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BUNEI APROVIZIONĂRI
A POPULAȚIEI!

O sarcină a tuturor organelor agricole
și a consiliilor județene, o obligație absolută

f
experiența acestui an a dovedit — 

dabă măi erau necesare dovezi — 
ce' importanță are pentru aprovizio
narea populației asigurarea unor 
cantități cit mai mari de legume, 
care să fie livrate eșalonat, în tot 
cursul anului. Cu toate că această ce
rință este binecunoscută, și în acest 
an au fost înregistrate carențe în a- 
provizionarea populației cu legume. 
La unele sortimente au existat pe 
piață cantități mai 
ce este deosebit

mari și, ceea 
de important, 

unele dintre ele au apărut mult 
mai de timpuriu. Datorită ex
tinderii culturii legumelor în sola
rii-'— adăposturi simple din material 
plastic — roșiile, de exemplu, apar

pe piață cu aproape o lună mai de
vreme decît în alți ani. De aseme
nea, roșiile cultivate în sere, pe sute 
de hectare, sînt oferite con
sumatorului și în perioada de 
iarnă. Am amintit acest lucru pentru 
că el demonstrează că și în dome
niul producției de legume pot fi ob
ținute rezultate bune atunci cînd se 
lucrează organizat, cînd fondurile de 
investiții sînt folosite rațional.

Dar producția de legume nu co
respunde nici cerințelor populației, 
nici posibilităților mari de care dis
pune agricultura noastră. Este sufi
cient să amintim lipsa de ritmicita
te în livrarea legumelor — avem ro
șii în sezonul rece și primăvara de-

DREPTUL LA VIAȚĂ
AL IPOTEZEI

dr. docent Victor SĂHLEANU

Dinamîca dezvoltării științelor de
pinde, în mare măsură, de atenția a- 
cordată inteligenței creatoare, de în
curajarea ideilor noi, îndrăznețe. 
Iar în lumea ideilor un rol însemnat, 
deși nu întotdeauna înțeles cum tre
buie, îl joacă ipotezele. S-ar părea 
că o pledoarie în favoarea lor ar for
ța uși deschise, căci aproape orice lu
crare științifică 
pornește de la o 
ipoteză de lucru 
și sugerează alte 
cîteva. Faptele și 
datele culese, la 
imboldul întrebă
rilor pe care ni le 
.punem, confirmă 
unele ipoteze, 
preschimbîndu-le în . ,
infirmă altele. In orice revistă de 
specialitate și în orice tratat întîl- 
nim ipoteze, ceea ce demonstrează 
larga lor aplicație în științele con
temporane. Totuși, nu întotdeauna 
ipotezele științifice, oricît de promi
țătoare ar părea, sînt privite cu in
teresul pe care l-ar merita, indife
rent de rangul, vîrsta, calitatea și 
prestigiul autorilor: Legătura lor cu 
idei curente sau admise cîntăreste 
adesea mai greu decît valoarea in
trinsecă sau fecunditatea virtuală 
— și aceasta. în dauna progresului 
științific

O îndelungată experiență știin
țifică și publicistică, cercetări de is
toria științei ne-au arătat că în acest

domeniu se comit unele greșeli ti
pice — uneori mortale pentru idei 
— dar care au rădăcini pur ' subiec
tive și, deci de multe ori. ar putea 
fi evitate. Aceste greșeli pot pro
veni din supraestimarea tehnicii ex
perimentale privite ca un mijloc in
failibil de a înscrie noi fapte în pa
trimoniul științei.

Opinii privind „uzura
morală" a ideilor științifice

teze, în teorii, sau

Dar știința este o 
acumulare nu de 
fapte, ci de îdei 
formulate în baza 
faptelor. Intr-a
devăr. conectarea 
acestora presupu
ne un travaliu 
ipotetic: nu numai 
deductiv, ci și 
imaginativ, Fac- 

tologismul pur duce însă la aglome
rări greu sistematizabile de date bru
te, favorizează cheltuirea aproapeîn- 
tîmplătoare de energie și de com
petență, înlesnește afirmarea în ști
ință a cercetătorilor lipsiți de ima
ginație și inițiativă, însoțită de 
„mediocrizarea" cadrelor științifice. 

Greșelile pot proveni uneori (și e 
dureros să o constatăm) și din ne
încrederea față de contribuțiile au
tohtone. Este suficient să răsfoim 
unele reviste științifice românești 
recente, pentru a constata ponderea 
redusă pe care o au. în bibliogra
fie, că și în referințele din texti lu
crările din țară Punerea în valoa-

vreme, dar lipsesc roșiile de toam
nă. Incepînd cu sfîrșitul lunii au
gust, piața duce o lipsă cronică de 
roșii, ceea ce are repercusiuni nega
tive atît în aprovizionarea populației, 
cit și a tndustriei alimentare cu ma
terii prime necesare preparării su
cului, bulionului sau pastei de toma
te — produse mult solicitate pe piața 
internă și la export. Sînt și alte 
aspecte care dau o notă nesatisfăcă
toare aprovizionării cu legume și care 
se concretizează in cantități Insufi
ciente de verdețuri, ceapă, usturoi, 
pătrunjei etc. Este adevărat că ne
ajunsurile în producția de legume se 
datoresc și condițiilor climatice ne
favorabile. Dar întîrzierile în efec
tuarea lucrărilor în acest sector nu 
pot fi justificate numai prin starea 
nefavorabilă a timpului In cuvînta- 
rea la plenara C.C. al P.C.R. din 16— 
17 decembrie 1968, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „Trebuie oare un 
timp special pentru a efectua lucră
rile agricole? Munca agricolă tre
buie tăcută în condițiile oferite do 
natură pe care noi nu le stăpînim 
încă. Dacă o să așteptăm întotdeau
na condițiile optime, nu o să facem 
agricultură avansată, intensivă, cu 
producții stabile". Deci și în sectorul 
legumicol trebuie întreprinse mă
suri tehnice și organizatorice tncît, 
indiferent de condițiile climatice, să 
se obțină producții mari și de bună 
calitate Este o condiție de cea mai 
mare însemnătate pentru realizarea 
sarcinii trasate de conducerea parti
dului și statulu* de a asigura o de
plină concordanță între producția 
legumicolă și cerințele economiei, ale 
aprovizionării populației. Ce s-a în
treprins și ce trebuie să se întreprin
dă. în continuare, pentru realizarea 
acestei importante sarcini ? Vom cău
ta să răspundem. în cadrul anchetei 
de față, la aceste întrebări.

Deși ani de zile s-a vorbit de 
crearea, în cadrul fiecărei unități a- 
gricole, a unui anumit profil al pro
ducției de legume, în sensul de a se 
cultiva un număr mai restrîns de 
specii, dar care să valorifice cel mai 
bine condițiile naturale și economi
ce locale, această importantă cerin
ță nu s-a realizat. Exagerîndu-se, 
s-a ajuns ca direcțiile agricole 
indice cooperativelor pînă și 
suprafață să fir- cultivată cu 
nele verdețuri 
gricole ; au 
specii de

(Continuare în pag. a IV-a)

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

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

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

Dragi tovarăși, „ ,
In numele Comitetului Central al Partidului Popular Revoluționar 

Mongol, Prezidiului Marelui Hural Popular și al Consiliului de Miniștri 
ale Republicii Populare Mongole, al întregului popor mongol și al nostru 
personal vă exprimăm dumneavoastră și, prin dumneavoastră, Comite
tului Central al Partidului Comunist Român, Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri ale Republicii Socialiste România, poporului frate 
român sincere mulțumiri pentru felicitările călduroase transmise cu pri
lejul celei de-a 45-a aniversări a proclamării Republicii Populare Mon-

Sîntem convinși că relațiile de prietenie frățească și colaborare din
tre țările noastre, care se bazează pe principiile marxism-leninismului 
și internaționalismului socialist, vor continua și în viitor să se dezvolțe 
fructuos și să se întărească spre binele popoarelor mongol și roman, în 
interesul cauzei socialismului și comunismului.

Folosindu-ne de acest prilej, vă dorini dumneavoastră șî poporului 
frate român mari succese în opera de desăvîrșire a construirii socialis
mului în tara dumneavoastră, în lupta pentru pace și securitate în lumea 
întreagă.

JUMJAAGHIIN ȚEDENBAL
Prim-secretar al C.C. 
al Partidului Popular 
Revoluționar Mongol 

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Mongole

JAMSARANGHIIN SAMBU 
Președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular 

al Republicii Populare Mongole

Un nume scris

@ Practic des- 
„conduce- 
concretă"

pre 
rea 
© Leafă — este,

vaproducție 
fi © De ce oco 
lese tinerii cose 
le de cultură ?

a intrat în funcțiune
Primul grup energetic cu o putere instalată de 210 MW al 

Centralei termoelectrice de la Deva a fost conectat la rețeaua 
sistemului energetic național. Evenimentul inaugural al pri
mului grup a marcat totodată intrarea în funcțiune a unor 
instalații importante care vor servi întreaga termocentrală, 
prevăzută să aibă o capacitate de 840 MW. Astfel, au tost 
date în exploatare complexul hidrotehnic și secția de com
bustibil, care este complet automatizată și realizată într-o 
soluție nouă, folosită pentru prima oară în centralele noas
tre termoelectrice. Au fost de asemenea puse sub tensiune 
stația electrică de 220 kilovolți și transformatorul de 250 
megavolțiamperi.

Noile instalații energetice se caracterizează printr-un 
grad ridicat de tehnicitate. Instalațiile de automatizare per
mit supravegherea și dirijarea funcționării de la pupitru a 
cazanului, turbogeneratorului și a altor echipamente. Gazele 
arse se evacuează printr-un coș de fum, înalt de 220 metri, 
după ce în prealabil au fost curățate de particulele nocive cu 
ajutorul unei instalații de electrofiltre, evitîndu-se în acest 
fel in cea mai mare măsură poluarea atmosferei.

Intr-un stadiu avansat sint și lucrările de montare a celui 
de-al doilea grup de 210 MW Totodată^ sînt in curs de exe
cutare și unele lucrări aferente instalării grupurilor 3 și 4.

Cu prilejul racordării la sistemul energetic a acestei im
portante construcții energetice, colectivul de muncitori, teh
nicieni, maiștri și ingineri de pe șantierul termocentralei 
electrice Deva a adresat o telegramă COMITETULUI CEN
TRAL AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
personal, prin care se angajează să nu-și precupețească nici 
un efort pentru a obține și în viitor rezultate din ce în ce 
mai bune in activitatea lor, pentru a pune în funcțiune la 
termenele stabilite .și celelalte grupuri energetice ale cen
tralei. (Agerpres)

în cercuri de
Aici lemnul e memorie. E 

timp. Aici lemnul e indus
trie A!ci lemnul e memo
rie. A locurilor și a oameni
lor. Și a emoțiilor trecute 
și cîntate din frunză în 
frunză și împlîntate în trup 
și freamăt de făget. Pen
tru că ne aflăm acolo un
de locul a fost numit fru
mos și bine „apa 
viei".

„La „cumpăna" 
dintre Argeș și 
Topolog — rîu cu 
ță dacică 
spre marea 
de la Corbeni, rîu către a 
cărui albie seacă vine de
geaba capra neagră lingă 
ochiul ei albastru de apă 
știut și nu-1 mai află și ea. 
bate sau cheamă cu copita 
în piatră și pleacă neștiu
toare, neliniștită. Chiar așa 
smulsă pieptiș, dureros, în- 
tr-un fel, apucată, apa To- 
pologului își mai găsește 
resurse în toplițe cu care 
înfiripă un curs limpede și 
rece, viitori și ochiuri de 
apă în care-ți poți regăsi 
copilăria pînă la jumătate 
sau pînă la genunchi.

Dar mai ales apa 
malurile care sînt 
roase și calcaroase 
sînt fructificabile pentru 
lemnoase, care, „prelucra
te dau o celuloză de o cu
loare deosebită, o hîrtie de 
cea mai bună, mai curată 
și rezistentă calitate".

— Sîntem permanent cer
cetați și solicitați de cele 
mai cunoscute companii 
italiene.

— Cum ?
— Da, date fiind calități

le solului calcaros avem și 
calități tehnologice deosebi
te ale fagului de Văleni.

Sînt cuvintele și notifică
rile scriptice ale ingineru
lui Constantin Safta, ingi
nerul șef al ocolului sil
vio „$uici“-Argeș.

Cu el, cu inginerul Safta, 
sau despre el trebuia a- 
cest reportaj început dar 
totul obligă la începuturi 
și teritorii meritate de hîr
tie și consemnări largi.

Inginerul Constantin Saf
ta este mic și subțire ca o 
șoaptă. Șoaptă dată pădu
rii sau împrumutată de la 

. pădure și înapoiată ei. Și 
este energic și îndîrjit — a- 
tunci cînd trebuie — ca un 
pin.

Pe el nu-1 recomandă alt
cineva decît împrejurimile.

Adică pădurile, vigoarea 
și durerea pădurii, ale vie
tăților. din păduri și planta
țiile. Mai ales plantațiile 
mici, fragede șl adeseori 
vulnerabile.

Vodisla-
apelor 

Topolog. 
rezonan- 

rîu întors 
hidrocentrală

lasă 
calca- 

fiind

copac
Singura oară cînd mi s-a 

„desfășurat", adică s-a isto
risit a fost la una dintre 
stupinele ocolului.

— Sint de zece ani aici. 
De la absolvire, adică din 
1959. Mai precis de la zece 
octombrie 1959.

— Deci, constatăm brusc 
și buimaci amîndoi, pe data 
de zece din luna a zecea 
(octombrie) a anului acesta 
ați rotunjit zece ani de 
cînd stați aici. S-a cuvenit 
un pahar de miere dar, je
nat de coincidențe, ingine
rul Safta a „spart" cifra.

— De șase ani ocolul sil
vic din Șuiei a primit repe
tat titlul de fruntaș pe ra
mură, pe țară. Eu n-am

Reportaj 
de Nicolae VELEA

schimbat niciodată locul de 
muncă. Am pornit de la un 
docar vechi, de la felina
re. Eram atunci fără lumi
nă electrică în casă dar cu 
noroaie pe drum. Cînd îi 
vedeam, și-i văd și acum, 
pe cei de la centru nădu
șind în cămăși cadrilate 
sau cu picățele le spun că 
eu am pantalonii și cămașa 
„făcute din frunză".

Dar să urmărim reco
mandările împrejurimilor 
(adică ale pădurilor).

Dacă pornești din Curtea 
de Argeș spre Noapteș și 
Biserica Dealului, urci 
dealul Monăii inelat și înșe
lat de șosea. (Copiii care 
vor totul de-a dreptul re
pede și lesnicios desenează 
în țărînă ocolișurile aces
tea care li se par de prisos 
și rid în pumni și nu le 
spun celor mari greșeala 
lor, a celor mari, că oco
lesc dealul).

Și în stingă, atunci cînd 
Momoaia se lasă spre Tig
veni dăm de prima planta
ție făcută de inginerul Saf
ta în 1959, ,o plantație ri
guroasă, poate prea rigu
roasă.

El a împrejmuit-o cu 
sîrmă care deși ghimpată și 
severă mărturisește duioșia 
și o neobosită grijă.

Este prima lui plantație, 
e certificatul lui de stabili
re aici, pe valea Topologu- 
lui, certificat scris, cu sevă 
vegetală pulsînd în cercu
rile trunchiurilor și în ro
tiri de ramuri.

Merg cu inginerul Safta 
un GAZ al ocolului

pentru care și-a luat d« 
curînd carnetul de conduce
re pe drumul Tigveni — 
Birsești — Cepari în curs 
de asfaltare. Mergem și 
trebuie să cunoaștem care 
a fost — după plantația de 
salcîml din Tigveni — cea 
mai frumoasă, să-i spunem
— realizare — deși trebuia 
spus mai mult, mai meta
foric, faptă a ocolului sil
vic Șuiei.

A fost o poartă.
Poartă de lemn a școlii 

de opt ani din comuna Ce
pari.

Poartă de lemn, migălită 
frumos pînă la „nimicuri” 
de nea Ghică Balotă, in
valid de război, care avea 
o fată la această școală.

Și care, invalid de război 
avea un picior de lemn.

Aici lemnul e memorie. 
Sau sete și nevoie de a 
semna în timp.

Fetița lui Ghică Balotă a 
avut note bune la această 
școală. A avut note și mai 
bune la examenul de admi
tere și la liceul din Curtea 
de Argeș. Note bune, deci 
și pentru munca profesori
lor de aici, din Cepari. 
Fata lui Ghică Balotă a 
deschis zilnic poarta fru
moasă a școlii și a închis-o, 
la absolvire, grijuliu și cu 
un certificat la tel de fru
mos.

..Merg cu inginerul Safta 
în mașină și ajungem la 
punctul „Văleni-Schit". Este 
ultima — ultima ■ în anul 
.1969 — plantație a ingine
rului Safta. Sînt niște pini 
care nu depășesc înălțimea 
cismelor de cauciuc cu care 
sîntem încălțați aici sus. pa 
munte.

Dincolo, mal departe. în 
vale și pe costișe sînt multi 
mesteceni care, bătuți de lu
mina soarelui, par, ca de o- 
bicei, luminări albe, sielni- 
ce și mai par, tot în lumina 
aprinsă de ei. a mesteceni
lor, doi cîte doi domni, ple
cați la plimbare lin și cine 

. știe unde — pășind vag și 
pierduți în lumină. Dar eu 
n-am știut niciodată cit de 
primejdioși sînt acești doi 
cîte doi mesteceni, care par 
plecați distins sf lin la o 
promenadă tihnită... topită 
în lumină.

Mesteacănul e favorizat 
de orice sol, se poate ins
tala oriunde, e o specie 
„pionieră" și trebuie ținută 
în frîu pentru a nu înăbuși 
sau stînjeni prin prolifera
re celelalte culturi.

— Și-1 ținem în frîu — 
îmi explică inginerul Safta
— oare așa? — el rupe vîr-

La sesiunea

a C. I. E. S

Ion HERȚEG

(Continuare în pag. a III-a)
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ALMANAHUL SCINTEIA 1970
de la Washington

cooperativelor
fh , cultivată

•Uneie cooperative 
fost obligate să cultive 
legume oe care

• Generație spontanee 
sau continuitate, stratifi
care sau fuziune ?• De Ia 
Yucatan la dirijarea reac
ției nucleare și a codului 
genetic • Ce învață „noul 
venit printre oameni” ?
• lui Darwin i-ar plăcea 
să meargă la liceul de azi
• Spiritualitate și electro
nică • Un inamic apare ia 
orizont : noxele civiliza
ției. Reprezintă ele o fa
talitate ? Sîntem dezar
mați în fața lor ? o Seco
lul automobilului, al clă- 
dirilor-gigant, al longevi
tății sau al publicațiilor 
științifice? • Tradiție și 
modernizare ; ce este de
finitoriu pentru civilizația

contemporană
La chioșcuri și în librării 
MflNfîHUL' SCÎNTEIfi 

1970

fel ftii®Mm

corespondenta 
DIN RIO DE JANEIRO 

DE LA V. OROS

Apărute nu de mult 
în viața socială a țării 
(aproape un an), comi
siile de judecată - în- 
tîlnite astăzi in mai 
toate întreprinderile, 
instituțiile, organiza
țiile cooperatiste și 
obștești, ca și pe lîngă 
comitetele executive 
ale tuturor consiliilor 
populare municipale, 
orășenești și comu
nale — s-au dovedit a 
fi într-adevăr Organe 
obștești de influențare 
și jurisdicție, instru
mente puternice și efi
ciente ale opiniei pu
blice. In însemnă
rile de față — făcute 
pe baza unui raid-an- 

în județul A- 
reda cîteva 
și concluzii 
la măsurile

chetă 
rad — vom 
constatări 
referitoare 
care se impun pentru 
îmbunătățirea activită
ții lor.

„Atribuțiile comisi
ilor de judecată, — 
ne-a spus tov. Emil 
Vamoșoiu, președintele 
tribunalului județean, 
președinte al asocia
ției juriștilor din jude
țul Arad — au fost 
stabilite prin legea 59 
din 1968. 
tivitate a 
destj! de 
încearcă 
părților în unele pri
cini. judecă abateri de 
la regulile de convie
țuire socială, litigii de 
muncă și litigii 
trimoniale ;
de 
de 
nile trimise de or-

Aria de ac- 
adestora 
întinsă

împăcarea

este 
Ele

pa- 
comisiile 

judecată rezolvă, 
asemenea, prici-

ga n ele judiciare In 
vederea luării unor 
măsuri de influențare 
obștească, ca o conse
cință a înlocuirii răs
punderii penale. Chiar 
și numai din nomina
lizarea celor cîteva a- 
tribuții ește evident că 
aceste comisii sînt o 
nouă și puternică do
vadă de manifestare a

constituirii, multe 
cele peste 500 de 
misii de judecată, 
activează în județul 
Arad, au simțit marea 
răspundere ce le re
vine : ele lucrează o- 
perativ, conștiincios, 
competent, pronunțînd 
hotărîri care respectă 
întru totul legea. Com
petența de jude-

costisitoare și de pier
dere de timp. Dar cel 
mai mare cîștig îl con
stituie efectul educa
tiv al ședințelor aces
tor comisii, organizate 
mai aproape de locu
rile de muncă

Tov. Pavel Neamț, 
secretar al Comitetului 
executiv al Consiliului 
oopular județean Arad.

Cel puțin aceasta este 
concluzia ce se poa
te trage în legătu
ră cu activitatea de 
pînă acum a celor 141 
de comisii de judecată 
de pe lingă comitetele 
executive ale consi
liilor populare din ju
deț, care în primul se
mestru al acestui an. 
au judecat peste 2 700

3 «ââ

propriilor „pricini
democratismului nos
tru socialist, a partici
pării tot mai active a 
maselor la aplicarea 
și respectarea legali
tății socialiste, la edu
carea cetățenilor în 
spiritul unei atitudini 
corecte față de muncă, 
la întărirea și dezvol
tarea avutului obștesc. 
Aș vrea să arăt că, din 
primul moment al

cată a celor mai multe 
dintre ele a degrevat 
instanțele noastre ju
decătorești de nume
roasele cauze referi
toare la faf>te ce pre
zintă un pericol so
cial redus, dar care 
au o mare însemnă
tate pentru părți ; în 
același timp, mii 
justițiabili 
scutiți de

de 
fostau

deplasări

Întregind caracteriza
rea acestor organisme, 
arăta la rîndu) său: 
„Comparate cu fostele 
organe obștești de in
fluențare obștească și 
de jurisdicție, comisiile 
le judecată se dovedeso 
a fi instrumente mult 
mai simple, care so
luționează pricinile 
după o procedură les
nicioasă și eficientă.

cazuri. Cheia succe
sului activității comi
siilor de judecată este 
legată de îndeplini
rea citorva condiții e- 
sențiale : buna orien
tare a adunărilor ge
nerale ale salariaților, 
ale membrilor cooper 
ratori și ale membrilor 
celorlalte organizații 
obștești, precum și a 
sesiunilor consiliilor

populare atunci 
sînt chemate să-i 
leagă pe membrii 
cestor comisii, hotărî- 
toare fiind desemna
rea unor oameni pri- 
cepuți, cu o reputație 
neștirbită, pasionați de 
rezolvarea unor j 
bleme sociale și 
ștești ; îndrumarea 
instruirea atentă 
permanentă de 
juriști, buni 
tori ai dispozițiilor le
gale ; asigurarea de 
către conducerile or
ganizațiilor socialiste a 
condițiilor necesare 
bunei desfășurări a ac
tivității și executarea 
neîntîrziată a hotărîrl- 
lor definitive, spre a 
se asigura eficiența și 
rolul lor educativ".

Investigînd îndea
proape activitatea a 
peste 30 de comisii de 
judecată din județul 
Arad, am întîlnit mul
te care lucrează co
rect, operativ, care 
manifestă multă trage
re de inimă, intransi
gență față de orice a- 
batere de la legile sta
tului. Au reieșit însă 
totodată și o seamă de 
deficiențe, datorită. Că
rora mandatul ce le-a 
fost dat în virtutea le
gii este exercitat cu o 
slabă eficiență, iar în 
unele cazuri devine 
chiar un act formal.

pro- 
ob- 

i și 
■Și 

către 
cunoscă-

N. BRUJAN
corespondentul 
„Scînteii"

(Continuare 
în pag. a II-a)

Zilele trecute s-au Întrunit din nou 
Ia Washington delegații statelor la- 
tmo-americane și S.U.A. în cadrul u- 
nei reuniuni a Consiliului interame- 
rican economic si social (C.I.E.S.). De 
data aceasta, pe agenda de lucru a 
sesiunii figurează trei documente 
care sintetizează complicatele și, tot
odată, complexele relații dintre Sta
tele Unite și țările de la sud de Rio 
Grande. Este vorba despre declara
ția de la Vina del Mar, supranumită 
„Carta revendicărilor latino-america-
ne“, de recentul discurs al președin
telui Nixon consacrat politicii S.U.A. 
în America Latină și de raportul Iul 
Rockefeller, dat publicității săptămî- 
nile trecute. în ce privește ultimele 
două documente, numeroși latino-a- 
mericani remarcă faptul că lor le-au 
trebuit 30 de zile de dezbateri în 
cadrul Comisiei speciale de coordo
nare latino-americană pentru a a- 
junge la „consensul de la Vina del 
Mar", în timp ce nord-americanil au 
lăsat să treacă peste șase luni pen
tru a schița doar o formulă de „re
novare" a relațiilor în emisferă.

Amintim că între principiile da 
bază ale „Cartei de la Vina del Mar" 
figurează dreptul inalienabil al fie
cărei țări de a dispune liber de re
sursele sale naturale, necesitatea ca 
asistența să nu fie legată de condiții 
care să lezeze suveranitatea unui stat, 
excluderea condiționării politice și 
militare în domeniul cooperării eco
nomice, precum și o serie de propu
neri concrete referitoare la comerț, 
asistența tehnică și financiară, trans
porturi, cooperare științifică etc. Era 
pentru prima oară cînd țările Ame- 
ricii Latine prezentau în fața S.U.A. 
o „strategie comună a dezvoltării".

Misiunea lui Rockefeller a ' fost 
concepută pe o bază cu totul dife
rită. De altfel, în toate cele trei că
lătorii succesive în America Latină, 
prezența lui Rockefeller a stîrnit, 
după cum se știe, puternice manifes
tații de protest. Cu accidente și o- 
misiuni forțate, emisarul președinte
lui S.U.A. și-a alcătuit totuși rapor
tul (137 de pagini), care în esență re
comandă crearea unui „consiliu pen
tru securitatea emisferei" menit să 
coordoneze reprimarea „subversiunii- 
(adică mișcările populare de elibe
rare). în același scop, el propune spo
rirea asistenței militare a S.U.A. că
tre țările Americii Latine șl un utr«4

(Continuare In pag. a V-sJ
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Luati aminte»

vînătcri!
Deși sezonul de vînătoare s-a 

deschis relativ recent, veștile 
primite nu sînt deloc îmbucu
rătoare. în pădurile de pe raza 
comunei Bîlteni (județul Gorj) 
a fost organizată duminică o 
vînătoare. După obișnuita masă 
vînătorească participanții au în
ceput să tragă la țintă într-o 
cutie de conserve. Unul dintre 
participanți a aruncat în sus 
o cutie, cu intenția de a trage 
în ea Gestul i-a fost observat 
de Ilarie Oalfă, alt vînător, care 
a tras și, din neatenție, l-a îm
pușcat mortal pe Ionel Păsărin. 
Tot ia o vînătoare organizată 
în aceeași zi, Ilie Marin din co
muna Fărcașele (județul Olt), în 
timp ce traversa un cîmp, a a- 
lunecat și a căzut într-un șanț, 
în cădere arma s-a descărcat și 
vînătorul a fost rănit mortal. 
Exemplele de mai sus, ca și 
altele despre care am mai scris 
zilele trecute, ridică o proble
mă de principiu i știu oare toți 
posesorii de arme de vînătoare 
să le mînuiască în deplină sigu
ranță ? Este absolut necesar oa 
forurile de resort să între
prindă acțiuni eficiente pentru 
a preîntîmpina asemenea 
tîmplări cu deznodămînt 
gic.

în
tră-

După 
amendă

Un cetățean, Martin Datco (str. 
Sabinelor 2 București) a sesizat 
Inspecției comerciale a munici
piului unele aspecte negative 
constatate la unitatea de desfa
cere a legumelor și fructelor din 
Calea Rahovei 120. Verificîn- 
du-se cele semnalate, forul de 
resort a găsit întemeiată sesiza
rea, iar vînzătorii respectivi au 
fost amendați. Urmările au fost 
însă neașteptate. La cîteva zile 
după întîmplare, M.D. intră în- 
tr-o tutungerie, unde se întîl- 
nește cu Ștefan Botoș, gestiona
rul unității amintite, și vînzătoa- 
rea Elena Crăciunescu. Fără nici 
o explicație, cei doi se reped a- 
supra omului și, pînă să se des- 
meticească cetățenii din jur și 
să intervină, îl bat măr. Internat 
la spitalul de urgență, se con
stată un traumatism cranian și 
alte plăgi. Acum urmează „in
ternarea" celor doi huligani.

În pădurile 
Neamțului»

în codrii seculari din apro
pierea mînăstirii Neamțului a 
fost amenajată o rezervație 
pentru cerbi, căprioare și fa
zani. De ourînd au fost aduși 
aici, din părțile Hațegului, o 
pereche de zimbri, împreună cu 
puiul lor, în vederea repopu
lării codrilor Neamțului cu a- 
ceste specii de mult dispărute 
din pădurile Moldovei. în mij
locul rezervației a fost amena
jat și un iaz pentru păstrăvi și 
lostrițe. Rezervația se află în 
apropierea șoselei asfaltate și 
constituie un punct de atracție 
pentru turiști Se lansează un 
apel pentru ocrotirea acestor 
viețuitoare ale pădurilor.

„Strict 
secret"
Inspectoratul general al mili- 

| ției a inițiat o nouă formă pen
tru controlul circulației rutiere 

I și prevenirea accidentelor. Este 
I vorba de organizarea unor echi- 
1 pe de ofițeri și subofițeri, care 
i patrulează îmbrăcați în haine 
| civile, pe autoturisme de diverse 
I tipuri, neprevăzute cu însemnele 
. speciale ale miliției. Acest gen 
I de patrule, frecvente în țările cu 
| circulație auto intensă, au în- 
' ceput să acționeze permanent în 
[ Capitală și pe toate șoselele ță- 
! rii. Prezența lor pe drumurile 
! publice este menită să tempereze 
i tendința spre indisciplină a unor 

șoferi, care se simt obligați să 
I respecte regulile ’ 

numai în prezența 
ordine. Același rol 
tivul voluntar de 
auto, recrutat din 
mai disciplinați și

de circulație 
organelor de 
îl are și ac- 

conducători 
rîndul celor 

__  ___ r___ ,. mai buni șo
feri, al căror număr a crescut 
mult anul acesta Deși măsura 
are un caracter „strict secret", 
e bine s-o cunoașteți.

După 12 ani
Din motive lesne de înțeles, nu 

vom da nici numele, nici adresele 
personajelor care fac obiectul re
latării de față. Iată, pe scurt, în- 
tîmplarea. Cu doisprezece ani în 
urmă, în familia G. au început 
neînțelegerile. Nici una dintre 
părți n-a ținut cont de prezența 
fetiței — pe atunci în vîrstă de 
doi ani. Diferendele au ajuns în 
fața tribunalului. Instanța a pro
nunțat divorțul, atribuind copilul 
tatălui. Anii au trecut. Fetița a 
crescut mare. Are paisprezece 
ani. Ișl vizita deseori mama. A- 
ceasta, la rîndul el, îșl dorea me
reu copilul în preajmă. Tn conse
cință, a deschis un nou proces 
pentru reîncredințarea minorei. 
Tatăl s-a opus. Tși Iubea mult 
fiica, o crescuse (singur) de la 
vîrsta de doi ani. Pe de altă parte 
contraargumentele mamei erau 
la fel de puternice. Instanța era 
în dilemă cui să atribuie, totuși, 
copilul 1 Rezolvarea a venit neaș
teptat. Reîntîlnlți. după mulțl 
ani, în sala tribunalului, cel doi 
foști soți... Aveau o fată. Cres
cuse mare. O Iubeau amîndol. 
Ce-ar fi să... ? Epilogul acestui 
fapt, petrecut la Judecătoria sec
torului 5 din Capitală, se subînțe
lege. Tn fața Instanței s-au pre
zentat trei oameni. Șl a plecat o 
familie.

Rubrică redactată de :
Ștefan Z1DARITĂ
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
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împrumutînd termenul „balanță", 
ades folosit în toamna aceasta în 
calculul roadelor agriculturii, spre a 
analiza cum a fost cheltuit timpul e- 
fectiv de muncă al Comitetului ju
dețean de partid Brăila, al birou
lui, al aparatului și activului său, 
ajungem la concluzia că a fost con
sacrat cu precădere rezolvării pro
blemelor legate de producția agri
colă.

Trăgînd o linie de adunare dede
subtul constatărilor desprinse din 
discuțiile purtate cu numeroși acti
viști de partid și de stat, lucrători 
din agricultură, membri ai conduce
rilor multor cooperative de produc
ție și I.A.S — respectiv din Tichi- 
lești, Unirea, Valea Cînepii, Lanu
rile, tanca, Insula Mare a Brăilei 
ș. a. — ajungem la o concluzie fără 
echivoc i „comandamentul" conduce
rii agriculturii județului nu a fost 
instalat într-un birou, situat în cen
trul de reședință județean | carac
teristica activității sale nu a constat 
într-o dirijare „in general", prin 
dispoziții transmise pe filieră, ci în 
îndrumarea practică, concretă Ia fața 
locului.

Printr-o repartizare judicibasă a 
activului, a forțelor de care dispune, 
„comandamentul" a fost reprezentat 

' in fiecare unitate agricolă, actul con
ducerii efectuindu-se nemijlocit 

. teren.
tetului județean de partid, sarcinile 
pe care le trasa nu erau transmise 
prin telefoane, note, circulare, ci prin 
prezența efectivă a reprezentanților 
comitetului județean de partid ini 
locurile unde prezența lor era cea 
mai necesară — în mijlocul brigă
zilor din cooperative și fermele a- 
gricole.

Este Important de relevat că tn 
toate acțiunile întreprinse de co
mitetul județean de partid în con
ducerea campaniilor agricole și mo
bilizarea în aceste acțiuni a tuturor 
factorilor răspunzători, îndeosebi a 
direcției agricole județene și a 
U.J.C.A.P., s-a pornit de la premisa 
forței de înrîurire a exemplului per
sonal Secretarii, membrii biroului 
comitetului județean de partid se a- 
flau în cooperative, printre țăranii 
cooperatori, nu din cînd în cînd, oca
zional, ca într-o vizită protocolară, ci 
zi de zi, ceas de ceas, cît dura ziua- 
lumină

Această „prezență activă" — con
cretizată în urmărirea riguroasă a 
lucrărilor, stabilirea de sarcini pre
cise în fiecare seară, cu factorii răs
punzători, în cadrul unor „operati
ve", ■ controlul perseverent al îndepli
nirii lor încă din primele ore ale di
mineții următoare — a determinat 
efecte pozitive în agricultura jude
țului, Intervenții operative pentru 
înlăturarea rămînerilor In urmă 
După datele de care dispun tovară
șii de la comitetul județean de 
partid in privința producțiilor medii 
de porumb obținute la hectar, jude
țul " . .
loc pe țară la I.A.S și pe locul trei 
în proT 
gricole. Dacă adăugăm faptul că, în 
acest județ, cooperativele agricole de 
producție au hotărît să suplimente
ze livrările către stat eu 14 000 tone 
de porumb, avem imaginea resurse
lor mari de care dispune agricultura 
socialistă a Brăilei, dar și a efecte
lor unei conduceri competente a a- 
eesteia

In condițiile grele din acest an 
s-au verificat concludent capacitatea 
organizatorică, competența, spiri
tul de inițiativă al organelor loca
le de partid Ce-1 drept, au fost u-

pe
Cuvîntui de ordine al corni-

Brăila se clasează pe primul
țară la I.A.S și pe locul __

iducțiile din cooperativele a-

nil care le-au spus brăilenilor că ar 
fi obținut producții mari de porumb 
pentru că „au prins un an bun", ori 
pentru că „pămîntul acestor locuri 
e darnic" Răspunsul cel mal bun 
l-a dat președintele C.A.P „Unirea": 
„Să ne fie cu iertare, dar anul bun 
ni l-am făcut noi încă începînd din 
primăvară" într-adevăr, în primă
vară cuvîntui de ordine al organi
zației județene de partid a fost, de a 
se executa lucrări de calitate supe
rioară. de a se respecta întocmai 
densitatea de plante stabilită la hec
tar O-atare orientare In cooperati
vele agricole a determinat să se ob
țină o recoltă medie pe județ de 
3 690 Itg porumb boabe la hectar.

Am participat la o adunare a co
muniștilor din cooperativa agricolă 
de producție „Grivița Roșie" — din 
lanca. Ce poate să reflecte dacă nu o

(Urmare din pag. I)

Este mal mult decît 
ciudat să constați, de 
pildă, că unul din 
membrii comisiei de 
judecată de la C.A.P. 
„Podgoria", comuna 
Șiria — Vasile Petruț 
II — nu mai vrea, pur 
și simplu, să partici
pe de luni de zile la 
dezbateri fiindcă — de 
necrezut 1 — președin
tele cooperativei a re
fuzat o dată să-i dea 
căruța unității pentru 
un transport particu
lar de lemne. Sau ur
mătorul caz : timp de 
aproape 2 luni, comi
sia de judecată de la 
C.A.P Brazi a amî- 
nat dezbaterea unor 
plîngeri fiindcă nici
odată nu se adunau cei 
trei membri desem
nați de adunarea ge
nerală Iată și o 
altă bizară explicație 
ce ne-a fost dată de 
Petru Crăciunaș, pre
ședintele comisiei de 
judecată al cooperati
vei Șiriana (comuna 
Șiria). cind am consta
tat existenta a nu mai 
puțin de 24 de cereri 
nerezolvate, toate a- 
vînd termenul maxim 
(de 30 de zile) stabi
lit de legiuitori depă
șit cu una, două și 
chiar trei luni : „Am

stare de spirit sănătoasă, o Intensă 
muncă politico-educativă. grija sta
tornică a comuniștilor pentru dezvol
tarea proprietății obștești, faptul că
— pe fondul unor rezultate bune ob
ținute în zootehnie și în sectorul vi
ticol — numeroși membri de partid 
au adoptat o atitudine combativă 
Departe de ei gîndul automulțumirii i 
dimpotrivă, față de rezultatele bune 
obținute s-au arătat, cu temei, a fi 
nemulțumiți. „Puteau fi și mai bune"
— s-a spus. Ei au criticat sever întâr
zierea unor lucrări de construcție și 
de amenajări la grajduri, sugerînd 
totodată măsuri concrete, a căror a- 
plicare va determina scăderea la mi
nimum a procentului de mortalitate la

animale. „Am livrat peste plan 100 de 
vagoane de struguri, spunea în adu
nare un țăran cooperator Puteam li
vra tncă o dată pe atît dacă coopera
torii - și le-a spus răspicat pe 
nume — nu s-ar fi lăsat prea mult 
invitați, n-ar fi întîrziat cu o zi-două 
de la acțiunea declanșată de com
batere a manei"

Este de relevat că de pe acum 
se iau măsuri spre a pregăti condi
țiile pentru sporirea considerabilă, 
în anul viitor și în 1971, a efectivelor 
de porci și vite. Pretutindeni, în 
toate cooperativele agricole pe unde 
am fost, președinții de cooperative, 
instructorii comitetului județean de 
partid ne arătau că toate efectivele 
de animale sînt asigurate cu hra
nă pentru tot timpul iernii, că s-au 
depozitat cantități însemnate de si
loz („cu mult peste prevederile pla
nului și de cea mai bună calitate", 
ținea fiecare să precizeze) Trebuie 
menționat, de altfel, că față de un 
plan de 166 mii tone de siloz pe ju
deț, s-au realizat 222 mii tone i apoi, 
25 de mii de tone de fîn — cu 10 mii 
mai mult decît anul trecut — au tre
cut prin cîntar Este evident tn a- 
ceasta spiritul de prevedere, de bun 
gospodar al țăranilor oooperatori, dar 
tot atît de evidentă este și grija sta

tornică a comitetului județean 
partid ca, încă din toiul campaniilor 
de vară și toamnă, să urmărească nu 
numai procentele zilnice ale execu
tării lucrărilor de însămînțări, între
ținere ori de recoltare, ci, cu gîn
dul la sarcinile în perspectivă, să 
determine din timp măsuri menite 
să asigure o bază trainică unor pro
ducții sporite de cereale, carne, lap
te, legume in anul următor.

Ni s-a spus în mai multe locuri, 
parcă în șoaptă, confidențial : „Știți 
de ce stăm bine cu furajele, de ce 
avem siloz din belșug și de cea mai 
bună calitate? Lucram de zor la re
coltarea porumbului, cînd tovarășii 
de la județ s-au sfătuit cu noi N-ar 
fi oare mai important — ne-au în
trebat — să întrerupem pentru două- 
trei zile lucrările în cîmp și, cu 
te forțele, la timpul optim, cînd 
tura dublă de porumb este în 
de lapte-ceară — adică cu cea 
mare putere nutritivă — să ne 
gurăm silozul ? Așa am făcut. __
avem și porumb în hambare și silo
zul e depozitat în starea cea mai bu-

toa- 
cul-

asi- 
Azi.

nă Avem temei să vorbim de acum 
despre producțiile sporite de carne 
și lapte ale anului viitor".

Firește, nimeni n-ar putea spune 
că rezultatele din acest an reprezintă 
limita posibilităților existentei Dim
potrivă Ele dau certitudinea că. prin
tr-o muncă perseverentă, vor putea 
fi încă mult amplificate, că în agri
cultura județului sînt tncă destule 
„rezerve interne" pe alocuri ignorate 
sau prea puțin puse în valoare

Am descifrat din exemplele pre
zentate. ca și din numeroase 
că în conducerea agriculturii, 
zată pe temeiul unei activități 
drumare competentă, concretă, 
toare Comitetul județean de partid 
Brăila Iși întemeiază măsurile adop
tate pe cunoașterea realităților de la 
„sursă" pe contactul viu cu oamenii 
Iar în acest stil de muncă al comi
tetului județean de partid — concret, 
dinamic, soldat, cum e de așteptat, cu 
rezultate certe — se oglindesc, tot 
odată spiritul de răspundere, iniția
tiva, abnegația a mii și mii de co
muniști din agricultura județului 
Brăila.

altele, 
reali- 

de în- 
stărui-

â

Constantin MORARII

Oricare proaspăt posesor 
al diplomei de inginer con
structor știe că. în organi
zarea unui /șantier, există 
o succesiune logică a lu
crărilor și operațiunilor, 
care asigură eficacitatea 
maximă a eforturilor de
puse. Știe, de pildă, că un 
șantier nu poate fi deschis 
fără a se cunoaște proiec
tul și fără a avea asigurată 
aprovizionarea cu materia
lele și utilajele cerute de 
desfășurarea normală a pro
cesului tehnologic. Mai știe 
că o construcție nu poate fi 
înălțată simultan cu exe
cutarea rețelelor edilitare 
aferente, că logic este să 
se înceapă cu lucrările edi
litare și abia cînd infra
structura. sistematizarea 
verticală, drumurile au fost 
realizate, să se treacă la în
ceperea construcției pro- 
priu-zise. Foarte bine, 
veți spune, dar dacă știe, 
cum se face că uită atît 
de repede î Pentru că, 
cercetînd numeroase șan
tiere, se poate constata 
că adeseori sînt date în fo
losință blocuri întregi de 
locuințe fără să aibă termi
nate lucrări importante, cu 
care ar fi fost norma] să 
se înceapă șantierul, cum 
ar fi drumurile sau alimen
tarea cu energie electrică 
După cum aflăm Ia Direc
ția generală construcții- 
montaj din cadrul Consiliu
lui popular al municipiului 
București, numai în Capi
tală există la ora actuală 
peste 50 de blocuri, însu- 
mînd 3 009 de apartamente, 
care sînt alimentate cu e- 
nergie electrică din rețeaua 
provizorie de șantier. Un 
număr de 180 de a- 
partamente din cartierul 
Titan nu pot fi date în fo
losință din cauza lucrărilor 
edilitare întîrziate.

Lipsa de coordonare în 
desfășurarea lucrărilor are 
urmări serioase în primul 
rînd asupra constructorilor. 
Se afirmă, de exemplu, că 
iarna prelungită a anului 
trecut și ploile care au ur
mat ar fi avut mult mai 
puține repercusiuni asupra 
ritmului de execuție, dacă 
pe șantierele marilor an
sambluri de locuințe din 
București ar fi fost mai în- 
tîi executate drumurile de
finitive | uzura utilajelor 
ar fi fost mai mică, iar 
condițiile de muncă ar fi 
fost mai bune. în prezent, 
din cauză că lucrările edili
tare definitive nu sînt exe
cutate de la început, circa 
20 la sută din fondurile 
destinate organizării lucră
rilor se cheltuiesc pentru 
instalații provizorii de șan
tier în scopul descoperirii 
tuturor rezervelor care se 
irosesc în mod obișnuit pe 
șantierele de locuințe din 
Capitală, la D.GC.M. s-a 
întocmit un studiu compa
rativ între desfășurarea re
ală a lucrărilor și o desfă
șurare în condiții normale, 
de corelare științifică a tu
turor factorilor care conlu
crează la realizarea investi-

ției. Concluziile acestui stu
diu — al cărui obiect a 
fost ansamblul Berceni-sud 
I, cu 5 660 de apartamente 
— sînt extrem de semnifi
cative. Astfel, durata de 
execuție a întregului an
samblu putea fi redusă de 
la 39 la 29 de luni, s-ar fi 
realizat o predare ritmică a 
apartamentelor, o produc
tivitate a muncii cu 9 la 
sută mai mare și un con
sum. în ore, cu 12 procente 
mai mic la capitolul utilaje 
grele.

Ziarul nostru, presa în ge
neral. a încercat nu o dată

Floreasca a fost construit 
tocmai în asemenea con
diții Din păcate, această 
tradiție bună s-a cam pier
dut pe parcurs

Cîteva cuvinte despre 
proiectul ansamblului, rea
lizat în cadrul sectorului II 
al Institutului „Proiect"- 
București de un colectiv 
de specialiști condus de arh. 
Gheorghe Colea. Mărginit 
la nord de prelungirea stră
zii Drumul Taberei iar Ia 
sud de bulevardul Ghen- 
cea. ansamblul 7—7 prim 
va cuprinde 11 900 aparta
mente. adăpostind pe o su-

Un șantier etalon 
al constructorilor

bucureșteni:

RALIZAREA

A MODELUL
să descîlcească ghemul de 
cauze care generează o sla
bă
pe 
ca

: care generează o sla- 
organizare a muncii 
multe șantiere. Și, 
să recurgem la o 

figură de stil, de cele 
mai multe ori rezultatul se 
putea prezenta fie sub for
ma unui lanț al slăbiciuni
lor, fie sub aceea a unui 
cerc vicios. Situația era în
tr-adevăr fără ieșire? Dar 
iată că, la D.G.C.M., s-a luat 
hotârîrea de a se realiza un 
șantier „ca la carte" : lu
crările n-au pornit decît a- 
tunci cînd toate condițiile 
fuseseră pregătite și au în
ceput cu.. începutul firesc, 
cu rețelele de apă, canal, 
termoficare, cu drumurile 
și sistematizarea verticală 
Alegerea s-a oprit la an
samblul denumit în mod 
convențional 7—7 prim din 
cartierul „Drumul Taberei". 
Nu este vorba aici despre 
ceva senzațional, ci, dimpo
trivă. se vizează lucrul cel 
mai obișnuit cu putință : 
deschiderea unui șantier 
așa cum ar trebui să fie 
toate celelalte. De altfel, cu 
zece an! In urmă, cartierul

prafață de 75 ha un număr 
prezumat de 33 000—34 000 
de locuitori Dintre cele 156 
de blocuri ale sale, 44 vor 
avea patru etaje și vor fi 
construite din panouri mari 
prefabricate, iar celelalte, 
avînd zece etaje, vor fi 
executate în diverse tehno
logii moderne, cum ar fi 
turnarea în cofraje glisante, 
în cofraje spațiale, sau prin 
prefabricarea planșeelor și 
a fațadelor Gradul de in
dustrializare în execuția 
structurilor va fi astfel con
siderabil. Suprafața con
struită totală va trece de 
890 000 mp, dintre care 
405 000 mp sînt suprafața 
locuibilă Repartizarea pe 
tipuri de apartamente este 
echilibrată, predominînd a- 
partamentele cu două ca
mere (54 la sută) și trei ca
mere (32.8 la sută). în a- 
fara locuințelor. în ansam
blul 7—7 prim se prevede 
construirea a trei școli ge
nerale și a unui liceu, a 
cinci creșe-grâdirțițe, a unui 
punct comercial și a unui 
complex comercial.

Așadar, șantierul-model

și-a deschis porțile. Pînă în 
prezent, constructorul a pri
mit proiectele de execuție 
pentru lucrările edilitare și 
pentru 31 de blocuri totali- 
zînd 4 800 de apartamente, 
în primele luni ale anului 
viitor. întreaga documenta
ție va fi în posesia între
prinderilor executante. Sin
gurul semn de întrebare, 
după cum ne declară ing. 
Octavian Bîrsan, directorul 
general al D.G.C.M., îl 
constituie promptitudinea 
cu care vor acționa Minis
terul Poștelor și Telecomu
nicațiilor și Ministerul E- 
nergiei Electrice; care nu 
au trecut încă la executa
rea lucrărilor ce le revin. 
Rețelele telefonice și de a- 
limentare cu energie elec
trică ar trebui realizate si
multan cu celelalte lucrări 
edilitare — alimentarea cu 
apă, canalizarea, termofi- 
carea etc. — pentru ca a- 
poi să se execute drumurile 
definitive, fără teama că a- 
cestea vor fi sparte Ia in
stalarea cablurilor electrice 
sau telefonice Dacă nu se 
va dispune de rețeaua elec
trică definitivă, o serie ,de 
neajunsuri (amintite mai 
la început) nu vor putea fi 
evitate.

Desigur, în cazul extrem, 
se pot imagina unele so
luții de prevenire a celor 
mai nedorite urmări. Astfel, 
chiar dacă nu se poa
te procura în prezent 
cablul necesar — care 
provine din import — 
tuburile din beton pentru 
cablurile telefonice pot fi 
montate de pe acum, înlă- 
turîndu-se astfel orice săpă
turi ulterioare, deoarece 
tragerea cablurilor prin 
tuburi se face foarte sim
plu. La cablurile electrice, 
care se îngroapă direct în 
pămînt. aceste săpături nu 
pot fi evitate Dar și aici 
se sugerează ca în punc
tele de traversare a drumu
rilor, de pildă, pentru a se 
elimina neplăcerile i pagu
bele pricinuite de spargerea 
asfaltului (atît de des prac
ticată astăzi !). s-ar putea 
îngropa. sub drum, pe vii
torul traseu, tuburi simple 
de beton în acest fel, cînd 
se va instala cablul, acesta 
va putea fi trecut prin tub, 
fără să se mai strice; drii- 
mul. h

Concluziile ce se vor pu
tea trage de pe urma șan- 
tierului-model deschis re
cent în cartierul „Drumul 
Taberei", ca și învățămin
tele pe care reușita lui le-ar 
genera sînt atît de preți
oase, încît este inadmisibil 
ca, din lipsa de înțelegere 
a unora. întreaga încercare 
să fie periclitată Construc
torii bucureșteni vor să do
vedească „pe viu" că buna 
organizare nu este o impo
sibilitate. Partenerii lor ău 
datoria de a sprijini pe de
plin o asemenea inițiativă, 
încît ea să devină un fapt 
curent, obișnuit.

Arh. Gh. SASARMAN

Retevoeștl face parte dintre primele co
mune din țara noastră unde a luat ființă o 
cooperativă de consum 
țumiți de felul cum și-a desfășurat activita
tea Am socotit 
mal face față cerințelor fapt pei 
ne-am hofărît să construim altul, i

Noi am fost mul
însă că magazinul actual nu 

’ ' ' " ' intru care
. . __ .____,,___1,: mare și în

căpător Ne-am procurat materialul necesar, 
Iar în primăvara acestui an am cumpărat și 
2,5 tone de ciment S-a stabilit, de comun a- 
cord cu organele locale, și locul unde vrem să 
fie amplasat Delegații direcției de sistema
tizare a Consiliului popular județean Argeș 
au socotit însă că nu este bine ales locul șl 
au indicat alt teren Din care .pricină, acum, 
în prag de iarnă, ne trezim că au rămas 
toate baltă Ce facem cu cimentul ? Dacă-1 
ținem pînă-n primăvară se degradează. 
Poate că nu-i prea tîrziu să se toarne fun
dația noului magazin S-ar salva și cimen
tul și... obrazul gospodarilor comunei

Mai mulți locuitori 
ai comunei Retevoești, 
iudeful Argeș

De curînd am dus televizorul defect la 
cooperativa „Avîntul". centrul nr. 4, din car
tierul Țiglina-Galați, unde și locuiesc.

Spre bucuria mea am aflat aici că 
vizorul avea doar o rezistență chimică 
a cărei valoare este de 1,50 lei Dar, 
priveso nota de plată (nr 100), mi se
negru înaintea ochilor i totalul era, nici mal 
mult nici mal puțin, de 93.50 lei.

Cum s-a ajuns la această sumă? Pentru 
lucrătorii acestui centru de reparații, toarte 
«implu. Și lată cum i

tele- 
arsă, 
cînd 
face

— montat rezistența <6.50
— demontat capacul din spate

(în vederea montării rezistenței 
avînd doar 5 șuruburi) 23,00

— verificat (?) 17,50

tei

le! 
le!

» RECLAMAȚI!
9

• RĂSPUNSURI
■ centrat Imaginea (de fapt 

meseriașul respectiv a descen
trat-o) 5,00 lei

• costul rezistenței (tn sfîrșit) 1,50 lei
Comentariile, cred, nu-șl mal au rostul.

Dumitru NIȚU
Țiglina 3 — Galați

De mai bine de două săptămînl, bucureș- 
tenii care călătoresc cu mijloacele de trans
port In comun intîmpină mari greutăți dato
rită lipsei tichetelor de călătorie S-au iscat, 
pe seama acestei lipse inexplicabile, diferite 
discuții și ipoteze din partea cetățenilor Nu 
cunoaștem motivele adevărate care au creat 
această situație, știm doar că ea produce 
mari încurcături cetățenilor. Singura în mă
sură să ne dea explicațiile necesare este con
ducerea întreprinderii de Transporturi Bucu
rești.

ta această scrisoare. Un redactor al ziarului 
nostru, care s-a deplasat la 1TB., a aflat, de 
la tov ing Petrescu, director tehnio al în
treprinderii că „de mai multă vreme, tipo
grafia este în reparație, fapt pentru care nu 
mai pot fi tipărite tichete" (!)

La cîteva întrebări suplimentare, Insă, cu 
toate insistențele noastre, n-am putut primi 
nici un răspuns ■ a) cînd totuși, se va re
para tipografia 7 b) dacă se știa că tipogra
fia intră în reparație, de ce nu s-au tipărit 
un număr mai mare de tichete? c) de ce 
nu se apelează la serviciile altei tipografii 
din București ?

Răspunsurile la aceste întrebări le aștep
tăm cît mai urgent — atît din partea I T.B., 
cît și din cea a Consiliului popular al mu
nicipiului București — pentru ca, la rîndul 
nostru, să putem Informa cititorii ziarului 
asupra măsurilor care s-au luat In scopul 
Înlăturării acestei anomalii.

Vasile NICULESCU
București

N. R. Sîntem deja tn posesia răspunsului

în spatele fabricii de cărămidă refractară 
din Tg. Jiu, precum șj lîngă sediul coopera
tivei „Drum nou" în dreapta și în stînga 
căii ferate forestiere, zao de ani de zile a- 
proape 30 de platforme de vagoane CFF

...; ■ - ■ ■ - ■ ■ 
(schelete metalice de diferite mărimi), fără 
ca cineva să se intereseze de ele Platfor
mele, care totalizează circa 100 tone de metal 
de ce nu se expediază către oțelăriile pa
triei, dacă nu mai pot fi folosite ? Pe de altă 
parte, constructorii, care efectuează aici u- 
nele lucrări. întâmpină mari greutăți, fiind 
nevoiți să le transporte dintr-un loc în altul 
pentru a elibera terenul necesar lucrărilor

Zamfir PODARIȚA 
Tîrgu-Jiu

Un grup de salariați de Ia Uzina de lacuri 
și vopsele „Policolor“-București sesiza. în
tr-o scrisoare adresată redacției, că în uni
tatea lor există o situație cu totul anormală : 
personalul tehnico-administrativ are o pon
dere foarte mare (26 de servicii și birouri 
independente ; cu alte cuvinte, cîte 1 salariat 
din schema TA la 2 muncitori) Faptul in
fluențează negativ asupra realizării sarcini
lor de plan ale uzinei.

Ministerul Industriei Chimice — căruia i-a 
fost trimisă această sesizare — a trimis re
dacției, prin Direcția de plan și organizare 
a muncii, un răspuns în care consideră că 
„actuala structură organizatorică corespunde 
cerințelor producției și asigură desfășurarea 
normală a întregii activități economico-fi- 
nanciare"

Un alt răspuns, însă, primit din partea 
Comitetului de partid al sectorului 4, la a- 
ceeași sesizare, infirmă cele comunicate de 
Ministerul Industriei Chimice, arătînd că 
cele sesizate în scrisoare sînt juste Răspun
sul precizează că recent, „prin aplicarea 
măsurilor de reorganizare a activității eco
nomice a întreprinderii această situație a 
fost reglementată".

Prin urmare, în loc să facă o analiză te
meinică spre a se informa asupra situației 
reale din uzină forul tbtelar a tratat această 
chestiune superficial, ticluind un răspuns 
formal, de ochii lumii.

i

fost ocupați cu alte
probleme, nu am avut
ti mp".

— Firește — este
de părere tov. Petru
Jiga, jurisconsult al 
U.J.C.A.P. Arad - de 
„calitatea" celor care 
fac parte din comisii 
depinde în primul rînd 
posibilitatea de a lua 
decizii judicioase, în
treaga eficiență a ac
tivității acestor orga
nisme obștești. Este re
gretabil că în nume
roase cazuri, unii 
membri ai acestor 
comisii s-au dove
dit a nu confirma în
crederea ce le-a fost 
acordată, ori manifes
tă neglijență și un 
scăzut simț de răspun
dere Lucrurile ar sta 
tnsă altfel dacă s-ar 
aplica prevederile le
gii 59. art 10 în care 
se arată : „Membrii 
comisiei de judeca
tă. care nu justifi
că încrederea ce li 
s-a acordat, vor fi re
vocați de cei ce i-au 
ales". Dar — evident, 
din comoditate și for
malism — comisiile 
sînt lăsate să func
ționeze în virtutea 
inerției. uneori chiar 
cu oameni care, tn loc 
să vegheze la respecta
rea legalității, mani
festă bunăvoință față

de cei tncorecți, uitînd 
literalmente că fac 
parte dintr-o comisie 
de judecată înființată 
tn baza legii și întru 
apărarea ei Esențial 
este ca aceste comisii 
să acționeze tn strictă 
conformitate cu legea, 
să respecte întru totul 
competențele pe care 
le au. să aplice cu con-

lucrurile, obiectivă ș! 
Intransigentă, comisia 
a aplicat sancțiuni ma
teriale - amenzi care 
s-au ridicat chiar.pînă 
la 500-600 lei Mai 
mult, hotărtrile de
finitive au fost a- 
fișate la locurile de 
muncă, au fost prelu
crate în adunările de 
grupă ale salariațllor.

misii de judecată înțe
leg acest lucru Po
trivit legii, de pil
dă pentru unele a- 
bateri de la regulile 
de conviețuire socială, 
oa și pentru unele fap
te prevăzute de legea 
penală comisiile de 
judecată pot lua mă
suri care încep de la 
mustrarea cu avertis-

saci întregi cu porumb. 
Amenda a fost dată 
tnsă -u lingurița, cum 
se spune . cîte 50 de 
lei, adică la limita in
ferioară a sancțiunii 
Ce eficacitate poate 
avea o asemenea sanc
țiune sau ce influență 
educativă poate exer
cita ? Practic, ea nu 
avertizează pe cei ce

statăm că, tn timp ce 
comisia de judecată nu 
a avut și nu are de re
zolvat nici o cauză 
consiliul de conducere 
are de soluționat nu
meroase cazuri de furt 
din. averea cooperati
vei Nu de mult, a fost 
sesizată sustragerea.de 
către 3 cooperatori, a 
cîte 20 kg de ceapă, tn

Comisiile de judecată solicită ajutor
secvență șl discernă- 
mînt întreaga gamă 
de măsuri pe care le 
au la îndemînă Iată
un bun exemplu în
acest sens La un
moment dat la fa-
brica .Teba" din ca-
drol Combinatului 
tevti) Arad se con
stata un mare număr 
de sustrageri Comite
tul de direcție a tras 
semnalul de alarmă 
cerînd comisiei de ju
decată să ia măsuri de 
influențare obștească 
împotriva celor vi no
vați Cîntărind bine

Efectul ? Numărul sus
tragerilor s-a redus a- 
proape la zero „Nimic 
mai firesc, ne-a spus 
jurista Maria Hlrsch 
Bădescu din cadrul 
consiliului județean a) 
sindi •ațelor O comisie 
de judecată nu-șl poa
te îngădui să „Ințe- 
teagă" nereguli de ori
ce natură a' fi ele a- 
ceast.ă obligație de- 
curgînd nu numai din 
lege, c! și dintr-un 
sentiment firesc de 
responsabilitate cetă
țenească Din păcate, 
tnsă, prea puține eo-

ment pînă la amenzi 
de la 50-1 999 lei Or. 
prea puțin curaj se 
manifestă în luarea u- 
nor astfel de măsuri, 
Iar amenzile se aplică 
In cazuri foarte rare"

. Asemenea aspecte — 
ne-a spus tov Constan
tin Caracioni, vicepre
ședinte al U .1 C A P - 
pot fi întîlnite mai ales 
in unitățile noastre 
tn această toamnă co
misia de judecată de 
la CAP „Lumea 
Nouă" din Curtici a 
luat în dezbatere 13 
cazuri de sustrageri de

vor mai îndrăzni să 
comită în viitor astfel 
de Infracțiuni Indul
gența manifestată față 
de aceste fapte antiso
ciale care au fost scoa
se de sub incidența 
Codului Penal pentru 
a intra în sfera in
fluențării obștești este 
deosebit de dăunătoa
re i ea facilitează ca
lea către alte infrac
țiuni creează climatul 
risipei al sustragerilor 
din avutul obștesc".

ta C A P „39 De
cembrie" din Vinga am 
avut surpriza să con-

loc ca aceste cazuri să 
fie înaintate comisiei 
de judecată ele au fost 
soluționate de consi
liul de donducere (!) 
Și ce soluționare? Ce
lor prinși cu ceapa 
li s-a cerut să despă 
gubească C A.P plă- 
tin i 2 lei kg (!) Pentru 
conducerile acestor 
cooperative aplicarea 
legii - prin trimiterea 
spre soluționare a pri
cinilor către comisiile 
de judecată — este o 
îndatorire facultativă ?

Toate acestea aduo 
pe primul plan un as

pect esențial : pentru a 
putea activa corect. în 
deplină cunoștință de 
cauză, normele și pre
vederile legale trebuie 
să fie însușite temei
nic. să intre în de
prinderile membrilor 
comisiei Iată de ce in
struirea periodică din 
partea juriștilor, ca și 
controlul acestei in
struiri de către orga
nele tutelare, au o 
importanță deosebită 
Ce-i drept, la Asocia
ția juriștilor ni s-a 
spus că judecătorii, 
procurorii, jurisconsul- 
ții, avocații au efectuat 
pînă acum peste 499 de 
deplasări în vederea- 
instruirii și îndrumării 
acestor comisii Dar 
care este efectul ? Du
pă cum am văzut. în 
activitatea comisiilor 
se manifestă numeroa
se lipsuri acestea în- 
tîmpină mari greutăți 
din cauza necunoaște
rii procedurii și a mo
dalităților de elabora
re a deciziilor Secre
tara "omisiei de ju
decată de la CAP 
Șiriana se întreba în 
fața maldărului de 
dosare nerezolvate 
„Drept să spun, nu 
prea știu cum e bine 
să fac ! trebuie sau 
nu trebuie să citez 
părțile și martorii î“

Adevărul este că fo
curile județene răspun
zătoare - tribunalul, 
consiliul sindicatelor, 
uniunea județeană a 
C.A.P etc. - nu acțio
nează pentru înlătura
rea acestor deficiențe, 
manifestă formalism 
și superficialitate în 
ce privește îndrumarea 
acestor noi instituții, 
încă de la înființare 
ele au fost lăsate să se 
descurce cum pot., fără 
ca aceste foruri să le 
sprijine, să le contro
leze activitatea Tn pre
zent. deși se constată 
că în unele unități — 
mai ales în cooperati
vele agricole — aceste 
comisii nu sînt formate 
din oamenii cei mai 
buni, corespunzători a- 
cestei activități, nu se 
iau măș'sr* de înlocu
ire a lor

Comisiile de ludeca- 
tă - instituții demo
cratice noi ale siste
mului nostru social — 
trebuie să devină ori
unde a ‘tivează orga
nisme pe deplin viabi
le :u un stil de mun
că bine conturat Nu
mai astfel ele pot 
participa la respecta
rea legalității și la e- 
duearea socialistă a 
cetățenilor în spiritul 
apărării și dezvol
tării avutului obșteso.

sustragerea.de
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în devizul noilor obiecti
ve de investiții, proiectan
tul stabilește distinct, cu 
exactitate — pe lingă alți 
indicatori — și fondul de 
salarii pentru plata perso
nalului tehnlco-administra- 
tiv al unităților industriale 
aflate tn construcție, pînă 
la data punerii lor în func
țiune. Cu aceeași scrupu- 
lozitate. pentru a se evita 
angajarea la întîmplare a 
salariaților, proiectantul sta
bilește etapele de comple
tare a schemei de încadra
re. în cele mai multe fa
brici șl uzine aflate în con
strucție, prevederile proiec
tului — nivelul fondului de 
salarii, structura personalu
lui, etapele de angajare — 
sînt respectate. Sînt însă șl 
cazuri cînd intervine arbi- 
trariul, în sensul cheltuirii 
nejustificate a unor impor
tante sume pentru plata sa
lariilor, angajarea unei 
părți din personalul tehni- 
co-administrativ făcîndu-se 
inutil, fără să corespundă 
necesităților efective ale 
noilor obiective de inves
tiții.

în ce se concretizează, tn 
practică, unele dintre ano
maliile existente în acest 
domeniu, care generea 
rosirea unor fonduri 
statului și afectează 
velul productivității 
ciale a muncii. Mai .... , 
în angajarea unor salariați, 
fără a tine seama de sta
diul rt.' al lucrărilor de 
execuție, de faptul că, une
ori, termenul de punere în 
funcțiune inițial stabilit, 
datorită întîrzierilor inter
venite față de grafice, tre
buie replanificat și chiar 
re-replani ficat. La 12 obiec
tive de investiții — mai a- 
les, diil industria alimenta- 
rT — la care termenele de 
începere a producției nu 
s-au respectat, salariile și 
celelalte drepturi de per
sonal plătite în perioada de 
întîrziere au însumat pes
te 58 milioane lei. Numai la 
Fabrica de uleiuri comesti
bile din Slobozia, decalarea 
cu nouă luni a termenului 
de punere în funcțiune a 
dus la cheltuirea nejustifi
cată a unui fond de salarii 
de circa 4 milioane lei.

Directorul economic al 
Combinatului de industrie 
alimentară-Ialomița, tov. 
Mircea Marian, susținea că 
„angajările de personal 
s-au făcut In strînsă con
cordanță cu necesitățile fa
bricii" Nu am înțeles, to
tuși, de ce tn 
octombrie—decembrie
— șt.iindu-se că 
ducțîâ trebuia să înceapă, 
conform termenului deca
lat, abia tn vara acestui an
— au fost încadrați la ser
viciul desfacere trei sala- 
riați. Ce au făcut ei pînă 
la începerea efectivă a fa
bricației ? Ce au lucrat a- 
cești salariați pentru a în
casa drepturile 
pective 7

— în luna 
1968 și cîteva 
nuarie a.c. — justifica di
rectorul economic al com
binatului — ei au livrat 
cantitățile de ulei rezultate 
din unele probe tehnologice 
ce au avut loc în acea pe
rioadă.

— Și după aceea 7
— Pînă la începerea pro

ducției, s-au ocupat de... 
amînarea termenelor de li
vrare a produselor finite, 
stabilite în contractele în
cheiate cu beneficiarii.

Deși în acest comparti
ment al fabricii nu se des
fășura nici o activitate uti
lă, concretă, totuși. în luna

februarie a.c., a fost an
gajat și șeful serviciului 
desfacere. Un serviciu eco
nomic complet, cu toate că 
pînă la obținerea și livra
rea producției mai erau cî- 
teva luni ! La fel s-a pro
cedat și în alte comparti
mente ale fabricii. Și a- 
tunci, cum să înțelegem a- 
firmația că angajările s-au 
făcut în funcție de necesi
tățile noii unități econo
mice 7

Cu aceeași grabă nejus
tificată — care a generat 
aceleași pierderi la fondul

ceste Încălcări ale regle
mentărilor în vigoare, s-au 
căutat chiar și... argumen
te. La cea mai sumară con
fruntare cu practica, ele 
s-au dovedit neplauzibile. 
Angajarea unor salariați nu 
era nicidecum reclamată de 
activitatea unității respecti
ve, pentru că lipsea însuși 
obiectul activității, adică 
producția. Ne oprim, de 
pildă, la întreprinderea 
de geamuri trase din Bu
zău — cu termen de punere 
In funcțiune în trimestru] 
al III-lea a.c. (dar care va

logice din țară șl din Im
port. Cel puțin așa ni s-s 
spus. în ‘ .
contactul strîns cu compar
timentul 
din ministerul 
pare absolut obligatoriu. 
Ca urmare, cei doi ingineri 
sînt mai mult
și, cu precădere. în Bucu
rești (în acest an. celor doi 
li s-au plătit cheltuieli de 
deplasare de circa 9 000 lei). 
Ar fi, deci, de așteptat ca 
aici, la Buzău, problema 
utilajelor tehnologice să fi 
fost — în cea mai mare

acest domeniu.
lucrări capitale 

de resort

în delegație

lenerează i- 
ale 
ni- 
so- 

întîi,

Producție-VA FI
O relație care pune o problemă

de timp și una mai acuta
de eficacitate economică

Paiulcu ce se ocupă concret ce! 
doi ingineri 7 De altfel, pe 
unul din ei, Ing. Radu Dă- 
nilă, l-am întilnit la labora
torul întreprinderii. Tocmai 
le convingea pe cele 12 la
borante să multiplice o 
situație la zi privind uti
lajele tehnologice restan
te și cauzele întîrzieri
lor. „Considerați că. prin 
munca prestată, sînteți 
util la ora actuală acestei 
întreprinderi 7" — l-am
întrebat pe tînărul inginer.

— Uneori da, alteori nu. 
mai sînt multe greutăți de 
învins — ne-a răspuns dîn- 
sul.

Desigur este bine că doi 
ingineri au sarcina de a 
urmări asigurarea cu utila
je tehnologice Dar aceasta 
înseamnă muncă efectivă, 
rezultate, nu urmărire pa
sivă. nu întocmirea de si
tuații... Cele 12 laborante 
ascultau atente discuția în 
general, am înțeles că ..se 
plictisesc”, că mai mult nu 
au ce face. Și cu ce s-ar pu
tea ocupa 12 laborante, cînd 
fabricația — așa cum e pre
văzută acum — va începe in 
cea de-a doua parte a anu
lui viitor ? Angajate în luna 
iunie — conform contractu
lui cu școala profesională — 
laborantele au fost folosite, 
pină acum, pentru evidența 
convorbirilor telefonice, au 
fost transformate în curiere 
sau în personal de serviciu 
pentru curățenia și amena
jarea — sumară — a labo
ratorului întrebarea este : 
ce vor face aceste salariate 
în continuare, pînă cînd vor 
putea fi folosite în activita
tea pentru care au fost an
gajate ?

Din investigațiile noastre 
rezultă că. la unele obiec
tive de investiții industriale 
cheltuirea fondurilor de sa
larii prevăzute pentru plata 
personalului, oină la pune
rea în funcțiune a capacită
ților respective, nu se tace 
eu suficient discernămînt. 
In mod cu totul nefiresc, a- 
ceste viitoare unități se 
transformă, pentru o peri
oadă mai lungă sau mal 
scurtă, in adevărate insti
tuții de binefacere, în lo
cașuri „călduțe" de lînce- 
zeală profesională. Aici se 
semnează, de către 
condica și statul 
plată a salariilor în con
tul unei munci... 
^oare. Evident, este o prac
tică anacronică, antiecono- 
mică și păgubitoare, care 
diminuează productivitatea 
muncii la scara societății 
și, de aceea, este nevoie ca 
ea să fie examinată cu râs- 

. pundere de forurile în 
drept, pentru a se găsi so
luțiile cele mai indicate.

Metalurgiștii ieșeni

LA COTELE ÎNALTEI
din ochiul
a 11 uOrganizarea științifică a produc

ției și a muncii, utilizarea cu indici 
superiori a instalațiilor și agregate
lor, ridicarea gradului de mecanizare 
a muncii sînt acei factori care au de
terminat o creștere importantă a pro
ductivității muncii la Uzina metalur
gică din Iași. După trei trimestre din 
acest an, productivitatea muncii a 
marcat aici o depășire de 3 la sută 
față de planul fixat inițial și de 8,3 
la sută în comparație cu realizările 
perioadei corespunzătoare a anului 
trecut. Pe această cale, uzina a obți
nut peste 90 la sută din sporul de 
producție realizat peste plan, și a- 
nume ; 985 tone de țevi, 760 tone 
de profile îndoite, 22 tone de tîm- 
plărie metalică.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, Uzina metalurgică din Iași 
a asimilat 16 tipuri de țevi și 6) ti
puri de profile solicitate de indus
tria constructoare de mașini. O largă 
dezvoltare cunoaște și sectorul care 
produce tîmplărie metalică. De men
ționat faptul că anul acesta se pro
duc la Iași 160 de tipuri și forme 
de ferestre 
s-a trecut și la pi 
metalice și alte el< 
strucții.

Din catalogul de produse-ghid, 
desprindem cîteva sortimente: țevi 
sudate pentru instalații cu diametrul 
între 3/8 și 4 țoii, țevi sudate pen
tru constiucții cu diametrul sub 
114,5 mm ; țevi sudate pătrate și 
dreptunghiulare cp suma laturilor 
mai mică de 220 mm ; țevi sudate 
trase la rece în precizie obișnuită și 
înaltă, cu diametrul între 12 și 60 
mm ; tuburi de protecție etanșe, tip 
PEL, pentru instalații electrice; 
profile cu pereți subțiri de uz ge
neral, speciale și pentru tîmplărie 
metalică, cu lungimea desfășurată 
a laturilor de 500 mm. Multe diD a- 
ceste produse sînt solicitate la ex
port, cumpărători din multe țări 
fiind atrași de calitatea constant su

in
iizi-

metalice, iar de curînd 
și la producția de uși 

lemente de con-

Comparativ cu .anul 1965, la ora 
actuală, uzina „Unirea" din Cluj — 
care are un rol important în dota
rea industriei ușoare cu mașini și uti
laje textile — realizează o produc
ție de 2,5 ori mai mare. în acest an, 
colectivul uzinei a avut sarcina să 
fabrice peste 1 200 diferite tipuri de 
mașini și utilaje, precum și o impor
tantă cantitate de piese de schimb, 
întrucît de livrarea la termen a a- 
cestor mijloace tehnice era nemijlocit 
legată intrarea în funcțiune a unor 
importante obiective ale industriei u- 
șoare. în cursul lunii iunie a.c., un 
colectiv format din reprezentanți ai 
Consiliului Economic, ai organelor lo- 
calp de partid, ai Ministerului In
dustriei Construcțiilor de Mașini și 
ai Ministerului Industriei Ușoare, 
împreună cu conducerea uzinei, au 
analizat aprofundat problemele, a- 
doptîndu-se un plan de măsuTi 
nit să faciliteze și să garanteze 
lizarea la termen a contractelor 
nomice.

Să vedem cum s-au îndeplinit 
șurile preconizate 
diul livrării mași
nilor și utilajelor 
necesare noilor o- 
biective ale indus
triei ușoare. O 
mare parte din 
contracte au fost 
onorate, unele cu 
anumite întîrzieri. 
Dar, pînă la mij
locul lunii noiem
brie, Filaturii din 
Oltenița nu i se 
livraseră încă 35 
carde de bumbac, 
Fabricii de ață din 
Odorhei 10 carde, 
iar filaturii „Vic
toria din Iași 68 războaie de mătase, 
ale căror termene au expirat de 
mult. Ca urmare, cu tot sprijinul pri
mit din partea forului de resort — 
care a restructurat sarcinile de plan 
la producția globală și marfă cu cî- 
tevă milioane lei — obligațiile con
tractuale tot nu s-au respectat în
tocmai ; mai mult, deși diminuați, 
indicatorii amintiți n-au fost realizați 
integral în 10 luni din acest an. Si
tuația s-ar putea complica și mai 
mult dacă nu se vor lua măsurile 
energice .cuvenite, ., pentru că de pe 
acum se prelimina nerealizarea în a- 
cest an a 38 de războaie pentru mă
tase și chiar a unui număr de car
de, a unei cantități de piese de 
schimb.

în încercarea de a justifica aceas
tă stare de lucruri, conducerea uzinei 
caută să arunce răspunderea pe ume
rii altora, pe cei ai forului de re
sort, ai unor întreprinderi de comerț 
exterior, ai furnizorilor interni, care 
nu i-au asigurat in termen anumite 
mașini-unelte și materiale. Fără în
doială, întirzierea sosirii din import 
a unor materiale, a mașinii de echi
librat dinamic, a dispozitivelor de 
rectificat sau a frezei portale de la 
Fabrica de mașini-unelte și agregate 
București a determinat uzina clu
jeană să recurgă la unele improvi
zații, la colaborări cp alte întreprin
deri. Toate acestea, însă, nu au frînat 
în mod hotăritor realizarea planului 
uzinei, a contractelor economice. La 
o recentă plenară a comitetului ju
dețean de partid se aprecia, redăm 
textual : „Cauzele obiective invocate 
peste tot și în toate ocaziile de către 
tov. Iosif Bot, directorul uzinei, și 
de~ către alți membri ai colectivului 
de conducere, nu justifică _nerealiză- 
rile din 
în urmă

si care este

me- 
rea- 
eco-
mă- 
sta-

în organizarea producției și a mun
cii, a folosirii unor metode perimate 
în pregătirea și conducerea procesu
lui de producție".

Perseverînd în a arunca răspunde
rea pe seama altora, chiar și la a- 
ceastă plenară directorul uzinei a in
vocat, printre altele, lipsa unor curele 
trapezoidale din import, pentru care 
un număr de mașini nu puteau fi 
puse în funcțiune. Cu puțin efort din 
partea serviciului aprovizionării uzi
nei, aceste curele au fost găsite, în 
zilele imediat următoare, în stoc su- 
pranormativ la uzinele „Tractorul" 
din Brașov ; numai că ele n-au avut 
ce acționa, mașinile respective aflîn- 
du-se încă pe benzile de fabricație. 
Așa se petrec lucrurile și la nivelul 
secțiilor și serviciilor uzinei. Mulți 
se. acuză reciproc și nu acționează 
hotărît pentru realizarea sarcinilor de 
plan ce le revin.

Așadar, adevăratele cauze pentru 
care unele dintre noile obiective ale 
industriei ușoare nu primesc, încă, 
mașinile și utilaj.ele de care au ne
voie se găsesc in uzina clujeană. 

L-am întrebat pe 
inginerul șef ad
junct de concep
ție, Oleg Juncu, 
de ce s-a tărăgă
nat asimilarea 
cardelor de 
bac. Ne-a 
puns : „Am 
dut circa 3
de zile cu asimi
larea războaielor 
de țesut și, cînd 
să intre în fabri
cație, forul de re
sort le-a scos din 
plan". Am discu
tat și cu secreta

rul comitetului de partid al uzinei, 
ing. Mircea Tăuțan, care ne-a spus :

— Producția cardelor de bumbac 
s-a împotmolit Ia sectoarele de con
cepție. Elaborarea și pregătirea fa
bricației . au fost tărăgănate luni de 
zile, iar războaiele pentru mătase au 
fost puse la o... parte, multă vreme.

— Există vreo justificare a aces
tor restanțe ?

— Nu, documentația pentru carde 
se află în uzină încă din 1967, iar 
comitetul de partid a . atras atenția 

și serviciilor 
luna noiem- 
că de atunci 

restanțelor, 
acestor car-

UZINA „UNIREA** DIN 
CLUJ IN FAȚA CAUZELOR 
REALE ALE CONTRAC-

bum- 
răs- 

pier- 
lunîsoluționată. Con- 

unor 
judi-

parte 
tractările, stabilirea 
termene de livrare 
cioase și livrarea efectivă, 
totul să meargă ca pe roa
te. Inginerul șef al între
prinderii. tov. Alexandru 
Bageac, ne relata că nici 
acum — cînd termenul de 
punere în funcțiune a pri
melor capacități a fost de
calat — nu sînt con
tractate toate utilajele'din 
țară, semne de întrebare 
ridieîndu-se mai ales la sta
ția de dedurizare și la po
durile rulante. Altele au 
termene de livrare necore
late cu necesitățile 
montaj. în fine, o 
categorie de utilaje 
sosit și sosesc cu întîrzieri 
de pînă la o lună, dar care 
încă nu deranjează — așa 
ni s-a spus Dacă acestea 
sînt aspectele concrete, a- 
tunci ce „impulsionează" șl

produce efectiv abia tn 
a d iua parte a anu
lui viitor). La această uni
tate, din cei 12 sala
riați existenți în trimes
trul I 1968, un număr de 5 
erau angajați în funcții fi- 
nanciar-contabile. Cu ce se 
ocupau cei 5 salariați tn 
vremea aceea 7 Au făcut o 
plată (cota organizării de 
șantier), apoi au achizițio
nat obiecte de inventar în 
valoare de 1 700 lei și. bi
neînțeles, au întocmit... ac
tele de încasare a salariilor 
cuvenite celor 12 angajați. 
Dintre cei 5 contabili, unul 
fusese adus de la Călărași, 
cu cheltuielile de transfer 
prevăzute de lege i atît de 
„necesar" a fost acest sa
lariat întreprinderii, încît . 
la 18 septembrie a.c. 1 s-a 
acordat transferul către 
altă unitate. ,

Tot aici s-au angajat sa-
■ lariați care nu știu prea 

clar ce treburi au : este ca
zul unor cadre tehnico-in- 
ginerești. In această situa
ție, lucrurile se complică, 
întrucît cei în cauză sînt 
proaspeți absolvenți ai fa
cultăților sau 
specialitate, 
aibă. în acest 
tact forma] cu . .
tainele adevăratei meserii. 
Pur și simplu, încep să se 
obișnuiască cu munca cu 
„hîrtiile", cu informările, 
cu activitatea funcționă
rească. Superficialitatea 
profesională își face loc 
ușor. Iată un exemplu. Din 
cei 15 ingineri repartizați 
din promoțiile de absol
venți ai ultimilor doi ani 
și angajați de fabrica a- 
mintită din Buzău, doi — 
Dorin Nuțescu și Radu Da
ni lă — au sarcina de a 
urmări șl impulsiona apro
vizionarea cu

TELOR NEONORATE

bănești res-

utilaie tehno-

de 
altă
au

decembrie 
zile din ia-

unii, 
de

școlilor de 
Ei ajung «â 
fel, un con- 
producția, cu

pe- 
a.c., 
sa
de-

lunile
1963
pro-

vii-

de salarii — s-au făcut 
angajări și la noile fabrici 
de zahăr din Corabia și O- 
radea. La ultima unitate, de 
pildă, deși în luna ianua
rie a.c. s-a hotărît ca pu
nerea în funcțiune să aibă 
loo în trimestrul al III-lea 
a.c. (cu un an întîr
ziere față de data inițial 
stabilită), totuși, în 
rioada februarie-lulie 
au fost angajați 12 
lariați — un șef
pozit zahăr, un facturist. 2 
normatori, 5 controlori teh
nici de calitate — care, e- 
vident, erau necesari numai 
după punerea în funcțiune 
a fabricii. S-au cheltuit, 
astfel, în mod inutil și ne
justificat din punct de ve
dere economic. 182 000 lei.

Dar nerespecțarea preve
derilor privind angajarea 
unor salariați nu se mani
festă numai în anumite u- 
nități ce au intrat recent 
în funcțiune, ci și la une
le al căror termen de în
cepere a fabricației este 
stabilit pentru acest ultim 
trimestru al anului, sau 
pentru 1970. Să .se fi trans
format această excepție în- 
tr-o regulă 7 Analiza aten
tă făcută la 20 obiective in
dustriale din subordinea 
Ministerului Industriei Ma
terialelor de Construcții și 
Ministerului Industriei Chi
mice, aflate încă în con
strucție, a relevat că. în 
trimestrul ! a.c., în 7 din 
aceste viitoare unități eco
nomice se angajaseră, în 
plus față de prevederile din 
documentație. 71 salariați, 
pentru ca, în trimestrul al 
III-lea a.c., acestora să li se 
mai adauge 39 salariați — 
fondurile de salarii plătite 
pînă în prezent însumind 
sute de mii de lei.

Pentru a se justifica a-

port, cumpărători din multe 
fiind atrași de calitatea constant 
perioară a produselor purtînd in
scripția „Fabricat în România, Uzi
na metalurgică-Iași".

Ce va însemna anul 1970 și cin
cinalul următor pentru uzina ieșea
nă ? Noi extinderi, spații mai bine 
utilizate, utilaje aduse la numitorul 
tehnicii mondiale, producție care 
pentru început va ajunge la un mi
liard lei anual și care va crește în 
continuare.

Dan MATEESCU

această unitate. Rămînerile 
sînt consecința defecțiunilor

(Urmare din pag. I) fără îndoială,

pentru 
și

le cultivaseră niciodată, 
care nu aveau experiență 
nici condiții materiale. De exemplu, 
cooperativei' agricole Adunații Co- 
păceni, județul Ilfov, i s-a impus să 
cultive două hectare cu praz, deși 
cooperatorii de aici erau obișnuiți 
cu alte specii legumicole. Producția 
a fost nesatisfăcătoare nu numai din 
cauza soiului mai puțin cunoscut, ci 
și a lucrărilor agrotehnice, care n-au 
corespuns cerințelor acestei plante. 
Este numai un exemplu din sutele 
de acest fel.

Se pare că de data aceasta există 
hotărîrea fermă de a organiza pro
ducția legumicolă pe baze noi. Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
a elaborat un complex de măsuri 
pentru dezvoltarea producției de le
gume în următorii ani, iar măsurile 
care sînt cuprinse în acest program 
au fost analizate pe larg de către or
ganele județene de partid și de stat, 
începind din 1970, fiecare dintre ju
dețele țării, pe baza tradiției și a 
posibilităților de care dispune, tre
buie să-și asigure, în cea mai mare 
parte, necesarul de legume pentru 
satisfacerea consumului local. In a- 
fară de aceasta. în 20 de județe, 
care se situează printre marile pro
ducătoare de legume, pe lingă or
ganizarea producției pentru satisfa
cerea nevoilor locale, urmează să 
se profileze unele cooperative agri
cole în scopul formării unui fond 
centra? dirijat necesar aprovizionării 
marilor orașe și centre muncitorești, 
asigurării materiilor prime pentru 
fabricile de conserve și acoperirea 
sarcinilor de export la legume. Este 
•vorba de 700 de cooperative agri
cole, care. începînd din 1970, vor 
cultiva 65 350 ha cu legume în în
tregime irigate.

Unitățile specializate în produce
rea legumelor vor dispune de o bază 
materială — răsadnițe, sere-înmulți- 
tor, solarii, mijloace necesare pentru 
mecanizarea lucrărilor — capabilă să 
asigure producții mult mai mari și 
de bună calitate decît pînă acum. 
Printre altele, vor fi amenajate 5 
ha sere-înmulțitor, 660 ha solarii, In
cit se va ajunge la 2 040 ha solarii. 
Pentru noile construcții legumicole 
și repararea celor existente, au fost 
repartizate importante cantități de 
materiale. în vederea procurării lor, 
pe lingă fondurile proprii destinate 
investițiilor, cooperativele agricole 
primesc importante credite de la stat.

Măsurile stabilite sînt, fără îndoială, 
bune. Să vedem cum sînt ele mate
rializate ?

în cooperativele agricole profilate 
în cultura legumelor, producția și 
munca urmează să se organizeze pe 
principiul fermei specializate condusă 
de un inginer horticultor, iar in cele 
cu suprafețe mai mici vor fi create 
brigăzi specializate. După cum ne-a 
informat tov. N. Marinescu, din Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii, 
planurile în ce privește producția 
legumicolă au fost definitivate în 
toate 
cole profilate în cultura legume
lor, — ------ — '—
rea contractelor. Direcțiile agricole 
au luat măsura ca grădinile să fie 
amplasate pe cele mai bune terenuri 
și cu surse de apă pentru irigare.

cele 700 cooperative agri-
iar acum are Ioc încheie-

Direcției agricole ju-col din cadrul
dețene Arad. Am grupat în cîte o 
cooperativă 3—4 nivelatoare cu trac
toarele respective, care lucrează sub 
îndrumarea directă a inginerului a- 
gronom. Așa s-a procedat 
Nădlac, Comlăuș. Aradu-Nou, 
tin, Șag. Dar- nivelarea cu 
tualele mijloace de care dispunem 
nu este suficientă, deoarece nu se 
poate face decît o lucrare superfi
cială. Ne-ar trebui screpere și buldo
zere cu ajutorul cărora pămîntul să 
fie deplasat, cu ușurință. Acum lu
crăm numai cu nivelatoare ușoare, 
care există la întreprinderile pentru

■ mecanizarea agriculturii"
In cooperativele agricole din alte 

județe situația este mult mai nesatis
făcătoare din acest punct de vedere, 
tn cele din județul Ialomița, suprafe-

.'

la
Șei-
ac-

terul Agriculturii și Silviculturii ? In 
sistema de mașini pentru legumicul
tura s-a prevăzut un nivelator, un 
modelator și o freză pentru sol. Insă 
nivelatorul respectiv, așa cum susțin 
majoritatea specialiștilor, este prea 
ușor și nu poat.e fi folosit decît. pen
tru denivelări mai mici ale terenului. 
S-au comandat nivelatoare eu cadrul 
lung, care sînt adecvate acestor lu
crări. însă de-abia din anul viitor 
vor fi livrate de către industrie. Ob
ținerea unor producții mari in legu
micultura fiind o acțiune de larg in
teres. este de datoria întreprinderilor 
care concură la realizarea acestui 
utilaj să grăbească producerea și li
vrarea lor pentru a .putea fi folosite 
cit mai repede în legumicultura

Paralel cu măsurile care se vor lua 
tn vederea asigurării acestor utilaje,

Producția de legume
Pentru a se face o legumicul

tura avansată, de mare randament, 
trebuie făcute lucrări de nivelare și 
modelare a solului care să permită 
extinderea mecanizării și irigațiilor. 
Neajunsurile care s-au manifestat 
în ceilalți ani în ce privește pro
ducția legumicolă s-au datorat și 
faptului că grădinile n-au fost ame
najate corespunzător, ceea ce a fă
cut ca nici puținele mașini și .uti
laje destinate acestui sector să nu 
poată fi folosite. Lucrîndu-se „gră- 
dinărește", dar cu forțe de muncă 
mai puține, grădinile de legume au 
fost invadate de buruieni, iar pro
ducția a fost nesatisfăcătoare atît 
cantitativ, cît și calitativ. Pen
tru înlăturarea acestui neajuns tre
buie să se treacă hotărît. la re- 
amenajarea grădinilor. Poate fi 
realizată această cerință? Poate, cu 
condiția unor eforturi suplimentare 
atit din partea industriei, care să asi
gure utilajele necesare, cît și a 
unităților agricole, care să folosească 
aceste utilaje.

în județul Arad, de exemplu, pînă 
la această dată au fost nivelate 700 
hectare. „Este un prim pas în a- 
ceastă direcție — ne-a declarat tov. 
Gh. Brînda, șeful serviciului horti-

țele nivelate sînt foarte mici. „Nu 
avem utilaje cu care să se facă a- 
ceastă lucrare — ne spune tov I. An- 
dreescu, șeful serviciului horticol din 
direcția agricolă a județului. Nivela
toarele existente la I.M.A sînt prea 
ușoare, încît trec peste bolovanii de 
pămînt scoși în urma arăturii". Dacă 
pe terenurile respective se făcea o 
irigare de aprovizionare, se putea și 
nivela terenul. Dar, după cum de
clara tov Andreescu, nu se pot face 
udări în grădini deoarece utilajele 
de la sistemele de irigații... au intrat 
în reparații.

Este aievărat că irigarea tn grădi
nile de legume ar fi permis să se lu
creze mai ușor Dar nivelarea depin
de, în ultima instanță, de existența 
utilajelor necesare La o recentă 
consfătuire organizată de Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii la I.A.S. 
„30 Decembrie" de lingă Capitală, la 
care au participat ingineri legumi
coli din cooperativele agricole și în
treprinderile agricole de stat, au fost 
proiectate diapozitive reprezentând 
lucrările de nivelare și modelare a 
solului în legumicultura și utilajele 
respective într-adevâr, ceea ce au 
văzut i-a încîntat pe specialiști. Dar 
tn afară de proiecții ce oferă Minis-

este necesar ca nivelatoarele exis
tente în cadrul I.M.A să fie folosite 
mai bine. Este dăunătoare pract.’ea 
unor conducători de cooperative a- 
gricole care au rețineri în ce pri
vește nivelarea teienurilor în gră
dinile de legume Deși există nume
roase asemenea utilaje, în județul 
Buzău s-au nivelat., în această toam
nă, numai 60 hectare, în Timiș - 
vreo 100 hectare. Botoșani — 10 ha.

Este adevărat că sînt terenuri care 
necesită lucrări de amploare mai 
mare în ce privește nivelarea. La Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii 
se afirmă că pe circa 18 000—20 000 
hectare grădină trebuie să se facă 
dislocări de pămînt pentru ca să re
zulte o suprafață plană. Or, pentru 
asemenea lucrări trebuie utilaje mai 
grele. S-a preconizat crearea unei 
întreprinderi care să se ocupe cu 
amenajarea terenurilor în grădinile 
de legume și care să fie dotată cu 
utilajele necesare. Dar pînă cînd se 
va realiza acest lucru, trebuie folo
site din plin nivelatoarele existente 
în cadrul întreprinderilor pentru me
canizarea agriculturii, utilajele mai 
grele din dotația întreprinderilor 
pentru lucrări de îmbunătățiri fun
ciare.

în cooperativele agricole se desfă
șoară un amplu program de extin
dere a serelor-înmulțitor necesare 
asigurării răsadurilor. In acest scop 
au luat ființă asociații intercoopera- 
tiste, care și-au propus construirea 
unor asemenea sere, unde vor fi pro
duse toate răsadurile necesare unită
ților asociate. In această toamnă, in 
județul Teleorman s-au constituit 11 
asociații intercooperatiste, care, și-au 
propus să construiască sere-înmulți- 

■ tor Ele sînt. amplasate la cooperati
vele agricole cu tradiție și experien
ță in cultura legumelor, printre care 
Drăgănești-Vlașca, Furculești, Pe
reții ■ Bujoru, Smîrdioasa, Olteni și 
Vitănești. Asemenea construcții se 
fac și în alte județe. Este un început 
bun. care trebuie continuat. De ase
menea, pentru asigurarea unor can
tități cit. mai mari de legume tim
purii. se construiesc 660 ha solarii, in
cit. anul viitor suprafața acestora 
va ajunge la 2 040 hectare. Spre deo
sebire de ceilalți ani, lucrările au 
început încă din toamnă. La con
sfătuirea care a avut, loc la I.A.S. 
„30 Decembrie" — și la care au parti
cipat inginerii horticultori din coope
rativele agricole care urmează să con
struiască solarii după modelul exis
tent. la această întreprindere — au 
fost purtate discuții ample cu privire 
la problemele care trebuie rezolvate. 
Ce a rezultat din discuțiile purtate?

S-au evidențiat ca pozitive măsurile 
luate ca scheletul solariilor să fie 
construit în toamnă, iar în primăva
ră să se "facă doar așezarea polieti- 
lenei și plantarea răsadurilor. Se știe 
că,'în acest tan, din cauza terminării 
cu întârziere a solariilor, producția 
de roșii a fost mai tardivă Din a- 
ceasta au avut de pierdut atît popu
lația. care nu a beneficiat de timpu
riu de cantități mai mari din aceste 
produse, cît și cooperativele agricole, 
care n-au putut încasa un preț co
respunzător. Există posibilitatea ca 
acest nea ions să fie evitat Pentru 
aceasta se cere ca întreprinderile 
care produc materialele de construcții 
— prefabricate din beton, țeava 
etc. — să grăbească livrările, iar uni
tățile agricole să ' 
de montare atît a 
cît și a solariilor 
cute de Ministerul 
viculturii și din 
constatări rezultă că lucrările respec
tive avansează greu.

Spunem aceasta, deoarece se cons
tată rămineri în urmă în ce privește 
livrarea stîlpilor de beton și a țevilor

termine lucrările 
serelor înmulțitor, 
Din sondajele fă- 
Agriculturii și Sil- 
propriile noastre

necesare construirii solariilor. Din 
cantitatea de 8 500 mc cît prevede 
planul s-au livrat numai 2 000 mc. 
Comenzile au fost făcute intr-adevăr 

‘tîrziu, soluția tehnică fiind definiti
vată abia la sfîrșitul lunii septem
brie. Nu este momentul să se 
caute vjnovați pentru această în
tîrziere, ci să se facă eforturi în ve
derea asigurării cît mai rapide a 
stîlpilor necesari solariilor. Nu pot fi 
admise sub nici un motiv tărăgănarea 
măsurilor de care depinde viitoarea 
producție de legume, repetarea ne
ajunsurilor manifestate în primă
vara acestui an în ce privește cons
trucția solariilor. Realizarea acestor 
lucrări trebuie urmărită pas ou pas 
de către organele agricole.

Aceeași atenție trebuie acordată și 
montării scheletului la solarii. în ju
dețul Dolj, unde această problemă a 
fost urmărită îndeaproape de orga
nele agricole, din cele 110 hectare 
solarii prevăzute a se realiza în tri
mestrul al IV-lea s-au și plantat stîl- 
pii pe 32 ha. In unitățile agricole din 
alte județe, deși materialele necesare 
au sosit de mult, lucrările se desfă
șoară foarte lent. în județul Olt. de 
exemplu, din 50 ha solarii s-au plan
tat stîlpii doar pentru două hectare, 
iar în cooperativele agricole din ju
dețele Timiș, Satu-Mare, Arad etc., 
deși materialele au sosit cu o săptă- 
mînă în urmă, lucrările respective nu 
au început. Se impune ca imediat ce 
sosesc materialele de construcții pen
tru solarii să continue plantarea stîl
pilor și instalarea țevilor. Concomi
tent cu construcția solariilor noi să 
se repare cele vechi, încît la primă
vară să se întindă doar foile de po
lietilenă și să se planteze răsadurile.

Constatările făcute cu prilejul an
chetei de față au scos în evidență 
faptul că măsurile luate de Ministe
rul Agriculturii și Silviculturii în 
vederea sporirii producției de legu
me au un caracter mai științific și o 
bază materială asigurată. Mai există 
însă numeroase probleme de rezolvat, 
cum ar fi aceea a amenajării tere
nurilor în grădinile de legume, me
canizarea în acest sector și asigura
rea semințelor asupra cărora vom 
mai reveni. Organele județene de 
partid și de star să urmărească rea
lizarea sarcinii ca, în județul respec
tiv, să se asigure necesarul de legu
me pentru satisfacerea consumului 
local. Este o problemă de care de
pinde buna aprovizionare a popu
lației cu aceste produse.

conducerii întreprinderii 
de concepție, încă din 
brie anul trecut, pentru 
se întrevedea apariția 
Cînd a început uzinarea _____ ....
de, au apărut greșeli în procesul teh
nologic, care au frînat realizarea la 
timp a unor repere. înlăturarea a- 
cestor defecțiuni se face acum eu 
multe eforturi, anevoios.

In uzină ni s-a vorbit și despre 
lipsa decalajului, cît de cit corespun
zător, între secțiile de prelucrare și 
montaj. „în loc să avem piesele la 
îndemînă pentru montaj, ne spunea 
maistrul Dumitru Clierecheș, pur și 
simplu le... luăm „calde" de la pre
lucrare ; stăm și așteptăm pînă se 
termină o operație sau alta și fugim 
cu piesa la montaj". Ce se întîmplă, 
deci, la prelucrare 7 Față de grafi
cele inițiale, secția avea o rămînere 
în urmă echivalentă cu capacitatea 
de producție pe o lună. „Nu avem 
suficientă capacitate de producție la 
prelucrare și sculărie. Mulți munci
tori sînt noi, unii nu-și realizează 
normele", justifica tov. Szabo Fran- 
cisc, Jnginer șef adjunct cu produc
ția- 
cea a ing. Vasile Demian, din comi
sia 
pal

— Tn iunie a.c., cînd s-a analizat 
situația de la „Unirea", în vederea 
accelerării ritmului de livrare a ma
șinilor și utilajelor textile, ni s-a 
vorbit de aceeași lipsă de capacitate 
productivă. împreună cu tovarășii din 
uzină, s-a calculat cu rigla capaci
tatea principalelor mașini-unelte și 
s-a constatat că nu lipsesc capacită
țile de producție, ci că ele prisosesc. 
Numai la freze și raboteze a ieșit un 
plus de capacitate de circa 2 000 ore.

De la strungarul Nicolae Maticek, 
unul din cei mai apreciați munci
tori ai uzinei, am reținut că S.D.V.- 
urile nu sînt in cantități suficiente 
și se gospodăresc anapoda. Munci
torii „fac coadă" la magazia de scu
le, iar cînd ajung la ghișeu li se spu
ne, adesea, că s-au terminat; atunci, 
muncitorii sînt nevoiți să solicite 
maiștrilor altceva de lucru. Există în 
uzină zeci și sute de repere la care 
se execută una, două sau trei ope
rații, dar pentru următoarea nu se 
găsește scula sau dispozitivul res
pectiv și ele sînt puse la o parte... 
pe linie moartă. Adăugind la a- 
cest.e deficiențe slaba disciplină a 
muncii, mai ales in schimburile doi 
și trei, datorită plimbărilor de ici- 
colo, prelungirii pauzelor de masă, 
precum și terminării lucrului înain
tea orelor programate, lipsurilor ne
motivate — se înțelege mai bine de 
ce capacitățile de producție nu sînt 
pe deplin folosite la „Unirea" din 
Cluj.

Conducerea uzinei trebuie să pri
vească realitatea în față, să acțio
neze energic in vederea onorării in
tegrale a contractelor economice. 
Fiindcă, după cum aprecia și ing. 
lakob luliu. secretar al comitetului 
municipal de partid, . la „Unirea" 
există rezerve interne insuficient fo
losite. Valorificarea hotărîtă a aces
tora ai diminua nerealizările și, poa
te, cu un efort deosebit, s-ar putea 
livra în întregime mașinile și utila
jele așteptate de beneficiari. „Este 
nevoie însă și de un sprijin mai ac
tiv din partea Centralei industriale 
mașini-unelte, din partea noastră, a 
tuturora — ne relata tov. secretar. 
Trebuie să ne gîndim și la planul 
anului 1970, la viitorul cincinal, cînd 
sarcinile uzinei cresc și mai mult, 
în uzină lucrează oameni harnici, 
specialiști pricepuți. Un lucru se cerej 
conducerea întreprinderii ar trebui să 
renunțe la stilul de muncă așa-zis 
pompieristic, de a rezolva numai 
ce. arde la degete și a lăsa la o parte 
perspectiva".

Contrapunem acestei păreri pe
economică a Comitetului munici-
Cluj al P.C.R. :

Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scinfeii*
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Am întîlnit la Baia Mare numeroase 
Inițiative vădind îndrumarea către 
cunoaștere și frumos a tineretului. 
Eforturile care se depun pentru edu
carea gustului și a aptitudinilor ar
tistice ale tineretului, a orientării 
lui pe făgașul unei armonioase dez
voltări a personalității sînt însă cu 
mult mai complexe și mai in
tense.

Aceasta se poate observa atît tn ca
drul școlii (anumite licee din Baia 
Mare, ca de altfel și din alte locali
tăți ale județului, dispunînd de re
viste proprii cu profil cultural) sau 
Institutului pedagogic (în cazul stu
denților), oa și al altor instituții de 
cultură existente tn oraș : casa de 
cultură și clubul cultural, Universi
tatea populară, teatrul, cenaclul li
terar, școala populară de artă eto. 
O rodnică activitate de educare ce
tățenească și cultural-artistică a ti
neretului am putut-o constata la clu
bul Exploatării miniere Săsar, situat 
într-un modern cartier al orașului, 
unde numai în ultimele trei luni s-au 
întreprins numeroase acțiuni de acest 
fel la care au participat numeroși ti
neri : în afara lectoratului de cultură 
generală pentru muncitorii minieri 
s-au desfășurat simpozioane, expu
neri pe probleme etice, patriotice, 
concursuri literare, seri distractive, 
călătorii imaginare cu diafilme etc.

O analiză asupra modului In care 
unele instituții de cultură din dife
rite localități ale județului înțeleg 
să răspundă cerințelor spirituale ale tineretului, să contribuie la educa
ția sa patriotică, cetățenească și ar
tistică in spiritul concepției mate
rialiste despre lume, al atașamentului 
față de patrie, față de idealurile de 
viață ale societății noastre, să-i in
sufle o atitudine responsabilă, di
namică față de muncă, ne-a dus insă 
la concluzia că între posibilitățile 
existente de împlinire a acestor 
stringente cerințe și realitate stăruie 
încă frapante decalaje Cum se explică 
această situație ? Am observat mai 
întîi că nu se întrezărește o concep
ție clară, unitară asupra organizării 
și desfășurării acestor acțiuni pentru 
tineret, de obicei sporadice, întîmplă- 
toare în activitatea unor case și că
mine culturale. Realitate evidentă 
mai ales în centre mai mici, adică 
tocmai acolo unde casa sau căminul 
cultural reprezintă singura sau prin
cipala instituție de cultură. Există 
chiar case de cultură în care nu nu
mai educația pentru tineret e inexis
tentă, ci, în genere, orice fel de ac
tivitate cultural-artistică, pe perioade 
mari de timp. Așa e cazul casei de 
cultură din Borșa. Am întîlnit un 
mare aflux de tineret în jurul ei și 
mulți dintre cei cu care am stat de 
vorbă ne-au declarat că, tn afară de 
filmul care rulează și, rareori, cîte 
un spectacol prezentat de vreun tea
tru sosit în turneu, casa de cultură 
nu le mal oferă de multă vreme alt
ceva. De aceea ei sînt nevoiți să par
curgă kilometri întregi pînă la clubul 
„Minerul" din Baia Borșa.

Prin vară, casa de cultură a 
avut totuși ceva activitate culturală, 
formația de dansuri, corul mixt și ta
raful obținînd rezultate frumoase la 
concursul al IX-lea al formațiilor ar
tistice de amatori. Acum și a- 
cestea au fost aproape aban
donate, probabil tocmai pentru că 
nu se află tn perspectivă nici un a- 
propiat concurs care să îndreptățeas
că efortul reactivizării lor în pripă. 
Această lipsă de preocupare pentru 
asigurarea unui climat cultural pro
pice educării artistice a tineretului 
se repercutează uneori nefavorabil 
asupra modului său de a se comporta 
și recepta spectacolele prezentate de 
teatrele care vin în turneu. Un spec
tacol de calitate, de puternică rezo
nanță patriotică, cu „Procesul Horia" 
de Al Voitin a prezentat aici Teatrul 
de Stat din Baia Mare. Era dezolant 
să vezi grupuri gălăgioase care ie
șeau și intrau în voie în sală tn 
timpul spectacolului, ignorînd parcă 
toată strădania valorosului colectiv 
de actori ai teatrului. Tov. Panciu 
Iosif, secretar al Comitetului orășe
nesc de partid Borșa. de la consti
tuirea fostei comune ca tînăr oraș, 
s-a declarat de acord că „în pe
rioada în care vechiul director a 
vrut să plece și după aceea munca 
culturală a stagnat", că nici tn aniî 
precedenți ea nu a excelat.

E, desigur, de neînțeles cum s-a to
lerat at’ta timp această situație. O 
activitate precară, cu totul sporadică, 
cu salturi anemice, alternînd cu lungi 
perioade de inerție, o activitate ce se 
reduce In esență la o instabilă for
mație de dansuri, la un cor și la un 
taraf, vădește lipsa de preocupare a 
celor însărcinați cu bunul ei mers, 
o nesocotire a posibilităților reale de 
a o îmbunătăți și dinamiza Se invocă 
de obicei motivul că personalul casei 
de cultură este insuficient pentru a 
putea organiza o activitate culturală, 
cetățenească de amploare și continui

tate, că e foarte greu pentru direc
tor — cum afirma tov. Bănuț Con
stantin — să tacă față atîtor activi
tăți. Această părere decurge, credem, 
dintr-o concepție greșită, unilaterală 
asupra rosturilor și atribuțiilor fac
torilor răspunzători de bunul mers al 
acestor instituții. Nu e vorba ca 
directorul să fie atoatefăcătorul. Ceea 
ce se cere însă, într-un înalt grad, e 
manifestarea spiritului de inițiativă, 
a unei atitudini receptive, responsa
bile și nu a uneia de resemnare, 
călăuzită după principiul „facem ce 
putem 1“ izvorît parcă dintr-un sen
timent de incurabilă izolare. Fără a 
întreprinde în mod frecvent, perio
dic, atente investigații — prin son
daje directe și consultări permanente 
cu organizațiile U.T.C. din școli, din 
întreprinderi — pentru evaluarea ne
cesităților și cerințelor spirituale ale 
tineretului, fără o atentă prospectare

anchetă în județul 
Maramureș

a posibilităților, a resurselor — o 
mare pondere avînd-o în acest sens 
intelectualitatea și tineretul local
nic — e foarte greu să organizezi o 
activitate de educație cetățenească, 
culturală și patriotică care să răs
pundă interesului său și cu atît mai 
puțin una care să-I antreneze efectiv 
în conceperea și desfășurarea acestor 
acțiuni. Cei 50 de profesori și învăță
tori ce predau la cele 7 școli gene
rale și la liceul din Borșa reprezintă 
în acest sens un potențial intelec
tual de neneglijat în inițierea și des
fășurarea unor bogate acțiuni cultu
ral-educative. iar cei 4 200 elevi, un 
tineret școlar destul de numeros și, 
după cum am putut constata, atît de 
dornic de a participa, nu numai ca 
spectator ci și ca organizator la ase
menea activități de care, pînă în pre
zent, a cam fost privat.

Absența unui program de perspec
tivă, fundamentat pe o cunoaștere 
temeinică a realităților, a posibilită
ților și cerințelor spirituale ale tine
retului se resimte și în activitatea 
fluctuantă a altor case de cultură, 
unele nu lipsite, în anumite direcții, 
de realizări. Planul de activitate al 
casei de cultură din Vișeul de Sus în
registrează cu minuție tn decursul 
anilor o serie de spectacole folclorice, 
muzical-coregrafice, de teatru, film, 
brigăzi artistice, concursuri și pro
cese literare Numai că asemenea ac
țiuni s-au desfășurat la lungi inter
vale de timp, iar cele cu caracter pa
triotic, educativ destinate tineretului 
sînt foarte rare în ultima vreme (ici- 
colo cîte un montaj, medalion sau 
moment poetic), iar unele lipsite de 
orice ecou.

„Ce oferim zilnic tineretului nos
tru ?“ — e o întrebare ce pare să 
preocupe totuși pe tov. Rusu loel, 
directorul casei de cultură, dar care, 
în mod concret, iși așteaptă încă răs
punsul concludent inlăuntrul acestei 
instituții care nu se poate mîndri 
pînă tn prezent — cum ar fi de dorit 
și necesar — cu o tradiție a activi
tăților educative pentru tineret.

Credem că lipsa participanților, 
care a dus la eșuarea unor inițiative, 
se datorește In bună parte tematicii 
alese, caracterului ei unilateral. 
Serile pentru tineret trebuie să 
vizeze o problematică care să se a- 
dreseze direct gîndirii și sensibilită
ții sale, de mare interes etic și so
cial care să-1 solicite la o dezbatere 
activă, la o responsabilă și pasionan
tă confruntare de opinii. Nu e 
de ajuns să popularizezi o acțiune 
atîta timp cît nu ai indiciile nece
sare — rezultate dintr-un larg sondaj 
al opiniilor tineretului, dintr-o me
reu reînnoită și cuprinzătoare ana
liză a preferințelor și înclinațiilor sale 
— că ea va Interesa cu adevărat și 
antrena cît mai mulți participanți. 
Aceste sondaje trebuie să devină o 
practică curentă in activitatea case
lor și căminelor culturale. Altmin
teri, concepute simplist, în limitele 
minimei rezistențe, atari activități, cu 
toate telefoanele și afișele de rigoa
re, riscă să se irosească într-un total 
anonimat. Sînt oare insolubile a- 
ceste probleme? Forurile cul
turale nu se confruntă de altfel 
pentru prima dată cu ele. O mai 
mare răspundere pentru îmbunătăți
rea continuă a acestei activități re
vine comitetului județean pentru 
cultură și artă. Faptul că mai sînt 
case de cultură care luni întregi ră- 
mîn fără director, în care activita
tea cultural-educativă a tineretului 
e practic inexistentă pe perioade 
lungi de timp poate fi remediat și, 
mai ales, preîntîmpinat printr-o mal

mare operativitate și sprijin din par
tea sa, printr-un mai stăruitor efort 
vizind Instruirea periodică și califi
carea celor ce conduc asemenea in
stituții de cultură. Comitetul ju
dețean U.T.C. a inițiat unele ac
țiuni de amploare menite a con
tribui la cuprinderea unor mase 
largi de tineri. A fost, astfel, orga
nizat un amplu concurs dotat cu 
premii, cu faze comunale, pe orașe și 
municipii, pe tema „Pagini din istoria 
eliberării". „In Baia Mare, ne spu
nea tov. Fetea Moise, șeful secției de 
propagandă a comitetului județean 
de partid — concursul acesta, primii 
cu mult interes de tineri, s-a orga
nizat pe întreprinderi, cei selectați 
concurind apoi la faza pe munici
piu". Tineretul băimărean și cel din 
alte localități ale județului a putut 
participa la o serie de manifestări 
cu caracter educativ-artistic inițiate 
de Uniunea Artiștilor Plastici in co
laborare cu membrii cenaclului 
„Nord" din Bala Mare. Așa au fost 
simpozioanele de plastică și poezie 
în cadrul cărora artiști plastici șl 
poeți au mers în diferite centre din 
județ unde au dialogat cu cei pre- 
zenți pe teme de creație. Asemenea 
acțiuni merită să fie extinse.

Educația cetățenească, patriotică șl 
artistică a tineretului — factor di
namic al evoluției societății noastre 
— nu poate fi o preocupare subsi
diară și întimplătoare, ci una per
manentă, consecventă, solicitind mult 
spirit de inițiativă și responsabilita
te din partea celor ce conduc acti
vitatea caselor și; căminelor cultura
le. Ea trebuie înțeleasă și concepută 
ca un proces continuu, de mare în
semnătate socială. Realizarea ei cît 
mai diversă și mal plenară depinde 
și de felul in care conducerea insti
tuțiilor de cultură reușește să con
lucreze cu organizațiile U.T.C., să 
atragă și să se bizuie în organizarea 
unor astfel de acțiuni pe potențialul 
Intelectual existent in fiecare locali
tate. Oferind tinerilor cît mai varia
te și interesante manifestări educa
tive, eultural-artistice, străbătute de 
un puternic suflu patriotic, adecvate 
înclinațiilor, gusturilor și cerințelor 
sale civice, intelectuale și spirituale, 
solicitîndu-le concursul la realizarea 
lor, casele, căminele sau cluburile 
culturale, celelalte instituții de cultu
ră din județ pot răspunde intr-o mă
sură tot mai mare menirii șl profi
lului lor, contribuind la înnobilarea 
spirituală a tinerelor generații, la e- 
ducarea conștiinței lor socialiste.

Mihai COSTEA

cinema

21.

• VA place Brahms T : PATRIA
- 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FAVORIT
- 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 , 20,30.
• Operațiunea Lady Chaplin :
SALA PALATULUI - 17,15 (seria 
de bilete — 3074) ; 20,15 (seria 
de bilete — 3076), REPUBLICA - 
8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ;
21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MELODIA

" 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;— 9;
20.45.
o Jocul care ucide s LUCEAFĂ
RUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.45, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ;
© Blow-up ! CĂPITOL — 9,45 ;
12.30 ; 16, CINEMATECA (în sala
cinematografului Union) : 9,45 ;
12 ; 14.
© Să trăim pînă luni : CAPITOL
— 18,30 ; 20,45.
O Cînd se aud clopotele : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
© Frații Karamazov B CENTRAL
— 10,30 ; 15 ; 19,30.
© Noile aventuri ale răzbunăto
rilor ! LUMINA - 8,45—16,15 în 
continuare ; 18,30 ; 20,45, FLO-
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 , 20,30.
G Program pentru copil s DOINA
— 9 ; 10.
• Corabia nebunilor : DOINA —
11.15 ; 14,15 ; 17,15 ; 20,15, DACIA
— 8—19,45 în continuare.
© Mondo cane î TIMPURI NOI
— 9—19 în continuare.
© Femeia îndărătnică ! FEROVI
AR — 9 ; 12 ; 15 ; 17,45 ;
EXCELSIOR — 9,30 ‘
18 ; 20,30, GLORIA
15 ; 18 ; 20,30.
© Beru și comisarul San Anto
nio : GRIVIȚA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI -
15.30 ; 18 ; 20,30, AURORA — 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
@ Soarele vagabonzilor : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE —
15.15 ; 17,45 ; 20.
• Testamentul doctorului Ma
buse ; BUCEGI - 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Omul momentului : UNIREA
— 15,30 ; 18.
© Noaptea : UNIREA — 20,15.
© Lupii albi : LIRA — 15,30 ; 18, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, VI-L.njpnjun — xu,ou j IO , .0,00, vx-
TAN — 15,30 î 18 ; 20,30.
O cît timp ești sănătos : LIRA 
— 20,15.
® Război
DRUMUL SĂRII — 15 ;
a Morțll rămîn tineri :
TARI ..............................
LAR —- .0,00 , XO I 00,00.
0 Căldura : COTROCENI — 15,30 ;
18 ; - "
e Vlrldlana i BUZEȘTI
18 ; 20,15.
e Galileo Galilei 1 PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
O Familia noastră trăsnită : 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

Nord-Vest : 
continuare ;

15,30 ;

— 15,30 ; 18. 
VIITORUL

?1 pace (seriile I șl II) : 
--------- 15 ; 19,30.

‘ : FEREN-
15,30 ; 18 ; 20,15, POPU- 
15,30 ; 18 ; 20,30.

20,30.

@ La Nord prin 
VOLGA — 10—16 în 
19,30.
• Tigrul ! VIITORUL 
© Totul de vînzare :
— 20,30.
• Baltagul : MIORIȚA — 9,30 ; 
12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Omul care valora miliarde : 
MUNCA — 16 ; 18 ; 20.
© Angelica șl sultanul s COSMOS
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Mal periculoase decît bărba
ții : TOMIS — 9,30—15,30 în con
tinuare ; 18 ; 20,15.

0 Opera Română : Lucia dl Lamermoor
o Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Studio) 1 
Părinți teribili — 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu) : Nepotul Iul Rameau — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahla) : Sfîntul Mitică Blajlnu — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie în 
crengile de sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : Enigma
tica doamnă „M" — 20.
0 Teatrul Giuleștl : Comedie cu olteni — 19,30.
O Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) : 
Papuclada — 16 ; (sala din str. Academiei) : Căluțul 
cocoșat — 17.
0 Teatrul de dramă șl comedie din Constanța (In sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : Invitație la castel — 
19,30
O Teatrul satiric muzical „Ci Tănase" (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Femei, femei, femei — 19,30.
e Circul de stat ; Ritmurile arenei — 19,30.

V
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Volumul „Martiriul Sfîntului Se
bastian" reunește o selecție de scrieri 
reprezentative pentru creația lui Eu
gen Barbu, vrednice de orice rigu
roasă antologie a nuvelei românești 
contemporane. Autorul a știut să des
prindă, în limitele genului respectiv, 
acele piese ce semnifică adevărata 
măsură a vocației sale de prozator i 
„Pe ploaie", „Prînzul de duminică", 
„Oaie și ai săi", „Patru pești", „Ziua 
unui pierde-vară", „Domnișoara Au
rica" etc.

E dificil de definit într-o formulă 
universul de viață al povestirilor și 
nuvelelor lui Eugen Barbu, univers 
nu lipsit de amploare și densitate și, 
mai ales, de diversitate - în pofida 
unor judecăți pripit unilaterale care 
l-ar considera pe prozator mai în 
largul său numai atunci cînd son
dează o lume cvasisuburbană din
tr-un trecut mai mult sau mai puțin 
indepărtat. Cîteva din reușitele au
torului izvorăsc, într-adevăr, din 
prospectarea unor asemenea medii 
(„Groapa", dintre romane, sau „Ziua 
unui pierde-vară"). Iată-1 însă pe 
prozator înfățișîndu-ne în „Pe ploaie", 
într-o semnificativă ipostază a ei, 
o lume rurală, lăuntric iluminată în 
obiceiurile și rosturile ei străvechi, 
cu felul ei specific de a reacționa 
în fața vieții și a morții sub iippulsul 
unei mentalități care, stigmatizată 
de asupriri și nedreptăți sociale, se 
vădește uneori permeabilă la super
stiții și prejudecăți Lunga agonie 
a lui Marin — ultimul din cei trei 
frați trăzniți tn cîmp, pe ploaie, pe 
cînd coseau — vegheată de privirile 
cernite, împietrite ale sătenilor, acea 
atmosferă încordată, apăsătoare, cu 
luciri spectrale ce învăluie pe omul 
tot mai livid și mai împuținat de 
puteri, au ceva din expresivitatea 
unui tablou reprezentînd o scenă 
tragic legendară. Din efortul său du
reros de a se sustrage pămintului. 
de a nu transforma ziua căsătoriei 
într-una funebră a tristeții, răzbate 
o mare robustețe morală, o tndîrjită 
sete de viață, refuzul de a se aco
moda cu nenorocirea, de a accepta 
cu resemnare apropiatul sfîrșit.

Nu numai vestea rostită ca din fn- 
tîmplare: „alaltăieri... i-a trăznit pe 
trei, sus, sub pădure" cu care unul 
din cei trei țărani aflați în comparti
mentul trenului „în vara anului se
cetei" intervine la un moment dat 
în discuție ne face să asociem „Prîn
zul de duminică" de precedenta scrie
re. Regăsim aici, la cei trei cosași, 
aceleași oțetite reflexe ale privirilor 
deprinse cu asprimea și duritățile vie
ții pînă la a deveni insensibile la 
splendorile peisajului și, mai ales, 
acel „fel de a fi" al omului simplu 
prin care fiece act al său, oricît de 
modest, de la așezarea alături „cu 
gesturi cuminți, cum ai așeza o ființă 
vie", a coasei — unealtă indispensa
bilă subzistenței lor — pînă la vor
birea tnceată, cumpănită, punctată

de mari tăceri, ori la solemnitatea 
modestei cine, totul pare a sugera 
o mișcare ceremonioasă — expresie 
a unei fundamentale, stenice atitu
dini în fața existenței. Emanația bul
bului de ceapă zdrobit încet de palma 
aspră, trudită a cosașului capătă în 
final o valoare simbolică. Nu e de 
altfel pentru prima dată cînd pro
zatorul recurge la simbol în intenția 
de a conferi dimensiuni mai adinei 
scrierilor sale In povestirea „Pa
tru pești" acvariul uitat, secătuit, 
cu scheletele calcinate, tumefiate ale 
peștilor exotici potențează în plan 
simbolic epuizarea unui sentiment, 
destrămarea unei iubiri, „regretul 
tragic că pierzi ceva frumos, de neîn- 
tors"; mărul înjumătățit pe care cu 
un gest frust i-1 oferă domnișoarei 
I. șoferul autocarului o face să tre
sară ca la descoperirea a ceva pre
țios. căutat aiurea, fără credința de 
a-1 mai afla vreodată, sugerîndu-se 
astfel ideea că lucrurile după care

ttnjim se află de multe ori la înde- 
mîna noastră și e de ajuns un mo
ment prielnic pentru a ne da seama 
de ele („Călătorie cu autocarul"). Un 
obiect, un lucru oarecare devine ast
fel focarul, nucleul către care con
verg elementele acțiunii și care-i 
revelă semnificațiile. Așa e cazul și 
cu scrierea „O canistră cu apă" în 
care e surprinsă starea sufletească 
a unor combatanți ce-și dau seama 
că luptă pentru o cauză nedreaptă, 
iremediabil pierdută. ,

Sînt scriitori pentru care unduirea 
stilului, arborescenta Uriașă a frazei, 
descripția analitică minuțioasă a stă
rilor sufletești constituie o preocu
pare predilectă. Deși lasă să se vadă 
un asiduu efort de elaborare și de 
construcție, în ceea ce au mai valo
ros, prozele lui Eugen Barbu sea
mănă cu acele tablouri asupra cărora 
penelul artistului nu mai zăbovește 
caligrafiind cu migală fiece frunză 
sau nervură a copacului ci se mișcă 
febril, în tușe repezi cu pastă supra
pusă, Rezultatul nu e mai puțin fruc
tuos. Cu un pronunțat simț al limbii 
vorbite în diferite medii și categorii 
sociale, vizibil și în arta remarca
bilă a dialogului („Oaie șl ai săi", 
„Ziua unui pierde-vară" etc sînt con
vingătoare în acest sens) sau a mo
nologului („Munca de jos"), Eugen 
Barbu conferă multă naturalețe și 
autenticitate situațiilor de viață și 
caracterelor Imaginate. Se remarcă 
simțul detaliului semnificativ, darul 
de a crea atmosferă, de a surprinde 
faptul de viață revelator. Chiar

atunci cînd capătă amplitudine pano
ramică, viziunea sa încorporează a- 
mănuntul caracteristic. Picarescul 
personaj „Gică hau-hau" din „Ziua 
unui pierde-vară" e nu numai prosto
vanul, regele vagabonzilor, pomana- 
giul și împăratul fără adăpost ci și, 
ca vînzător ambulant de ziare, ele
mentul mobil, însoțitorul care ne 
poartă prin hățișurile unei lumi de
suet balcanice de dughene și magher
nițe cu negustori aproape făliți, cu 
tîrgoveți și samsari, o lume ce pîriie 
din încheieturi, tot mai anacronică 
în promiscuitatea și șubrezenia ei, 
aidoma caterincilor ce răsună pe 
străzi de la un an la altul tot mai 
tînguitor dogite, dar în care apropia
tele mutații și seisme sociale își a- 
nunță din ce în ce mai iminent și 
implacabil izbucnirea. Fițuicile par
tizane cu care acesta își asaltează 
zilnic clienții cufundați în toropeala 
tabietelor zilnice informează despre 
marea criză economică pe fundalul 
căreia izbucnesc puternicele mișcări 
greviste. Dar în această pitoresc ve
tustă dioramă, în vînzoleala acestui 
adevărat creuzet uman, figurile se 
disting totuși cu claritate, în repedea 
perindare prin fața noastră ele ră- 
mîn memorabile, bine individualiza
te, alcătuind o adevărată galerie de 
portrete caracterologice ce popu
lează, însuflețesc țesătura vastei pîn- 
ze a Căii Griviței de acum cîteva de
cenii In „Domnișoara Aurica" și „Un 
tînăr frumos ca Ramon Novarro" re
găsim aceeași lume a contrastelor 
stridente și a degringoladei sociale 
constituită de data aceasta drept ca
dru pe care se desfășoară ^destinul 
tragic al „duduii" Carmen Popescu 
— victimă a propriilor imprudente 
elanuri — și acela, nu mai puțin 
dramatic, al domnișoarei Aurica că
reia șocul brutal al realității îi spul
beră întregul eșafodaj de iluzii, dîn- 
du-i dintr-o dată conștiința irosirii 
iremediabile a vieții. Multă finețe 
vădește prozatorul și în înfățișarea 
unei colectivități umane omogen de
pusă. Chipurile individuale se es
tompează părînd a se contopi în- 
tr-unul singur, tulburător ca semni
ficație și expresivitate. Elocvent în 
acest sens, de o impresionantă vera
citate e tabloul înfometaților din 
vremea secetei anilor 1946—1947 în 
„Oaie și ai săi".

Asemenea pagini eclipsează ca In
tensitate de viață și realizare artis
tică pe acelea din alte povestiri ca 
„Martiriul Sfîntului Sebastian") 
„Sfîrșitul vacanței" sau „Păunii" a- 
flate în chip evident sub nivelul po
sibilităților artistice ale autorului șl 
a căror prezență nu se justifică m 
recentu’ volum, edificator prin scrie
rile realmente durabile, valoroase, 
pentru puterea de creație a proza
torului Eugen Barbu.

Adrian ANGHELESCU

18,00 — Lumea copiilor t Daniela șl Așchluță... eroi de 
basm.

18.30 — Liceenii i „Note despre nota" (I). 
19,00 — Telejurnalul de seară.
19,20 — Intermezzo coregrafic.
19.30 — Atomul — această necunoscută : „Urme tn 

camera de ceață".
— Seară de teatru : „Candida" de G. B. Shaw. 

In distribuție . Beate Fredanov, Septlmlu Se
ver, Gheorghe Aurelian, Ion Caramltru, Dinu 
Dumitrescu, Ina Otllia-Ghlulea.

— Reflector — telefoileton cotidian.
— Arte frumoase.

20,00

22,00
22,10
22,25 — Telejurnalul de noapte.
22,40 - Varietăți pe peliculă.
23,10 — închiderea emisiunii.
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(Urmare din pag. I)

Sărbătorirea unor formații artistice
Comuna Micula, veche așezare 

din apropierea orașului Satu-Mare, 
a trăit duminică unul din eveni
mentele de seamă din viața sa i 
sărbătorirea a 100 de ani de la în
ființarea corului din localitate.

Luînd cuvîntul, tov Iosif Uglar, 
membru al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al comitetului județean al P.C.R., 
președinte al Consiliului popular ju
dețean Satu-Mare, a felicitat for
mația corală din Micula, pentru 
contribuția adusă la vasta muncă 
de culturalizare a maselor, tn con
tinuare. a înmînat profesoarei Ma
ria Condrea, dirijoarea corului, or
dinul „Meritul cultural" clasa a 
III-a, care a fost acordat corului 
din Micula, precum și alte distinc
ții atribuite de C S.C.A. și Comite
tul județean pentru cultură și artă

Satu-Mare unor membri al forma
ției sărbătorite. Cu aceeași ocazie, 
tov. Iosif Uglar a înmînat distincții 
ji corurilor din comunele Pomi șl 
Doba, care au sărbătorit recent 50 
de ani de activitate.

în aceeași zi a avut loc tn satul 
Sintești, județul Timiș, sărbătorirea 
a 80 de ani de la înființarea coru
lui din localitate.

Cu acest prilej, directorul cămi
nului cultural, Ioan Lera, a evocat 
Istoricul activității corului oc
togenar. Prof. Traian Sencu, 
vicepreședinte al Comitetului ju
dețean Timiș pentru cultură și 
artă, a dat apoi citire decretului 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, prin care se 
conferă corului din satul Sintești, 
pentru activitate îndelungată și

merite deosebite In mișcarea artis
tică de amatori, Ordinul „Meritul 
cultural" clasa a III-a. Au fost, de 
asemenea, distinși cu ordinul „Me
ritul cultural" clasa a IV-a și a 
V-a și cu medalia „meritul cultu
ral" clasa I și clasa a H-a 14 
membri ai corului.

Intr-o atmosferă entuziastă, cei 
prezenți la aniversarea corurilor 
din Micula și Sintești au adresat 
telegrame Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului NICOLAE CEAUȘESCU, in 
care șe exprimă recunoștința și 
dragostea față de conducerea par
tidului pentru condițiile create dez
voltării artei și culturii tn patria 
noastră.

(Agerpres)

ȘTIRI 
CULTURALE

Luni dimineața s-a deschis la Casa 
de cultură Herăstrău din Capitală 
expoziția „In sprijinul bibliotecilor", 
organizată de Fondul de stat al căr- 

~ ții, sub patronajul Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă.

La Casa oamenilor de știință din 
București se desfășoară lucrările se
siunii de comunicări științifice or
ganizate de Institutul de istoria artei 
al Academiei — sectorul de istoria 
muzicii.

Ansamblul folcloric al Casei de cul
tură din Sinaia a plecat luni într-un 
turneu în Franța. Cei peste 40 de ar
tiști ai ansamblului vor prezenta, pe 
scene din Paris și din alte localități 
apropiate, spectacole cuprinzînd piese 
muzical-coregrafice din principalele 
zone folclorice ale României, precum 
și o suită de dansuri de pe Valea Pra
hovei.

In Editura Medicală a apărut „Dic
ționarul medical" volumul I și al 
II-lea — lucrare vastă de un înalt ni
vel științific, cuprinzînd aproximativ 
40 000 de termen, medicali selecțio
nați după principiul frecvenței lor în 
limbajul medical actual și în lucrări
le de specialitate sau de cultură me
dicală universală.^

A apărut broșura „Programele 
concursului de admitere în liceu pen
tru anul școlar 1970—1971".

(Agerpres)

artă a realităților
De cîțiva ani în

coace, toți acei care se 
interesează de evoluția 
artelor noastre plas
tice asistă la pasio
nante discuții purtate 
cu pasionată compe
te iță și în „opiniile" 
publicate în presa coti
diană privind drumul 
ce ar fi bine să-l ur
meze artele noastre 
plastice, mai cu seamă 
pictura.

Disputa ca atare tre
buie salutată cu deose
bită satisfacție și a- 
tunci cînd este purtată 
tn contradictoriu, de
oarece această stare de 
vie agitație constituie 
și garanția că artele 
plastice acționează și 
evoluează ca un orga
nism viu in căutarea 
celei mai potrivite for
me pentru a răspunde 
în felul ei la importan
tele probleme ce se i- 
vesc în viața contem

porană, la aspirațiile, 
nădejdile și bucuriile, 
la greutățile și neca
zurile ei.

Sub influența ne
mijlocită a științelor, 
modul nostru de viață 
suferă modificări fun
damentale. Fenome
nele industrializării și 
mecanizării agricultu
rii produc schimbări 
calitative deosebit de 
pronunțate în structura 
societății. Viața, pri
vită prin prisma com
plexității sale, este 
constituită în ultimă a- 
naliză din suma reali
tăților noastre contem
porane. Ia modelarea 
cărora participă toți 
cetățenii patriei noas
tre.

Artiștii plastici ins- 
pirîndu-se din aceste 
realități vor găsi fără 
îndoială și cele mai' 
potrivite mijloace pen-

Petre ABRUDAN

tru a le exprima tn 
formă artistică

Arta populară, folclo
rul de o netăgăduită 
frumusețe și autentici
tate, moștenire cizelată 
de meșteri anonimi cu 
răbdare, gust și cu un 
nemărginit bun simt 
de-a lungul secolelor, 
și-au găsit o binemeri
tată apreciere Nimic 
nu mi se pare mai fi
resc decît accepțiunea 
că modul în care fol
clorul și artele popu
lare se inspiră și ex
primă realitatea arată 
și sensul în care pot fi 
căutate posibilitățile 
pentru a lega tradiți
ile cu aspirațiile artei 
noastre contemporane 
Motivele ornamentale 
antropomorfe, zoomor

fe sau vegetale folosite 
în diferitele ramuri 
ale artei populare au a- 
vut ca sursă de inspi
rație acele vietăți și 
elemente din natură 
care formau mediul 
ambiant al omului cu 
care și asupra cărora 
acționa în munca sa de 
toate zilele. Acestea la 
un loc formează reali
tatea acelor creatori 
anonimi care de-a lun
gul timpurilor au cre
at, au adăugat noi și 
noi frumuseți, noi și 
noi motive moștenirii 
din strămoși, contribu
ind la conturarea și în
chegarea unei spiritua
lități specifice. Cola
borarea neîntreruptă a 
generațiilor la făurirea

frumosului aplicat 
foarte adesea unor u- 
mile obiecte uzuale din 
lemn, ceramică, țesă
turi, cu un deosebit 
simț al proporțiilor, al 
echilibrului volume-y 
lor, al nobleței și ele
ganței formelor, al ar
moniei cromatice și al 
ritmurilor au asigurat 
calitățile de perma
nentă valoare ale artei 
populare. Aceste re
flecții nu constituie o 
pledoarie pentru prac
tica unui epigonism de 
artă populară sau pen
tru vreun alt fel de 
epigonism

Dacă vreodată i-ar 
trece cuiva prin gînd 
să mă întrebe de ce cu 
puține excepții com
pozițiile mele figura
tive abordează viața, 
lupta, munca oameni
lor de la sate, de ce 
am preferat peisajul 
rural, sau obiectele șl

motivele artei popu
lare, răspunsul numai 
în aparență este mai 
complicat. Deoarece 
creațiile de artă popu
lară au luminat fondul 
sumbru al luptei pur
tate pentru existență 
de cei ce-mi erau 
mamă, tată sau stră
moși De aceste crea
ții sînt legate toate 
bucuriile oferite de sa
tul în care poposeam 
adesea și cu drag In 
anii copilăriei, de fru
musețile arhitecturale

Justețea promovării 
unei arte desfășurate 
pe coordonatele reali
tăților și tradițiilor 
noastre trebuie în mod 
deosebit subliniată 
Gîndită și realizată cu 
respectul și dragostea 
cuvenită arta noastră 
va fi prețuită ca o va
loroasă contribuție la 
definirea artei contem
porane.

re a moștenirii științifice și filozo
fice pe care ne-au lăsat-o înaintașii 
ne oferă o multitudine de idei, teze, 
teorii interesante, care, la timpul lor, 
n-au avut decît un răsunet minim 
și au fost uitate tn mod nejustificat. 
Recunoașterea postumă nu poate re
para prejudiciile cauzate științei 
prin circulația restrînsă a ideilor po
zitive și prin lipsa de asimilare — 
la momentul oportun — a ideilor fe
cunde. Neîncrederea cu care este 
tntîmpinată orice idee ce nu se ar
monizează cu modul curent de gîn- 
dire din domeniul respectiv face să 
se uite că adevărul științific este 
relativ și că în știință progresul ca
litativ este determinat tocmai de 
felul nou de a se pune problemele 
(și nu numai d? noile metode de a 
le rezolva) Istoria științelor arată; 
de altfel că nu rareori contribuții 
de cotitură au venit tocmai din par
tea unor oameni de știință fără a- 
partenență oficială la domeniul res
pectiv (Pasteur de exemplu, ale că
rui descoperiri an făcut epocă tn 
microbiologie a fost chimist).

In sfîrșit. menționăm și confuzia 
ce se face între ipoteza preliminară 
și interpretarea faptelor. Se susține 
frecvent că orice idee științifică tre
buie să fie susținută de o „pădure 
de fapte", că munca de tip teoretic 
trebuie să fie o prelungire sau o 
încoronare a celei experimentale sau 
practice. Se uită însă că în știință 
există tipuri variate de cercetători, 
că rareori un bun experimentator 
are o gîndire abstractă la fel de 
valoroasă : largi drumuri au fost 
deschise de teoreticieni care în viața 
lor nu au efectuat un experiment 
(și printre ei îl putem cita pe A. 
Einstein)

Tntr-una dintre cărțile sale, cu
noscutul astronom englez Fred Hoyle 
discută în treacăt, dreptul la viață 
al ipotezelor, dreptul lor Ia „lumina 
tiparului" El relatează cazuri în 
care idei prețioase au fost veșteji
te în numele seriozității științei, 
blocîndu-li-se răspîndirea și valori
ficarea, pentru ca, ulterior, ele să 
se afirme sub alte denumiri și — 
eventual — sub un alt drapel. Hoyle 
tși pune Întrebarea i „Ce trebuie să 
întreprindă un tînăr cercetător, cînd 
alții mai vîrstnici decît el, oameni 
cu cea mai mare experiență, pentru 
care probabil simte cel mai mare 
respect, îi spun că nu valorează ni
mic o ipoteză de a cărei importam 
el este convins ? Cred că cel mai bun 
sfat ce 1 se poate da este să-și pu
blice lucrarea. într-o formă nu prea 
extinsă Ajunge și o singură pagină".

Cu douăzeci șl Jnci de ani în ur
mă, ing Paul Postelnicu, azi pro
fesor universitar, ajunsese la con
cluzii interesante privind analogiile 
dintre unele sisteme electronice și 
sistemele biologice, conturînd des
tul de limpede importanța circuite
lor cu reacție pozitive. El a căutat 
zadarnic un debușeu publicistic pen
tru scurta lucrare redactată atunci, 
care a rămas pînă azi în manuscris. 
In acest manuscris, autorul susținea 
lucruri care, mai tîrziu, au consti
tuit teze de bază în cibernetică 
(După cum se știe, Norbert Wiener

utilizează și el analogii între siste
mele electronice și sistemele bio
logice) Pentru că nu s-a găsit „pa
gina de tipar" necesară publicării 
ideilor sale, ing. P. Postelnicu nu s-a 
putut înscrie, printr-o contribuție 
românească, în rîndurile precursori
lor ciberneticii.

Alt caz este cel al unul inginer 
constructor, Florin Popovici. Inves
tigații teoretice l-au dus la presu
punerea că și în celulele vii au loo 
transmutații de natură nucleară. Ce
lula vie ar folosi o parte din ener
gia astfel eliberată pentru activită
țile vitale și diviziune. Această ipo
teză-deschide o nouă perspectivă 
înțelegere și, poate, de terapeutică 
a cancerului. Este adevărat că auto
rul s-a bucurat un timp de spri
jin moral și material, dar nu din 
partea specialiștilor în materie. A 
experimentat în condiții neprielni
ce, rezultatele obținute nu au fost 
valorificate, dificultățile întîmpina- 
te în calea publicării lor n-au putut 
fi depășite. Cu amărăciune, ing. FI. 
Popovici a constatat recent că ipote
za unui inginer american, după care 
fenomenul canceros poate fi analo- 
gat cu o reacție nucleară în lanț, se 
bucură nu numai de atenția specia
liștilor din S.U A., ci și de interesul 
presei internaționale, inclusiv al ce
lei românești Nu intrăm în discuția 
de fond a problemei Remarcăm nu
mai că ipoteza ing FI Popovici nu 
este chiar atît de bizară încît să 
nu poată fi acceptată ca idee de lu
cru.

S-ar putea da șl alte exemple de 
' rezistență față de apariția unor ast
fel de materiale, în publicațiile de 
specialitate Chiar cercetătorii ști
ințifici întîmpinâ dificultăți în va
lorificarea ipotezelor și lucrărilor de 
concepție în revistele editate de in
stituțiile de care aparțin, dacă nu 
fac parte efectiv din conducerea in
stitutului sau a revistelor respective. 
Iar propunerile repetate ale Editurii 
științifice, de a edita un organ publi
cistic destinat să difuzeze în nrimul 
rînd contribuții de tip teoretic, nu 
s-au bucurat de snrijinul necesar al 
autorităților științifice.

Ar exista și o altă tehnică potri
vită pentru schimbul de idei, pen
tru comentarii, pentru sugestii, pen
tru propuneri : rubrica scrisorilor 
către redacție. în ultima vreme, o 
revistă engleză medicală de mare 
prestigiu rezervă cu regularitate, în 
fiecare săptămînă, o secțiune a cu
prinsului său formulării de ipoteze. 
Pentru că fiecare ipoteză este privi
tă ca o inițiativă teoretică a unei 
cercetări viitoare, ea este oferită ge
neros cititorilor. printre care s-ar 
putea găsi persoane capabile să o 
concretizeze.

„Dreptul la viață" al ipotezei nu 
este numai (sau în primul rînd) un 
drept individual al omului de știin
ță, ci și un miiloi important de va
lorificare socială a potențialităților 
științifice Și nu trebuie să pierdem 
din vedere faptul că o astfel de va
lorificare necesită promptitudini. 
La viteza de desfășurare a vieții 
contemporane, urgența este un impe
rativ cultural Amînările duc la 
pierderea priorităților, la descura
jare. la ecouri psihologice negative de 
durată Există o „uzură morală" a 
ideilor ca și a mașinilor și cea din
ții se produce uneori mai rapid I- 
deabil este să prețuim la maximum 
timpul și să nu irosim nici o iniția
tivă ce se anunță cît de cît utilă I
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Prîmîr® fa Consiliul de Stat Cronica zilei
Vicepreședintele Consiliului de 

Stat, Emil Bodnaraș, a primit luni 
dimineața delegația Procuraturii ge
nerale a Republicii Populare Po
lone. condusă de procurorul gene
ral, Kazimierz Kosztirko, care face 
o vizită în țara noastră.

*
Cu prilejul vizitei fn țara noastră 

a delegației Procuraturii generale 
din R.P. Polonă, procurorul general 
al Republicii Socialiste România, Au-

5

IA CONGRESUL UNIONAL Al MOZNfflR
tuni dimineața s-a înapoiat în 

Capitală delegația Uniunii Naționale 
a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție și Ministerului Agriculturii și 
Silviculturii, condusă de tovarășul 
Vasile Vîlcu, președintele Consiliu
lui Uniunii Naționale a Cooperative
lor-Agricole de Producție, care a 
participat la cel de-al III-lea Con
gres unional al colhoznicilor care 
a avut loc la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de An
gelo Miculescu, ministrul agricul
turii și silviculturii, Gheorghe Pe
trescu, prim-vicepreședinte al Con
siliului Uniunii Naționale a Coopera

few® textilă „Moldova11—Botoșani 
la două decenii de activitate

Uzina textilă „Moldova" din Boto
șani a împlinit 20 de ani de activi
tate. Jubileul a prilejuit o rodnică 
sesiune <5 ?comunicări tehnico-știin- 
țifice, avînd ca temă o problemă de 
mare actualitate, precum și deschi
derea unei expoziții ce relevă dru
mul parcurs de acest colectiv în pe
rioada 1949—1969.

La adunarea festivă consacrată săr
bătoririi celor două decenii de la în
ființarea întreprinderii, una din pri
mele ..mari construcții industriale ri
dic; re în Moldova, ing. loan Floa- 
reș, directorul general al combina
tului textil, și muncitori ai între
prinderii au vorbit despre realiză
rile obținute de uzină în cei 20 de 
ani.

Colectivul sărbătorit a fost apoi sa
lutat de tov. Gheorghe Ghinea, mem
bru al C.C. al P.C.R., prim-secre- 
tar al Comitetului județean de partid 
Botoșani, președintele consiliului 
popular județean.

în încheiere, cel prezenți la adu
nare au aprobat cu puternice aplauze
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ILMANAHUL
1970

vă Însoțește pe parcursul unui an Întreg cu informația 
sa completă și pusă la zi, cu opiniile unor personalități 
marcante din țară și din străinătate în cele mai impor

tante probleme ale contemporaneității

DIN CUPRINS s investigațiile sociale cu privire Ia lu
mea anului 2000, raporturile individ — societate, uni
versul sentimental, evoluția muncii moderne, sondajul 
de opinie publică, civilizația contemporană; ghidul Ro
mâniei 1970; codul politeții; ghidul hotelier al țării; 
prezentarea bibliotecilor lumii; documentarul despre 
Lună ; abecedarul părinților ; compendiul explorărilor 
submarine ; testele automobilistului ; umor, teste distrac
tive, caricaturi ; istoria costumelor, a mobilierului.

Fiecare ALMANAH SCÎNTEIA 1970 
conține o CARTE POȘTALĂ care vă invită să vă 

spuneți părerea asupra cuprinsului

£$ ctoșwnfe și în librăriile 
. din întreaga țară

La primire, desfășurată Intr-o at
mosferă cordială, tovărășească, a 
participat Alexa Augustin, procu
rorul general al Republicii Socialis
te România.

★

gustin Alexa, a oferit luni un dejun, 
iar ambasadorul Poloniei la Bucu
rești, Jaromir Ocheduszko, un coc
teil. (Agerpres) 

tivelor Agricole de Producție, de alți 
membri ai conducerii celor două ins
tituții.

Au fost de față V. S. Țikunov, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al U- 
niunii Sovietice la București, și 
membri ai ambasadei.

★
La plecarea din Moscova, pe aero

portul Șeremetievo, delegația a fost 
salutată de V. Mațkevici, ministrul 
agriculturii al Uniunii Sovietice, și 
alte persoane oficiale sovietice, pre
cum și de Teodor Marinescu, amba
sadorul României în Uniunea Sovie
tică.

(Agerpres)

textul unei telegrame adresate Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului N1COLAE 
CEAUȘESCU, in care se spune, în
tre altele : „Sărbătorind două dece
nii de activitate a uzinelor textile 
„Moldova" din Botoșani, colectivul de 
muncitori, ingineri și tehnicieni, în 
frunte cu comuniștii, își exprimă 
profundul atașament față de politi
ca științifică, clarvăzătoare a parti
dului nostru, subordonată ridicării 
României socialiste pe cele mai 
înalte culmi ale progresului și civi
lizației umane.

Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că întreaga noastră pu
tere de muncă, pasiune și pricepere 
vor fi integrate în efortul general al 
națiunii noastre de materializare a 
mărețelor prevederi adoptate de Con
gresul al X-lea, pentru făurirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tată în patria noastră".

. (Agerpres)

\\
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TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu. a primit o telegramă din 
partea ministrului afacerilor externe 
al Republicii Populare Mongole, Luv- 
santorjiin Toiv, prin care își exprimă 
mulțumiri pentru felicitările adresa
te cu prilejul celei de-a 45-a aniver
sări a proclamării Republicii Popu
lare Mongole.

O DELEGAȚIE 
A MINISTERULUI 

COMERȚULUI INTERIOR 
DIN R. P. BULGARIA 

A SOSIT ÎN CAPITALĂ
O delegație a Ministerului Comer

țului Interior din Republica Populară 
Bulgaria, condusă de ministrul Peko 
Takov. a sosit luni în Capitală în 
vederea semnării protocoalelor pri
vind schimburile directe de mărfuri 
și colaborarea tehnico-științifică pe 
anul 1970 cu Ministerul Comerțului 
Interior din țara noastră. La sosire, 
oaspeții au fost întîmpinați de Ni
colae Bozdog ministru] comerțului 
interior, de funcționari superiori din 
acest minister. Au fost de față 
membri ai Ambasadei Bulgariei la 
București.

SOSIREA 
NOULUI AMBASADOR 

AL R. P. UNGARE
Luni seara a sosit la București Fe

renc Martin, noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al R. P. Un
gare în Republica Socialistă România.

„SĂPTĂMÎNA 
TEHNICĂ ITALIANĂ"

începînd de luni, în Capitală se 
desfășoară „Săptămîna tehnică italia
nă", organizată de Institutul italian 
pentru comerț exterior, sub patro
najul Ministerului Comerțului Exte
rior al Italiei și auspiciile ambasa
dei acestei țări la București. La 
festivitatea de deschidere au parti
cipat Victor lonescu, președintele 
Camerei de Comerț, conducători ai 
unor întreprinderi românești de co
merț exterior, precum și Niccolo 
Moscato, ambasadorul Italiei la Bucu
rești, alți șefi de misiuni diplomatice. 
Au rostit cuvîntări Luigi Caiazza, 
subsecretar de stat la Ministerul Co
merțului Exterior al Italiei, și Ni
colae Nicolae, adjunct al ministrului 
comerțului exterior. Timp de șapte 
zile, specialiști din această țară vor 
ține conferințe tehnice, ilustrate cu 
filme și diapozitive în domeniul e- 
lectronicii și al prelucrării lemnului. 
Cu același prilej, a fost organizată 
în holul sălii mici a Palatului o ex
poziție care prezintă aparate radar, 
electronice-nucleare pentru industrie 
și cercetare, aparatură radiologică 
oentru medicină și utilizări indus
triale, diverse mașini pentru prelu
crarea lemnului.

★
La invitația Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, luni la 
amiază a sosit în Capitală Alexei 
Vladimirovici Romanov, președin
tele Comitetului pentru cinemato
grafie de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. în timpul șederii în 
România, oaspetele sovietic se va în
tîlni cu cineaști români, va vizita 
studiourile cinematografice din Bucu
rești, și alte instituții culturale din 
Capitală și din țară.

■Ar
Luni dimineața s-a înapoiat în Ca

pitală delegația Ministerului Energiei 
Electrice, condusă de ministrul Oc
tavian Groza, vicepreședinte al Con
siliului executiv internațional a’ 
Conferinței mondiale a energiei, care 
a luat parte la ședința Comitetului 
administrativ al acestui organism, 
desfășurată la Moscova, în zilele de 
27—28 noiembrie.

★
Luni seara s-a înapoiat fn Capi

tală. venind din R.D. Germană, mi
nistrul construcțiilor industriale, Ma
tei Ghigiu, care a participat la lu
crările celei de-a XXVII-a ședințe 
a Comisiei permanente pentru con
strucții din cadrul C.A.E.R.

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat a- 

nunță că la tragerea de amortizare a 
asigurărilor mixte de viață pentru luna 
noiembrie 1969 au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :

P.I.O.; H.S.Z. ; W.K.H.; C.R.S.;
J.I.M.; M.D.A. ; F.O.A. ; U.C.E.

Toți asigurații care au polițele în 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații, ale că
ror litere sînt înscrise în ordinea ieși
rii la tragere, se vor prezenta la uni
tățile ADAS, pentru a-și primi su
mele cuvenite.

S-a înapoiat fn Capitală, venind 
din Ungaria, delegația română con
dusă de conf univ. Virgiliu Radu- 
lian, președintele Consiliului națio 
nai al organizației pionierilor, ad
junct al ministrului învățâmîntului, 
care a reprezentat țara noastră la 
Conferința internațională pentru 
drepturile copilului, prilejuită de a- 
niversarea unui deceniu de la adop
tarea de către O.N.U. a Declarației 
drepturilor copilului. La această 
conferință, la care au participat 29 
de organizații naționale și 12 inter
naționale, delegația română a adus o 
contribuție activă. Participanții au 
aprobat propunerile delegației noas
tre ca în 1970 — Anul internațional 
al educației — să fie organizată în 
România Conferința internațională 
„Educația copilului în fața progre
sului științei și tehnicii contempo
rane".

★
La Institutul de petrol, gaze și 

geologie din București - s-a deschis 
luni dimineața ediția 1969—1970 a 
cursului internațional post-universi- 
tar de perfecționare în domeniul ra
finării petrolului și industriei petro
chimice, la care sînt înscriși absol
venți ai unor institute de învățămînt 
superior din Brazilia, Bulgaria, Ceho
slovacia, Columbia, Ecuador, Egipt, 
Iugoslavia, Mali, Peru și Ungaria 
Cursul este organizat de Ministerul 
învățâmîntului, Ministerul Petrolului 
și Institutul de petrol, gaze și geo
logie — sub egida Comisiei naționale 
române pentru U.N.E.S.C.O.

*
La invitația Consiliului Național 

al organizației pionierilor, ne vizi
tează țara o delegație a Organizației 
de pionieri „V. I. Lenin" din U.R.S.S 
Delegația a vizitat Palatul pionieri
lor din București, școli, case ale pio
nierilor, muzee, s-a întîlnit cu co
mandanți de pionieri și activiști ai 
consiliilor județene ale organizației 
pionierilor din județele Prahova și 
Brașov.

★

Luni a plecat în India o delegație 
de cineaști români condusă de re
gizorul Mircea Drăgan, secretar ge
neral al A.C.I.N., pentru a partici
pa la Festivalul filmului românesc 
de la Chandigar, precum și la Fes
tivalul internațional al filmului și 
retrospectiva mondială a filmului, 
de la New Delhi La prima manifes
tare vor fi prezentate nouă filme ar
tistice și șapte scurt-metraje româ
nești. La Festivalul internațional din 
capitala Indiei, cinematografia noas
tră prezintă, la secția necompetitivă, 
filmul „Columna", iar la retrospec
tivă, filmul „Codin".

*
Luni s-a înapoiat fn Capitală de

legația Uniunii Tineretului Comunist, 
condusă de tov. Iosif Walter, secre
tar al C.C. a! U.T.C., care, la invi
tația Uniunii Democrate a Tineretu
lui din Finlanda, a făcut o vizită în 
această țară.

(Agerpres)

LISTA
DE ClȘTIGURI

la depunerile pe obligațiunile C.E.C. 
cu cîștiguri

TRAGEREA LA SORȚI DIN 30 
NOIEMBRIE 1969 
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1 51117 11 100 000 100 000
1 48052 05 75 000 75 000
1 31992 49 50 000 50 000
1 22572 22 25 000 25 000
1 66613 37 10 000 10 000
1 47931 50 5 000
1 71405
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37 5 000 10 000

80 811 46 2 000
80 100 38 2 000 320 000
80 242 02 1 000
80 251 44 1000
80 234 40 1 000
80 162 34 1 000 320 000

800 17 35 800
800 29 26 800
800 38 24 800 1 920 000

2 887 TOTAL: 2 830 000

încheierea Conferinței ps țară a cercurilor științifice studențești
S-au ipeheiat lucrările celei de-a 

X-lea Conferințe pe țară a cercurilor 
științifice studențești, care s-au des
fășurat în tot curjsul lunii noiembrie 
în centrele universitare București, 
Cluj, Iași, Timișoara, Brașov și Tg 
Mureș. Comunicările prezentate cu a- 
cest prilej au relevat preocuparea 
studenților, atît din învățămîntul u- 
niversitar,” cît și din învățămîntul 
tehnic ■ superior, de a aborda în cer
cetările lor probleme corespunzătoare 
cerințelor actuale ale economiei na
ționale. Din peste 500 de lucrări în
scrise pe agenda reuniunii științifice 
recent terminate, aproape jumătate 
au fost distinse cu premii și mențiuni, 
acordate de Ministerul învățămîntu- 
lui și Uniunea asociațiilor- studențești 
din România (Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea a devenit 

umedă, cu cerul mai mult aco
perit. A plouat temporar în Ma
ramureș, Crișana, Banat, Olte
nia și jumătatea de vest a Mun
teniei, iar în Transilvania și 
Moldova ploile au avut un ca
racter local. în sudul Banatului, 
nordul Moldovei și zona de mun
te, precipitațiile au fost și sub 
formă de lapoviță și ninsoare 
în București : vremea a fost u- 
medă. cu cerul acoperit. Tempo
rar a plouat Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a atins 7 grade.

Timpul probabil pentru 3, 4 și 
5 decembrie. în țară : vremea se 
menține închisă la începutul in
tervalului apoi se va ameliora 
treptat, cerul devenind variabil. 
Vor cădea ploi temporare, care, 
pe alocuri, se vor transforma în 
lapoviță și ninsoare. Vîntul va 
prezenta intensificări la începu
tul intervalului Temperatura în 
scădere ușoară Minimele vor fi 
cuprinse între minus 6 și plus 4 
grade, iar maximele între zero 
și 10 grade în București : vre
mea se va menține închisă, mai 
ales Ia începutul intervalului. 
Cerul va fi mai mult acoperit. 
Vor cădea precipitații temporare. 
Vîntul va prezenta intensificări 
Temperatura în scădere ușoară

(Urmare din pag. I)

tament realist" față de toate guver
nele militare constituite pe continent 
Un alt punct solicită ridicarea la ni
vel ministerial a funcției ocupate ac
tualmente de Charles Meyer, subse
cretar de stat pentru problemele la- 
tino-americane.

Aceste propuneri au tăcut obiec
tul criticii chiar în Congresul S.U.A. 
Intre alții, senatorul Fulbright, pre
ședintele comisiei pentru afaceri ex
terne, s-a pronunțat împotriva spo
ririi asistenței militare și a sprijini
rii regimurilor de dictatură militară. 
Criticile cele mai virulente s-au în
registrat. evident, din partea latino- 
americanilor. „Proiectatul . consiliu 
pentru securitatea emisferei — scrie 
săptămînalu! chilian „Ercilla" — re
pune pe tapet, sub formă adaptată, 
vechiul plan de creare a forțelor ar
mate interamericane, respins cu di
verse prilejuri de majoritatea țărilor 
Americii Latine". „Un corset militaro- 
polițienesc pe trupul avid de dezvol
tare și justiție socială al Americii La
tine, iată ce propune de fapt dl. Roc
kefeller" — scrie ziarul „La Voz del 
Mexico" „In situația existentă, ridi
carea în rang a lui Meyer, departe de 
a ne onora, ne invită să vedem în 
ea structurarea unui minister al co
loniilor" — observa „El Peruano" din 
Lima.

Raportul conține, totodată, două 
propuneri ce aparent merg în tntîm- 
pinarea revendicărilor latino-ameri
cane. Este vorba de propunerea de a 
elimina unele amendamente care sta
bilesc sancțiuni economice și de altă 
natură țărilor unde se efectuează ex
proprieri de bunuri nord-americane, 
ca și stabilirea de tarife vamale pre
ferențiale pentru produsele latino-a- 
mericane. In contextul tutelării prin 
intermediul proiectatului „consiliu 
pentru securitatea emisferei", ase
menea propuneri își pierd tnsă 
semnificația, mai ales că ele sînt 
însoțite de o altă recomandare, in
sistent repetată, privind „stimularea 
tot mai activă a rolului capitalului

✓

viața internațională

MOSCOVA

Ședința consacrată împlinirii 
a 25 de am

de la constituirea A.R.LU.S.
MOSCOVA — Corespondentul A- 

gerpres L. Duță transmite : Luni a 
avut loc la Casa prieteniei cu po
poarele țărilor străine o ședință a 
conducerii centrale a Asociației de 
prietenie sovieto-română și a repre
zentanților din întreprinderile și in
stituțiile sovietice, membre colective 
ale asociației, consacrată împlinirii a 
25 de ani de la înființarea A.R.L.U.S. 
Au participat membri ai conducerii 
centrale ai Asociației de prietenie 
sovieto-română, precum și membri 
ai conducerii Uniunii asociațiilor so
vietice de prietenie și relații cultu
rale cu țările străine. Au fost de față 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al României Ia Moscova, Teo
dor Marinescu și membri ai Amba
sadei.

Deschizînd ședința, Vasili Konotop, 
președintele Asociației de prietenie 
sovieto-română, a subliniat semnifi
cația faptului că cea de-a 25-a ani
versare a A.R.L.U.S. are loc în anul 
în care s-a sărbătorit jubileul a 25 
de ani de la eliberarea României. 
Vorbitorul a mulțumit pentru activi

CIPRU

Reluarea convorbirilor intercomunitare
NICOSIA 1 (Agerpres). — Luni, 

în capitala Ciprului au fost reluate 
convorbirile intercomunitare, după a- 
proape două luni de întrerupere, timp 
în care ciprioții greci și cei turci au 
consultat guvernele de la Atena și, 
respectiv, Ankara. Comunicatele publi
cate în cele două capitale au re
afirmat hotărîrea părților interesate de 
a grăbi convorbirile de la Nicosia, 
ca singurul mod de a se ajunge la o 

privat nord-american". Or, aceasta 
înseamnă, în fapt, accentuarea de
pendenței statelor latino-ameri- 
cane față de marile monopoluri, în 
seamnă perpetuarea și consolidarea 
unor tipuri de relații bazate pe in
echitate și dominație a partenerilor 
slabi de către partenerul atotputer
nic.

Discursul prsțedintelul Nixon a 
reluat parțial recomandările din ra
port, omițînd, pesemne din rațiuni 
de oportunitate, punctele privind 
numita „securitate continentală". 
Un purtător de cuvînt al Casei Albe 
preciza însă că „dacă președintele 
a omis să menționeze unele din re
comandările raportului, asta nu în
seamnă implicit că este în dezacord 
cu ele, ci că urmează să mai fie 
examinate". Comentînd această cu- 
vîntare, o serie de organe de presă 
latino-americane relevă lipsa an
gajamentelor concrete, discursul a- 
semănîndu-se, sub acest aspect, cu 
altul, rostit de fostul președinte John
son la reuniunea la nivel înalt 
de la Punta del Este, cu deosebirea 
că de astă dată nu se mai subli
niază virtuțile „Alianței pentru pro
gres" (al cărei faliment este azi re
cunoscut la Washington), ci se pro
pune crearea unui alt program, care, 
de dragul variației, se va chema 
„Acțiunea pentru progres".

în condițiile oînd, după cifre ofi
ciale, la fiecare dolar investit in A- 
merica Latină S.U.A. obțin în medie 
doi dolari, așa cum s-au petrecut lu
crurile în ultimii șase ani (în Peru 
raportul a fost de unu la patru, în 
alte țări și mai mare), nu există însă 
din partea S.U.A. preocuparea reală 
de a schimba o stare de lucruri care 
echivalează cu preponderența abso
lută a intereselor imperialiste, cu în- 
feudarea economică tot mai puternică 
a statelor de la sud de Rio Grande. 
Unele declarații de bune intenții din 
partea Washingtonului au și fost su
puse la prima probă practică în ca
drul actualei reuniuni a C.I.E.S., unde 
reprezentantul Argentinei a cerut 
S.U.A. să elimine toate barierele din 

tatea rodnică a A.R.L.U.S., organiza
ție obștească înființată din inițiativa 
Partidului Comunist Român, consa
crată întăririi prieteniei dintre po
porul român și popoarele Uniunii 
Sovietice.

Ambasadorul român Teodor Mari
nescu, mulțumind pentru invitația de 
a lua parte la această ședință și pen
tru cuvintele calde rostite la adresa 
poporului român și a A.R.L.U.S., a 
arătat că Asociația de prietenie ro- 
mâno-sovietică, înființată la scurt 
timp după victoria insurecției arma
te de la 23 August, de către Parti
dul Comunist Român, constituie o 
expresie a politicii de întărire pe 
toate planurile a prieteniei dintre po
porul român și popoarele Uniunii So
vietice, politică promovată cu con
secvență neabătută de P.C.R. de-a 
lungul întregii sale existențe. El a 
relevat apoi contribuția importantă 
pe care A.R.L.U.S. a adus-o în cei 
25 de ani de existență a sa, la trans
punerea în viață a politicii Partidu
lui Comunist Român.

reglementare pașnică a problemei ci
priote.

Pînă în prezent, cele două părți nu 
au ajuns la un punct de vedere co
mun privind problema formei de gu- 
vernămînt în Cipru. Comunitatea 
turcă revendică un sistem de largă 
autonomie locală, în timp ce ciprioții 
greci insistă asupra unui stat unitar, 
cu reprezentare proporțională a celor 
două comunități în organele parla
mentare și guvernamentale.

calea exporturilor latino-americane 
pînă la 1 decembrie 1970 j la aceasta, 
șeful delegației S.U.A., Charles Me
yer, a răspuns că „problema este 
foarte dificilă".

Se știe că pentru toate țările Ame
ricii Latine comerțul extern consti
tuie sursa principală de finanțare a 
dezvoltării economice, completată de 
creditele financiare obținute în exte
rior, în ambele cazuri partenerul cel 
mai însemnat fiind S.U.A Or, pînă în 
prezent, comerțul extern și asistența 
financiară sînt în realitate două ca
nale de spoliere monopolistă a Ame
ricii Latine, căci creditele, pe lingă 
faptul că sînt insuficiente, continuă 
să rămînă condiționate de cheltuirea 
lor în S.U.A., iar comerțul înseamnă 
pentru latino-americani a exporta tot 
mai multe materii prime pentru a 
obține tot mai puțini bani Care sînt 
perspectivele de înnoire pe acest te
ren ? Actuala reuniune de la Wa
shington, menită să elaboreze an
gajamente concrete, pare a se des
fășura după același tipic ca și pînă 
acum ; de o parte revendicări, de 
alta eschivări.

Politica de Ignorare a realităților, 
a necesităților stringente ale conti
nentului sud-american este însă o po
litică lipsită de perspective, așa după 
cum o dovedesc o serie de evoluții 
semnificative constatate pe acest con
tinent în ultima vreme. Tot mai nu
meroși latino-americani încep să-șl 
ridice vocea în apărarea intereselor 
naționale și într-o serie de cazuri — 
este vorba de pildă de Peru sau de 
Bolivia — sînt adoptate măsuri con
crete pe linie de stat în acest sens. 
Pozițiile antiimperialiste, de afirma
re națională, promovate consecvent 
și ferm de forțele stîngii, își fac loc 
în sectoare tot mai largi ale opiniei 
publice latino-americane, care cer să 
se pună capăt relațiilor inechitabile 
pe plan economic, cu partenerul din 
nord, să fie instaurate raporturi noi, 
bazate pe recunoașterea dreptu
lui inalienabil al fiecărui stat de a fi 
stăpîn pe propriile bogății.
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ȘTIRI SPORTIVE (Urmare din pag. I)

• în localitatea suedeză Trollhaet- 
tan au luat sfîrșit campionatele in
ternaționale de tenis de masă alo 
Scandinavici. în ultima zi s-au dis
putat finalele în probele de dublu 
La feminin, compatrioatele noastre 
Maria Alexandru și Eleonora Mihal- 
ca au intrat in posesia titlului, în 
urma victoriei rea'izate cu 19—21, 
21—14, 21 — 19, 12—21, 21—12 în fața 
cuplului alcătuit din Rudnova—Po- 
gosova (U.R.S.S.) O surpriză a fost 
înregistrată în proba de dublu mas
culin, unde Gomoșkov și Amelin 
(U.R.S.S.) au reușit să întreacă cu 
14—21, 21—18, 21-19. 17-21, 21—18 pe 
suedezii Alser și Johansson.

O înaintea ultimei runde a cam
pionatului republican masculin de 
șah conduce I. Szabo cu 12,5 puncte, 
urmat de V. Ciocîltea — 12 puncte, 
Gheorghiu — 11,5 puncte. Aseară, în 
penultima rundă, partida Ciocîltea — 
Szabo s-a încheiat remiză, la muta
rea 29 Același rezultat a fost con
semnat în partidele Ungureanu — 
Reicher, Vasilescu — Drimer, Botez — 
Segal, Neamțu — Mititelu, Gheor
ghiu — Stanciu. Bondoc a cîștigat la 
Fischer

Astăzi are loc runda finală. în care 
Ciocîltea (cu negrele) îl întîlnește pe 
Segal. în timp ce Szabo va juca cu 
piesele albe împotriva lui Griinberg

o Echipa de rugbi a Franței, care 
va întîlni la 14 decembrie la Tarbes 
selecționata României, a fost alcătuită 
astfel i Villepreuyx, Bonal. Trillo, 
Maso sau Lux, Bourgarel, Roques, 
Puget, Carrere, Danga, Viard, Cester, 
Bastiat, Iracabal, .Benesis, Azarete.

Sezonul de ciclism s-a încheiat con
form obiceiului cu tradiționala „Cupă 
a tipografului", disputată duminică 
în apropierea parcului sportiv „Di
namo". în fotografie : concurenfii 

pe traseu
Foto : M. Andreescu

ful („moțul”) unui mestea
căn mic și fraged, ori tăin- 
du-1 sau smulgîndu-1 de tot.

De altfel, in această ambi
anță a foșnetelor și legănă
rilor blajine de umbre și lu
mini se duce mocnit și aprig 
o luptă permanentă.

Aici, la Văleni, s-a început 
plantația în primăvara anu
lui 1963, experimentîndu-se 
cu succes introducerea In 
făget a rășinoaselor autoh
tone, precum și a „Duglasu
lui" american. „Duglasul" 
atinge înălțimea de 35 de 
metri și un diametru pînă 
la un metru. Molidul româ
nesc atinge „doar” înălți
mea de 25 de metri, dar be
neficiază de mai multe ca
lități tehnologice, îndeosebi 
legate de virtuțile lemnului 
de rezonanță.

Obținînd regenerarea fa
gului în acest „bazinet" pe 
cale naturală, fără investi
ții suplimentare pentru îm
pădurire., inginerul Safta a 
dirijat și dirijează și „dia
logul dintre fag și molid". 
Dialogul se poartă în terme
nii următori : în prima ti
nerețe fagul are o creștere 
mai rapidă decît a rășinoa
selor. După 10—15 ani. el își 
încetinește ritmul creșterii, 
se accelerează dezvoltarea 
molidului și apare procesul 
binlogic-natural al ..biciui
rii”

— Acum intervenim noi, 
îmi spune inginerul, ca să 
stăpînim. sâ domolim creș
terea fagului. Asta pînă 
cînd rășinoasele ajung la a- 
celași plafon cu făgetul șl 
apare, adică provocăm acți
unea „stimulativă" .1 fagul

sprijină creșterea fn înăl
țime a rășinoaselor, asigu- 
rîndu-le „silueta" — le face 
mai subțiri și cu ramuri mai 
multe.

Și în această imensitate 
a pădurii inginerul se duce 
cu pași deciși și mîngîie un 
brad care-i ajunge pînă la 
brîu.

— Uitați-vă la el cît mi-a 
crescut anul ăsta. Și mai 
am încă trei. însămînțați, 
nu plantați, care au plecat 
la fel de bine. Bazinetul din 
Văleni are 300 de hectare, 
ocolul silvic din Șuiei — 
am mai spus — cuprinde 
22 500 de hectare.

Și Inginerul Safta cu
noaște locul și evoluția unul 
puiet și a semenilor lui 
sau, ca să-l respect expri
mările și formulările : — 
a mai multor „vetre de pu- 
ieți". Dar vorbind despre 
„făget" și soiuri de răși- 
noase ca despre niște pre
zențe atît de vii și de dina
mice, alunecarea discuției 
către faună se cerea, era a- 
proape impusă de fulgerul 
vesei al cozilor de veveriță 
sau al destul de percep
tibilelor răvășiri de. frun
ze căzute, care — timide și 
suspecte — rețin atenția.

— Da — îmi previne in
ginerul Safta întrebarea — 
avem o faună deosebit de
bogată : ursul, 
capra neagră, 
munte, cerbul, 
Numai căpriorul

mistrețul, 
țapul de 

căpriorul 
(un soi de

cerb mai mic, numai zvîc-
net și nerv) are o densitate 
de cinci exemplare pe hec
tar. In timpul iernii li se
asigură hrana de către pă
durar, in locuri amenajata

special., cu fîn sau cu boabe 
(verzui) de porumbar.

Coborîm către mașină, 
trecem pe la „Magazinul 
forestier" — Văleni-schit — 
„la Nela” cum i se spune 
de către localnici (Nela este 
gestionara) și transcriu 
mărfurile din interiorul 
magazinului : flanele de 
lînă. conserve, ulei, tranzis- 
toare, brînză, salam, „fuma-

boară mai departe mai lim
pede, spălată într-un fel și 
ea. apa căutîndu-și alte îm
pliniri și dăruiri și nostal- 
giind tihna și cursul mol
com. ațipit, al cîmpiei.

Și aici inginerul silvic tși 
caută și își descoperă cîteva 
„vetre de puieți"

— Aici, țin minte, spune 
el ușor dezorientat, cîteva 
semințe de molid Se învîr-

făcea, le lărgea acestor pu
teți, acestei păduri minus
cule și fragede o altă „va
tră".

Și preocupările ingine
rului \nu se rezumă numai 
la atît La întoarcere, cobo- 
rînd, am prilejul să desco- 
păi alte „vetre" și alte di
mensiuni ale șefului ocolu
lui silvic din Șuiei. Un bă- 
trîn de pe o podișcă se ri-

Ut nume ©

® cernii de cppuc
tul oprit", iar afară o che
mare : „Ciupercile din pă
dure — bani care vă 
așteaptă să-i culegeți"

Pornim spre „bazinetul” 
din Valea Satului, aflat în 
apropiere de centrul comu
nei Sâlâtruc. Drumurile sînt 
noi și subțiri făcute —u- 
nele — pentru instalarea li
niilor de înaltă tensiune 
de la Luduș. - altele sînt 
drumuri forestiere Toate 
sînt însoțite de văi. de pî- 
raie. a căror apă sprintenă 
și veselă spală matern bo
lovanii, limpezindu-le creș
tetul cu clăbuci albi și co-

tește cîtva timp și găsește 
mici și plăpînde trupurile 
conice ale molizilor (Aici 
n-au fost plantări, au fost 
însămînțări, și — repet, iar 
— în imensitatea teritoriu
lui celor 22 500 de hectare 
ale ocolului silvic din Șuiei 
inginerul Safta știe și jocul 
unde a căzut sămînța și de 
unde trebuia să țîșnească 
planta).

Mai găsește pe urmă și 
alte cîteva tulpini fragede, 
și „luminează cercurile" din 
apropierea lor încovoind 
sau smulgînd ierburile 
înalte și uscate. Adică le

dică și-i zice „bună ziua, 
dom' inginer, într-un fel 
în care era greu să deslu
șești sau să despici unde se 
desparte sau pînă la ce 
punct se împletește stima 
cu afecțiunea Inginerul i-a 
răspuns destul de stînjenit 
și, mai tîrziu. jos. pe un pod 
de lemn, sîcîit dp curiozita
tea mea. mi-a istorisit că în 
urmă cu vreo opt ani acest 
bătrîn avea un băiat care 
terminase cu note excepțio
nale ciclul doi al școlii din 
sat, dar bătrînul nu voia 
să-1 dea mai departe II a- 
ducea la pădure, în „tăiere",

să muncească. Și să-l țină 
aici în sat. Aflînd despre 
năzuința băiatului de a 
urma mai departe, dorință 
înăbușită de bătrîn, ingine
rul i-a pus în vedere aces
tuia din urmă că nu-1 mai 
primește la munca fores
tieră dacă nu-și dă copilul 
mai departe. Bătrînul a în
cuviințat silnic, băiatul a 
dat de două ori două clase 
într-un an. a intrat printre 
primii la facultatea de elec
tronică și acum lucrează la 
unul din institutele centrala 
de cercetare Vine anual a- 
casă în concediu și, atît cu 
el cît și cu bătrînul. ingine
rul Safta se salută cu o 
jenă încărcată și însoțită de 
emoții și sfială.

E o altă dimensiune, o 
altă „vatră de puiet" de pă
dure fragedă, a cărei șoaptă 
se îngemănează cu vocea 
mică, șoptită a inginerului 
Constantin Safta, cu preocu
pările, neostenirile șl mai 
ales statornicirile lui.

Pentru că „mușcat de Is
pite" inginerul Safta a fost 
Fie de ..ademeniri de cen
tru”. piteștene (la regiune 
sau acum la iudeț), fie mal 
sus. la minister

El însă a rămas aici su- 
pranunîndu-și pe data de 
io—X-a anului acestuia zece 
ani de muncă sl împliniri 
la ocolul silvic din Șuici- 
Argoș. prelnngindu-și fapta 
și știința în murmurul pă
durii mici de înălțimea cis- 
mei si a genunchiului sau 
în rotirile legănările șl ros
tirile mature de brad și fag 
înalt, fag care nrin cercuri 
adunate anual fn trunchi îi 
mărturisesc si-i certifică ge
neros și exact dăruirea șl 
chemarea.



viața internațională
0. N. U. trebuie să reflecte Sesiunea

A

marile schimbări ce au avut loc
extraordinară

Vizita delegației

a Dietei japoneze C. C. al P. C. R. in Chile

Intervenția reprezentantului român 
în Adunarea Generală

NEW YORK 1. — Corespondentul 
Agerpres C. Alexandroaie transmi
te : Adunarea Generală a Organiza
ției Națiunilor Unite a examinat 
luni raportul Comitetului general cu 
privire la înscrierea pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a unui nou 
punct : „Necesitatea examinării pro
punerilor privitoare la revizuirea 
Cartei Națiunilor Unite".

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor, ambasadorul român Gheorghe 
Diaconescu a subliniat că evoluția 
vieții internaționale demonstrează că 
respectarea principiilor independen
ței și suveranității naționale, egali
tății în drepturi, neamestecului în 
treburile interne ale altor țări și n- 
vantajului reciproc, al dreptului fie
cărui popor de a-și hotărî singur 
soarta — principii fundamentale ale 
Cartei O.N.U. — asigură cel mai bun 
cadru pentru stabilirea unor relații 
de încredere și colaborare între sta 
te, pentru întărirea legalității inter
naționale. Vorbitorul a subliniat că 
eforturile tuturor statelor trebuie să 
fie îndreptate spre găsirea metodelor 
și mijloacelor de natură să contri
buie la respectarea efectivă a prin
cipiilor Cartei O.N.U. O premisă 
esențială a întăririi rolului Națiuni
lor Unite constă în asigurarea re
flectării depline de către O.N.U. a 
marilor schimbări ce au avut loc în 
lume în perioada de după cel de-al 
doilea război mondial. Vorbitorul a 
subliniat faptul că România a spri
jinit aspirațiile țărilor în curs de dez
voltare spre îmbunătățirea reprezen
tării lor în organismele O.N.U. și 
spre adaptarea activității organiza
ției la cerințele realității contempo
rane. în acest spirit, România, îm
preună cu numeroase alte state, s-a 
pronunțat consecvent pentru restabi
lirea drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze în cadrul Organizației Na
țiunilor Unite, pentru crearea condi
țiilor necesare ca toate statele să 
poată participa, pe picior de egali
tate, la soluționarea marilor proble
me Internaționale. In încheiere, am
basadorul Gheorghe Diaconescu a 
subliniat că, în conformitate cu pre
vederile Cartei O.N.U., orice modifi
care a acesteia nu poate fi făcută 
fără consimțămîntul tuturor membri
lor permanent! ai Consiliului de 
Securitate. în condițiile în care R. P. 
Chineză continuă să fie împiedicata 
să participe la activitatea O.N.U. și 
să-și exercite rolul de... membru per
manent al Consiliului de Securitate, 
orice discuție privitoare la revizuirea 
Cartei este, după părerea României, 
nerealistă.

a-

Comitetul pentru problemele juri- 
dioe a adoptat un proiect de rezolu
ție, .prezentat de 50 de state, printre 
care și România, la punctul „princi
piile dreptului internațional privind 
relațiile prietenești și cooperarea în
tre state conform Cartei O.N.U.". Evi
dențiind faptul că respectarea cu 
bună credință a principiilor de drept 
internațional privitoare la relațiile 
prietenești și cooperarea între state 
este de o importanță majoră pentru 
menținerea păcii și seourltății inter
naționale. Rezoluția cere Comitetului 
specia] însărcinat cu codificarea
cestor principii să depună efor
turi sporite pentru a termina formu
larea lor și a supune sesiunii Adu
nării Generale de anul viitor un ra
port conținînd proiectul de declara
ție asupra acestor principii.

In dezbaterile care au avut loc în 
Comitetul juridio reprezentanții a 
numeroase state au apreciat de
clarația asupra principiilor drep
tului internațional drept un document 
de o deosebită semnificație politică 
și și-au exprimat dorința ca o ase
menea declarație să fie adoptată anuj 
viitor cu ocazia aniversării unui sfert 
de veac de la fondarea O.N.U. Dele
gatul țării noastre, Gh. Secarin, a 
subliniat importanța pe care România 
o acordă adoptării declarației privind 
aceste principii și a atras atenția a- 
supra necesității unei pregătiri te
meinice a viitoarei sesiuni a Comite
tului special, care să permită elabo
rarea proiectului de declarație.

TOKIO 1 — Corespondentul Ager
pres FI. Țuiu transmite : Luni a avut 
loc în prezența împăratului Japoniei, 
Hirohito, ceremonia oficială de înce
pere a lucrărilor celei de-a 62-a se
siuni extraordinare a Dietei. Cu acest 
prilej, primul-ministru, Eisaku Sato, a 
ținut o cuvîntare în fața camerelor re
unite ale Dietei, reafirmînd, așa cum 
se arată în comunicatul comun publi
cat la sfîrșitul vizitei sale în S.U.A., 
că Okinawa va fi retrocedată Japoniei 
în 1972, fără bazele nucleare existente 
pe ea și cu bazele militare americane 
avînd un statut similar celor din Ja
ponia însăși.

Referindu-se la viitorul tratatului de 
securitate japono-american, primul-mi
nistru a precizat că la Washington s-a 
căzut de acord să se mențină alianța 
militară sub forma tratatului, care va fi 
prelungit automat (ar urma să expire 
la 23 iunie anul viitor), tratat care are 
acum semnificații mai largi privind în
treaga regiune a Extremului Orient, 
întrucît, a spus el, Japonia trebuie să-și 
asume un rol mai mare în Asia.

Marți urmează să fie dizolvată Ca
mera Reprezentanților, lăsîndu-se ast
fel deschisă posibilitatea organizării 
noilor alegeri generale înainte de ter
men, poate pînă la sfîrșitul anului sau 
în primele săptămîni ale anului viitor.

H PROBIEMIL1 SECURITĂȚII EUROPEHIE

Soluția problemei
vietnameze se află

in programul F.N.E
din Vietnamul de sud

declară Cyrus Eaton

MOSCOVA 1 (Agerpres). — Cu
noscutul activist pe tărîm social a- 
merican și luptător pentru pace Cy
rus Eaton s-a pronunțat pentru în
cetarea neintîrziată a războiului din 
Vietnam — într-un interviu acordat 
corespondentului agenției TASS, cu 
prilejul popasului său la Moscova, în 
drum spre Hanoi. Oamenii de știință 
americani participanți la conferința 
Pugwash, desfășurată luna trecută la 
Soci — a arătat el — au ajuns în una
nimitate la concluzia că principalul este 
să se accelereze terminarea războiu
lui din Vietnam. înapoiat în S.U.A., 
a arătat C. Eaton, am avut convor
biri cu liderii unor corporații indus
triale, cu lideri sindicali, cu condu
cători ai unor organizații de fermieri. 
Toți aveau o părere similară. Mai 
mult decît atît, după cum am putut 
să mă conving la Washington, același 
punct de vedere îl împărtășesc tot 
mai mulți oameni de stat din S.U.A., 
care sînt de acord cu faptul că răz
boiul trebuie încheiat pe cît posibil mai 
repede. După părerea mea, a spus Cy
rus Eaton, soluția problemei vietname
ze poate fi găsită în cunoscutul pro
gram în zece puncte al F.N.E. din 
Vietnamul de sud, program sprijinit 
și de guvernul R. D. Vietnam.

★
LONDRA 1 (Agerpres). — Cunos

cutul filozof britanic, Bertrand Rus
sel a adresat secretarului general al 
O.N.U., U Thant, o scrisoare în care 
îi cere să constituie o comisie inter
națională asupra crimelor de război 
care să judece atrocitățile militari
lor americani în Vietnamul de sud.

★
• După cum relatează agenția Eli

berarea, Guvernul Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud a hotărît ca în perioada 1—7 de
cembrie ■ să fie organizată „Săptămîna 
în memoria patrioților căzuți sau 
răniți pe cîmpul de luptă". Ea va fi 
organizată ca o campanie politică a- 
vînd drept scop să prezinte tradițiile 
eroice de luptă ale armatei și po
porului din Vietnamul de sud împo
triva agresiunii americane și a re
gimului de la Saigon, să ajute inva
lizilor de război, familiilor patrioților 
uciși și familiilor luptătorilor din 
cadrul forțelor armate populare de 
eliberare.

BUDAPESTA 1 (Agerpres). — In- 
tr-un interviu acordat coresponden
tului ziarului „Unită", Jănos Kă- 
dăr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., a subliniat că principala 
trăsătură caracteristică a economiei 
naționale ungare rămîne în mod 
constant gospodărirea socialistă 
planificată. Referindu-se în conti
nuare la dezvoltarea democrației 
socialiste în R. P. Ungară, primul 
secretar al C.C. al P.M.S.U. a ară
tat că sporește interesul maselor 
față de treburile obștești, se inten
sifică participarea lor activă la a- 
ceste treburi.

Referindu-se la problemele inter
naționale, primul secretar al C.C. 
al P.M.S.U. a vorbit despre schim
bările politice intervenite în R. F- 
a Germaniei. El a spus, de aseme
nea, că există perspective încura
jatoare în ceea ce privește convo
carea conferinței în problema secu
rității europene pentru care Con
sfătuirea de la Budapesta a țărilor 
semnatare ale Tratatului de Ia Var
șovia a adresat un apel tuturor sta-

lelor europene. „Dacă guvernele tu
turor țărilor continentului vor da 
un răspuns pozitiv, acest lucru ar 
avea o influență favorabilă asupra 
cauzei comune a popoarelor Euro
pei".

Comunicat 
sovieto-danez

SANTIAGO DE CHILE I (Ager
pres). — în cursul vizitei sale în 
Chile, delegația C.C. al P.C.R. care 
a participat la lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al Partidului Co
munist din Chile s-a întîlnit cu 
conducătorii unor organizații dis
trictuale de partid din capitala 
chiliană. Delegația a vizitat, de a- 
semenea, redacția ziarului „El 
Siglo", organul central al Partidu
lui Comunist din Chile, precum și 
editura politică a partidului, „Ho
rizonte".

Membrii 
asemenea, 
Rodriguez,

)delegației au avut, de 
o întîlnire cu Aniceto 

secretar general al

Partidului Socialist din Chile, șl cu 
membrii comisiei politice a aces
tui partid, în cursul căreia s-a 
procedat la un amplu schimb de 
păreri în probleme de interes re
ciproc.

în zilele congresului, membrii 
delegației C.C. al P.C.R. au depus 
o coroană la mormîntul lui Emi
lio Recabarren, cunoscut conducă
tor al clasei muncitoare chiliene și 
fondator 81 partidului comunist 
din această țară. La inyitația C.C. 
al P.C. din Chile, delegația C.C. al 
P.C.R. a plecat într-o vizită prin 
țară.

ORIENTUL APROPIAT
/

® U THANT SALUTA RELUAREA CONVORBIRILOR CVADRI

PARTITE • ATAC AL AVIAȚIEI ISRAELIENE ASUPRA TERI

TORIULUI

NEW YORK. — Secretarul general 
al O.N.U., U Thant, a dat publici
tății o declarație în care salută re
luarea prevăzută pentru marți, 2 de-

IERI A ÎNCEPUT LA HAGA

Reuniunea Ea nivel înalt 
a Pieței

HAGA 1 — Trimisul Agerpres M. 
Moarcăș transmite : Luni după- 
amiază la ora 16,00, ora Bucureștiu- 
lui, s-au deschis la Haga, în vechea 
sală a cavalerilor din clădirea Par
lamentului olandez, lucrările Confe
rinței la nivel înalt a celor șase țări 
membre ale Pieței comune. Ea lu
crări iau parte primii miniștri și mi
niștrii de externe ai Belgiei, Franței, 
R.F.G., Italiei, Luxemburgului și O- 
landei. Participă, de asemenea, pre
ședintele Franței, George Pompidou.

Cuvintul de deschidere a fost rostit 
de premierul olandez Piet de Jong, 
care a subliniat, printre altele, că, 
hotărînd să se întrunească la Haga, 
conducătorii celor șase state și-au a- 
sumat o sarcină grea. Punînd sub 
semnul întrebării reușita întrunirii și 
făcînd apel la spiritul de- înțelegere 
și bunăvoința celor prezenți, premie
rul olandez a relevat că inițiativa 
părții franceze privind ținerea con
ferinței a fost primită cu o anumită 
rezervă de unii dintre participanți.

Urmînd la cuvînt, președintele 
Franței, Georges Pompidou, a reafir
mat poziția țării sale potrivit căreia 
desăvîrșirea Pieței comune trebuie 
să devină, în termenele fixate, o rea
litate definitivă, în aceasta incluzîn- 
du-se și acel „instrument comunitar 
tipic, care este reglementarea finan
ciară agricolă".

Pentru aceasta — a continuat el 
— trebuie fixată o listă de obiective 
eșalonate precis și realist. „Aceasta 
înseamnă, a conchis Georges Pompi
dou, că cererile de adeziune a Ma
rii Britanii și a celorlalte trei țări 
trebuie să fie abordate într-un. spirit 
pozitiv, dar fără a se pierde din ve
dere interesele comunității și ale 
membrilor săi, că negocierile trebuie 
să fie pregătite între „cei șase" cu 
scopul de a defini o poziție comuni
tară.

Cancelarul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt, care a luat apoi cuvintul, a 
declarat că. guvernul său înțelege ca 
la această conferință să se ajungă 
la „rezultate concrete în problema 
lărgirii Pieței comune".

Willy Brandt a propus în continua
re ca o „masă rotundă" comună cu 
țările candidate la C.E.E. și cele in
teresate în alte forme de cooperare 
să aibă loc cît mai curînd posibil, 
după deschiderea negocierilor de a- 
deziune.

Fără a avea o ordine de zi dinain
te stabilită, agenda de lucru a con
ferinței este foarte încărcată. în

comune
două zile, cît va dura întîlnirea, re
prezentanții guvernelor celor șase 

. țări trebuie să dea'răspuns la o mul
titudine de probleme spinoase, de re
zolvarea cărora — așa cum se apre
ciază la Haga — depinde însuși vi
itorul Pieței comune. Probleme ca 
cea a unei politici agrare comu
ne, a punerii de acord asupra 
politicii comerciale, a sistemelor de 
transport, ca și crearea bazelor unei 
politici monetare comune constituie 
tot atîtea teme de discuții abordate 
de pe poziții contradictorii. Rămîne 
de adăugat apoi gingașa problemă a 
primirii Marii Britanii, Irlandei, Da
nemarcei și Norvegiei în Piața co
mună.

De remarcat că dacă unele decla
rații anterioare ale unor șefi de gu
verne sau miniștri de externe din 
țările membre ale Pieței comune de
gajau o anumită doză de optimism, 
ultimele luări de poziție oficiale sînt 
mult mai reținute.

IORDANIAN

cembrie, a convorbirilor dintre re
prezentanții celor patru mari puteri 
— Franța, Marea Britanie, S.U.A. și 
U.R.S.S. — în legătură cu situația din 
Orientul Apropiat. U Thant și-a ex
primat speranța că participanții la 
aceste convorbiri vor face tot ce le 
stă în putință pentru. a contribui la 
o soluție justă și pașnică a proble
mei Orientului Apropiat, conform 
rezoluției din 22 noiembrie 1967 a 
Consiliului de

MOSCOVA 1 (Agerpres). — La 
Moscova a fost dat publicității co
municatul cu privire la vizita în 
U.R.S.S. a ministrului de externe da
nez, Poul Hartling. Oaspetele danez 
a fost ori mit de Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., și a avut convorbiri cu 
ministrul afacerilor externe. Andrei 
Gromîko.

în cursul convorbirilor, se arată 
In comunicat, părțile au constatat cu 
satisfacție extinderea colaborării rod
nice dintre cele două țări în ultimii 
ani.

Uniunea Sovietică și Danemarca a- 
preciază că o conferință în proble
mele securității europene constituie 
unul dintre mijloacele care ar putea 
contribui la destindere și colaborare 
în Europa, cu condiția ca această 
conferință să fie pregătită așa cum 
se cuvine, cu participarea, de la bun 
început, a tuturor statelor interesate. 
Guvernele celor două țări sînt gata 
să-și aducă contribuția la pregătirea 
conferinței. Asigurarea păcii în lu
mea întreagă, se arată în comunicat, 
poate fi realizată numai ca urmare 
a unei mai strînse colaborări, într-o 
atmosferă de încredere reciprocă, 
între toate statele, indiferent de sis
temele lor social-politice.

franța încheierea lucrărilor

Consiliului Național al U.D.R
PARIS 1 — Corespondentul Ager

pres Georges Dascal transmite : 
Consiliul Național al principalului 
partid al majorității guvernamentale 
din Franța — U.D.R. — care s-a în
trunit timp de trei zile la Montpel
lier, în prezența primului-ministru, 
a fost menit 
principale ale 
terne a U.D.R. 
trina mișcării

în afara problemelor instituționale, 
evoluția situației sociale a figurat, e- 
vident, printre principalele probleme 
dezbătute Ia Montpellier. S-a putut 
observa că o parte, nu neglijabilă, a 
participanților la Consiliul Național 
și-au exprimat îngrijorarea față de 
eventualele măsuri de reglementare a 
dreptului la grevă. Mai mulți dele
gați au făcut remarca că o aseme
nea inițiativă ar fi în contradicție cu 
politica de „dialog" și de „partici-

să definească liniile 
politicii interne și ex- 
și să aprofundeze doc- 
gaulliste.

pare" proclamate de guvern. Condu
cătorii U.D.R. au adoptat un ton o- 
fensiv anticomunist atunci cînd și-au 
definit părerile cu privire la evolu
ția politică internă. Cu-^toate aces
tea, unii vorbitori au stȘ'..Aiat nece
sitatea de a dezvolta o politică de 
reforme și de contact cu sindica
tele.

Rezoluția de politică internațională, 
care a fost adoptată în unanimitate, 
reține marile teme tradiționale ale 
politicii externe a generalului de 
Gaulle : apărarea independenței na
ționale, dezvoltarea relațiijbF ță
rile socialiste, necesitatea treceri din 
etapa destinderii în aceea a inț'ele- 
gerii și a cooperării, cu alte cuvinte 
— după cum afirmă rezoluția — la 
o reunificare a celor două părți ale 
Europei, care trebuie să fie prece
dată de dizolvarea tuturor blocu
rilor.

Securitate.
*

- Un purtător de 
de la Tel Aviv 

de-

TEL AVIV. 
cuvint militar 
citat de agenția Reuter a 
clarat că luni aviația israeliană a în
treprins un raid asupra unor poziții, 
ale forțelor palestinene de guerilă 
din regiunea Al Bakoura din nordul 
Văii Iordanului. El a precizat că a- 
cest atac a fost întreprins după ce 
o patrulă israeliană a fost mitraliată 
La sud de Marea Galileii, de pe 
ritoriul iordanian.

te-

★

an 
re

AMMAN. — Avioane israeliene 
lansat bombe cix napalm asupra 
giunii Al Bakoura din nordul Văii 
Iordanului, a declarat un purtător de 
cuvînt de la Amman, anunță agenția 
M.E.N. El a menționat că, întrucît 
artileria antiaeriană iordaniană a in
trat imediat în acțiune, avioanele is
raeliene au fost nevoite să șe retra
gă fără a pricinui pagube.

Acord italo
austriac privind 

Tirolul de sud
COPENHAGA 1 (Agerpres). — 

în urma convorbirilor care au a- 
vut loc la Copenhaga între mi
niștrii de externe ai Italiei și Aus
triei, Aldo Moro și Kurt Wald
heim, cu privire la problema Ti- 
rolului de sud (Alto Adige), a fost 
dat publicității un comunicat ofi
cial. Anunțînd că aceste convor
biri „s-au încheiat cu rezultate po
zitive", comunicatul subliniază că 
s-a căzut de acord asupra unui pro
iect de măsuri în vederea acordă
rii unei autonomii administrative 
și lingvistice mai mari populației 
din această regiune.

Aprobarea unanimă a „Declara
ției de la Viena" a încununat în 
cursul dimineții de luni lucrările 
„Conferinței pentru securitatea și 
cooperarea europeană", la care au 
participat reprezentanți ai opiniei 
publice din numeroase țări. In a- 
cest document final se afirmă: 
„După ce a fost focarul a două 
războaie mondiale, Europa poate și 
trebuie să devină leagănul unei 
păci trainice". Iar în încheiere se 
spune : „Viitorul pașnic al Europei 
este în pragul nostru, dar pentru a 
trăi trebuie să-1 cucerim". Aceste 
cuvinte exprimă limpede faptul că 
realizarea securității europene a 
devenit o aspirație profundă a po
poarelor acestui continent atît de 
greu încercate în trecut, cit și fap
tul că pentru realizarea ei sînt 
necesare eforturi perseverente și 
acțiuni hotărite. Eforturi din par
tea statelor continentului, fără deo
sebire de orînduiri sociale, pentru 
a se ajunge la crearea unui sistem 
de securitate care, prin angajamen
te și măsuri eficace, să garanteze 
fiecăruia că se află la adăpost de 
orice primejdie de agresiune și că 
se poate dezvolta intr-un climat de 
încredere și colaborare internațio
nală. Acțiuni unite și ferme din 
partea opiniei publice, care, con
știentă de rolul ce îi revine, poate 
avea, în zilele noastre, o influență 
considerabilă în determinarea po
zițiilor guvernelor in favoarea secu
rității europene.

Conferința de la Viena a demon
strat concludent că această con
știință se afirmă cu intensitate cres- 
cîndă pe pământul Europei. Fireș
te, ar fi greu de spus că toate for
țele care militează pentru acest țel, 
toate tendințele și curentele au fost 
reprezentate aci, dar este incontes
tabil că această conferință a oferit 
o imagine concludentă despre pro
cesul lărgirii acestor forțe, despre 
diversitatea lor. Au participat la 
lucrări circa 300 delegați și obser
vatori din 26 țări europene — mar- 
canți oameni politici, parlamentari, 
sindicaliști, savanți, scriitori și ar
tiști, personalități religioase — și 
reprezentanți a circa 23 organi
zații internaționale. Peste jumătate 
din delegații și observatorii prezenți 
aici au luat cuvintul pentru a-și ex
prima opiniile in legătură cu pro
blemele vieții politice de pe conti
nentul european. Trăsătura domi
nantă a conferinței au reprezentat-o 
atmosfera de lucru, spiritul 
structiv in care s-au desfășurat 
baterile atit in plen, cit și in 
patru comisii. Am urmărit

ales dezbaterile comisiei a doua 
— cea mai numeroasă. Ea și-a con
sacrat activitatea căutării căilor și 
modalităților menite să ducă la 
crearea unui sistem de securitate 
in Europa. In raportul introductiv 
prezentat de S. Trepczynski (Polo
nia) s-a subliniat că garanția păcii 
în Europa nu rezidă în continuarea 
cursei înarmărilor pe acest contl-

5J

con- 
dez- 
cele 
mii

agențiile de presă
Mauritania și Guvernul ok vicepreședinte ai cabmetu- 

_ . . -Z . lui de Miniștri, membru al Comite-
K6V01Uțl0Il(ir FlOVlZOHU dl tului politic al Comitetului Central al 
Republicii Vietnamului de 
Sud au hotărît să stabilească relații, 
diplomatice — anunță un comunicat 
dat publicității la Nouakchott. De a- 
semenea, guvernele Irakului și Repu
blicii Vietnamului de sud au semnat 
un acord privitor la stabilirea de re
lații diplomatice la nivel de ambasa
dă, anunță agenția V.N.A.

lui de Miniștri, membru al Comite

transmit;

Navele militare spaniole 
care ancoraseră sîmbătă în fața Gi- 
braltarului au ridicat duminică anco
rele, plecînd într-o zonă situată la 320 
km, „pentru exerciții de rutină".

La Phenian au avut loc 
convorbiri între delegația guver
nului R.P.D. Coreene, condusă de Li 

I

actuale, pe obligația statelor de a 
nu folosi forța și a rezolva proble
mele litigioase exclusiv pe cale 
pașnică.

In unanimitate, oratorii din aceas
tă comisie au subliniat importanța 
convocării unei conferințe general- 
europene la nivel guvernamental și 
unii dintre ei au arătat că, dată 
fiind complexitatea problemelor,

Europa poate și trebuie

unei păci trainice'*
U

Încheierea „Conferinței de opinie publică 

pentru securitatea și cooperarea europeană"

CORESPONDENȚA DIN VIENA DE IA I. F1NTINARU

nent și menținerea pactelor mili
tare, ci in crearea condițiilor care 
să permită înlocuirea cursei înar
mărilor prin dezarmare, să facă 
inutilă însăși existența blocurilor 
militare.

J. Gayetot (Beloia). subliniind că 
la țelul securității europene se 
poate ajunge numai prin contribu
ția tuturor statelor continentului, a 
citat pe larg din Declarația de 1a 
București din 1966 pentru a arăta 
că climatul de încredere și destin
dere dintre aceste state se poate în
temeia numai pe principiile respec
tului independenței și suveranității 
naționale a tuturor statelor, pe re
cunoașterea realităților teritoriale

trebuie considerată posibilitatea nu 
numai a unei singure conferințe, ci 
a mai multor conferințe și eventual 
permanentizarea lor.

Comisia 1 și-a consacrat lucră
rile dezbaterii privind necesitatea 
recunoașterii realităților europene 
postbelice și a inviolabilității fron
tierelor. In referatul introductiv al 
prof. dr. Arvidson (Suedia) se spu
nea : „Independent de primele mă
suri susceptibile să deschidă dru
mul unui sistem de securitate eu
ropeană trebuie să se pornească de 
la recunoașterea realităților potrivit 
cu dreptul popoarelor". Cei care au 
luat cuvintul s-au pronunțat pentru 
recunoașterea R.D.G. in conformi-

Partidului Muncii din Coreea, și de
legația , Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud, condusă de Tran B'uu Kiem. 
membru al Comitetului Central al 
F.N.E., ministru la președinția Gu
vernului Revoluționar al Republicii 
Vietnamului de Sud. în cursul con
vorbirilor au fost discutate proble
me privitoare la relațiile dintre cele 
două țări, precum și probleme inter
naționale actuale.

Forțele de guerilă din re
giunile tailandeze Phataiung și 
Nakorn Y Trang și-au intensificat în 
ultimele săptămîni acțiunile împotriva 
trupelor guvernamentale — a anun
țat postul de radio „Vocea poporului 
tailandez". în cursul luptelor au scos

tate cu dreptul internațional, pen
tru stabilirea de relații normale cu 
ambele state germane și participa
rea lor la conferința europeană, ca 
și la întregul proces menit să ducă 
la înfăptuirea securității europene. 
Un interes viu au prezentat discu
țiile din cadrul comisiei a treia, 
prezidată de Nicolae Gavrilescu 
(România) și Laszlo Matyas (Un
garia), in care participanții au pre
conizat măsuri, sugestii și inițiative 
în probleme privind dezarmarea in 
contextul preocupărilor pentru rea
lizarea securității în Europa. Prof. 
Noel Backer, pronunțîndu-se ferm 
pentru înfăptuirea dezarmării nu
cleare prin distrugerea stocurilor 
nucleare și a mijloacelor de vehi
culare, a argumentat : „Arma este 
simbolul neîncrederii și riscul dez
armării este in orice caz mai mic 
decît acela al menținerii armelor".

In cadrul discuțiilor a cîștigat 
teren punctul de vedere susținut și 
de delegatul român că un pas esen
țial și primordial pentru destinde
re în Europa l-ar constitui realiza
rea unei înțelegeri privind renun
țarea la forță și la amenințarea cu 
forța 
„In realizarea acestei înțelegeri noi 
vedem unul din obiectivele majore 
ale conferinței guvernamentale eu
ropene", se specifică in raportul 
care consemnează concluziile comi
siei.

Ca participant la lucrările aces
tui larg forum al opiniei publi
ce europene am putut să constat 
simpatia profundă de care se bucură 
România socialistă pe arena inter
națională, aprecierile deosebit de 
pozitive la adresa politicii sale ex
terne. tn discuțiile cu delegați din 
numeroase țări, numele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu a fost deseori ci
tat cu multă considerație in legă
tură cu căile și principiile care pot 
promova relații bune, sănătoase în
tre țările continentului. O serie de 
participanți s-au referit concret m 
intervențiile lor la aportul țării 
noastre la dezvoltarea destinderii, 
cooperării și securității în Eu
ropa.

După adoptarea Declarației de la 
Viena, participanții s-au despărțit 
cu concluzia că conferința 
nu constituie un final, ci, 
trivă, un debut pentru noi 
destinate să însuflețească și 
bilizeze opinia publică europeană, în 
scopul de a determina guvernele să 
pășească concret și efectiv la rea
lizarea dezideratului securității eu
ropene.

în relațiile intereuropene.

de față 
dimpo- 
acțiuni 
să mo
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din luptă numeroși militari ai trupe
lor guvernului de la Bangkok, au 
distrus 11 fortificații ale acestora și 
au capturat importante cantități de 
armament.

i
Cu prilejul împlinirii a 100 de 

ani de la moartea marelui căr
turar român Gheorghe Asachi, 
in sala de festivități a Conserva
torului de muzică din Viena a 
fost organizată o seară comemo
rativă. Despre viața și opera lui 
Gheorghe Asachi a vorbit. Nico- 
lae Goga, profesor la lectoratul 
de limbă română de pe lingă U-.f 
niversitatea din Viena.

0 delegație poloneza, 
condusă de Jan Kaczmarek, preșe
dintele Comitetului pentru știință și 
tehnică de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al R. P. Polone, a sosit la Pa
ris la invitația lui Franșois Ortoli, mi
nistrul dezvoltării industriale și cer
cetării științifice al Franței. în timpul 
șederii în Franța, delegația va purta 
convorbiri privind dezvoltarea colabo
rării franco-polone în domeniul cer
cetărilor și progresului tehnic și va 
vizita o serie de centre ale cercetării 
științifice și industriale.

In 10 din cele 22 de sta
te brazilieneau avut loc duminica 
alegeri municipale. Tribunalul elec
toral suprem a anunțat că rezultatele 
vor fi cunoscute abia peste cîteva zile.

Delegația Sovietului Su
prem al U.R.S.S. ?i a încheia* 
vizita de cinci zile întreprinsă în Ve
nezuela, la invitația Congresului Vene
zuelan. Membrii delegației au fost 
primiți de președintele Rafael Caldera, 
au avut întrevederi cu președintele 

Antonio Perez, cu 
organizații obștești 
ai cercurilor indus-

Congresului, Jose 
conducătorii unor 
și cu reprezentanți 
triale.

constitutiv alCongresul 
partidului unic din Togo, 
denumit „Reuniunea poporului togo- 
lez", a avut loc la Lome. Luînd cu
vântul la închiderea lucrărilor, pre
ședintele țării, Etienne Eyadema, ales 
în unanimitate în funcția de preșe
dinte al organizației, a menționat că 
noul partid își propune să acționeze 
pe plan intern în vederea dezvoltării 
economice a țării, iar pe plan ex
tern în conformitate cu principiile 
Cartei Organizației Unității Africane.

0 escadră de nave mili
tare sovietice,formata d!n două 
nave antisubmarin, o navă de desant 
și un petrolier, a sosit în portul Ber
bera într-o vizită oficială de prietenie 
la invitația guvernului Republicii De
mocratice Somalia — anunță agenția 
TASS. Escadra sovietică va vizita, do 
asemenea, porturile somaleze Mogadis
cio și Kismayu.

Din cauza grevei declarate 
de salariații companiei care asigură 
deservirea pasagerilor, pe aeroportul 
internațional Fiumicino din Roma s-au 
creat perturbații serioase. Compania 
„Alitalia" a fost nevoită să amine o 
serie de zboruri spre Istanbul, Nisa, 
Cairo, Paris, Madrid și Londra.


