui oraș asediat în aștepta- 
aproximativ o jumătate de 
de demonstranți, cîți se pre- 
că vor veni din întreaga țară 
a participa la acțiunile de 
împotriva politicii vietname-

AL CONGRESULUI NATIONAL INDIAN

Vizita in Austria

a delegației
militare române

VIENA 13. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Delegația militară româna, condusă 
de ministrul forțelor armate, gene
ral colonel Ion Ioniță, care face 
o vizită în Austria la invitația mi
nistrului federal al apărării, Georg 
Prader, s-a deplasat joi la Melk, 
unde a urmărit exercițiile unor 
unități militare austriece, desfășu
rate în cadrul manevrelor de 
toamnă.

După-amiază, oaspeții români au 
vizitat mînăstirea din Seitenstet- 
ten, vechi edificiu de cultură, cu 
valoroase colecții de tablouri ți o 
bogată bibliotecă.

Seara, inspectorul general al aro
matei austriece, Erwin Fusseneg- 
ger, adjunct al ministrului apără
rii, a oferit o masă în cinstea de
legației militare române.

Lecția Paiomaresului 
nu poate fi uitată

PALERMO 13 (Ager- 
preș) — Comandamen
tul flotei a 6-a a S.U.A. 
nu a oferit elemente 
noi în legătură cu cer
cetările efectuate în 
largul mării. între In
sula Ust.ica și Sicilia, 
unde s-a prăbușit. a- 
vionul americari de 
tip „A-7 Corsair". 
Ooinia publică italia
nă așteaptă în primul 
rînd precizări în legă
tură cu încărcătura a- 
vionului care decolase 
pentru un zbor de an
trenament de pe port
avionul american ..Sa
ratoga", aflat in apele 
Mării Medit.erane. ITn 
reprezentant al coman
damentului din Napo'i 
al forțelor maritime a- 
mericane a arătat, ime
diat după prăbușire, 
că avionul nu avea la 
bord bombe nucleare, 
ci aparataj de detecta
re și fotografiere

Totuși este încă vie 
In memoria opiniei 
publice întîmplarea- de 
la Palomares, cînd dea
supra micului sat spa
niol un avion american 
a pierdut cîteva dom
ne ,.H". Iată de ce in 
Italia continuă să se 
manifeste neliniște da
torită unor contradic
ții c? au reieșit din 
declarațiile făcute 
Astlel. ziarul .,11 Mes- 
saggero" subliniază că 
din afirmațiile oficiale 
ale comandamentului 
flotei a 6-a americane 
lipsesc anumite ele
mente esențiale. De 
pildă nu se știe de ce 
acesta a cerut ca na- 
ve'e comerciale și mij
loacele de salvare ita
liene care se îndreptau 
•spre locul catastrofei 
să-și întrerupă cerce
tările De asemenea, 
nu a fost menționat 
incul exact al căderi’ 
avionului.

Deputațl din partea 
Partidului Comunist 
Italian au adresat. în 
Senat o interpelare 
președintelui Consiliu
lui de Miniștri, minis
trului afacerilor exter
ne și ministrului apă
rării cerînd explicații 
în legătură cu știrile 
cate afi'-mă că ofi
cialitățile italiene ar 
fi -.'itorizat survola
rea teritoriului ita
lian ne către avioa
ne americane și ale al • 
tor țări N.A.T.O. în
zestrate cu armament 
atomic. O inițiativă a 
semănătoare a fost lua
tă în Camera Depu- 
taților de parlamenta
rii aparținînd Partidu
lui Socialist rtalian al 
Unității Proletare. în 
același timp, parla
mentarii comuniști au 
cerut lichidarea baze
lor militare-străine si
tuate pe teritoriul Si- 
ciliei.

R.D.G. SE PRONUNȚĂ

PENTRU TRATATIVE CU R.F.G. 
privind stabilirea de relații conform 

dreptului internațional 
DECLARAȚIILE LUI WILLI STOPH

MANILA 13 (Agerpres). — Re
zultatele parțiale ale alegerilor 
prezidențiale din Filipine, date pu
blicității joi dimineața la Manila, 
indică, o sporire a avansului înre
gistrat inițial de președintele Fer
dinand Marcos față de adversarul 
său, senatorul Sergio Osmena jr.

★
Campania electorală, că și ale

gerile înseși, s-au caracterizat 
printr-o violență fără precedent în 
această țară, a disputelor. Potrivit 
unui comunicat al poliției filipi- 
neze, în timpul incidentelor care au 
avut loc în ziua desfășurării ale
gerilor prezidențiale, 16 persoane 
iu fost omorîte, iar alte 17 rănite.

DELHI 13 (Agerpres). — Primul 
ministru al Indiei, Indira Gandhi, a 
fost intimpinată joi cu ovații entu
ziaste de către membrii grupului 
parlamentar al Congresului Național 
Indian, partidul de guvernămînt al 
tării.

întrunirea a avut loc după „exclu
derea” Indirei Gandhi de către 11 
din cei ,21 de membri ai Comitetu
lui Executiv al C.N.I. La această 
întrunire au participat 330 din cei 
429 de membri ai grupului parla
mentar al partidului care au votat 
în unanimitate o rezoluție în care 
se menționează că „primul ministru 
Indira Gandhi se bucură de spriji
nul majorității membrilor grupului 
parlamentar, ca și al celei mai mari 
părți din membrii partidului din în

treaga țară", iar „excluderea" ei din 
organizație este considerată drept 
„ilegală și nevalidată".

în acest mod. scrie agenția Asso
ciated Press. Indira Gandhi își păs
trează atribuțiile de premier al In
diei, in ciuda hotărîrii aripii de 
dreapta a liderilor congresiști de a 
o exclude din partidul de 
mînt al țării.

Se așteaptă ca o nouă 
dintre cele două aripi ale 
sului Național Indian să 
Ia 17 noiembrie, cind se 
sesiunea parlamentară și cînd adep- 
ții lui Nijalingappa, președintele 
Congresului Național Indian, au a- 
nunțat că vor prezenta în parlament 
o moțiune de neîncredere in guver
nul Gandhi.

guvernă-
cibcriire 
Congre- 

aibă loc 
deschide

ROSTOCK 13 (Agerpres). — Pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
R. D. Germane, Willi Stoph, a de
clarat că guvernul său este dispus 
„să ducă tratative cu guvernul 
R.F.G., pe bază de egalitate în 
drepturi, cu privire la stabilirea de 
relații în conformitate cu dreptul 
internațional". Stoph, în cuvîntarea 
rostită la festivitățile prilejuite de 
cea de-a 550-a aniversare a Uni-, 
versității din Rostock, a mai spus 
printre altele : „Nimeni nu poate 
contesta că R.D.G. și R.F.G. sînt 
două state independente, unul față 
de celălalt și care există, unul ală
turi de celălalt, de peste 20 de ani. 
Relațiile dintre ele și colaborarea 
normală, interstatală1 se „pot,„deci, 
dezvolta numai dacă sînt eliberate 
de orice discriminare, întemein-

du-se pe normele dreptului inter
național, unanim recunoscute".

După ce s-a referit critic la u- 
nele aspecte ale politicii actualului 
guvern vest-german, ca, de pildă, 
pretenția de a fi în exclusivitate 
reprezentantul poporului german, 
menținerea doctrinei Hallstein, 
vorbitorul a subliniat totodată că 
se observă „unele începuturi" care 
denotă o apreciere realistă a si
tuației create în urma celui de-al 
doilea război mondial în Europa. 
Astfel, Willy Brandt este primul 
cancelar vest-german care, în de
clarația sa guvernamentală, a vor
bit despre existența a două state 
germane. Dar cuvintele trebuie să 
fie urmate de fapte concrete —' a 
adăugat W. Stoph.
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Argeșului"

aplaud atâ

in Elveția
CORESPONDENȚA 

DIN GENEVA 
DE LA H. LIMAN

Ansamblul folcloric românesc 
„Doina Argeșului" a înregistrat 
un strălucit succes in Elveția, 
început in ziua de 2 noiembrie, 
turneul său a cuprins 11 orașe 
din cele mai importante, între 
care Ziiricll, Berna, Jlasel, Lu
zern, Lugano, Saint-Gallen, Lau
sanne. incheindu-se la Theatre 
de la Cour Saint-Pierre din Ge
neva.

De la prima lor apariție, la

pra spectatorilor. Motiv pentru 
care, in seara următoare, spec
tacolul de la Saint-Maurice a 
fost retransmis „in direct" de 
Radiodifuziunea Elveției ro- 
mande.

Presa helvetici este unanimă 
in aprecierile sale superlative. 
Astfel, revista „Radio-TV" con
sideră că ansamblul cuprinde un 
mare număr de „muzicieni ex
cepționali prin virtuozitatea și 
autenticitatea interpretării". 
Ziarul bernez „Der Bund" este 
impresionat de „lirismul, origi
nalitatea și capacitatea de ex
presie" a soliștilor. Sub titlul 
concludent „Un succes triumfal", 
ziarul „Feuille d’Avis de Neu- 
chătel" afirmă că spectatorii au 
asistat „la un spectacol folclo
ric care este de departe cel mai 
bun din cite au fost văzute și 
auzite" în orașul lor. „Sala a 
fost literalmente subjugată din 
primele minute de dinamismul 
și de extraordinarul talent al 
principalilor soliști", scrie cro
nicarul ziarului, care subliniază 
că folclorul românesc este 
„unul dintre cele mai originale 
din lume".

In sfîrșit, prestigiosul „Jour
nal de Genăve" vorbește cu ad
mirație despre acest ansamblu 
„absolut de primă calitate", de 
„emoția ce o degajă interpreta
rea foarte autentică a colecti
vului său", de „perfecțiunea sa 
estetică".

agențiile de presă transmită
PARIS R. A. YEMEN

Conferința cvadripartită
în problema

PARIS 13 (Agerpres). — La Pa
ris s-a desfășurat joi cea de-a 42-a 
ședință a conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză.

Conducătoarea delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, Ngu
yen Thi Binh_, a expus declarația gu
vernului său în această problemă, di
fuzată la 7 noiembrie, arătind că 
așa-zisa vietnamizare a războiului 
urmărită de Washington are drept 
scop în ultimă instanță continuarea 
și intensificarea războiului de agre
siune. Prin planul său de „vietna
mizare" a războiului, a spus ea, Ad
ministrația Nixon caută o rezolvare 
militară și nu pe calea tratativelor 
a problemei sud-vietnameze. în în
cheiere, vorbitoarea a salutat miș
carea pacifistă din S.U.A. Citind de
clarațiile a doi foști deținuți dintr-o 
închisoare sud-vietnameză din apro
piere de Saigon, Nguyen Thi Binh 
a atras atenția asupra tratamentu
lui inuman la care sînt supuși de- 
ținuții.

în cuvintul său, șeful delegației 
Republicii Democrate Vietnam, Xuan 
Thuy, a adus la cunoștință partici- 
panților la conferință tezele princi

ÎN BUNDESTAGUL VEST-GERMAN

SEMNĂRII TRATATULUI DE NEPROLIFERARE
NUCLEAREA ARMELOR

BONN 13 (Agerpres). — în Bun
destag au avut loc dezbateri privi
toare la eventualitatea semnării de 
către R. F. a Germaniei a Tratatului 
de neproliferare a armelor nucleare. 
Cancelarul Willy Brandt a făcut cu
noscut că guvernul pe care îl prezi
dează are intenția de a semna în curînd 
acest tratat. El a spus că documentul 
reprezintă un compromis mulțumitor 
în condițiile date. „O nouă amînare a 
semnării, devenită în prezent posibilă, 
ne-ar aduce mai multe dezavantaje 
decît avantaje", a precizat cancelarul.

Intervenind în aceeași dezbatere, 
ministrul de externe, Walter Scheel, a 
declarat că tratatul de neproliferare 
trebuie să fie „un pas pe calea unei

largi îngrădiri a înarmărilor și în di
recția dezarmării". Totodată, el a men
ționat intenția guvernului vest-german 
de a amina, după semnare, ratificarea 
tratatului pînă la soluționarea unor 
probleme privind controlul. „Guvernul 
federal — a relevat ministrul — nu a 
ascuns niciodată că între semnare și 
ratificare mai sînt unele lucruri de 
făcut".

Opoziția creștin-democrată s-a împo
trivit semnării într-un viitor apropiat 
a tratatului. La încheierea dezbaterilor, 
deputății Uniunii Creștin-Democrate 
au dat publicității o declarație în care 
cer guvernului să obțină satisfacerea 
unor condiții specifice înainte de sem
narea tratatului.

vietnameza
pale ale declarației guvernului său 
din 6 noiembrie. El a subliniat că, 
dacă actualul guvern american va 
continua să prelungească războiul și 
ocupația militară a Vietnamului de 
Sud, respingind propunerile juste 
bazate pe recunoașterea dreptului po
porului vietnamez de a-și hotărî sin
gur soarta, agresorii vor suferi noi 
infrîngeri.

Șeful delegației americane, Henry 
Cabot-Lodge, a citit proiectul de re
zoluție propus Congresului S.U.A. de 
un grup de deputați, în sprijinul po
liticii vietnameze a actualei admi
nistrații, precum și scrisorile adre
sate președintelui Statelor Unite de 
un grup de senatori care se opun u- 
nei eventuale retrageri accelerate a 
forțelor americane din Vietnam.

Lupte între trupele 
republicane 

și forțele regaliste
SANAA 13 (Agerpres). — Primul 

ministru al Republicii Arabe Ye
men, Abdullah Al Kurshumi, a a- 
nunțat că între trupele republicane 
yemenite și forțele regaliste au a- 
vut loc lupte violente în apropierea 
frontierei cu Arabia Saudită. El a 
menționat, totodată, că aviația for
țelor republicane a bombardat po
zițiile regaliștilor care, încadrați de 
grupuri de mercenari, au încercat 
să ocupe anumite sectoare ale țării, 
în cursul luptelor — a precizat pri
mul ministru — trupele republi
cane au capturat mai multe ve
hicule militare ale regaliștilor și 
echipament de luptă.

Vizita delegației guverna
mentale a R. D. Vietnam în 
Cehoslovacia. Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și Oldrich Cemik, președin
tele guvernului federal al R. S. Ceho
slovace, l-au primit la 12 noiembrie 
pe Le Thanh Nghi, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
R. D. Vietnam, șeful delegației guver
namentale, care se află într-o vizită 
oficială în Cehoslovacia.

In principalele orașe din 
Japonia a fost declanșată 
greva lucrătorilor din trans
porturile publice, act>une cc 
marchează începerea marii campanii 
de protest de cinci zile împotriva 
apropiatei vizite a premierului Sato la 
Washington. Trenurile, autobuzele și 
celelalte mijloace de transport în co
mun și-au încetat complet activitatea
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O caricatură 
șindu-l pe politicianul 
sud-african Albert 
Hertzog, publicată re
cent de ziarul „Star" 
din Capetown, era în
soțită de următorul 
text : „înainte. Din 
secolul al XVI-lea 
spre secolul al XV- 
lea !“.

Desenul, dar mai a- 
les textul, reflectă in
tr-un mod sugestiv si
tuația și unele eveni
mente petrecute recent 
pe scena politică din 
Republica Sud-Africa- 

Este vorba, in spe- 
de desprinderea 
partidul național 

premierului Vors- 
a aripii sale celei 

sub 
fostului

nd. 
ță, 
din 
al 
ter 
mai reacționare, 
conducerea 
ministru Hertzog.

Mobilul oficial pen
tru declanșarea aces
tui eveniment l-a con
stituit, după cum se 
știe, acordarea de că
tre guvernul sud-afri- 
can a vizei de intrare 
in țară unei echipe de 
rugby din Noua Zee- 
landă. in rîndurile că-

reia evoluează cițiva 
jucători maori. Hert
zog a întrezărit în a- 
cest gest o trădare a 
principiilor aparthei
dului și a pornit îm
potriva premierului 
Vorster o campanie 
furibundă. Pe par
curs, in sprijinul afir
mației sale, liderul ul- 
trareacționarilor a ci
tat și alte „fapte" : 
Vorster, chipurile, du
ce față de statele a- 
fricane vecine ' o poli
tică de conciliere ; 're
prezentanții diploma
tici de culoare (de 
fapt este vorba doar 
de unul singur, cel al 
statului Malawi, care 
întreține relații diplo
matice cu R.S.A.) sint 
exceptați de la preve
derile unora din legile 
rasiale și, in genere, 
actualul premier s-a 
coalizat cu „cercurile 
liberale" in vederea - 
subminării principiilor 
politice dominante in 
țară — apartheidul.

Ironia situației este 
cu atît mai amară cu 
cit toate acestea se pe-

trec intr-o țară in 
re numărul celor 
flați in închisori 
dublat in doi ani 
la 284 000 la 568 000). 
Marea majoritate a 
celor deținuți — după 
cum recunosc înseși o- 
ficialitățile din ~ ~ ‘ 
— o formează 
au încălcat una 
ta din cele 101 
privind „dezvoltarea 
separată a raselor"

In scopul de a-și 
neutraliza adversarul, 
Vorster a obținut ex
cluderea lui Hertzog 
din partidul național. 
Dar nici răspunsul a- 
cestuia n-a intirziat 
prea mult. El a con
vocat la Pretoria o a- 
dunare a adepților săi, 
adunare care s-a în
cheiat prin constitui
rea unui nou partid — 
partidul național re
constituit din Africa 
de Sud — și defilarea 
detașamentelor para
militare ale organiza
ției de tineret — așa- 
numitele „comandouri 
de tineret ale lui 
Hertzog".

u

Agenția U.P.I., tn- 
cercind să definească 
esența 
dintre
Vorster, ajunge la con
cluzia de iz caragialesc 
că „ele sint mari... dar 
lipsesc cu totul". Lip
sesc, pentru cd amîn- 
doi sînt adepți fervenți 
ai politicii de 
heid. Ele sint 
mari, deoarece 
tuie o expresie 
tei pentru putere din
tre diferitele grupări 
ale rasiștilor, luptă ce 
se ascute pe măsură ce 
se apropie alegerile ge
nerale programate 
pentru aprilie anul 
viitor.

încercarea de forță 
se desfășoară și de da
ta aceasta pe spina
rea populației de cu
loare, pe care, după 
cum se exprimă 
„Star", „progresiștii" 
doresc s-o mențină in 
secolul al XVl-lea, iar 
„reacționarii" s-o îm
pingă înapoi în... se
colul al XV-lea.

divergențelor
Hertzog fi

apart- 
totuși 

consti- 
a lup

G. D.

timp de peste două ore, pe cuprinsul 
tuturor insulelor nipone.

Delegația Uniunii Gene
rale a Sindicatelor din 
România (U.G.S.R.), care va parti
cipa la cel de-al 37-lea congres al Con
federației Generale a Muncii diri 
Franța (C.G.T.), ce va avea loc între 
16 și 21 noiembrie în suburbia pariziană 
Vitry, a sosit joi la prinz la Paris. Dele
gația este condusă de Gheorghe Pe
trescu, secretar al Consiliului Central 
al U.G.S.R. Pe aeroportul Bourget, de
legația sindicală română a fost întîmpi- 
nată de Germaine Guille și Jean Schae
fer, secretari confederați, și de alți ac
tiviști ai C.G.T. A fost de față, de 
asemenea, Constantin Flitan, ambasa
dorul României la Paris

In principalele orașe ale 
Italiei s-au desfășurat joi 
greve și demonstrații ale 
oamenilor muncii. In °ra5ul 
Torino, circa 8 000 de muncitori de la 
uzinele de automobile Fiat au pără
sit locul de muncă, demonstrmd pe 
străzi. Acțiuni greviste s-au înregistrat, 
de asemenea, în orașele Milano, Genova. 
Roma. La Napoli, scrie agenția A.P., 
alături de muncitorii din industria me
talurgică au demonstrat pe străzi, în 
semn de solidaritate, și studenții de 
la institutele tehnice.

Guvernul din Santiago de 
Chile procedează la înlocuirea unui 
număr de ofițeri superiori din forțele 
armate naționale, după două săptă- 
mîni de la eșecul răscoalei a două re
gimente chiliene. Printre cei înlocuiți 
se află generalii Ricardo Solari Thomas 
și Ricardo Ortega Fredes, care au fost 
trecuți în retragere, precum și vice
amiralii Geiger, O’Railly, Roman, Sua
rez și Rivera.

Guvernele Uniunii Sovie
tice și Ecuadorului au hotărit 
să ridice reprezentanțele lor diploma
tice la rang de ambasadă — informea
ză agenția TASS.

0 conferință de presă a 
lui Nichel Debre, ministrul de 
stat al Franței însărcinat cu apărarea 
națională, a avut loc miercuri. în ca
drul acesteia, M. Debre a precizat — 
între altele — că nimic esențial n-a 
fost suprimat din bugetul militar pe 
anul 1970. în noul buget al apărării, 
din totalul celor 13 miliarde franci 
afectate pentru dotarea armatei, aproa
pe 3 miliarde sînt destinate pentru 
producerea armamentului nuclear, a 
spus vorbitorul.

0 delegație de partid șl 
guvernamentală a Republi
cii Hrabe Siriene, condusă de 
Noureddin el-Atassi, secretar general 
al Partidului Socialist al Renașterii 
Arabe, șeful statului și guvernului si
rian, va sosi în Polonia într-o vizită 
oficială în a doua jumătate a lunii no
iembrie, la invitația Comitetului Cen
tral al P.M.U.P., a Consiliului de Stat 
și a guvernului R. P. Polone — anun
ță agenția P.A.P.

Ministrul industriei u- 
ȘOUre, I°n Crăciun, care face o vi
zită în R. P. Bulgaria, a vizitat fa
brica de pielărie de la gara Iskar, in
stitutul de cercetări științifice în do
meniul industriei textile, fabrica de 
ciorapi „A. Ivanov", precum și o uni
tate textilă de prelucrare a lînii din 
orașul Samokov. Ministrul român a 
avut întîlniri cu Dora Belceva, minis
trul industriei ușoare, Marii Ivanov, 
ministrul pentru construcția de ma
șini, în cadrul cărora au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării între ministerele celor două țări. 
Joi, Ion Crăciun a fost primit de către 
Tano Țolov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Comi
tetului de Stat al Planificării.

Ministrul afacerilor ex
terne al Bulgariei,Ivan Ba?ev« 
și-a încheiat vizita oficială în Belgia. 
In cursul convorbirilor pe care le-a 
avut cu omologul său belgian, oaspe
tele a discutat probleme referitoare la 
relațiile dintre cele două țări și la 
probleme internaționale de interes re
ciproc, printre care cele ale securității 
europene. Joi, Ivan Bașev a fost primit 
de regele Belgiei, Baudouin.

La „Palazzo Valentino" . din 
Torino s-a deschis ieri „Expo
ziția de pictură, grafică și 
sculptură românească", organi
zată de Ambasada României la 
Roma și biblioteca română, In 
colaborare cu Societatea italia
nă de belle arte. Lucrările ex
puse — semnate de Dumitru 
Ghiață, Brăduț Covaliu, Ion 
Pacea, Sabin Balașa, Ion Iri- 
mescu, Vanda Sachelarie și al
ții — au fost primite cu mult 
interes de către cei prezenți la 
inaugurare, bucurtndu-se de a- 
precieri favorabile.

Un al treilea cutremur, 
intensitate moderată (5,5 grade pe 
scara - Richter), a fost înregistrat 
miercuri în Arhipelagul Insulelor A- 
leutine, undo S.U.A. au procedat re
cent la detonarea unei bombe cu hidro
gen avînd echivalentul a peste un mi
lion tone trinitrotolnen.
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