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Tn aceasta perioadă, capacitate* 
mijloacelor de transport este solici
tată la maximum. Este o perioadă 
„de vîrf“, cind transportul de mate
rii prime ți produse finite pentru în
treprinderi, de materiale de construc
ții în cantități sporite pentru buna 
desfășurare a lucrărilor pe șantiere 
în sezonul friguros se suprapune cu 
transportul produselor agricole, des
tinate aprovizionării de iarnă a 
populației. Cum în volumul to
tal al transporturilor calea ferată o- 
cupă un loc principal, apare cu atit 
mai imperioasă necesitatea fructifică
rii tuturor posibilităților pentru uti
lizarea completă și eficientă a vagoa
nelor de marfă. Analiza atentă a si
tuației relevă insă că, pe fundalul u- 
nei activități în general bune, apar 
destule distonanțe, destule împreju
rări în care cererile beneficiarilor de 
transport nu sînt satisfăcute In con
diții optime.

Pentru ilustrare, să apelăm la 
cîteva exemple din industria minieră, 
unul din principalii beneficiari de 
transport pe calea ferată. In ziua de 
19 octombrie a.c., din cauza lipsei de 
vagoane de cale ferată, unitățile Com
binatului cărbunelui din Tg. Jiu a- 
veau o restanță față de planul de 
livrări de 120 000 tone lignit. O zi mai 
tirziu, Salinei din Tg. Ocna i se puse
se la dispoziție cu 135 vagoane mai 
puțin decit se prevăzuse in progra
mele de transport, celei din Praid cu 
50 vagoane mai puțin, celei din Ocna 
Dej cu 57 vagoane, întreprinderii mi
niere Dobrogea cu 55 vagoane, celei 
de la Comănești cu 135 vagoane, Com
binatului minier Suceava cu 125 va
goane ș.a.m.d.

După cum ne relata Ieri (28 octom
brie) ing. Aurel Bodnăraș, director 
adjunct în Ministerul Agriculturii ți 
Silviculturii, pe rampele stației Mure- 
geanca așteaptă de peste două săp- 
tămini, pentru a fi transportate, 2 000 
tone porumb. Lipsesc însă vagoanele 
de cale ferată necesare... într-o si
tuație similară se află alte 2 000 tone 
porumb depozitate la stația Baia Do- 
brogei, 800 tone la stația Cătăloiu, 500 
tone la stația Mihail Kogălniceanu, 
200 tone la stația Costești-Argeș. Și 
lista este departe de a fi completă.

Ce urmări au aceste situații neco
respunzătoare, nu e greu de desprins. 
Pe de o parte, nelivrarea la timp a 
materiilor prime și produselor către 
beneficiari și, de aici, posibilitatea de 
dereglare a proceselor economice pe 
fluxul producției materiale; pe de 
altă parte — referindu-ne la industria 
minieră, dar nu numai la ea — da
torită întîrzierîi expedierii produse
lor și lipsei spațiilor de depozitare, 
sînt cazuri în care producția stag
nează temporar și în unitățile furni
zoare, așa cum s-a întîmplat în cele 
două zile amintite la Exploatarea mi
nieră Ceptura și la Salina din Tg. 
Ocna. Cit privește produsele agricole, 
lucrurile sînt la fel de clare : ne

i Cine „simte" |
I muntele... i
’ Ca și pe terenul de 
i sport. recordul în 
. muncă își are legile 
) lui. Nu vom spune. 
1 desigur, o noutate a- 
' firmînd că în ecuația 
l obținerii unui record 
i — deci a doborîrii unui 
’ record , mai vechi — 
1 există necunoscute față 
? de care algebra cu- 
1 noștințelor noastre, cel 
i puțin pe actuala sa 
’ treaptă, se dovedește 
l tot atit de inoperantă 

ca și alchimia in fata 
ț secretelor vieții. Dar 
i ceva, totuși, se știe. 
’ iar ceea ce se știe nu 
1 este deloc puțin. Scur- 
1 ta istorie de mai jos 
i — petrecută Ia mina 
' Petrila. din Valea Jiu- 
l lui — ar putea ocupa, 
i credem. în spațiul de 
' rezonanță ce încon- 
i joară întotdeauna re- 
? cordul, cel puțin un 
ț ecou, echivalînd cu o 
i certitudine.
* Așadar, la Petrila... 

Cind. in urmă cu cîtva

1____ ____  

timp, brigada de mi
neri condusă de Cos- 
tică Mitrea a reușit — 
pentru prima oară in 
Valea Jiului — să rea
lizeze o viteză de îna
intare in subteran de 
72 de metri pe lună, 
in condițiile unui asa- 
nurnit „abataj in trepte 
răsturnate" sau „aba
taj cu figuri", cifra a 
trezit, chiar și printre 
indiferenți cel puțin o 
uimire.

Un „abataj in trepte 
răsturnate" este un fel 
de „turn înclinat", un 
gol de piatră rostogolit 
prin munte ca un to
rent înclinația mare 
a unui astfel de Ioc de 
muncă face, dacă nu 
imposibilă, extrem de 
redusă prezenta tehni
cii noi. a mecanizării. 
Totul depinde aproa
pe exclusiv de om. de 
omul care. înarmat cu 
un simplu ciocan pneu
matic și forțat de con
dițiile locului la atitu

transportate la timp, ele «e pot degra
da. De ce apar asemenea anomalii ? 
Pentru a găsi răspunsul, să pătrun
dem în intimitatea relațiilor benefi
ciar de transport-cărăuș.

Aducem încă de la început în dis
cuție binecunoscuta problemă a rit
micității cu care stațiile de cale fe
rată pun la dispoziția întreprinderi
lor vagoanele solicitate. Deși înțele
gerile încheiate între parteneri pre
văd, de obicei, o eșalonare ritmică a 
asigurării vagoanelor, în nu puține ca
zuri acestea sint puse la dispoziție în 
mod cu totul înttmplător, fără a se a- 
vea în vedere cerințele beneficiarilor. 
După cum a constatat la fața locului 
corespondentul nostru pentru județul 
Prahova, Constantin Căpraru, la uzi-

Dan MATEESCU

(Continuare tn pag. a IlI-a)

ȘTIINȚA 
DESPRE VIITOR — 

o problemă a prezentului
Convorbire cu conf. dr. Mihai C. BOTEZ, 

director al Laboratorului de cercetări prospective al Universității București

.^ces/a ® ființă Laboratorul de cercetări prospective al Uni
versității din București, unul dintre primele de acest fel din Europa. 
Antrenînd o serie de specialiști din diferite domenii, pe baza unei 
metodologii proprii de activitate, laboratorul își propune o seamă de 
obiective de real interes teoretic și practic, în legătură cu care am 
adresat directorului său citeva întrebări :

— Deși tendința de anticipare 
este proprie oricărei activități o- 
menești, eforturile sistematice de 
fundamentare a științei previzi
unii, a „științei despre viitor", 
sint relativ recente. Care este ex
plicația acestui fenomen și cum 
se concretizează el in prezent ?

— O explicație ar trebui căutată in 
„accelerarea" transformărilor societă
ții moderne, în ritmul extraordinar

dini și mișcări de e- l 
chilibrist. sfredelește ' 
muntele, ascultind cum ) 
bulgării de cărbune , 
nasc in rostogolire e- ’ 
courj de abis fără l 
fund. Intr-un astfel de 
abataj, vechiul record ț 
al înaintării a fost de ■ 
70 de metri pe lună. ’ 
Cine și cind a cucerit l 
această cifră, nu se ; 
mai știe ; unii vorbesc 1 
de Kopetin Geza. alții i 
de Barna Ion : oricum. ’ 
este o chestiune de I 
ani, și tocmai timpul 
lung, foarte lung, care 1 
s-a scurs de atunci, zi- i 
dit în straturi tot atit 
de grele ca și stratele ț 
geologice de cărbune, i 
a făcut ca această ci- J 
fră-record să se piardă i 
în aura depărtării. în i 
zona inaccesibilă a u- J

I. OLTEANU '

(Continuare ț
în pag. a V-a>
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Cu prilejul celei de-a XXV-a ani
versări a constituirii F.M.T.D., ana 
plăcerea să adresez un cald salut 
participanților la Adunarea jubi
liară, tuturor tinerilor și organiza
țiilor de tineret care luptă pentru 
eliberarea socială și națională, 
pentru pace și colaborare interna
țională.

Tînăra generație se afirmă în 
zilele noastre cu dinamism, com
bativitate și receptivitate față de 
transformările înnoitoare, ca o 
forță importantă a progresului so
cietății.

împreună cu celelalte forțe de
mocratice și progresiste, tineretul 
se manifestă ca un factor activ 
al luptei împotriva imperialismu
lui, colonialismului și neocolonia- 
lișmului, împotriva politicii de do
minație, agresiune și înrobire, 
pentru o lume fără războaie, ba
zată pe justiție și echitate socială, 
pentru libertate, independență na
țională, socialism și pace.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, 
Secretar general al Partidului Comunist Român

de rapid al evoluției, datorat, în bună 
parte, dezvoltării nemauntîlnite a 
mijloacelor de producție, strîns legată 
de progresele științei și tehnicii. Re
voluția științifică și tehnică accentu
ează astăzi sentimentul „apropierii" 
viitorului, sentiment pe care genera
țiile mai noi il trăiesc mai intens 
decit generațiile trecute. Importanța 
deosebită pe care o are previziunea 
pentru viața economică și socială, 
preocuparea de a anticipa atit evo
luția factorilor, cit și consecințele de
ciziilor luate, in scopul dirijării con
venabile a proceselor economice și 
sociale, sînt elemente care subliniază 
caracterul necesar al studiilor previ
zionale pentru activitatea practică și 
care explică dezvoltarea „explozivă" 
a cercetărilor prospective, în special 
in ultimii ani.

în. țara noastră, prospect!varea con
stituie o metodă încercată de condu
cere a vieții economice și sociale. 
Dezvoltarea întregii societăți este le
gată inseparabil de această activitate 
cu caracter permanent desfășurată pe 
baze științifice de partid și care își 
găsește multiple forme de expresie. 
Fiecare plan economic de perspectivă, 
fiecare plan cincinal, programele spe
ciale de dezvoltare, cum sînt planu
rile de electrificare sau schița dezvol
tării economiei naționale pînă in 1980 
adoptată de Congresul al X-lea sint 
fundamentate pe intense studii de 
prospectivare, la elaborarea cărora 
au fost și sînt antrenați cei mai 
prestigioși specialiști din domeniile 
respective. încă o dovadă a intere
sului față de studierea viitorului, 
considerată ca o necesitate obiectivă, 
o constituie crearea laboratorului de 
cercetări prospective al Universității 
București, avînd menirea de a între
prinde studii în diferite domenii, de 
a elabora prognoze utile pentru fac
torii de decizie.
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Cu deosebită satisfacție relevăm 
contribuția de seamă pe care o 
aduce tineretul român la eforturi
le întregului popor pentru propă
șirea patriei noastre socialiste, la 
întreaga viață socială și politică a 
țării, și, în același timp, la dezvol
tarea relațiilor de prietenie, cola
borare și solidaritate cu tineretul 
din toate țările lumii, la cauza 
păcii și securității internaționale.

La sărbătoarea unui sfert de 
veac de activitate, adresez Fede
rației Mondiale a Tineretului De
mocrat urări de succes în activi
tatea pentru lărgirea colaborării 
dintre mișcările și organizațiile de 
tineret din întreaga lume, pentru 
întărirea unității de acțiune a ti
nerei generații, pentru o contribu
ție sporită la consolidarea forțelor 
antiimperialiste, la triumful idei
lor de libertate, independență na
țională, progres social și pace în 
întreaga lume.

Delimitarea științei despre viitor, 
sau prospectivei, ca un domeniu au
tonom al activității științifice, trebuie 
deci pusă sub semnul tendinței de 
fundamentare conceptuală și metodo
logică a unor preocupări existente, 
tendință atit de întîlnită în cercetarea 
modernă : identificînd orientări pe 
baza unor previziuni riguroase în 
orice cercetare științifică ce-și meri
tă numele, prospectiva se constituie 
ca o disciplină nouă, de sinteză, in 
același timp accesoriu indispensabil 
al științei conducerii (economice, 
sociale etc.).

— Ce rol revine, după părerea 
dv., acestui nou domeniu de 
activitate științifică in procesul 
de continuă perfecționare a so
cietății noastre ?

~ Vreau să subliniez, de la început, 
modul profund organic in care pre
ocupările noastre se înscriu în con
cepția marxist-leninistă. Or, potrivit 
acestei concepții, legile generale ale 
evoluției descriu numai cadrul larg 
al societății viitoare, aspectele ei con
crete puțind cunoaște mai multe for
me, desigur in funcție de condițiile 
specifice. Constatăm deci că, din 
punctul de vedere al prezentului, „vii
torul" nu este unic dat, cî se prezintă 
sub forma unui fascicol-evantai de 
„variante" posibile. Aceste variante 
vor fi rezultatul acțiunii simultane a 
unui număr mare de factori, cu grad 
de „dirijare" diferit. Asocierea între 
elementele ce se dezvoltă legic și ale 
căror tendințe de evoluție trebuie 
prevăzute intr-un mod oarecum pasiv, 
explorativ (am cita, de exemplu, pro
gresele tehnologiei) și elementele ce 
pot fi efectiv stăpînite (de exemplu.1 
prin planificare sau activitatea po
litică) constituie aspectul predomi
nant al prospectivei moderne. Astfel 
privită, cercetarea prospectivă apare 
ca un auxiliar indispensabil al științei 
conducerii (economice, sociale etc.), 
furpizind material de prelucrat pen-

Convorbire realizată de 
Elena MANTU

(Continuare în pag. a IV-a)

La sosire, pe aeroportul Bănoasa

Miercuri la amiază s-a înapoiat 
în Capitală tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, care a participat la lu
crările sesiunii jubiliare a Organi
zației Națiunilor Unite, prilejuită 
de aniversarea a 25 de ani de la 
crearea acestui înalt for internațio
nal.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
înapoiat împreună cu soția sa, 
Elena Ceaușescu.

Cu același avion au sosit tovară
șii Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., deputat în Marea 
Adunare Națională, și Corneliu 
Mănescu, ministrul afâcerilor ex
terne.

La sosite, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Emil Bod- 
naraș, Paul Niculescu-Mizil, Gheor- 
ghe Pană, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Manea Mănescu, Du
mitru Popa, Vasile Vîlcu, Ștefan 
Voitec, Iosif Banc, Petre Blajovici, 
Miron Constantinescu, Mihai Da- 
lea, Mihai Gere, Ion Iliescu, Ion 
Ioniță, Vasile Patilineț, Ion Stănes- 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu răspunde cu căldură aclamațiilor, strînge mina a numeroși cetățeni veniți ta 
înlîmpinare

Excelenței Sale
Domnului CEVDET SUNAY

Președintele Republicii Turcia
ANKARA

îmi este deosebit de plăcut să adresez Excelenței Voastre, cu oca
zia Zilei naționale a Republicii Turcia, calde felicitări și cele mai bune 
urări de fericire personală și de progres poporului turc prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

eu, precum și soțiile conducătorilor 
de partid și de stat, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri, membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și organiza
țiilor obștești.

Erau prezenți Daniel Lee Mc 
Carthy, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Statelor Unite ale A- 
mericii la București, șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați în țara 
noastră, Sayed Abbas Chedid, di
rectorul Centrului de informare al 
Organizației Națiunilor Unite, și 
alți membri ai corpului diplomatic.

Pe aeroportul Băneasa se aflau 
mii și mii de bucureșteni, care, 
scandînd „P.C.R." — „Ceaușescu- 
P.C.R.", i-au făcut tovarășului 
Nicolae ' Ceaușescu o deosebit de 
călduroasă și entuziastă primire. 
Prin puternice aplauze și urale, ei 
au dat expresie simțămintelor de 
dragoste nețărmurită și încredere 
ce le nutresc față de Partidul Co
munist Român, față de conducăto
rul iubit al partidului și statului 
nostru, care, de la tribuna Orga
nizației Națiunilor Unite, a reafir
mat încă o dată înaltele principii 
după care se călăuzește politica ex
ternă a țării noastre, poziția con

secventă a României de colaborară 
și cooperare, în spiritul egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și avantajului reci
proc, cu toate statele, indiferent da 
orînduirea lor socială, a subliniat 
atașamentul deplin al țării noastră 
față de principiile înscrise în Carta 
O.N.U., hotărîrea României socia
liste de a contribui, pe mai depar
te, la opera de cooperare și promo
vare a păcii, la statornicirea unul 
climat de securitate și înțelegere în 
lume. în manifestările pline de 
simpatie și căldură ale celor veni ți 
în întîmpinare, se regăsește ecoul 
larg pe care l-a avut în rîndurile 
întregului popor cuvântarea tovară
șului Nicolae Ceaușescu Ia O.N.U„ 
activitatea pe care a desfășurat-o 

-la Națiunile Unite și pe parcursul 
întregii vizite în S.U.A„ hotărirra 
de a înfăptui neabătut politica in
ternă și externă a României, pusă 
în slujba intereselor fundamentală 
ale națiunii noastre socialiste, a 
cauzei socialismului și păcii.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură aclamațiilor, 
se apropie de mulțime, strînge m$na 
a numeroși cetățeni.

(Agerpres)



SClNTEIA — joi 29 octombrie 1970PAGINA 2

• ECOUL ANCHETELOR „SCÎNTEir

I

DIALOG
CETĂȚENESC

;,MulțttmIndu-vă pentru ajutorul 
dat, vă informăm că au fost luate 
următoarele măsuri..." Fraza este 
prezentă în cele mal multe răspun
suri adresate redacției de către în
treprinderi sau instituții vizate în 
sesizări ale cetățenilor și trimise 
de noi celor în cauză, în vederea 
cercetării și îndreptării situațiilor 
criticate. Uneori însă, afirmațiile 
conținute în aceste adrese și întă
rite cu semnăturile unor persoane 
cu munci de răspundere sînt dez
mințite de situația reală, contrave- 
nindu-se astfel unui principiu le
giferat și acceptat ca normă de 
conduită în toate domeniile de ac
tivitate.

Marcel Ioan, Viorel Sighireanu și 
Ivan Rădoi din Slobozia semnalau 
într-o scrisoare a- 
dresată „Scînteii" 
că. în apartamen
tele lor proprieta
te personală, exis
tă defecțiuni. în
treprinderea de 
construcții-montaj 
Ialomița s-a an
gajat, conform 
contractului să le 
remedieze în ter
menul de garan
ție ; dar angaja
mentele au fost 
date uitării. La 
respectiva scrisoa
re, oonsiliul popu
lar județean a 
răspuns redacției 
că cele semnalate 
6e confirmă și 
printr-o minută 
s-a hotărît ca pînă 
la 25 septembrie 
a.c. I.C.M. Ialomi
ța să facă reme
dierile necesare. 
Caracterul concret 
al răspunsului, greutatea semnătu
rilor (vicepreședinte I. Tănase și se
cretar Ion Botan) reprezentau o ga
ranție pentru redacție și pentru ce
tățenii în cauză că situația va fi re
zolvată fără întîrzlere. Dar o altă 
scrisoare, primită ulterior de la a- 
ceiași cetățeni, ne aduoe la cunoștin
ță că nimic din cele comunicate nu 
s-a înfăptuit. Care dintre semnata
rii răspunsului, citați mai sus. poar
tă vina totalei neconcordanțe dintre 
vorbă și faptă ? loan Botan, secre
tarul consiliului popular județean ? 
Aș ! El învinuiește întreprinderea 
de construcții, șeful șantierului de 
construcții, Emil Cîmpeanu, (u- 
nul din semnatarii minutei). găseș
te „ad-hoc“ o altă „explicație". „A- 
devărata vină o poartă întreprinde
rea de gospodărie orășenească". în
cepe o adevărată sarabandă a învi
nuirilor și a fugii de răspundere și, 
în ultimă instanță, I.G.O. arată cu 
degetul spre I.C.M. Cum să mai 
descurci acest nod încîlcit ? De fapt, 
nici nu intenționăm să facem acest 
lucru, deoarece este de datoria ce
lor care, în numele consiliului 
popular, au garantat, prin semnătu
rile lor, că cei vinovați de lipsurile 
semnalate vor fi puși să îndrepte 
lucrurile.

Comparînd răspunsurile primita 
de la unele întreprinderi și institu
ții, cu situația de pe teren ai impre
sia că cei ce le-au semnat au făcu
t-o sperînd că distanța va facilita 
acoperirea adevărului. Dar, după 
cum ușor se poate închipui, adevă
rul, mai devreme sau mai tîrziu, 
iese la lumină.

într-o scrisoare, Lazăr Pruteanu 
din satul Buznea, județul Iași, soli
cita redacției sprijin pentru ca u- 
nul din cei 7 copii ai săi — suferind 
— să fie internat într-o școală specia
lă. Direcția de resort din Ministerul 
Sănătății, căreia redacția i-a remis 
scrisoarea, ne-a răspuns, la 14 sep
tembrie a.c„ că direcția sanitară a 
județului a pus diagnosticul și a 
luat legătura cu inspectoratul șco
lar județean pentru internarea co
pilului. în realitate însă, după cum 
a reieșit ulterior, „legătura" despre 
care se pomenea în răspuns a fost 
luată mult mai tîrziu, solicitantul 
fiind nevoit să bată în zadar dru-

mul pînă la Inspectorat șl să so
licite din nou sprijinul „Scînteii".

In ultimul timp, la redacție au 
sosit un mare număr de scrisori 
din localitățile de pe Valea Jiului. 
O parte din acestea, care se refe
reau la o seamă de neajunsuri în 
gospodărirea și întreținerea imobi
lelor, au fost trimise de redacția 
noastră, spre rezolvare, Consiliilor 
populare ale municipiului Petroșani 
și orașului Vulcan. Iată cum au fost 
„soluționate".

Aneta Dicu — din Lupenl. str. 
Parângului nr. 18, bloc A 12, ap. 7 
— arăta într-o astfel de scrisoare 
că instalațiile sanitare din acest 
imobil cu 88 de apartamente sînt 
defecte ; apa se scurge pe pereți, 
deteriorîndu-i. La apelurile repe-

negru pe alb : „Avînd în vedere si
tuația in care se află apartamentul, 
s-a dispus sectorului I.G.L. Petro
șani să execute imediat lucrările 
necesare, lucrări terminate în ziua 
de 21.IX.1970. în ce privește încăl
zirea centrală, s-au făcut remedie
rile necesare...". Ce remedieri s-au 
făcut ? Ion Sodulescu, care „verifi
case" cele sesizate, se străduiește 
din răsputeri, în prezența noastră, 
să-1 convingă pe petiționar că el a 
făcut cercetările ce se impuneau și 
deci nu este vinovat. Este drept 
că el făcuse o „vizită" acasă la pe
tiționar, dar fără vreun rezultat. 
Lucrările nu s-au executat „ime
diat" așa cum ni se comu
nică, ci s-au făcut doar u- 
nele mici reparații la o ușă, iar

O atitudine contrară legii, care știrbește

autoritatea instituției

RĂSPUNSURI INCORECTE
la sesizări Întemeiate

țațe ale locatarilor, sectorul I.L.L. 
din localitate — în loc să intervină 
operativ pentru înlăturarea defec
țiunilor — le face numai promisi
uni. Consiliul popular al munici
piului Petroșani, căruia i-a fost tri
misă scrisoarea, ne-a expediat ur
mătorul răspuns : „Din verificările 
temeinice efectuate la apartamen
tele din blocul A2, s-a constatat că 
cele sesizate sînt juste. Au fost luate 
măsuri de remediere a defecțiuni
lor găsite și, în prezent, instalațiile 
funcționează normal la toate apar
tamentele".

Să vedem cît de „temeinice" au 
fost verificările efectuate. „Nici 
pină în prezent n-a venit nimeni 
să vadă care este situația ; cit des
pre reparații nici pomeneală" — 
ne-a spus Âneta Dicu. întrebăm și 
pe alți locatari din bloc și ni se 
răspunde la fel.

— De ce totuși, în răspnusul tri
mis redacției ne-ați prezentat o si
tuație în contradicție cu realitatea, 
dezinformînd astfel opinia publică ?

Răspunsul pe care-1 primim de la 
secretarul consiliului popular al mu
nicipiului, Ioan Mischie, pare ciu
dat :

— Se mai întîmplă. Nu-i putem 
controla pe toți ! Fiecare are anu
mite obligații în sectorul lui de 
activitate.

— Dacă n-ați avut convingerea 
că cele comunicate redacției și ce
tățenilor sint adevărate, de ce ați 
trimis un astfel de răspuns ?

— Noi semnăm toate actele 
pleacă de la consiliu. Unele 
conțin și erori (?!)

La asemenea răspunsuri ce 
mai putea comenta...

Ne deplasăm — împreună 
cretarul consiliului popular 
cipal și cu șeful serviciului 
dărie al municipiului. Ion 
lescu — și în alte locuri 
în sesizările cetățenilor, 
tă-ne în locuința lui 
Stingaciu din Petroșani.
Viitorului, bloc 9 A, care sesizase 
că apartamentul în care s-a mutat 
în luna martie a.c. este deteriorat, 
iar instalația de încălzire nu func
ționează. Și aici constatăm același 
lucru : neconcordanță între cele 
comunicate prin răspuns și realita
te. în adresa către redacție citim

instalația de încălzire — așa cum 
au constatat în prezența noastră 
înșiși factorii răspunzători de la 
consiliul popular — nu funcționea
ză nici acum, în tot blocul. Ba mai 
mult, după cum aflăm de la gazde, 
petiționarul a fost amenințat de un 
delegat din partea consiliului popu
lar (al cărui nume cetățeanul nu-1 
cunoaște, dar nu este greu de 
aflat), că „nu i se vor face reme
dierile, pentru că a scris ziarului 
„Scînteia" (?!). Iată o metodă cel 
puțin bizară de a „rezolva" o sesi
zare ! Secretarul consiliului popu
lar dă din colț în colț, caută cuvin
te de scuze...

O altă „mostră" de răspuns for
mal ne-o oferă Consiliul popular al 
orașului Vulcan. Vasile Bălan — 
domiciliat in acest oraș, str. Repu
blicii, bloc 3. ap. 11 — ne scrie că, 
din cauza unor defecțiuni ale insta
lațiilor de scurgere, apartamentul 
său este adesea inundat, ceea ce, 
se înțelege, a dus la degradarea pe
reților, a parchetului etc. Din răs
punsul 
popular al orașului aflăm că cele 
sesizate se confirmă. „Rezolvarea 
cazului — se spune în continuare

trimis de către consiliul

— a fost încredințată unei comisii 
(formată din ing. Todor Alexandru, 
vicepreședinte al comitetului exe
cutiv, Telllu Aurelia, inspector spa
țiu locativ, Dricu Gheorghe, admi
nistrator de clădiri la I.G.L. Vul
can) care s-a deplasat la fața locu
lui". Ce a constatat această comi
sie și cum a acționat ? Locuința fu
sese inundată de la etajul superior, 
din apartamentul lui Cojocaru 
Gheorghe. în prezent, după cum se 
lasă să se creadă din răspuns, lucru
rile — chipurile — s-au rezolvat. Ia
tă cum : după ce „comisia" (din cele 
aflate de la Vasile Bălan, n-a fost 
nici o comisie, ci doar un funcțio
nar de la I.G.L.) a făcut constata
rea, l-a sfătuit pe petiționar „să se 
adreseze comisiei de judecată de pe 

lîngă consiliul 
popular, pentru 
pretenții". Și cu 
asta, basta ! A 
plecat, și după ea 
potopul ! ~ 
întîmplat 
ceea este 
închipuit.
de la baia aparta
mentului sînt și 
acum deteriorați, 
iar locatarul în 
cauză bate pe la 
ușile consiliului 
popular, face ce
reri peste cereri, 
pentru a 1 se exe
cuta reparațiile. 
Deci consiliul 
popular orășenesc, 
primul interesat 
în întreținerea și 
gospodărirea fon
dului locativ,' în 
loc să intervină 
energic pentru în
lăturarea defec
țiunilor, a consta

tat, a încheiat un proces-verbal a- 
poi a trimis redacției un răspuns ti
cluit, eludînd esențialul : partea sa 
de vină în crearea și menținerea u- 
nei atari situații.

Evident, nimeni nu are nevoie de 
asemenea răspunsuri gratuite, in
compatibile cu Intențiile celor care 
doresc sincer rezolvarea eficientă a 
unor sesizări întemeiate. Ele nu 
sînt altceva decît o încercare dău
nătoare de a ascunde și perpetua 
lipsurile, de a trece cu vederea 
comportarea antisocială a celor ce 
ignoră sesizările cetățenilor, fără a 
se sinchisi că prin aceasta este sub
minat prestigiul Instituției pe care 
o reprezintă, sint nesocotite preve
derile decretului nr. 534/1966. Astfel 
de atitudini trebuie combătute cu 
toată tăria, cultivîndu-se în mod 
consecvent responsabilitatea civică 
față de cuvîntul îndreptățit al cetă
țeanului.

Vasile MIHAI
Dumitru MINCULESCU

Ce s-a 
după a- 
lesne de 

Pereții

care 
mai
s-ar

cu se- 
muni- 
gospo- 
Sodu- 
vizate 

la- 
Teodor 
strada

La Craîova

Noi blocuri de locuințe
CRAIOVA (corespondentul „Scîn

teii"). — De la începutul anului 
pînă în prezent, cetățenii orașului 
Craiova au primit în folosință 913 
apartamente din cele 1 220 plani
ficate. Lucrătorii din cadrul T.L.C. 
Craiova s-au angajat ca, pînă la 
sfîrșitul anului, pe lîngă cele 307 
apartamente pe care le au în 
plan, să mai termine încă două 
blocuri cu 140 de apartamente. 
Pentru a distribui cît mai uni
form spațiile comerciale pe cu
prinsul orașului — atît în noile 
cartiere, cît și în cele vechi — 
sînt amplasate spații comerciale 
de diferite profile. In Valea Ro-

__  _ folosință un 
comercial, în cartierul 1 

în apropierea stadlonu- 
central, s-a construit un 

comercial cu maga- 
ali- 

legu-

șie a fost dat în 
punct 
Mai, 
lui 
complex 
zine pentru pîlne, produse 
mentare (cu autoservire), 
me-fructe, textile, galanterie-mer- 
cerie, o cofetărie și un restau
rant. In Valea Vlălcll, la par
terul unul bloc, s-a construit un 
magazln-expozlție pentru mobilă, 
o farmacie și o librărie. Suprafa
ța comercială a crescut în acest 
an, în orașul Craiova, cu 2 246 mp, 
cuprinzînd 48 noi unități comer
ciale.

Cine tulbură apa 
de băut

Din Baia de Arieș, ju
dețul Alba, a sosit urmă
toarea scrisoare, semnată 
de un grup de cetățeni :

„De mai multe luni de 
zile, calitatea apei pota
bile aduse prin conductele 
de alimetare a localității 
noastre lasă foarte mult

de dorit. Cînd dai dru
mul la robinet, fie că te 
afli acasă, fie că ești la 
lucru, în mină, curge o 
apă tulbure, plină de im
purități, care nu poate fi 
băută. Din ce cauză ? în
treprinderea forestieră fo
losește pîraiele din care 
se adună apa pentru re
țeaua de alimentare a lo
calității la transportul 
buștenilor. Că așa stau 
lucrurile o dovedește fap
tul că duminica, atunci 
cînd I. F. nu lucrează, apa 
se mai limpezește. Bă
nuim că apa este mur
dară și pentru că insta
lațiile de filtrare nu 
funcționează corespunză
tor.

Noi știm că există legi 
prin care se asigură pro-

DE LA CENTROCOOP

Vești bune pentru Lotru!■

Zilele trecute, pe adresa redac
ției a sosit o scrisoare sub sem
nătura tovarășului Ion Smedescu, 
secretar general in Uniunea Cen
trală a Cooperativelor de Consum, 
în care se spune ; „în legătură cu 
articolul „Titlul vechiului articol a 
rămas valabil...", publicat în ziarul 
„Scînteia" nr. 8556. din 24 septem
brie, vă informăm următoarele :

în urma numeroaselor sesizări 
primite din partea organelor de 
partid și de stat, sindicale și de 
presă, în legătură cu defectuoasa 
aprovizionare a muncitorilor de pe 
șantierul Hidrocentralei Lotru, un 
colectiv de specialiști din Centro
coop s-a deplasat la fața locului 
pentru a analiza modul de aplicare 
și soluționare a indicațiilor obliga
torii, trasate printr-un plan de mă
suri, în luna februarie 1970.

In legătură cu aplicarea de către 
IJECOOP (întreprinderea econo
mică județeană a cooperației de 
consum) a indicațiilor obligatorii 
stabilite în planul de măsuri din 
luna februarie a.c., rezultă că ele 
au fost aplicate doar în luna apri
lie a.c.. timp in care aproviziona
rea a fost satisfăcătoare. Neaplica- 
rea în totalitate a respectivelor 
indicații, și in continuare, s-a re
flectat pe parcurs într-o aprovizio
nare insuficientă și neritmică. în 
lunile august și septembrie 1970 a- 
provizionarea unităților ce deser
vesc muncitorii din Valea Lotru
lui a scăpat de sub controlul con
ducerii UJCC și IJECOOP Vîl- 
cea și implicit a oonducerii coope
rativelor Brezoi și Voineasa, care 
nu s-au preocupat de menținerea 
unei bune aprovizionări a unități
lor. S-a constatat că aproviziona
rea acestor unități a fost lăsată 
numai pe seama merceologilor vo
iajori, a gestionarilor de magazine 
și a salariaților de la subdepozitele 
IJECOOP Vîlcea din localitatea 
Brezoi.

Iată cîteva din deficiențele con
statate cu ocazia controlului : a) 
de la data de 25 martie 1970 nu s-a 
mai ținut evidența livrării mărfu
rilor pe fiecare magazin, ceea ce a 
condus la imposibilitatea unei 
urmăriri permanente a aprovizio
nării unităților de pe Valea Lo
trului ; b) nu s-a urmărit modul 
în care se execută depunerea si
multană a notelor de comenzi pe 
unități și a executării lor conform 
graficelor, ceea ce a dus la ne- 
prezentarea la timp a notelor de 
comandă, la prezentarea unor note

de comandă incomplete, la crearea 
de goiuri în aprovizionarea unor 
unități ; c) nu s-au întocmit liste 
de mărfuri pe sortimentele exis
tente în depozit cu care merceolo
gii 
pe 
de 
se 
și 
d) 
Și

să se prezinte la magazine și 
baza lor să întocmească note 
comandă in care să fie cuprin- 
toate sortimentele din depozit 
care lipseau din magazine ; 
din partea conducerii UJCC 
IJECOOP nu s-a asigurat 

un control permanent și calificat, la 
cooperativele Voineasa și Bre
zoi, deși aceasta era o sarcină de 
primă importanță a acestora. Mai 
mult, cadrele de conducere ale 
IJECOOP s-au deplasat „în 
fugă" pe Valea Lotrului, neluînd 
măsurile ce se impuneau.

în urma situației de fapt con
statate împreună cu toți factorii 
de conducere ai UJCC, IJECOOP 
și ai cooperativelor de consum și 
a discuțiilor purtate cu condu
cerea I.C.H. Lotru, »-au luat ur
mătoarele măsuri :

— La sediul cooperativei Voi
neasa s-a ținut în seara zilei de 
21 septembrie o ședință de lucru 
cu tot aparatul comercial care 
răspunde de aprovizionarea mun
citorilor de pe șantierele I.C.H. 
Lotru, începind cu conducerea 
UJCC, IJECOOP, ale cooperati
velor Brezoi și Voineasa, precum 
și cu merceologi! voiajori. Au fost 
aspru criticați în mod concret 
factorii responsabili pentru defici
ențele de aprovizionare consta
tate.

Pentru îmbunătățirea activității 
«ubdepozitului IJECOOP din Bre
zoi, de la care se efectuează apro
vizionarea unităților de pe Lotru 
s-a stabilit să se întocmească cite 
o fișă pentru urmărirea aprovizio
nării fiecărui magazin în parte, pe 
total, cit și pe principalele pro
duse alimentare ; să se introducă 
la depozit un registru pentru ur
mărirea notelor de comenzi pe 
fiecare unitate și a executării a- 
eestor comenzi ; să se întocmească 
în permanență liste de mărfurile 
existente în depozite, pe fiecare 
sortiment, în amănunt, pentru a 
înlesni merceologilor voiajori și 
gestionarilor unităților să alcătu
iască comenzi de mărfuri cît mai 
complete ; să se întocmească un 
grafic care să asigure aprovizio
narea ritmică a unităților.

Pentru îndrumarea permanentă 
se vor detașa în mod obligatoriu 
cîte un tehnician de la IJECOOP, 
cunoscător al problemelor ce se

ridică în această zonă, care să 
sprijine rezolvarea problemelor in 
fiecare cooperativă. Din partea 
conducerii IJECOOP și UJCC 
se va asigura un control riguros, 
prin rotație, pe timp de o săptă- 
mînă fiecare. Președintele UJCC 
și directorii IJECOOP vor con
trola în această perioadă în mod 
obligatoriu fiecare unitate comer
cială, inclusiv depozitele din Bre- 
zoi. Din partea Direcției generale 
din Centrocoop se va asigura un 
delegat permanent care să asigure 
supracontrolul, să ia măsuri hotări- 
te și să țină o permanentă legătură 
cu conducerile I.C.H. Lotru și a Di
recției generale din Centrocoop.

Lipsurile și abaterile de la disci
plină constatate cu ocazia contro
lului efectuat au fost prelucrate 
cu întregul aparat al IJECOOP. în 
raport cu gradul de vinovăție al 
fiecăruia din cadrele care au răs
puns de aprovizionarea muncitori
lor de pe șantierul I.C.Il. Lotru, bi
roul executiv al UJCC și Comite
tul de direcție al IJECOOP în 
cadru] unei ședințe comune in 
care s-au dezbătut pe larg toate 
aspectele și măsurile ce trebuie 
luate, au hotărît :

1) Sancționarea cu mustrare scri
să a președintelui UJCC, Rouă Mi
hai. a directorului coordonator 
Butucea Ion, a directorului comer
cial Cojocaru Marin și a lui Duca 
Nicolae, șeful serviciului desfacere- 
expediție de la IJECOOP.-

2) Retrogradarea cu două trepte 
de salarizare a președintelui Cucu 
Gheorghe și a șefului contabil 
Fiera Vasile, de la cooperativa 
Brezai.

3) Sancționarea cu „mustrare" a 
președintelui Banu Gheorghe și 
șefului contabil Mardare Ion de la 
cooperativa Voineasa.

4) Destituirea din funcție a mer
ceologilor Șerban Gheorghe și Niță 
Ilie, care au avut în răspundere 
aprovizionarea unităților de la Mă- 
laia și, respectiv, Baraj.

Biroul Comitetului executiv 
Centrocoop, examinînd materia
lul prezentat de colectivul Centro
coop din care a rezultat modul de
fectuos în care s-a desfășurat 
aprovizionarea unităților comercia
le de pe Valea Lotrului, pe baza 
informării prezentate de directo
rul general al Direcției generale 
îndrumarea comerțului, alimentație 
publică și turism, a aprobat in 
ședința din 26 septembrie 1970 mă
surile întreprinse în vederea în
lăturării deficiențelor constatate".

în zona forestieră a județului Suceava

JNZĂPEZIREA" COMERȚULUI
primul vestitor al iernii?

Mal mult de un sfert 
din populația activă a ju
dețului Suceava locuiește 
în zona de munte și este 
ocupată în sfera exploa
tării și prelucrării lemnu
lui, asigurind circa 34 la 
sută din producția indus
trială a județului. De ase
menea, se știe că întot
deauna aici iarna sosește 
mult mai devreme, fapt 
care duce la îngreunarea 
circulației și a aprovizio
nării cu cele trebuincioa
se. De aici și cerința ca, 
în permanență — dar mai 
ales în sezonul friguros 
— așezările din zona 
montană să se bucure de 
o atenție deosebită spre a 
se asigura condiții optime

de muncă șl viață pentru 
lucrătorii forestieri și fa
miliile acestora. în acest 
sens, sînt evidente, pină 
acum, unele rezultate pri
vind consolidarea bazei 
materiale prin construi
rea de cabane, cantine, 
magazine, amenajări de 
drumuri, extinderea rețe
lei electrice etc. Dar ce 
s-a întreprins pentru ca 
această bază materială să 
fie utilă muncitorilor 
restieri și pe timpul 
nii ?

O problemă căreia,
ciuda posibilităților exis
tente, nu i s-a găsit încă 
rezolvarea adecvată o 
constituie aprovizionarea 
acestor localități. îndeo-

fo- 
ier-

în

AM PRIMIT SCRISOAREA DV !
tejarea izvoarelor de apă 
potabilă. Or, din pricină 
că întreprinderea fores
tieră nu le respectă, iar 
organele locale nu iau 
măsuri, cei 5 000 de lo
cuitori din Baia de Arieș 
sînt expuși oricînd îmbol
năvirii. Cerem să se pună 
capăt acestei stări de lu
cruri, mai ales că plătim 
taxă pentru apă potabilă, 
nu pentru apă mocirloasă, 
și nici nu avem alte surse 
de alimentare".

Recomandat 
expres peste gard

Șase pagini de mașină, 
la un rind, descriu cum 
l-a „servit" poșta pe ce
tățeanul Ștefan Stancu, 
din Craiova, strada Preaj- 
ba, nr. 30. După ce arată 
că — deși de mulți ani 
are la poartă o cutie de 
scrisori mare, vizibilă — 
ziarele, telegramele, avi
zele telefonice, scrisorile 
le găsește prin curte, a- 
runcate peste gard, din 
goana bicicletei, semna
tarul scrisorii relatează 
amănunțit un caz care 
le-a pus vîrf la toate cele 
petrecute mai înainte.

„La 14 august a.c., di
mineața, am expediat din 
Timișoara un plic expres- 
recomandat, cu confir
mare de primire, pe a- 
dresa Inspectoratului șco
lar al municipiului Cra
iova, aflat pe aceeași

stradă cu poșta, la circa 
200 m distanță. Plicul a 
ajuns ța adresa indicată 
cu întlrziere, deși sosise 
la Craiova în 
de 14 august, 
august putea 
să fie înmînat 
toratul școlar, 
tîmplat ? A 
pierd zile întregi ca să 
aflu că, fără să se ia în 
considerație mențiunea 
„expres-recomandat" și 
fără să se uite la adresă, 
poștașul a pus plicul în 
căsuța poștală a consiliu
lui popular județean, din 
care cauză a 
destinație cu 
întlrziere.

seara zilei 
iar pe 15 

și trebuia 
la Inspec- 
Ce s-a în- 
trebuit să

ajuns la 
două zile

O altă scrisoare expres- 
recomandată, pe care am 
trimis-o tot din Timișoa
ra. pe adresa soției, la ÎS 
august, nu a ajuns nici 
pină la sfîrșitul lunii sep
tembrie ; un mandat de 
500 lei, expediat din Ti
mișoara la 12 septembrie, 
de asemenea nu l-am pri
mit. Și încă un caz, care 
arată că poștașii sint 
„consecvenți" în a nu în- 
mîna scrisorile celor care

le sint adresate : la 18 
august, ing. St. Călinescu 
din Timișoara îmi trimite 
un plic expres-recoman- 
dat, pe care l-am găsit 
aruncat în curte abia la 24 
august Factorii poștali, 
cei care trebuie să înmî- 
neze avizele nu se oste
nesc să meargă la cetă
țean acasă. Ei semnează 
în fals pe destinatari, a- 
runcă peste gard scrisori
le sau nici măcar atit. Și 
ies bine la controale, 
pentru că șeful oficiului, 
Boșoteanu, instruiește sa
lariatele să nu înregistre
ze reclamațiile. Și unde nu 
se găsesc reclamații înre
gistrate, înseamnă 
treaba merge bine".

Obiective turistice 
în construcție

Despre preocuparea 
U.J.C.C. Argeș pentru 
dezvoltarea bazei materia
le a turismului în județ 
se vorbește pe larg in 
scrisoarea trimisă de Ion 
Dobrescu, din Cîmpulung- 
Muscel. „Pentru crearea 
unui loc de popas pe tra
seul Cîmpulung — Brașov, 
in cursul acestei luni înce
pe construcția unui motel 
la Dealul Sasului, in amon
te de 
la km 
pajiști 
brazi.
restaurant, spații de caza 
re pentru 40 de locuri, în
călzire centrală, loc de

•că

Podul Dîmboviței. 
38, in mijlocul unei 

înconjurate de 
Motelul va avea

parcare. Se prevede ca in 
anul viitor motelul să in
tre în circuitul turistic. 
Poziția aleasă pentru con
strucția lui oferă posibili
tatea organizării de ex
cursii la Dirnbovicioara- 
peștera, la Piatra Craiu
lui, Cheile Dîmboviței, 
Valea Cheii etc.

Obiectivul turistic Brus
ture! va fi completat cu 
căsuțe de lemn și o vilă 
cu 21 de locuri, dispunîrd 
de tot confortul. La punc
tul Mateiaș, tot pe 
șoseaua Cimpulung— Bra
șov, se va construi un bu
fet cu sală de consumație, 
bucătărie și 10—12 locuri 
de dormit.

Pentru anii următori, în 
funcție de modernizarea 
unor șosele, în pădurea 
de stejari de la Vulturești 
se va amenaja un „popas 
haiducesc", care va facilita 
vizitarea Văii Mîzganei, 
un fond forestier, faunis
tic și pitoresc bogat, expo
ziția pictorilor școlari din 
satele Văcarea și Pițigaia. 
cunoscuți și peste hotare".

str. Abatorului nr. 
Punctele de depozitare 
află la distante mari 
nul de altul, iar cîntărirea 
se face într-un singur loc. 
Dacă vrei să duci acasă 
cu același vehicul și căr
bunii, și lemnele, trebuie 
să procedezi astfel : în

2.
se
u-

Autorul scrisorii se re
feră și la comportarea 
brutală cu cetățenii a șe
fului de depozit Aldea. 
Probabil că, nefiind în 
stare să asigure buna de
servire a cumpărătorilor, 
vrea să arate că poate to
tuși și el ceva...

„Fîntînica" 
și halta

Să ne cumpărăm 
căruțe 

și fierăstraie ?
„La Slatina, procurarea 

combustibilului pentru 
încălzirea locuinței se 
face cu multă pierdere de 
timp și cu cheltuială mai 
mare decit trebuie — 
scrie Nistor Albiei, din

caroi dintr-un loc cărbu
nii. îi duci la cîntar și 
după cîntărire îi descarci; 
apoi te duci în alt loc, 
unde încarci lemnele, le 
aduci la cîntar și, după 
cîntărire. încarci 
cărbunii.

Depozitul are 
mioane, dar nu 
vedem. Așa că, 
vrei să ajungi cu lemnele 
și cărbunii acasă, ori îți 
cumperi căruță, ori te dai 
pe mîna căruțașilor par
ticulari, care iau 100 de 
lei pentru transportul a 
1 000 kg lemne. Se zice 
că ar exista și pentru ei 
un tarif. Dar cine con
trolează dacă-1 respectă ?

înainte, depozitul avea 
un circular și incasa 15 
lei pentru tăiatul a 1 000 
kg lemne. Șeful depozitu
lui, Aldea. ne-a spus că a 
fost dus în altă parte".

din nou
autoca- 
le prea 

. dacă

„Cu aproape o lună în 
urmă, pe strada Humei, 
din sectorul II, s-a spart 
conducta de apă — ne 
scrie Gheorghe Paraschiv 
din str. Humei, nr. 19. 
Din acel moment, strada 
s-a prefăcut într-o mlaști
nă. Cînd am văzut că s-a 
spart conducta, am luat 
legătura imediat cu 
I.C.A.B.-sectorul II, ce- 
rînd să se facă reparația 
necesară. Dar salariatul de 
acolo mi-a explicat că lu
crarea se află încă în peri
oada de garanție și, în 
consecință, reparația tre
buie făcută de întreprin
derea care a executat-o 
(I.C.H.B1.). Urmîndu-i sfa
tul, ne-am adresat la 
I.C.H.B. Tov. ing. Stănes- 
cu„ de la această între
prindere. ne-a spus că va 
rezolva rapid problema. 
Dar a fost o vorbă în 
vînt. Am intervenit din 
nou. pentru că. apa 
curgînd mereu, strada s-a 
desfundat complet. Ni s-a 
spus să ne adresăm la 
„secția canale" a I.C.A.B. 
din strada... Fîntînica.

A trecut o lună de când 
s-a spart conducta și apa 
inundă strada, iar cei că
rora le revine sarcina de 
a lua măsuri stau cu bra
țele încrucișate.

sebi cu produse alimen
tare și de uz gospodăresc. 
De ani de zile se vorbește 
despre constituirea la ma
gazinele din zona de 
munte a unor stocuri-tam
pon de mărfuri ; în mare 
parte, aceasta a ră
mas doar o intenție a co
operației de consum. Du
pă cum ne-a declarat tov. 
Vasile Moroșan, primarul 
comunei Dorna Cândreni, 
cu. toate că aici s-au sem
nalat primele ninsori, to
tuși. la nici unul dintre 
magazinele din zona fo
restieră Dornișoara nu 
s-au adus mărfurile sta
bilite prin planul de apro
vizionare pentru sezonul 
rece. „Considerăm că to
varășii din conducerea co
operativei locale de con
sum — spune interlocuto
rul nostru — înțeleg gre
șit spiritul prudenței. 
Astfel, din frica de a nu 
greși, evită în mod frec
vent să ceară depozitelor 
cantități suficiente de 
mărfuri așa-zise perisabi
le. cum ar fi slănina, di
ferite sorturi de salam, 
brînzeturi etc., deși ele 
sînt cel mai mult solici
tate". Aceeași cauză de
termină ca și rafturile 
magazinelor din Valea 
Colibi și Sucevița I să fie 
mai mult goale ; cu toate 
acestea, gestionarii Con
stantin Nica și Doina Bo- 
ghean aduc ca argumente 
nu lipsa lor de preocupa
re pentru întocmirea no
telor de comandă și pen
tru transportul mărfuri
lor. ci pretinsa inexisten
ță a acestor mărfuri în 
depozite. în realitate, de
pozitele de la Rădăuți, 
Fălticeni. Gura Humoru
lui etc. sint tlxite cu o 
gamă foarte bogată de 
produse alimentare și in
dustriale.

Nu odată s-a semnalat 
faptul că aprovizionarea 
magazinelor și deservirea 
forestierilor prin aceste 
unități comerciale este 
lăsată în exclusivitate pe 
seama gestionarilor, care 
— nefiind controlați și 
trași la răspundere — „fac 
ce pot", adică nu aduc 
mărfurile solicitate sau a- 
plică un sistem preferen
țial de distribuire a 
tora. La magazinul 
Moișa-Boboc. de 
gestionara Georgeta
liu a distribuit cantități 
însemnate de mălai după 
bunul său plac. De aseme-

aces- 
din 

pildă. 
Vasi-

nea, la centrul de distri
buire a plinii din Falcău, 
o echipă de control obș
tesc a găsit depozitate 
circa 800 kg făină care — 
potrivit indicațiilor preșe
dintelui cooperativei — e- 
rau destinate unor petre
ceri, și nu pentru apro
vizionarea cumpărători
lor.

în alte părți ale jude
țului, slaba aprovizionare 
este pusă pe seama lipsei 
unor spații comerciale co
respunzătoare. Ne referim 
la cazul magazinelor din 
Slatina, Valea Colibi și 
Rîșca, unde de ani de zile 
se discută despre reame- 
najarea acestora, dar to
tul se limitează la faza 
de... discuții. La adăpostul 
acestor deliberări prelun
gite, gestionarii n-au în
tocmit nici pînă acum co
menzile pentru aprovizio
narea cu stocuri-tampon, 
cu mărfuri necesare pe 
timpul iernii, deși se știe 
că în această zonă aproa
pe toate drumurile devin 
impracticabile. La IJE
COOP Suceava — unitate 
care răspunde de coordo
narea întregii activități a 
cooperativelor de consum 
din județ — ni s-a înfă
țișat un plan minuțios cu 
privire la măsurile pentru 
aprovizionarea de iarnă. 
Tot aici am făcut cunoș
tință și cu un așa-zis plan 
prioritar, care privește 
pregătirea pentru sezonul 
rece a magazinelor din 
zona forestieră a județu
lui. Aceste planuri, înso
țite de grafice, au fost 
trimise atît depozitelor, 
cit și cooperativelor de 
consum, verigi unde — 
după cum confirmă fap
tele — s-a împotmolit 
toată intenția bună a con
ducerii IJECOOP. Era și 
normal să se întîmple așa, 
de vreme ce controlul din 
partea acestei unități co
merciale județene asupra 
modului cum se duc la 
îndeplinire propriile deci
zii s-a dovedit a fi spo
radic. Așadar, sînt nece
sare măsuri hotărite pen
tru ca aprovizionarea ma-‘ 
gazinelor din zona fores
tieră a județului Sucea
va să treacă din domeniul 
planurilor, graficelor și 
discuțiilor, în sfera acțiu
nilor practice.

Ion MANEA
corespondentul „Scînteii
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pagina economică
Cu planul cincinal 

îndeplinit
Pînă miercuri. «0 de întreprinderi industriale și 

unități economice prahovene au anunțat realizarea 
planului cincinal la principalii indicatori. Se apre
ciază că la finele anului, industria județului — care 
realizează aproape 7 la sută din producția Indus
trială a țării — va consemna în bilanțul său o pro
ducție suplimentară evaluată la 4,5 miliarde lei. In 
produse, această valoare înseamnă 7 instalații mo
derne de foraj, 77 000 tone de țiței extras, 541000 
tone benzină, motorină șl uleiuri minerale, 210 000 
anvelope, 2,7 milioane mp geam, 7 240 tone ciment, 
451 000 mp țesături de lînă, însemnate cantități de 
produse petrochimice și alte bunuri materiale.

4
Energetlclenll hunedoreni și-au îndeplinit preve

derile actualului cincinal la producția de energie 
electrică cu 65 de zile mal înainte. In ultimii ani, 
potențialul productiv din sectorul energetic al ju
dețului s-a întregit cu noua și moderna termocen
trală de la Mintia, Intrată parțial în funcțiune. La 
sfîrșitul actualului cincinal, puterea instalată în 
centralele electrice ale județului Hunedoara mar
chează o creștere de 2,6 ori față de nivelul anului 
1065. Pînă la încheierea anului 1070 energeticienii 
din județul Hunedoara vor furniza economiei na
ționale, peste sarcinile de plan ale actualului cin
cinal, aproape £80 milioane KWh.

RECOLTATUL PORUMBULUI, ClT MAI REPEDE
CU TOATE FORȚELE MANUALE Șl MECANICE
IN JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD

CONDUCĂTORII 
COOPERATIVELOR
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CONTRASTE
• E-o cale

In județul satu-mare

REZULTATELE BUNE,

atît de lungă...

Produsele constructorilor de mașini • 
din orașul Cugir — exponente 

ale unui colectiv harnic si talentat
Produsele constructorilor de mașini din orașul 

Cugir, județul Alba, și-au dobindit de multă 
vreme o binecunoscută faimă pentru înaltele lor 
însușiri tehnice și funcționale, pentru calitatea și 
precizia ce o asigură în exploatare. Nomenclato
rul cu produse ale uzinei este de la un an la altul 
mai mare și mai diversificat, cuprinzînd moderne 
tipuri de mașini-unelte, diferite alte fabricate ne
cesare in aproape toate ramurile economiei națio
nale. un sortiment bogat de mașini de cusut pen
tru uz industrial și casnic (dintre care modelul 
„Ileana" devenit familiar în aproape toate casele), 
precum și popularele mașini de spălat ..Alba 
lux". în ultima perioadă, de exemplu, specialiștii 
uzinei au conceput, proiectat și asimilat în fabri
cație încă două noi modele de mașini de spălat : 
„Alba-lux“-9 și „Al’ba-lux“-10 caracterizate prin 
randamente superioare în timpul folosirii lor, 
prin linii moderne de execuție, avînd totodată și 
un consum economicos de energie electrică.

Concomitent cu preocupările desfășurate în di
recția asimilării de noi produse, diversificării 
permanente a sortimentelor fabricate, îmbunătă
țirii continue a calității lor și reducerii consumu
rilor specifice, constructorii de mașini din Cugir 
Iși întețesc eforturile în vederea încheierii anului 
cu rezultate cit mai bune în toate compartimen
tele de activitate. Pînă acum ei au reușit să li
vreze peste plan mai multe mașini-unelte. 400 
bucăți mașini de cusut și altele.

SĂ FIE IN
în județul Bistrița-Năsăud, deși vre

mea este destul de înaintată, mai sint 
de executat multe lucrări agricole de 
maximă urgență. Pină in seara zilei 
de 26 octombrie, din datele existente 
la direcția agricolă județeană rezultă 
că arăturile s-au efectuat pe 84 la 
sută din suprafața prevăzută, iar 76 
la sută din teren este însămînțat. în 
ultimele zile, în ciuda ploilor inter
mitente care au căzut în cea mai 
mare parte a județului, ritmul execu
tării lucrărilor agricole 6-a intensifi
cat. în unitățile unde a existat o 
preocupare susținută pentru bunul 
mers al lucrărilor agricole a fost în
cheiată recoltarea porumbului, a sfe
clei de zahăr și cartofilor. Cooperati
vele agricole din Mocod, Satu-Nou 
au încheiat recoltatul porumbului, iar 
alte unități, ca cele din Budacu de 
Jos, Jimbor, Ciceu-Giurgești, Lechin- 
ța, sint pe terminate cu această lu
crare. Rezultatele bune obținute în a- 
ceste unități sint urmarea directă a 
participării cooperatorilor la lucru, 
chiar dacă timpul în unele zile a fost 
ploios.

Nu același lucru se poate spune însă 
despre cooperativele agricole din 
Archind, Monor, Milaș, Teaca, Urme- 
niș, Sîngeorgiu Nou și altele. în a- 
ceste unități, pînă în ziua de 27 oc
tombrie s-au recoltat suprafețe foarte 
mici cu porumb, între 5 și 34 hec
tare. Cu cîteva zile în urmă, în coo
perativa din Galații Bistriței, briga
dierii D. Condrea și I. Baiabas iși 
rezolvau problemele personale fără să 
se sinchisească de modul cum se des
fășoară munca la recoltat. Pe briga
dierul Ion Gălățan. de la C.A.P. Mi
laș, l-am găsit acasă. în Ioc să

Camera de comandă a secției amoniac I din cadrul Combinatului de îngrășăminte azo- 
toase din Tîrgu-Mureș Foto : S. Cristian

FRUNTE!
fie cei dintîi care mobilizează oa
menii la lucru, șefii de echipă sint 
ca și inexistenți. Președintele coope
rativei agricole din Sîngeorgiu Nou, 
Dumitru Matiaș, a găsit de cuviință 
ca în miezul zilei să se ocupe de pro
blema canalizării satului.

Semnificativ pentru modul defec
tuos de organizare este și faptul că, 
în toate cooperativele agricole rămase 
în urmă cu lucrările, contabilii, în loc 
să participe efectiv la muncă, stau la 
sediu, învîrtind hîrtiile. Fiecare mo
tivează că este potopit de situații 
și dări de seamă care nu suferă nici 
o amînare. în unele cooperative a- 
gricole, ca cea din Sîngeorgiu Nou, se 
așteaptă ajutorul dinafară la strîn- 
sul recoltei, în timp ce cooperatorii 
vin la lucru după ora 9 dimineața și 
se întorc în jurul orei 15.

Multe neajunsuri se constată șl în 
folosirea mijloacelor de transport. 
După cum ne spunea șeful autoba
zei de transport Bistrița, E. Crișan, 
zilnic sînt puse la dispoziția coopera
tivelor agricole circa 45 autocamioa
ne, dar multe din ele pierd cîte 2—3 
ore numai la o încărcare. La coopera
tivele agricole din Nușeni și Bozie? 
eînt repartizate la încărcarea unei 
mașini numai cîte două femei. Din 
cauza ploilor din ultimele zile, dru
murile de acces la tarlale îngreunează 
mult transportul, prelungindu-se du
rata unei curse.

Despre mersul lucrărilor de recolta
re a porumbului în cooperativele 
agricole din județ, am avut o con
vorbire cu tovarășul Lazăr Tănase 
secretar a! comitetului județean de 
partid, care ne-a relatat : „Este ade
vărat că unele zile, cp timp căldu
ros nu s-au folosit cu intensitate la 
culesul porumbului. într-un număr 
destul de mare de cooperative agri
cole, consiliile de conducere s-au 
preocupat prea puțin de mobilizarea 
Ia muncă a oamenilor. Lucrările din 
faza de început a campaniei de toam
nă, nefiind executate la timp, s-au a- 
glomerat, astfel că rămînerile în 
urmă au devenit tot mai mari. Am 
luat însă măsuri pentru intensifica
rea ritmului de recoltare a porumbu
lui. Specialiștii direcției agricole și ai 
uniunii cooperatiste județene se află 
pe teren, coordonînd activitatea. 
Dar nu puține au fost cazurile cînd 
se lasă totul pe seama acestora".

Timpul este înaintat și în conti
nuă înrăutățire. Se impune de aceea 
o participare mai activă la recolta
rea porumbului. Consiliile de condu
cere trebuie sprijinite mai eficient 
de comitetele comunale de partid în 
acțiunea de mobilizare a cooperato
rilor la recoltat, pentru folosirea la 
maximum a timpului de lucru.

PARAVAN 
PENTRU RISIPA?

în județul Satu-Mare, ritmul de re
coltare a porumbului a crescut simți
tor în ultimul timp. Ca atare, pînă în 
ziua de 27 octombrie, în cooperai i- 
vele agricole s-au recoltat 9 204 ha 
din suprafața de 17 664 hectare cu 
porumb, iar în I.A.S., pînă la aceeași 
dată, mai erau de recoltat 500 ha. 
Este de relevat răspunderea cu care 
se lucrează in majoritatea cooperati
velor agricole la recoltarea și depo
zitarea operativă a porumbului cules, 
valorificarea tuturor posibilităților 
pentru recuperarea pagubelor provo
cate de calamitățile naturale. O serie 
de cooperative agricole, printre care 
cele din Dlndești, Berveni, Pișcolt, 
Moftinu Mare și altele, au încheiat 
recoltarea porumbului.

Am poposit, luni, în zona Cățelului, 
una dintre zonele unde se obțin pro
ducții bune. La cooperativa agricolă 
din Tiriam mai erau de recoltat 150 
ha de porumb, din cele 400 aflate în 
cultură. Tov. Gheorghe Vidican, se
cretarul comitetului comunal de 
partid, ne informa că cei peste 200 de 
cooperatori participă masiv, cu toate 
forțele, la recoltat. în același timp 
insă, unele mașini și mijloace de 
transport ale secției de mecanizare 
Tiriam, aparținînd de I.M.A. Cărei, nu 
sint utilizate ori au căpătat altă des
tinație. L-am întîlnit la Cărei pe con
tabilul secției, Ioan Boros. Acesta a 
luat, cu de la sine putere, tractorul 
41 SM 913 și o remorcă și a plecat 
să încarce lemne de la propria locu
ință. pentru a le duce apoi la tăiat 
la Tiriam (adică la 8 km distanță), 
de unde urma să le readucă la Cărei, 
la domiciliu] personal. Această acțiu
ne — operată pe cont propriu, fără 
știrea șefului de secție, care nu era 
în localitate — se bucura de sprijinul 
secretarului organizației de partid de 
la I.M.A. Cărei, toy. Constantin Su- 
ciu, care ne-a ripostat cu ironie : „Și 
dacă vă spunea contabilul că are a- 
probarea șefului, ce ați mai fi făcut ?“ 
Dincolo de această ciudată mentalita
te, rămîne cazul de sustragere frau
duloasă a unor mijloace de transport 
în timpul campaniei agricole.

Dat fiind faptul că astfel de situații 
persistă de mai multă vreme și în 
alte unități agricole, se impun măsuri 
holărîte pentru sancționarea severă 
a celor vinovați. Cu cîteva zile în 
urmă, la direcția agricolă ni se re
lata că aproximativ 15 la sută din 
mijloacele de transport din cadrul 
unităților I.M.A. iși irosesc timpul 
efectuînd diferite curse în interes 
particular. Și iată că asemenea feno
mene continuă să persiste. La coope
rativa agricolă din Tiriam ni s-a spus 
că sîit neoesare șase tractoare pen
tru executarea arăturilor de toamnă. 
Secția de mecanizare nu a repartizat 
însă decît patru tractoare. De ce? O

parte din răspuns l-am aflat în fap
tele relatate mai sus.

Conform ultimei situații operative, 
cooperativele agricole din orașul Că
rei mai aveau de recoltat încă 310 ha 
cu porumb boabe, adică jumătate din 
suprafața cu această cultură. Nu se 
poate spune că este un procentaj 
mulțumitor, din moment ce unitățile 
din apropiere, cu condiții asemănă
toare, au rezultate mult mai bune. 
Este însă consecința directă a insu
ficientei mobilizări a cooperatorilor la 
recoltarea porumbului. Lucru confir
mat de altfel cu prisosință de conta
bila Margareta Simonca, pe care am 
găsit-o luni după-amiază în biroul 
cooperativei, fiind de serviciu la tele
fon. în același timp, la telefon se 
aflau două eleve practicante de la 
o școală agricolă, iar în același birou 
se găsea și omul de serviciu. Așadar, 
4 oameni buni de muncă nu au par
ticipat pînă acum la recoltarea po
rumbului. De altfel, nici n-au fost 
solicitați de conducerea cooperativei. 
Aceste situații au loc după ce direc
ția agricolă a dat indicații precise 
tuturor unităților pentru mobilizarea 
întregului personal din birouri sau 
din alte locuri la recoltatul porum
bului. Recomandările ar fi eficiente 
dacă s-ar respecta întru totul pe 
teren.

Am constatat însă că ne face nu 
numai o risipă de forțe de mun
că, ci și de... porumb. Pe drumul 
oe duce spre ferma nr. 8 de la I.A.S. 
Cărei am găsit un adevărat ..covor" 
de știuleți de porumb,, care ză
cea strivit sub roțile vehiculelor. în- 
tînzîndu-se pînă aproape sub o- 
chii celor care lucrau la depă- 
șuriat. L-am găsit pe brigadierul 
Ștefan Freund. Acestuia nici nu 
îi venea să creadă că se poa
te face o asemenea risipă. 
L-am determinat să meargă la fața 
locului pentru a se convinge. în fața 
faptelor a căutat să ne spună că ase
menea lucruri sînt întîmplătoare. Pe 
de altă parte, șoferul Adalbert Covaci 
reclama neînțelegerile pe care le are 
cu lucrătorii care încarcă mașinile 
pînă la refuz, fără să țină seama de 
drumurile cu hirtoape.

Faptele relatate impun luarea unor 
măsuri energice pentru recoltarea și 
depozitarea cît mai grabnică și fără 
pierderi a porumbului. în mod deo
sebit. se impune concentrarea forțe
lor manuale și mecanice în unitățile 
din zonele Tășnad, Ciumetești, Ho
rea, Eriu-Sîncral, Supuru de sus și 
altele, care mai au de recoltat supra
fețe mari de porumb.

Octav GRUMEZA
corespondentul „Scînteii*

Pentru conducerea 
uzinei „Steaua roșie" 
din Capitală; ziua de 
30 septembrie a.c. a 
trecut la fel ca celelal
te din calendar. Pentru 
cei de la întreprinde
rea electrocentrale din 
Ploiești, în schimb, ea 
a constituit o excepție. 
Palanele de 8 tone care 
ar fi trebuit să soseas
că de la sus-numita u- 
zină, după cum glăsma 
contractul încheiat, și 
parafat cu ștampilele 
de rigoare, au fost in 
zadar așteptate. N-au 
venit nici a doua zi și 
nici în zilele următoa
re. Dar cel mai supă
rător în toată povestea 
asta este atitudinea 
beneficiarului, care a 
început să-l bombar
deze tot timpul pe 
furnizorul său cu so-

mâții și rugăminți ca 
să-i dea palanele. Vă- 
zînd atîta lipsă de în
țelegere, furnizorul s-a 
supărat și mai și. 
Scandalizat, cineva din 
conducerea uzinei a 
izbucnit : „Și oe dacă 
a expirat contractul 1 
Parc-ar fi copii șl n-au 
mai văzut contracte 
neonorate. Zău, atîta 
lipsă de tact te scoate, 
pur și simplu, din 
ritm". După care s-a 
hotărît să le furnizeze 
(nu palanele, n-ați 
ghicit) ci... o explbxa- 
ție. Concluzia : 
nele cu pricina 
fi livrate pînă 
noiembrie a.c.
toată lumea : 1 
„Steaua 
poezie, 
lungă. < 
ză ?

pala- 
i nu pot 
la 15 
Să știe 

Pînă la 
e, ca-n 

foarte
i roșie"

o cale ____
Cine o ecurtea-

Mihai BA7U 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. D

na de anvelope „Victoria" din Flo- 
rești se crease zilele trecute un 
„munte" de anvelope.

— Potrivit programului de trans
port, calea ferată urma să ne pună 
zilnic la dispoziție 15—16 vagoane de 
marfă — a precizat tov. Vasile Ifti- 
mie, șeful serviciului de desfacere al 
uzinei. în realitate, în prima jumă
tate a lunii octombrie au fost dirijate 
spre rampa noastră de încărcare doar 
3—8 x-agoene zilnic. Spre sfîrșit de 
lună, însă, ne-am trezit cu un mare 
număr de vagoane, care depășeau po
sibilitățile noastre de încărcare. Și 
acest lucru se repetă de luni de zile...

Situația se prezintă similar în mul
te alte cazuri, ceea ce implică o re
considerare a programării vagoanelor 
de marfă, în așa fel ca dereglări de 
genul celor amintite să fie cu desă
vârșire înlăturate. Este drept, apar 
sistematic perioade de mai mare con
centrare a cererilor de mijloace de 
transport, dar regionalele de cale fe
rată nu au reușit încă să găsească o 
modalitate concretă pentru ca în a- 
ceste perioade să se creeze un plus 
da capacitate pentru a face față so
licitărilor. Și acest plus de capacitate 
se poate crea, în primul rind, prin 
eliminarea utilizării vagoanelor pe 
distanțe mici — de 20 pînă la 50 km 
— ca și prin folosirea, ori de cite ori 
este posibil, a altor mijloace- locale 
de transport. De altfel, există regle
mentări precise care interzic blocarea 
vagoanelor la transporturi pe distanțe 
«curte sau utilizarea acestora acoio 
unde se poate recurge la transportul 
pe apă, spre exemplu.

în practică se procedează cu totul 
altfel. Bunăoară', în ultimul timp, la 
stația Timișoara-Nord, s-au folosit 
pe „mini-distanțe", categoric neeco- 
nomicoase, 120 vagoane, la stația Ti- 
mișoara-Est — 17 vagoane, la stația 
Caransebeș — 18 vagoane etc. De ase
menea, nu de mult, la cererea Trus
tului de construcții și îmbunătățiri 
funciare din București, s-au transpor
tat din portul Turnu-Măgurele la Că
lărași 2 000 tone balast, folosindu-se 
87 vagoane. La fel. raspunzindu-.se 
solicitărilor Combinatului chimic de 
la Turnu-Măgurele, s-au transportat 
pe calea ferată 2 500 tone de îngrășă

minte, utilizîndu-se 125 vagoane, cu 
destinația Giurgiu, Zimnicea, Olte
nița, Călărași și Tulcea. Cu alte cu
vinte, deși mărfurile respective se 
puteau ’transporta mai economic pe 
Dunăre, așa cum de altfel s-a proce
dat cu alte prilejuri, organele C.F.R. 
au acceptat să imobilizeze un număr 
mare de vagoane.

Ing. Ion Davidescu, director tehnic 
al Direcției regionale C.F.R. Craiova, 
ne-a relatat cu satisfacție că planul 
de transport pe nouă luni al acestei 
mari unități, care are în subordine și 
stația Turnu-Măgurele, a fost depășit 
cu 1,3 Ia sută. Fără îndoială, un re
zultat bun. El își pierde însă din

foarte rar. „Principalul motiv — ne-a 
spus ing. Paul Caraman, șef de ser
viciu in acest adevărat „creier" al 
mișcării vagoanelor de cale ferată — 
constă în faptul că vagoanele stau 
prea mult și imprevizibil imobilizate 
degeaba. Din această cauză, una sta
bilim noi pe hîrtie, utilizînd moderne 
mijloace de calcul, și alta se întîmplă 
în fapt".

în cursul anchetei noastre ni s-au 
oferit zeci de exemple de acest gen. 
Bunăoară, numai în ultimele trei luni, 
in cazul a patru stații — Timișoara 
Est și Nord. Caransebeș și Reșița 
Nord, toate subordonate Direcției re
gionale C.F.R. Timișoara — s-au în-

nerate chiar de unitățile beneficiare. 
De exemplu, după cum ne spunea 
ing. Constantin Megan, de la Regio
nala C.F.R. Craiova. Combinatul chi
mic de la Turnu-Măgurele depă
șește curent — în medie, cu cîte zece 
ore — timpul normat de Încărcare și 
descărcare a vagoanelor. .Această de
pășire. extrapolată la parcul mediu 
de vagoane aflat In permanență la 
dispoziția acestei mari unități a in
dustriei chimice, ne duce la conclu
zia că aici se folosesc in plus circa 
2 500 vagoane pe lună" — a conchis 
interlocutorul nostru.

Nu mult diferită este și situația în-

FOLOSIREA LA MAXIMUM 
A PARCULUI DE VAGOANE!

valoare dacă avem în vedere că, 
în parte, planul a fost realizat și 
chiar depășit cu prețul unor tran
sporturi neeconomicoase de felul 
celor amintite mai sus. Este evident că 
a accepta transportul cu vagoanele pe 
distanțe mici — ceea ce duce la în
cărcări și descărcări repetate — sau 
a recurge la serviciile căilor ferate a- 
tunci cînd mijloacele auto sau pe apă 
sint infinit mai indicate din punct de 
vedere economic, este sinonim cu a 
te lipsi singur de posibilitatea de a 
pune la timp vagoanele la dispoziția 
acelor beneficiari care sint întru totul 
îndreptățiți să folosească ace6t mij
loc de transport, adică de a realiza 
planul în condiții optime.

Deficiențele amintite sînt cu atît 
mai de neînțeles cu cit, pentru reali
zarea unei exploatări optime a vagoa
nelor și îndeplinirea indicatorilor e- 
conomici stabiliți. Ministerul Trans
porturilor dispune de un modem cen
tru de calcul electronic. Previziunile 
și programele calculatorului nu sînt 
însă confirmate în practică decît

registrat peste 9 000 de zile de imo
bilizare a vagoanelor. Aceasta înseam
nă că în perioada respectivă, în cele 
patru stații se puteau încărca încă 
5 000 de vagoane. Cit privește Direc
ția regională C.F.R. Craiova, imobi
lizările au făcut ca în fiecare zi din 
trimestrul III a.c., în stațiile sale să 
se folosească, în plus față de plan, 
820 vagoane. Cum se explică apari
ția și persistența acestui fenomen 
neeconomic ?

— Nu de puține ori, stațiile de ca
le ferată ne pun la dispoziție vagoane 
murdare — ne-a spus ing. Justin Ro
goz, directorul general al Combinatu
lui chimic din Craiova. Pentru ope
rația de curățire a acestor vagoane 
pierdem mult timp.

Asemenea situații sînt reale, iar 
stațiile de cale ferată au datoria să 
ia măsuri pentru eliminarea lor. Dar 
ar fi greșit să considerăm că de imo
bilizarea pe linii a vagoanelor de 
marfă ar fi răspunzătoare numai or
ganele C.F.R. Nu de puține ori, șo
curile în utilizarea vagoanelor sînt ge-

tilnită la Combinatul de materiale de 
construcții din Tg. Jiu, care, in nu
mai două luni di-, trimestrul III a.c., 
a renunțat la transportul a 40 000 tone 
de produse. Consiliul de administra
ție al combinatului aduce ca „scuză" 
nerealizarea planului de desfacere a 
produselor. De fapt, motivul e altul 
— și anume, neincărcarea la termen 
a vagoanelor cu ciment și var. Așa 
s-a intîinplat in zilele de 5, 6 și 7 sep
tembrie a.c.. cind s-au solicitat 273, 
203 și, respectiv, 202 vagoane pentru 
transportul a 5 700 tone, 5 400 tone și, 
respectiv. 5 100 tone, in realitate reu- 
șindu-se a se încărca numai 209. 202 
și, respectiv, 195 vagoane, cu un vo
lum de mărfuri mai mic decit se 
prevăzuse.

De ce pirghii dispune calea ferată 
pentru a contracara asemenea situa
ții ? De instrumentul binecunoscut 
numit penalizare. în mod curios, a- 
ceastă pîrghie este folosită cu multă 
timiditate și. uneori, chiar se renunță 
la ea. Bunăoară, în ultima perioadă.

timpul de descărcare a garniturilor 
ce sosesc zilnic de la Motru și Rovi- 
nari la întreprinderea electrocentra- 
le din Craiova a fost depășit cu re
gularitate. Totuși, șeful stației C.F.R. 
Ișalnița, Gheorghe Iepure, nu a apli
cat cu exigență penalizările legale. 
Și nu era vorba de sume derizorii : 
în numai două luni din trimestrul al 
treilea a.c., imobilizarea vagoanelor 
pe timp de peste 40 000 ore impunea 
plata unor penalizări de mai multe 
sute de mii de lei. Șeful stației s-a 
lăsat convins de justificările cadrelor 
de conducere ale întreprinderii, a în
chis în mod voit ochii în fața unui 
evident act de Irosire a capacității 
mijloacelor de transport.

Strîns legat de problema penaliză
rilor, se ridică următoarea întrebare : 
atunci cînd ele se percep de la be
neficiarii de transport în culpă, de 
cine sînt suportate în ultimă instan
ță ? Răspunsul e simplu : de prețul 
de cost al producției întreprinderilor 
respective. în nouă luni din acest an, 
Centrala cărbunelui din Petroșani a 
suportat locații și penalizări de peste 
2.1 milioane lei ; din această sumă, 
numai cîteva sute de Iei au fost im
putate unor salariați răspunzători de 
imobilizarea vagoanelor. Mai miră, 
în aceste împrejurări, că, în loc să ia 
măsuri hotărîte pentru lichidarea imo
bilizărilor de vagoane, multe între

prinderi plătesc cu seninătate milioane 
și milioane de lei penalizări și loca
ții ?

Desigur, am punctat numai cîteva 
din neajunsurile care împiedică fo
losirea completă a vagoanelor de mar
fă. Este de maximă imponanță ca di
recțiile regionale și stațiile C.F.R. 6ă 
persevereze în aplicarea măsurilor 
celor mal adecvate pentru utilizarea 
la maximum a vagoanelor de mar
fă. De aceeași însemnătate este 
și reconsiderarea modului în care 
beneficiarii de transport privesc o- 
bligațiile ce le revin în acest dome
niu. Cert este că numai printr-o 
strînsă conlucrare, de zi cu zi, între 
organele de cale ferată și unitățile 
beneficiare pot fi satisfăcute în con
diții optime necesitățile mari de 
transport din această perioadă, se 
poate asigura o exploatare rațională, 
economică, a parcului de vagoane al 
căilor ferate.

• Vendetta

„Nivea“
în urma unei sesi

zări făcute de între
prinderea de sîrmă, 
cuie și lanțuri din Ga
lați. în numărul nos
tru din 13 decembrie 
anul trecut a fost cri
ticată întreprinderea 
„Nivea" din Brașov 
pentru modul în care 
își tratează partenerii 
contractuali. Cine i-a 
pus pe cei din Galați 
să facă așa ceva nu 
știm, dar credem că 
s-au învățat minte. 
Căci ..Nivea" nu uită 1

Șt, mal ales, nu Iar
tă ! Așa că. In acest 
an, n-a acceptat să le 
contracteze nici măcar 
un kilogram de săpun 
din cele 22 de tone, cîte 
prevedea comanda. Ba 
mai mult, i-a dus cu 
vorba șapte luni șl pe 
urmă le-a spus-o. 
După care s-a spălat 
pe mîini de toată trea
ba asta. Că săpun au 
berechet ! Totuși, „pe
tele" au rămas. Se 
impune un duș. Grab
nic și cît mal rece.

• Pantofiorii de sticlă

ai zinelor
— în anul viitor, 

Fabrica de piele și În
călțăminte din Agnita, 
județul Sibiu, este pre
văzută cu o creștere 
importantă a produc
ției : 225 000 perechi de 
încălțăminte în plus 
față de acest an. Cum 
va fi obținut un ase
menea spor atît de im
portant ?

— Asta ne întrebăm 
și noi 1 Există, e drept, 
un termen de punere 
în funcțiune a unei noi 
capacități de produc
ție — în trimestrul III 
1971. Dar există în a- 
celași timp și certitu
dinea că nu va putea 
fi respectat : utilajele 
pentru noua capacitate 
au termen de sosire în 
fabrică în ultimul tri-

mestru al anului vii
tor și în trimestrul I 
1972. Deci, întîi să dăm 
producția, și apoi ne 
vor veni și utilajele 
respective.

— Forurile dv. de 
resort din Ministerul 
Industriei Ușoare ce 
spun ?

— Spun că... vom 
vedea ce vom face...

Poate că tovarășii de 
la fabrica din Agn’ta 
n-au înțeles bine răs
punsul ministerului. 
Poate că nici ministe
rul n-a găsit cea mai 
bună formulare. Ce 
fapt, care-i adevăratul 
răspuns ? Din aer, e 
cam greu de făcut 
pantofi. Chiar și în 
basme, pantofiorul zî
nelor este din sticlă.

• Bidoanele

cu explicații
Anul trecut, la co

operativa agricolă din 
Dirlos, județul Sibiu, 
au 
de 
au 
lei. 
au 
grijite in mod 
punzător, jumătate din 
acestea trebuie refor
mate. Or. se știe că a- 
nimalele 
sînt 
preț 
cele

fost cumpărate 50 
vaci cu lapte care 
costat peste 300 000 
Din cauză că nu 

fost furajate și în- 
cores-

reformate 
valorificate ia un 
mai rediis decît 
de prăsilă, în ca-

dv.

zul de față cu mal pu
țin de jumătate din 
prețul cu care au fost 
cumpărate. Această pa
gubă putea fi preveni
tă dacă organele a- 
grlcole ar fi luat mă
suri pentru a asigura 
furaje și îngrijitori ca
lificați. Poate că măcar 
acum se vor crea 
condiții pentru ca va
cile rămase să dea 
lapte. Cu explicații nu 
se umplu bidoanele.

Ce păcat că depozi

tele nu cresc in
pomi

I.A.S. Breasta, ju- 
lețul Dolj, dispune de 
1650 hectare cu pomi, 
din care 1100 hectare 
pe rod și 400 hectare 
cu viță de vie pentru 
struguri de masă. Aci 
au fost tăcute planta
ții intensive cu 
superioare, care 
această toamnă, 
recolte mari, 
că nu s-a urmărit ca, 
paralel cu dezvoltarea 
pomiculturii, să se 
creeze condiții pentru 
sortarea, păstrarea șf 
expedierea fructelor. 
Din această cauză, 
fructele de o calitate 
toarte bună se valori
fică necorespunzător, 
înregistrîndu-se mari 
pierderi. în fiecare an. 
aproape 30 la sută din 
producția de fructe se 
depreciază. Pe măsu
ră ce timpul trece și 
Intră pe rod și restul

soiuri 
și în 

au dat 
Numai

plantațiilor, dacă nu 
se va face un depozit, 
pierderile vor fi și mai 
mari. Calculele făcute 
de către conducătorii 
unității arată că in
vestiția ce s-ar fare 
cu un astfel de depozit 
s-ar amortiza In 2—3 
ani prin creșterea ca
lității fructelor și 
tarea pierderilor, 
adevărat că acum 
ani s-a întocmit 
proiect de depozit_
a primit avizele nece
sare, dar despre care 
nu se mai știe în ce 
stadiu se află. Ce au 
de spus despre această 
tărăgănare Inspectora
tul județean I.A.S. 
Dolj și Departamentul 
I.A.S. din Ministerul 
Agriculturii și Silvi
culturii ? Pomii rodesc, 
dar problema este un
de păstrezi fructele.

evi- 
Este 
doi 
un 
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DIRECTORUL CĂMINULUI CULTURAL
ferment al vieții spirituale a comunei

nu funcționar din lumea dosarelor
asimilează marea cultură, 
se vrea — și devine el în
suși — un exponent al a- 
cesteia. Directorul căminu
lui cultural din Răchitoasa 
a recurs, tocmai din ase
menea considerente, la con
certul simfonic, la expozi
ția de carte și de artă plas
tică pentru a stimula și 
răspunde gusturilor consă
tenilor săi.

Exemplele citate slnt di
ferite, dar au același nu
mitor : capacitatea activis-

în procesul larg și dina
mic al educației, condus cu 
rezultate fructuoase, rolul 
directorilor de cămine cul
turale, ca de altfel al 
tuturor celor chemați să 
slujească nobila prolife
rare a valorilor spirituale, 
devine pe zi ce trece mai 
important, mai plin de 
conținut și semnificații. 
Este suficient să amintim 
faptul că am intrat în al 
treilea an de cind printr-o 
hotărâre de partid s-a sta
bilit ca directorul de cămin 
cultural să fie în același 
timp și locțiitor al secre
tarului de partid pe co
mună. Roadele acestei mă
suri au început să se vadă. 
Ca om de cultură și res
ponsabil al organizării ac
tului cultural, pe de o par
te, șl ca am de inițiativă 
politică, de fermitate co
munistă, pe de altă parte, 
■directorul căminului cul
tural se situează — și tre
buie să se situeze I — în 
familia celor întreprinză
tori și neimpăcați cu ru
tina.

Din multiplele exemple 
alegem trei ipostaze ca
racteristice pentru direc
torii de cămine culturale 
din județul nostru : interes 
pentru lucrurile noi, în
lăturarea șabloanelor de 
activitate, a formalismu
lui ; prin aceste atribu
te ni se recomandă un di
rector ca acela din co
muna Glăvănești, care își 
propune și realizează, prin 
mijloairea unei ingenioase 
gazete dactilografiate, in
formarea sătenilor cu nou
tățile săptăminii. Asemă
nător, sub raportul abor
dării creatoare a sarcinilor 
ce 1 s-au încredințat, di
rectorul căminului cultural 
din Luizi-Călugăra ne 
propune deplasarea răspun
derii de difuzare a culturii 
și științei de la clasicele și, 
edesea, imobilele colective 
de sprijin ale instituției, la 
universitatea populară să
tească intrată aici, în cel 
de-al treilea an de existen
ță. Satul românesc socia
list prezintă oricărui ob
servator din afară trans
formări semnificativa: el

tori răspunzători din co
mună, in fața complexelor 
probleme organizatorice pe 
care le reclamă o aseme
nea manifestare. Cadrele 
didactice, mulți intelec
tuali, primarul, secretarul 
consiliului popular „nave- 
taseră" intr-o asemenea zi 
la Tg. Ocna, arătîndu-și 
astfel indiferența (de ce 
oare ?) față de problemele 
spirituale ale localității.

Această întâmplare arun
că lumină asupra unei

ÎNSEMNĂRI privind

VIAȚA CULTURALĂ BĂCĂOANĂ

tului cultural de a-și 
mula concepția și implicit 
munca în funcție de cerin
țele formulate de colectivi
tatea social-economică pe 
care o servește.

în astfel de cazuri, în
tre activistul cultural și o- 
bieetivul strădaniei sale nu 
se interpun și nu-și au 
loc superficialitatea ob
servației și încetineala tra
tamentului indicat. Uneori, 
insă, apar și asemenea 
neajunsuri. Sîntem datori 
să ne Întrebăm : de ce ? 
Ce împiedică pe directorul 
de cămin cultural să 
întotdeauna fermentul 
ții spirituale locale ? 
inie de a încerca să 
pundem, să urmărim 
caz concret. Recent, Comi
tetul județean pentru cul
tură și artă din Bacău a 
poposit cu inițiativa „Mu
zicii culte la sate** in co
muna Dofteana. Un con
ferențiar universitar de 
prestigiu, doi poeți și o 
orchestră simfonică de 50 
de persoane s-au străduit 
să dea viață unei originale 
manifestări. Rezultatul nu 
a fost însă, din păcate, la 
înălțimea strădaniilor. Mo
tivul ? Directorul căminu
lui cultural a fost lăsat de 
unul singur de ceilalți fac-

fie 
vie- 
îna- 
răs-

un

concepții greșite, cu un 
eoou limitat, dar, din pă
cate, persistent, despre ro
lul directorului de cămin 
cultural ; omul priceput, 
capabil să rezolve singur 
cele mai felurite însărci
nări. Din această cauză el 
este privit adesea ca un 
„funcționar" bun la toate, 
dar mai ales producător de 
planuri de muncă, referate, 
informări și rapoarte.

Părerea se acreditează 
de către unii sau alții, por- 
nindu-se de la consideren
tul că directorul de cămin 
cultural, ca salariat al con
siliului popular, este obli
gat „să onoreze" cu pre
zența sa un scaun de bi
rou. Dar nu numai atit. 
Primarul și alte autorități 
au deseori nevoie de „ma
teriale** : dări de seamă, 
fel de fel de analize. în 
asemenea cazuri, activistul 
cultural este cel chemat.. 
să-și spună cuvîntul, și 
din acest moment el se 
pierde în „lumea dosaru
lui", rupindu-se zile în
tregi de realitatea imedia
tă a comunei. Avem, din 
păcate, multe exemple de 
acest fel. „Funcționariza- 
rea" activistului cultural 
frânează procesul vital al 
culturalizării maselor

Știința despre viitor
(Urmare din pag. I)

tru sensul operațional al deciziei 5 
alegerea variantei convenabile din 
mulțimea variantelor posibile șl di
rijarea, prin planificare, spre va
rianta stabilită. Sub acest aspect, al 
studiilor previzionale complexe, 
prospectiva apare ca un instrument 
eficace, asociat metodelor cercetării 
operaționale, ciberneticii economice, 
in studiul problemelor practice pe 
care le ridică viața.

Să dăm citeva exemple : O politică 
științifică a investițiilor presupune 
studii privind, de exemplu, evoluția 
energeticii, sau a tehnologiilor, sau a 
pieței mondiale. Satisfacerea nevoilor 
populației cere cu necesitate o esti
mare cit mai exactă a mărimii și 
structurii acestei populații, a nevoilor 
ei în momentul respectiv, cit și în 
perspectivă, luindu-se în considerație 
o multitudine de factori. Dezvoltarea 
unei ramuri de producție nu se poate 
face fără ani de zile de studiu, de pre
gătire a specialiștilor etc. După 
cum un învățămînt modern nu poate 
fi conceput fără prospectarea nevoi
lor de cadre, a profesiunilor etc., în 
viitorul pentru care învățămîntul 
actual pregătește aceste cadre. Și 
exemplele s-ar putea înmulți.

O particularitate a prospectivei 
constă în faptul verificat că prognozele ........................................ - -
cele 
cele 
cele 
privind sisteme complexe sînt în 
măsură să reliefeze intr-un mod mai 
pregnant decît analizele locale tendin
țele de dezvoltare. Prospectiva ajută 
astfel la prelntîmpinarea unei greșite 
înțelegeri a „dezvoltării", scoțînd în 
evidentă noul, ce trebuie încurajat. în 
fața vechiului, pe care nici eforturi 
uneori costisitoare nu-1 pot reactuali
za. Cercetarea previzională mărește 
astfel capacitatea de adaptare la con
diții noi, fapt esențial in dinamica 
vieții economice și sociale.

— Pe lingă eficacitatea prac
tici menționată, utilizarea aces
tor metode creează și ceea ce se 
numește „atitudine prospectivă" 
in fața realității prezente. Cum 
se concretizează acest aspect ?

— Intr-adevăr, atitudinea noastră 
tradițională în fața realității pare mai 
degrabă retrospectivă. In mod natu
ral, asociem „prezentului" valori de
duse din sistemele de coordonare ale 
trecutului : raportarea la trecut ne 
pare foarte firească și implicit con
siderăm prezentul ca rezultat al evo
luției din „trecut". Ca un corolar, 
se manifestă destul de frecvent — ac
tivitatea unor fabrici și uzine sau 
alte întreprinderi economice furni
zează nu puține exemple de acest gen
— un interes accentuat, tinzind spre 
exclusiv, pentru problemele „imedia
te", asociate prezentului în viziu
nea trecutului (ca prelungiri „natu
rale"), în dauna problemelor funda
mentale, de perspectivă, considerate 
„îndepărtate". Soluțiile provizorii, de 
moment, asociate uneori cu o înțe
legere elementară a eficienței — ca 
nevoia de a obține rapid rezultate
— marchează aceste atitudini.

Dimpotrivă, o atitudine prospectivă 
In fata realității consideră prezentul 
ca punct de plecare, privit insă in 
perspectiva viitorului, deci In siste
mul de valori al acestuia. O astfel de 
atitudine descoperă în prezent ele
mentele noului, chiar sub forma pri
mară, nesigură, perfectibilă și dă o 
viziune realistă asupra vechiului, in
diferent de modul său de „amba
lare" sau de succesele imediate. Pen
tru că, de exemplu, înțelesul prospec
tiv al eficienței este diferit de sen
sul său elementar, inglobînd și ele
mentul dinamic indispensabil. Și 
poate că atitudinea noastră față de 
multe fapte s-ar schimba, dacă le-am 
privi In această perspectivă. Uneori,

globale sînt mai „sigure** decit 
limitate la sectoare separate, iar 
mai îndepărtate mal sigure decit 
imediate. Studiile previzionale

’lisuși sensul unor acțiuni, fără 
perspectiva prospectivă, pare» dena
turat. De exemplu, în viziunea pros
pectivă, rolul sistemelor de prelucra
re a datelor în organizarea științifi
că a producției este hotărâtor și pla
nul de înzestrare cu echipament de 
calcul și de pregătire a specialiști
lor in acest domeniu ilustrează con
vingător o adevărată atitudine pros
pectivă în acest domeniu. Pe clnd 
abandonarea „programului prioritar" 
de cercetare în domeniul matemati
cii aplicate în economie (program 
elaborat pe bază de anchetă in 1969, 
la C.N.C.S.), mărturisește, după pă
rerea noastră, o înțelegere limitată 
a rolului pe care sint chemate să-l 
joace, în viitor, modelele și tehni
cile cercetării operaționale.

— Am văzut care tint dome
niul și aplicațiile prospectivei. 
Ce se așteaptă de la laboratorul 
recent înființat ?

— Succesele mondiale înregistrate 
de prospectologie ilustrează eficiența 
ei practică. In numeroase țări 
(U.R.S.S., S.U.A.. Franța, R.S. Ceho
slovacă. R, P. Ungară, R. P. Po
lonă) se dezvoltă programe previ
zionale. Experiența arată că acesta 
preocupări sint deosebit de eficien
te : potrivit statisticilor, în S.U.A., 
unde se investesc anual pentru Cer
cetări prospective peste 10 milioane 
de dolari, un dolar investit aduce 
pină la 23 dolari de venit național 
brut !

In țara noastră, cercetările previzio
nale autonome — organizate sub a- 
ceastă formă —' sint încă la început. 
Desigur, așa cum este cunoscut, în 
numeroase sectoare de activitate se 
desfășoară diferite programe cu as
pect prospectiv, legate de probleme 
de planificare în domenii determi- • 
nate (ramuri de producție, ministere). 
Recenta înființare a Laboratorului 
de cercetări prospective (L.C.P.) al 
Universității București subliniază 
importanta deosebită ce se acordă la 
noi problemelor de prospectivă, răs
punde necesității de a se crea un 
centru de studii care să sprijine dez
voltarea pe baze riguros științifice a 
numeroaselor programe previzionale 
ce se desfășoară sau vor fi organizate. 
Problemele pe care le va aborda cu 
prioritate laboratorul. în activitatea 
Ba, sint problemele cu arie maximă de 
aplicabilitate ale prospectivei : am 
cita astfel problemele de metodologia 
cercetărilor prospective, atît sub as
pectul sistematizării și difuzării mate
rialului privind tehnicile curent uti
lizate în alte țări (evident, adaptate 
condițiilor noastre), cit și sub aspec
tul dezvoltării acestor metode com
plexe, ce antrenează elemente de ma
tematici. 
Pe lingă 
amintite, 
laborare 
studii de prognoză economică, 
cială. In dezvoltarea programelor de 
cercetare, stabilite în concordantă cu 
planul de cercetare al Academiei de 
Științe Sociale și Politice, L.C.P. va 
colabora cu specialiștii de Ia catedrele 
Universității și din institutele de cer
cetări ale Academiei Republicii 
Socialiste România și ale Aca
demiei de Științe Sociale și Poli
tice. cu ministerele, cu diferite 
Instituții interesate, urmărind. în pri
mul rînd, să aducă o contribuție u- 
tilă, abordind probleme reale ale 
vieții noastre economice și sociale și 
fumizind material orientativ — docu
mentar, sugestii etc. — demn de in
teres in elaborarea deciziilor.

Această legătură permanentă eu 
practica va asigura eficiența cercetă
rilor noastre. Trebuie să arătăm că, 
ieșind din cadrul „speculațiilor de 
birou", prospectiva se impune ca un 
domeniu al științei puternic ancorat 
în realitate. Și toate eforturile noas
tre, la început de drum, urmăresc să 
demonstreze aceasta prin fapte.

sociologie, econometrie etc. 
preocupările metodologice 
L.C.P. va elabora, în co- 
cu instituțiile specializate, 

so-
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Parava și Măgirești, in co
munele Mînăstirea Cașin și 
Helegiu (unde s-a procedat 
chiar Ia schimbarea directo
rilor de cămine), la Secu- 
ieni și Ungureni etc.

Contactul cu... masa de 
scris are, se vede, pentru 
unii efecte rutiniere, pen
tru alții semnificații feti- 
șizante. Iată, spre exemplu, 
cazul specialistului în do
meniul dirijatului coral. Co- 
incizînd în unele situații cu 
postura de director de că
min, dirijorul își abando
nează cu anii formația 
corală din cauza sarcinilor 
administrative, pînă 
constată cu candoare 
pariția 
comuna 
județul 
astfel 
frumos, 
neva decit activistul cul
tural „funcționarizat", ci
tește discursul la o ședință 
importantă. Munca vie, de 
concepție și de inspirație a 
activistului cultural se 
transformă astfel în sub
stituire mediocră și cel mai 
ades nefolositoare. Iar a- 
ceasta reprezintă evident 
un fenomen păgubitor.

Activistul cultural, 
speță directorul de 
min, despre care ne-am 
exprimat punctul de ve
dere, nu mai poate ti 
aoceptat în asemenea pro
file care-i neagă capacita
tea de a crea modalități 
necesare și inteligente pen
tru dezvoltarea procesului 
de culturalizare a satului 
la nivelul posibilităților pe 
care le are azi. Iată un 
punct de vedere cu care 
s-au declarat de acord, cu 
diverse prilejuri, diverși 
factori de răspundere din 
județul nostru. Rămîne ca, 
în toate comunele, consec
vența aplicării salo să 
dovedească la înălțime.

(este situația
Valea Seacă

Bacău). Triumfă 
hîrtia caligrafiată 
după care, altci-

Este relevabila preocupa
rea trupei piteștene de a-șl 
confrunta permanent pro
gramul repertorial și, evi
dent, realizarea lui scenică, 
dincolo de reprezentațiile 
obișnuite în fața publicului 
statornic, de la sediu, în 
numeroase turnee desfășu
rate pe o arie geografică 
depășind nu o dată obliga
țiile propriu-zise ale tea
trului. Sînt cunoscute apoi 
temerarele montări ale unor 
piese de inspirație istorică 
în decorul natural al cetă
ților argeșene și vîlcene, 
cărora de citeva stagiuni 
Teatrul „Al. Davila" le-a 
consacrat o merituoasă și 
salutară atenție. In sfîrșit, 
prezența la București a tru
pei, de citeva ori de-a lun
gul unei stagiuni, se reven
dică și ea de la o preocu
pare vădind tentativa în
scrierii eforturilor regizora
le și actoricești ale teatru
lui la un nivel corespunză
tor stadiului actual al artei 
noastre teatrale. Nevoia de 
confruntare, resimțită atît 
de acut, nu este altoeva. 
fără îndoială, decît semnul 
unei creatoare lucidități 
critice.

Așa cred că se cuvine in
terpretat și recentul turneu 
al Teatrului „Al. Davila** in 
Capitală, cu premierele 
„Căruța cu paiațe" de Mir
cea Ștefănescu și „Miorița" 
de Valeriu Anania. Reali
zate in aceeași direcție de 
scenă, spectacolele reclamă, 
dincolo de fireștile deosebiri 
presupuse de conținutul și 
formula dramatică proprie 
lucrărilor, o anume unitate 
de concepție, afirmînd în
clinația regizorului Con
stantin Dinischiotu spre re
prezentația de tip popular 
(de altfel este și inițiatorul 
amintitelor reprezentații în 
aer liber) cind actorul este 
solicitat să apeleze la mij
loacele teatrului total.

„Căruța cu paiațe" este 
tratată efectiv ca un spec
tacol popular, inglobînd in
tr-un anume fel sala în re
prezentația care se desfă
șoară nu numai pe scenă, ci 
și in staluri și loji, la bal-

H Filarmonica de stat „Geoige 
&nescu“ (La Ateneul Român) . Re
cital de pian susținut de Florența 
Barbălat ; Recital de vioară sus
ținut de Maria Masalltz — 20.
• Opera Română : Boema — 19,30.
• Teatrul de operetă : Secretul lui 
Marco Polo — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Fanny — 
20; (sala Studio) : Travesti — 20.
• Teatrul de comedie ; Cher An
toine — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Iubire pentru iubire — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Transplantarea inimii necunoscute 
— 20.
• Teatrul Mic : Primarul Lunii și 
iubita sa — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Sus pe acoperiș... în 
sac — 19.30; (sala Studio) : Cercul 
morții — 20.
• Teatrul Giulești : Tango la Nisa
— 19,30.
• Teatru] „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Guliver în țara 
păpușilor — 15; (sala din str. Aca
demiei) : Strop de Rouă-brotă- 
celul — 17.
țț Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii
— 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
..Ion Vasilescu" : Domnișoara din 
Sighișoara

• De șapte ori șapte : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13.30; 16; 18,15;
20,30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• 100 de carabine : GRIVIȚA —
9.30—11,30 in continuare : 16; 18,15; 
20,30; FLAMURA — 11; 16; 18,15; 
20,30, FLOREASCA — 15,30; 18;
20.30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15.45; 18; 20,15.
« Aurul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30; 17,45; 20.
« Impostorii ; BUZEȘTI — 15,30; 
15; 20,30.
• Hlbernatus : DACIA — 8,45—20 
în continuare, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
0 Patricia și muzica : BUCEGI — 
16; 18,15; 20.30, GIULEȘTI — 15,30; 
18; 20,30. MIORIȚA — 10: 12,15; 15: 
17,30; 20.
0 Jandarmul se însoară : UNIREA 
— 18; 20, FERENTARI — 15,30;
17,45; 20, MOȘILOR — 18; 20,15.
0 Tăcerea bărbaților : UNIREA —
15.30.
• Fuga bulestrașulul : MOȘILOR 
15,30.
0 Păsările : LIRA — 15,30; 18; 20, 
VIITORUL — 15,30; 18; 20.30.
« Mayerling (ambele serii) : DRU
MUL SĂRII — 16; 19, PROGRE
SUL — 15.30; 19.
0 Canarul șl viscolul I COTRO- 
CENI — 15,30.
0 Oglinda cu două fețe : POPU
LAR — 18; 20,15.

V

pictorul Jean Al. Steriadi

0 Departe de lumea dezlănțuită 
(ambele serii) ; PATRIA — 9; 12,45; 
16,30; 20.15, BUCUREȘTI — 9;
12,30; 16,30; 20, FAVORIT — 10, 
13,15; 16,30; 19,45.
0 Omul ras in cap : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete 
3425) ; 20,15 (seria de bilete 3396). 
0 Orologiul Kremlinului : CAPI
TOL — 10; 12,15; 14,15; 16,15; 18,30; 
20,45.
0 Sentința : LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Ultimul mohican : FESTIVAL
— 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 Greșeala regelui : VICTORIA — 
9, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Agonie și extaz ; CENTRAL — 
9,30; 13; 16,15; 19,30.
0 în umbra coltului : LUMINA
— 9; 10,45; 12,30; 14,15; 16; 18,15; 
20,30.
0 Program pentru copil — 10; 
Frumoasa Varvara — 11,30; 13,45: 
DOINA,
0 Tntllnirea : DOINA — 16; 18,30; 
20,45; COTROCENI — 17,45; ~
VOLGA — 15,30; 18,15; 20,45.
0 Șapte mirese pentru șapte frați
— 10; 12; 14,15, Rosemarie — 16,30; 
Ivan cel Groaznic (ambele serii)
— 18,45 : CINEMATECA (sala 
Union).
0 Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
0 tn arșița nopții : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
TOMIS 11,15; 13,30; 15,45; 18;

17,30 Deschiderea emisiunii. Emt- 
siune In limba maghiară — « Au
rora — revista literară trilingvă a 
emisiunii. 18,00 Mult e dulce și 
frumoasă • Pronunțarea corectă 
a numelor proprii străine s Arta 
recitării versurilor • 1 minut pen
tru corectitudine • Poșta emisiu
nii. 18,25 Publicitate. 18,30 Cadran 
Internațional. 19,20 1 001 de seri — 
emisiune pentru cei mici. 19,30 
Telejurnalul de seară. 20,00 „La 
Obreja-ntr-o grădină" — emisiune 
muzical-coregrafică susținută de 
echipa Casei de Cultură din Ca
ransebeș. 20,30 Film serial : „Noile 
aventuri ale lui Huckleberry 
Finn". 21,00 „Destine" — reportaj - 
anchetă de Cornelia Simionescu. 
21,30 Recital de poezie populară 
susținut de actrița Irina Răchițea- 
nu-Șirlanu. 22,05 Poșta TV de Ion 
Bucheru. 22,35 Ankara. Reportaj 
filmat de Toma George Maloreseu. 
23,10 Telejurnalul de noapte.

20,00 Concertul orchestrei simfo
nice șl al corului Radioteleviziu- 
nil. Dirijor : Armando La Rosa 
Parodi (Italia). Dirijorul corului : 
Aurel Grigoraș. în program : 
..Recviem" de Giuseppe Verdi. So
liști : Maria Slătinaru, Elena Cer
ne!, Vasile Moldoveanu, Nicolae 
Florei. Prezintă : Vasile Donose. 
Transmisiune de la Studioul de 
concerte al Radiotelevlztunii. 21,25 
Comici vestiți ai ecranului : 
Charlie Chaplin și Ben Turpin. 
21,55 Buletin de știri. 22,00 „Ulti
ma jertfă" — reportaj filmat de
dicat celui de-al 167 525-lea ostaș 
român căzut în războiul antifas
cist. 22,35 Actualități literare. Din 
cuprins ; Omagiu lui Ion Pas. Par
ticipă scriitorii Demostene Botez 
și Aurel Baranga.

S-au împlinit 90 de ani de la naș
terea lui Steriadi și mai bine de 14 
de cind a murit. Aniversarea naș
terii ne situează in istorie, come
morarea trecerii din viață ne fixea
ză în contemporaneitate. Care este 
în curgerea timpului și în popasul 
clipei locul lui Steriadi, raportat la 
pictura românească a primei jumă
tăți de veac ? S-ar părea că răspun
sul a fost dat mai de mult și că pe 
treptele conștiinței Steriadi și-a a- 
flat undeva ierarhia cuvenită, nițel 
după Tonitza, puțin înaintea lui 
Ressu, oricum după Petrașcu și Pal- 
lady, pentru unii chiar și după Și- 
rato, eventual în rind, deși nemăr
turisit, cu Iser, sigur cu Dărăscu. 
Toate acestea, fără a fi in întregime 
lipsite de temei, nu fac decît să mar
cheze grade pe scara relativității, 
simple liniuțe subiective pe răbojul 
sensibilității unei epoci, cu fluctua
țiile ei de gust și de modernitate, cu 
legăturile ei de tradiție și cu zvâc
nirile ei spre nou.

Tn fond, Steriadi înscrie în cul
tura noastră plastică — acea cultură 
zămislită din cuceririle secolului tre
cut și reportată cu oarecare întîrziere 
peste pragul celui nou — o pagină 
de merit mai îndreptățită la laude 
decît s-ar părea la prima vedere. încă 
nu s-a scris istoria modernă a pic
turii noastre moderne, vreau să spun 
istoria așezată pe coordonatele in
vestigării de azi. Cit a trăit (mă re
fer la perioada dintre cele două răz
boaie și la anii de imediat după), 
Steriadi a fost considerat de multi 
un pictor foarte sensibil, fără a fi 
prolific, ca și cum cantitatea ar fi 
fost aceea chemată să dea măsura va
lorii. Adevărul este însă că această 
judecată implica mai mult un regret 
decît un reproș : mîhnirea de a nu 
intîlni în calea ta atîtea picturi de 
Steriadi cite ai fi fost dornic să pri
vești. Ceea ce, de fapt, însemna un 
elogiu. Retrospectiva din 1956 a de
monstrat că tablourile lui Steriadi nu 
erau chiar atît de puține dt se cre
zuse. Și, mai ales că, pe parcursul 
unei evoluții de cinci decenii, pictura 
sa nu suferise salturi valorice con
trastante, menținîndu-se la o apre
ciabilă egalitate calitativă, de nivel 
superior, înlăuntrul totuși al unei 
sensibile varietăți de expresie. Numai 
că această varietate răminea consec
ventă, în liniile ei majore, cu viziu
nea inițială a pictorului, viziune care 
după citeva oscilări (sau poate nu
mai necesare consumuri de experien
ță) între tabloul compozițional, o a- 
numită pictură de gen și peisaj, se 
cristalizase definitoriu tn retortele 
ultimului, dînd naștere unor pînze 
cum e, de pildă, Corăbii in portul 
Brăilei, din 1909.

Desigur, atît Hamali in port, din 
același an, cit și, mai cu seamă, 
Chivuțele, din 1904, marcau în pili
tura românească a epocii, alături de 
compozițiile lui Ressu, un moment 
deosebit, al cărui interes nu ne a- 
pare nici astăzi golit de conținut. Dar 
aplicația principală a lui Steriadi, a- 
tributele excelatoare ale simțirii sale, 
se manifestau aiurea decît în cu
prinsul tablourilor de vaste dimen
siuni, populate cu oameni surprinși !n 
exercițiul rosturilor lor. Căci dacă ar
tistul avea toate resursele necesare 
pătrunderii sufletului omenesc (așa 
cum de la Vinzătoarele de dantelă 
pină la portretele lui lancu Brezeanu 
și trecînd prin nesfirșita înșiruite 
de personaje schițate nervos, cu penița, 
o dovedesc portretizările sale), îi lip
sea în schimb intuiția coloristică ce
rută de însuflețirea picturală a su
prafețelor mari, acel instinct al orga
nizării ritmice, necontenit variate, a 
planurilor și tușelor, atît de prezent 
la dmsul ori de cite ori era vorba mal

coane și In holuri, dialogul 
cu publicul fiind foar
te direct. Formula s-a do
vedit proprie textului ; din 
punct de vedere regizoral 
a convins, intenția de a 
face cit mai vie și mai co
lorată imaginea frămintă- 
rilor epocii și a luptei lui 
Matei Millo pentru propă
șirea teatrului românesc 
fiind ingenios slujită.

neîndoielnic autentice 
meritorii, dar nu s-au În
scris întotdeauna în coordo
natele estetice presupuse de 
text și propuse de regizor. 
Prezența lui Matei Millo, 
slujită actoricește de Ion 
Focșa cu chemare senti
mentală, fără a impune to
tuși personajul (poate ca șl 
amintirea interpretării dată 
rolului de Marcel Anghe-

Mult mai realizată sub 
aspectul omogenizării stilu
lui de joc și al creării unei 
atmosfere unitare ne-a a- 
părut reprezentarea poemu
lui dramatic „Miorița" de 
Valeriu Anania. Rigoarea 
formulei dramatice adopta
tă de scriitor a creat, la 
rindul ei, condiții mai pro
prii, prin severitate, defini
rii unui stil interpretativ.

ss

EMEUL TEMLUI

„ăl mr din pitești
cronica teatrală

Dar, firește, numai inten
ția regizorală nu rezolvă 
problema și dacă vom sub
linia preocuparea direcției 
de scenă pentru o montare 
inedită, creatoare, favora
bilă în general sublinierii 
originale a valorilor de 
conțfnut ale textului, pre
cum și reala dăruire pentru 
omogenizarea stilului acto
ricesc — cu o aceeași exi
gență va trebui să observăm 
și realitatea înfățișată de 
interpretarea diverselor ro
luri. Inegalitatea trupei 
ne-a apărut astfel în a- 
cest spectacol evidență, 
explicând și pendularea 
continuă Intre burlescul, 
uneori de tonalități prea 
violente, și patetismul in
suficient cenzurat pentru 
a nu apărea declarativ 
și exterior. Pofta de joc 
a actorilor, voința lor de a 
se dărui scenei au fost

lescu să ne facă mai se
veri), a fost, adesea, bruiată 
de coloratura
Coanej Chirița 
realizat de
Zornescu) sau a boierilor 
prea zgomotoși în 
sau loji ca și pe scenă, pen
tru a 
librul

Am 
preții 
pe Dora Cherteș (Catrina), 
Hamdi Cerchez (Sufleurul), 
Mioara Iatan (Duduca Mar
ghiolita). Originile contras
tului dintre intenție și rea
lizare le-am descoperi în 
raportul dintre dezinvoltu
ra presupusă de spectaoolul 
popular gîndit, cum spu
neam, interesant regizoral 
și traducerea aoesteia în in
terpretarea care, uneori, ți
nea mai mult la culoarea 
plină decît la nuanța sem
nificativă.

stridentă a 
(travesti 

Constantin
staluri

se putea stabili echi- 
de nuanțe.
reținut dintre inter- 
numeroaselor roluri

Cum s-a observat, Valeriu 
Anania și-a propus să des
cifreze, in vechile eresuri și 
mituri, esența nobiliară a 
unei filozofii de viață, ar- 
monizînd echilibrul înțelep
ciunii milenare cu spiritul 
justițiar, „convingerea dăi
nuirii în veșnicie, vindecă
toare de efemeritatea indi
viduală" (Vladimir Streinu) 
cu sensul permanentei vic
torii pe care viața trebuie 
s-o cîștige împotriva morții. 
„Miorița" e, astfel, altceva 
decît o transpunere a bala
dei cunoscute, de la care 
împrumută reverberația 
sensurilor, propulsîndu-le 
în conștiința și sensibilita
tea modernă. Am mai avut 
prilejul să scriem despre a- 
cest poem — prefațat elo
gios de Arghezi — că, 
parte de a fi o pastișă 
dorică, el trăiește prin 
terea scriitorului de a

de- 
tol- 
pu- 
re-

topi, in spiritul sensibilită
ții contemporane, un mit 
esențial, pentru a aduce la 
lumină tocmai această e- 
sență, ilustrare a unei per
manențe de gindire și ati
tudine românească.

Conceput regizoral, cum 
se și cuvenea, ca un poem 
de extracție folclorică, prin
tr-un apel inteligent la li
nia fină, elegantă a dese
nului naiv care definește 
arta icoanelor pe sticlă — 
și din acest punct de vede
re este de relevat meritul 
scenografiei semnate de 

' arhitectul A. Ivănescu- 
Damaschin — spectacolul, 
fără a impune îndeosebi 
prin tensiunea interpretării 
actoricești, s-a ilustrat, to
tuși, printr-o acuratețe rea
lă. A avut, adică, o modes
tie care i-a conferit o re
lativă ținută. Dar, firește,, 
aici era nevoie de o mai 
intensă combustie și dacă 
ea apare uneori in jocul 
Ioanei Citta Baciu, în ge
neral tonalitatea este scă
zută. Citeva apariții care se 
rețin sint datorate Adinei 
Rațiu, Elenei Gurgulescu, 
lui Dem. Niculescu. Dificul
tatea obiecțiilor critice este 
de a nu putea reproșa ima
ginea de ansamblu, regizo- 
ral-scenografic reușită, ci 
de a constata că în cadrul 
ei evoluțiile actoricești sint 
de o „cumințenie" care nu 
vizează, desigur, personali
tatea. Poate că în alte ro
luri unii interpreți ar putea 
convinge mai mult. Ambiția 
salutară a trupei de a-și 
înscrie, prin repetate con
fruntări cu un public mereu 
mai numeros și mai exi
gent, eforturile în direcția 
profesionalizării, ar trebui 
argumentată cu o sporită 
preocupare pentru descope
rirea, propulsarea și defi
nirea unor personalități ac
toricești care să facă viabi
lă pasiunea autentică a di
recției pentru impunerea 
teatrului și a dramaturgiei 
originale.

mult de explorarea analitică a forme
lor și mai puțin de sinteza lor. mai 
mult de îmbucătățirea vibratilă a 
materiei în multiple efecte de lumină 
și atmosferă și mai puțin de armă
tura ei structurală, de caracterul ei 
solid. Acest caracter — în tot ce picta 
și avea să picteze Steriadi mai vala
bil — nu era niciodată negat sau 
eludat, ci numai adus în pragul mo
bilității, al ușurimii cu sugestivități 
aeriene, al cvasi-transparenței cu lim
pezimi solare. Aici Steriadi respecta 
tradiția încă tînără a plein air-ului 
românesc, așa cum o inițiaseră Gri- 
gorescu și Andreescu, așa cum o per
petua în chiar anii aceia, dar cu un 
adaos atît de personal, atît de înnoi
tor pentru cursul picturii noastre, 
Ștefan Luchian.

Cu foarte rare 
nismul românesc 
cesta e vorba, în 
presionismului i _ .
pertinență, un corespondent în feno
menul pictural de la noi — s-a ca
racterizat tocmai printr-o anumită 
rezervă față de disoluția formală. Dar, 
alături de Dărăscu și, pe o altă treap
tă, de Miitzner (și, desigur, alături 
de încă alți cîțiva al căror rol nu a 
fost pînă astăzi pus suficient In lu
mină), Steriadi a fost întîi de toate 
unul din pictorii care au imprimat 
plein air-ului românesc din prima 
jumătate a veacului pecetea unei mo
dalități impresioniste (există și una 
post-impresionistă). La Dărăscu, mai 
apropiat ca spirit de propensiunile 
constructive ale lui Câzanne și de 
răspicarea în albastru a umbrelor din 
tablourile acestuia, procesul impre
sionist apare altfel evident de
cit la Steriadi ; sensibilitatea lui Dă
răscu e mai tranșantă, operează — fie 
că e vorba de tușă, fie că e vorba de 
culoare — în contraste mai pronun
țate, cu intersecții de plan mai ascu
țite ; la el culoarea vibrează uneori 
ca un joc metalic de paiete. Poate 
mai puțin sonor, dar hotărît mai mu
zical, pentru că e mai armonic in 
modulările sale, mai sensibil la ra
finamentul trecerii de la o nuanță la 
alta, Steriadi împinge plein air-ul spre 
impresionism printr-un grad puternic 
de subtilitate în afirmarea luminii, o 
subtilitate care coloristic vorbind, se 
vrea nu atît încărcată de intensități, 
de aprinderi, cit purtătoare de rezo
nanțe ușor surdinizate, cu nostalgice 
prelungiri ale verdelui și albastrului 
în cenușiu, cu păstrarea In ocruri și 
galbenuri, în roșuri sau portocaliuri, 
a unei temperanțe tomnatice, emana- 
t.oare de melancolie (nu fără temei 
îl iubea Steriadi atît de mult pe 
Andreescu !). Și, totuși, jocul vibrației 
apare mai colorat decît la Dărăscu. 
tocmai din cauza sporului de subtili
tate în diferențierea nuanțelor și a 
materiei. Mai putem vorbi la Steriadi 
de impulsul impresionist și datorită 
spontaneității de factură, acelei grații 
degajate în mînuirea penelului caia 
ii asigură expresiei prospețimea, di
namicii ritmul și libertatea. Puțini 
le-au avut ca Steriadi la vremea tine
reții sale, și încă și mai pronunțat, 
mai tîrziu, între cele două războaie, 
pină a nu se fi afirmat, inegalat de 
puternic, Lucian Grigorescu.

Firește, implicația impresionistă a 
creației lui Steriadi aparține în pri
mul rînd epocii. Insă Steriadi omul, 
consumatorul de voluptăți și bucurii, 
bonomul care trecea cu jovialitate 
peste asperități, alunecînd cu împă
care printre oamenii cei mai opuși șt 
In conjuncturile cele mal Ingrate, el 
care cu o adorabilă viclenie, de mare 
diplomat, topea fondul în aparențe, 
era cu precădere menit unei astfel de 
arte, țesută din finețuri, din tării 
albastre de cer sclipitor și din verzi- 
sure prospețimi de frunză tremură
toare. Artă pătrunsă totodată de un 
indiscutabil sentiment de umanitate, 
care, uneori, — ca în portretele 
Hamalilor și ale turcului Osman — 
căpăta aspectul celei mai fraterne 
compasiuni. In afara pînzelor amin
tite, pictura și grafica noastră îi da
torează Iui Steriadi imagini de o a- 
diere, parfum și lumină care rămin 
unice pentru caracteristica Dobroge 
sau pentru Bucureștiul de altădată : 
Geamia veche din Mangalia, Iama la 
marginea orașului, Cimpul Procopoa- 
iei, bătrîna Casă Moruzi (de mult 
dărimată), citeva Vederi la Mangalia 
(acestea din urmă pictate în 1950, în 
palori alburii de cretă, cu o supremă 
claritate de ton). îi datorează, die ase
menea, numeroase litografii, cărora li 
se adaugă acea revărsare trepidantă 
de schițe tn creion, tuș sau cerneală 
— uneori consemnări portretistice 
neutre, dar cel mai adesea țîșniri 
seismice de umor și ironie, persiflări 
amicale și sarcasme blînde (care nu 
îl exceptau nici pe sine) — destinate 
să lase posterității mărturia certă a 
unui mare analist de fizionomii și 
caractere, a unui profund cunoscător 
de oameni.

excepții, impresio-
— căci despre a- 

măsura in care im- 
se poate găsi, cu

Radu BOGDAN

Festivalul-concurs
„CRIZANTEMA 

DE AUR"

Dinu SARARU

TÎRGOVIȘTE (coresponden
tul „Scînteii”, C. Soci). — 
Miercuri, a început la Tlrgo- 
viște cea de-a treia ediție a 
popularului Festival-concurs 
de romanțe „Crizantema de 
aur". în acest an, sînt pre- 
zenți concurenți din 25 de ju
dețe, care vor interpreta, ală
turi de Iaureații concursurilor 
precedente, romanțe cunoscu
te și în primă audiție. Specta
torii prezenți la festival vor ti
vea ocazia să asculte, în afara 
concursului, pe Mia Brala, An
gela Moldovan, Valentin Teo- 
dorian și alții. Conducerea mu
zicală a fost încredințată Iul 
Ionel Budișteanu, artist al po
porului.
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PRIMIRI Delegația Consiliului General
LA C. C. AL P. C. R. al A.R.L.U.S. s-a înapoiat in Capitală CONTURURILE DINAMICE

Miercuri, tovarășul Manea Mă- 
nescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Economic, a pri
mit delegația de activiști ai Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, con
dusă de Edward Karelus, adjunct de 
șet de secție la C.C. al P.M.U.P., care, 
la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită în schimb de experiență în 
țara noastră.

♦
Miercuri dimineața, tovarășul Mi

hai Gere, membru supleant al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit delegația de activiști 
■i filialei ucrainene a Asociației de 
prietenie sovieto-română, condusă de 
tovarășul V. M. Terlețki, membru al 
C.C. al P.C. din Ucraina, redactor-șef 
al revistei „Kommunist'* din R.S.S. 
Ucraineană, președintele filialei, care, 
la invitația Consiliului General 
A.R.L.U.S., a făcut o vizită In schimb 
de experiență în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă caldă, tovărășească, au 
participat tovarășii Mihail Roșianu,

Vernisajul expoziției „Monumente 
poloneze ale memoriei naționale"

în sălile Ateneului Român a avut 
loc, miercuri la amiază, vernisajul 
expoziției „Monumente poloneze ale 
memoriei naționale11, organizată de 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. Expoziția înfățișează o parte 
din monumentele înălțate pe terito
riul Poloniei în ultimul sfert de 
veac, în memoria luptătorilor anti
fasciști, căzuți în timpul celui de-al 
doilea război mondial.

La vernisaj au luat parte Vasile 
Alexandrescu, adjunct al ministrului 
lnvățămîntului, Alexandru Buican, 
vicepreședinte al Comitetului foștilor 
luptători antifasciști, general-colonel 
în rezervă Radu Niculescu-Cociu, 
vicepreședinte al Comitetului organi
zatoric al veteranilor din războiul

Cronica zilei
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Republicii Turcia, Corneliu Mănescu, 
ninistrul afacerilor externe al Repu

blicii Socialiste România, a trimis o 
telegramă de felicitare lui Ihsan Sa
bri Caglayangil, ministrul afacerilor 
externe al Turciei.

★
Miercuri seara, s-a înapoiat de la 

Moscova delegația Consiliului Națio
nal al Femeilor, condusă de Veta 
Ionescu, membră a Comitetului Exe
cutiv al C.N.F., președinta Comitetu
lui județean Constanța al femeilor, 
care a făcut o vizită de prietenie în 
această țară, la invitația Comitetului 
femeilor sovietice.

★
Președinta organizației „Femei 

luptați pentru pace11, din California. 
Mary Clark, care, la invitația Consi
liului Național al Femeilor, a făcut 
o vizită în țara noastră, a părăsit 
miercuri dimineața Capitala. în 
timpul șederii în țara noastră, oas
petele a avut întrevederi cu preșe
dinta C.N.F., Suzana Gâdea, și cu 
alte membre ale conducerii acestei 
organizații și a vizitat obiective eco
nomice și social-culturale din Bucu
rești și din județul Argeș.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
•e aflau Maria Ciocan, secretară a 
C.N.F., și alte membre ale consi
liului.

★
Dirijoarea Danuta Kolodzyevska de 

la Opera din Varșovia, elevă a

La primire, care s-a desfășurat ln- 
tr-o atmosferă tovărășească, a parti
cipat Ion St. Ion, vicepreședinte al 
Consiliului Economic, și Nicolae To- 
nescu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

A fost prezent Jaromir Ocheduszko. 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

♦
membru al C.C. al P.C.R., președinte
le Consiliul General A.R.L.U.S., Du
mitru Lazăr și Mihai Dulea, adjuncți 
de șef de secție la C.C. al P.C.R.

A fost de față tovarășul A V. Ba
sov, ambasadorul U.R.S.S. la Bucu
rești.

♦
în seara aceleiași zile, delegația s-a 

înapoiat în patrie. La plecare, oaspe
ții au fost conduși de tovarășul Mi
hail Roșianu, de membri și activiști 
ai Consiliului General A.R.L.U.S., pre
cum și de reprezentanți ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

antifascist, reprezentanți ai Ministe
rului Afacerilor Externe, oameni de 
artă și cultură.

Au fost de față Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești și membri ai ambasadei. Erau 
prezenți șefi ai unor misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului di
plomatic.

Cu prilejul deschiderii acestei ex
poziții au luat cuvîntul Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru, Cultură și Artă, și Roman 
Mistewicz, ministru adjunct al învă- 
țămîntului, vicepreședinte al Consi
liului de protecție a monumentelor 
de luptă și martirologie din R.P. Po
lonă.

(Agerpres)

lui George Georgescu, a fost timp 
de o săptămînă oaspete al Operei de 
Stat din Timișoara. Cu acest prilej, 
artista poloneză a deținut conducerea 
muzicală la spectacolele cu operele 
„Traviata" și „Doamna Butterfly11.

(Agerpres)

A apărut nr. 7 al 

„REVISUI ROMÂNE 
DE STUDII INTERNATIONAL

în cuprins : studiile : Decretul a- 
supra păcii (EDVIN GLASER), Une
le aspecte ale vieții internaționale 
la începutul secolului al XX-lea în 
lumina tezelor leniniste despre im
perialism (ȘERBAN RADULESCU 
ZONER), Dreptul internațional pu
blic ca fundament și factor de con
figurare al dreptului internațional 
privat (EUGEN A. BA RASCH), Pro
bleme actuale ale dreptului organi
zațiilor internaționale (GHEORGHE 
MOCA), Primii consuli americani in 
România (1858—1878) (C. BUȘE). Re
vista mai cuprinde diverse note și 
comentarii, comunicări și numeroase 
recenzii.

Delegația Consiliului General al 
A.R.L.U.S., condusă de Jean Livescu, 
rectorul Universității București, 
membru în Consiliul general ai aso
ciației, s-a înapoiat miercuri seara in 
Capitală, venind din U.R.S.S., unde 
a făcut o vizită la'invitația Asociației 
de prietenie sovieto-română.

Vizita președintelui Consiliului 

Federal pentru muncă

din R. S. F.
Miercuri, au continuat convorbirile 

între Petre Lupu, ministrul muncii, 
și Anton Polayner, președintele Con
siliului Federal pentru muncă din 
R.S.F. Iugoslavia, în vederea stabili
rii domeniilor de colaborare dintre 
cele două instituții.

La convorbiri a participat ambasa
dorul R.S.F. Iugoslavia la București, 
Iso Njegovan.

Colocviul româno - sovieto - bulgar 
cu tema „Determinism și creația umană"

Intre 26 și 28 octombrie, la Bucu
rești, s-au desfășurat lucrările coloc
viului româno—sovieto—bulgar, cu 
tema „Determinism și creația umană11, 
reuniune care face parte dintr-o suită 
de colocvii organizate la inițiativa 
institutelor de filozofie din Bucu
rești, Moscova și Sofia.

MOMENT FESTIV
EA UNIVERSITATEA IEȘEANĂ

I

Cadrele didactice și studenții Uni
versității „Al. I. Cuza“ din Iași s-au 
întrunit ieri în ședință festivă de 
deschidere a sesiunii științifice con
sacrată sărbătoririi a 110 ani de la 
întemeierea universității ieșene. U- 
niversitatea din Iași cu potențialul 
ei de cercetări, preluind și continuind 
tradiții strălucite, dispune de largi 
posibilități care permit îmbogățirea 
patrimoniului științei românești. 
Stau, între altele, mărturie cele peste 
600 de oomunicări care vor fi pre
zentate la actuala sesiune, abordarea 
unei tematici diverse și de mare ac
tualitate în progresul contemporan.

în scrisoarea adresată in acest 
moment festiv Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, cadrele 
didactice și studenții Universității 
din Iași arată : „Ne angajăm să 
răspundem cu tot devotamentul sar
cinilor care ne revin în măreața 
operă de dezvoltare a economiei și 
culturii românești, prin ridicarea de 
specialiști cu înaltă calificare, prin 
înfăptuirea celei' mai strinse legături 
între învățămint, știință și produc
ție.

Asigurăm conducerea de partid și 
de stat că profesorii și studenții ce
lei mai vechi cetăți universitare din 
țară nu vor precupeți nic; un efort 
în activitatea lor consacrată slujirii 
marilor idealuri de știință șl pro
gres, înfloririi scumpei noastre patrii, 
Republica Socialistă România11.

Pe aeroportul București-Otopeni, 
delegația a fO6t întâmpinată de mem
bri și activiști ai A.R.L.U.S., precum 
și de reprezentanți ai Ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

(Agerpres)

Iugoslavia
în aceeași zi, președintele Consi

liului Federal pentru muncă din 
R.S.F. Iugoslavia, împreună cu spe
cialiștii care îl însoțesc, a vizitat 
Grupul școlar al Ministerului In
dustriei Ușoare din Capitală.

în cursul după-amiezii, oaspetele 
a plecat într-o vizită tn județele 
Brașov și Argeș.

(Agerpres)

Lucrările, la care au participat fi
lozofi și sociologi din cele trei insti
tute, au fost axate pe dezbaterea u- 
nor probleme de mare actualitate 
privind creația și personalitatea u- 
mană, precum și raportul acesteia cu 
societatea.

VIZITA DELEGAȚIEI 
COMITETULUI DE CERCETĂRI 

SI SCHIMBURI 
INTERNATIONALE DIN S.U.A.

1

Miercuri dimineața, delegația Co
mitetului de cercetări și schimburi 
internaționale din Statele Unite ale 
Ameri.cii, condusă de prof. Allen 
Kassof, director executiv, care, la in
vitația Consiliului Național al Cerce
tării Științifice, face o vizită în țara 
noastră, a fost primită de Gheorghe 
Cioară, președintele C.N.C.S.

In aceeași zi. intre delegația Con
siliului Național al Cercetării Știin
țifice, condusă de Dinu Buznea, vice
președinte al C.N.C.S., și delegația 
Comitetului de cercetări și schimburi 
internaționale din S.U«A. au avut loc 
convorbiri oficiale. Cu acest prilej, au 
fost abordate probleme ale reînnoirii 
aranjamentului privind schimbul de 
cadre în vederea specializării, dintre 
cele două țări, precum și posibilită
țile de lărgire a contactelor dintre 
oamenii de știință români și ameri
cani.

Membrii delegației din S.U.A. au 
vizitat apoi Academia Republicii So
cialiste România, unde au avut o în
trevedere cu acad. Remus Răduleț. 
vicepreședinte al Academiei.

★
In cinstea oaspeților. Consiliul Na

țional al Cercetării Științifice a ofe
rit un dejun.

(Agerpres)

ALE BELGRADULUI

CORESPONDENTA 
DE LA GEORGE IONESCV

Terazije, mili- 
va aborda

Am rememorat înaintea acestei 
incursiuni in trecutul, prezentul și 
viitorul capitalei iugoslave proce
deele folosite mai frecvent pentru 
explorarea temeinică a unui mare 
oraș, eu tot ce are el mai autentic, 
inedit, original. Pentru început, 
ne-am oprit la o formulă al cărei 
avantaj este că poate proiecta din 
unghiuri expresive personalitatea 
urbei supusă radiografiei reporteri
cești : Belgradul văzut de belgră- 
deni...

lată, de pildă, cum este derulat 
panoramicul unei zone recente a o- 
rașului Novi Beograd chiar de unul 
din „ctitorii" ei, arhitectul Alexan
der Giorgevici : „Construcțiile din 
Novi Beograd îmbogățesc malurile 
Savei, infrumusețindu-le cu forme
le lor arhitecturale moderne, în timp 
ce marile peluze verzi ale parcuri
lor întregesc compoziția, îi dau o 
notă exuberantă, plină de prospe
țime11.

Crochiul pe care îl compune des
pre oraș un publicist belgrădean va 
porni de la o viziune sezonieră, elo
giind virtuțile toamnei, cînd orașul 
se înfățișează în cea mai avanta
joasă ediție a sa pentru că — ni se 
va explica — aroma de struguri e 
pregnantă pretutindeni, mersul fe
telor capătă ceva din suplețea vitei 
de vie, umorul belgrădean devine 
percutant, arta e prezentă pretutin
deni în sălile muzeelor, expozițiilor, 
care cunosc o mare animație...

Cunoscut pentru virtuozitatea cu 
care dirijează circulația în centrul 
orașului, pe vestita 
țianul Jovan Bulj 
tema într-o viziune profesională : 
„...nu numai aspectul clădirilor, dar 
și geometria arterelor cu fluxul cir
culației neîntrerupte dau personali
tate specifică orașului...".

în ce-1 privește pe violonistul din 
, pitorescul cartier Skadarlia, al cărui 

vast repertoriu de romanțe de la în- 
' ceputul secolului impune respect, el 
' va formula un silogism implacabil : 
1 „Cine a cunoscut o seară Skadar- 
' lia va mai reveni de multe ori 
1 aici1'.
i Să vorbim însă in mod sistema- 
i tic, însoțit de o călăuză pasionată 
, de biografia orașului, Svetislav

Mendici, un erudit al istoriei urbei 
sale, judecind după monografia care 

' ii aparține.
1 Care sint trăsăturile definitorii 
i ale Belgradului ? Ce conferă va- 
i loare personalității străvechii și atît 
i de tinerei așezări ctitorite pe pro- 
i montoriul stîncos, pe colinele și în 
. văile de la confluența Savei cu Du

nărea ?
— Acest oraș, răspândit, ca și 

' vechea Romă, pe șapte coline, care 
1 își păstrează denumirile lor de odi-
• nioară, are numeroase străzi, piețe, 
i clădiri publice cu o înfățișare care 
i degajă o atmosferă intimă, ca ni- 
. căieri poate altundeva. Pretutin- 
. deni se simt contrastele dintre 
’ vechi și nou, fragil și solid, patri- 
' arhal și modern. Ici-colo, cartiere
* întregi presărate pe pante. Ici-colo
* străzi și întregi cartiere strălucind 
» de sănătatea noilor edificii...
I Ne vom continua în aceeași com- 
, panie peregrinarea noastră belgră- 
. deană pină pe Kalemegdan :
. „...de o parte și de alta a acestui

promontoriu se desfășoară mari
’ zone care se adună în evantai pe 
’ coline, pînă spre Sava, din direcția
• căreia răzbat/ o rumoare în tonuri
> intense, zumzetul vieții, respirația 
» reținută a marelui Belgrad. Undeva 
I jos strălucesc, asemenea unor pate- 
k tice construcții medievale, cupolele 
. de argint, înălțate in zona expozi

ției. Dincolo de Sava, real și tot-
’ odată ireal, Novi Beograd11.
> Intr-adevăr, aceste mari edificii 

solide, ordonate intr-un ansamblu 
armonios, acest act febril de crea
ție pe care-1 exprimă Novi Beograd 
sint demne de admirație.

Dacă am optat pentru noul Bel
grad ea punct de pornire al expe
diției noastre este pentru că el are 
darul 6ă exprime un episod sim
bolic al destinului capitalei Iugo
slaviei socialiste. In urmă cu pu
țină vreme, Belgradul și-a aniver
sat ziua eliberării sale, prilej pen
tru locuitorii orașului de a evoca 
memorabilele evenimente istorice 
din octombrie 1944 și pentru edilii 
orașului de a face un bilanț al 
drumului parcurs in anii scurși de 

atunci, ani care Însumează peste 
un sfert de veac. Zilele de sfîrșit 
ale acelui octombrie au găsit un 
Belgrad devastat de ravagiile pro
duse de hitleriști...

Da, Belgradul de ieri...
Astăzi capitala Iugoslaviei a de

pășit cifra de 1 150 000 locuitori, 
iar numai Novi Beograd. înălțat în 
ultimele două decenii, va putea 
adăposti, la încheierea construcției 
sale, mai mulți locuitori decit exis
tau în întreg orașul în 1944.

...în biroul vicepreședintelui scup- 
știnei orășenești, Milan Vukos, ur
mărim filmul destinului din ulti
mul sfert de secol al acestui oraș 
care a cunoscut o istorie atît de 
zbuciumată.

Belgradul contemporan a devenit 
o mare așezare urbană, plină de 
dinamism, un important centru eco
nomic și cultural, expresie semni
ficativă a prefacerilor pe care le-a 
cunoscut Iugoslavia în anii socia
lismului. Mărturie sint în această 
privință numeroasele întreprinderi 
industriale construite, noile car
tiere, sistematizarea urbană în curs 
de realizare, noile edificii culturale 
și sociale, noile artere moderne de 
circulație. In acest oraș trăiesc și 
lucrează, la ora actuală, peste zece 
mii de savanti Si artiști. Producția 

un adevărot oraș cu o arhitectură modernă 
și o viață dinamică

..m.t.

globală realizată azi de întreprinde
rile din Belgrad este, fapt demn 
de remarcat, cu 900 la sută mai mare 
decit cea din ’44 — ne spune adjunc
tul primarului, interlocutorul nostru, 
Milan Vukos. în acest interval de 
timp au fost construite în oraș peste 
100 000 de locuințe confortabile, 
ceea ce corespunde, tn metri pă- 
trați pe cap de locuitor, cu întreaga 
suprafață locuibilă existentă în oraș 
înainte de război.

încă un „detaliu" : mal mult de 
patru cincimi din actuala suprafață 
a construcțiilor belgrădene destina
te școlilor secundare a fost reali
zată în cei 26 de ani care au trecut 
de la eliberarea orașului.

Realizarea cea mai impunătoare o 
constituie însă Novi Beograd, înăl
țat în zona triunghiului desenat de 
cursul Savei pe malul lui sting, a- 
proape de confluența cu Dunărea. 
El întruchipează, intr-un fel, un pro
iect urbanistic al unor arhitecțî 
care, atunci cînd l-au formulat ca 
idee, în urmă cu cîteva decenii, au 
fost etichetați ca niște vizionari u- 
topiști. Perfecționat, adus la para
metrii moderni, proiectul s-a ma
terializat însă în ultimii ani 
sub forma imenselor construcții 
verticale care alternează cu al
tele orizontale — din beton, sti
clă și aluminiu, alcătuind un tot ur
banistic armonios și constituind tră
sătura de unire între vechiul Belgrad 
și Zemun.

Așadar, acesta este Belgradul de 
astăzi...

Străbatem din nou orașul, da 
data aceasta pe itinerare încă nefi
nisate decât în machetă. Călăuzele 
Sint acum edilii orașului. Chiar la 
sfîrșitul acestui an, belgrâdenii vor 
avea, probabil, la dispoziție încă o 
importantă arteră de circulație, 
noul pod peste Sava, care urmează 
să fie dat în folosință.

Pe planșe și în machete «tnt deja 
conturate noile cartiere de locuințe 
ce vor fi construite în perioada ime
diat următoare și în anii viitori, 
clădirea viitoarei opere a capitalei 
iugoslave, a noii gări centrale, a 
casei de cultură a studenților, a u- 
nor noi edificii economice, cultura
le. sanitare și sportive care vor Îm
bogăți capitala Iugoslaviei.

Așadar, Belgradul do milne...

(Urmare din pag. I)
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nui miraj. Dar într-un ast
fel de abataj, la Petrila. la 
frontul în „trepte răstur
nate11 al panoului A. stratul 
7. zona a IlI-a, brigada de 
mineri condusă de Costică 
Mitrea a obținut o avansa
re lunară de 72 metri.

Pînă aici, faptul se cir
cumscrie în datele lui in
trinseci, tot atît de com
pacte șl de indescifrabile 
ochiului din afară ca și o 
monadă, ca și o rocă. Iar 
cei care au înoercat să 
spargă crusta de piatră a 
cifrei, căutindu-i secretele, 
n-au Izbutit decit să alu
nece pe superficia unor 
date străvechi și străcu- 
noscute. N-au găsit, cu alte 
cuvinte, înăuntrul recordu
lui, decit argumente și 
date care sint ale muncii 
insăși, ale muncii cotidiene, 
cum sint pasiunea și indir- 
jrrea, ridicarea continuă a 
calificării, perfecta organi
zare și aprovizionare a a- 
batajului, perfecta sincro
nizare a tuturor operații
lor și eforturilor, folosirea 
integrală a timpului, forța
rea orei, minutului și se
cundei să intre în tiparele 
făurite de om.

Printre cei care «-au 
străduit să pătrundă în in
timitatea acestui record 
s-au aflat, firesc, șefii ce
lorlalte brigăzi, cu care or
tacii lui Mitrea sint in în
trecere. Printre preopi- 
nenți s-a aflat și Mihai 
Țigăeru, șeful brigăzii ve
cine, de la panoul B al a- 
celeiași zone a IlI-a. Cos
tică Mitrea e un vechi 
miner, cu ani lungi de ex
periență, unul din acei 
meșteri ai Văii Jiului de 
la care, prin definiție, te 
poți aștepta oricind la re
corduri. la acte de excep
ție ale muncii. Mihai Ți
găeru nu are decit 32 de 
ani. iar cei treizeci de mi
neri din brigada lui sint 
și ei, in covirșitoare majo
ritate, tineri.

Nu vom intra în deta
liile modului în care cei 
treizeci de tineri ortaci au 
decis — decizie unanimă 
— ca să facă tot ce le stă 
în putință pentru a atinge 
recordul brigăzii lui Mi
trea. Destul că această de
cizie a existat. Ea a fost 
luată in perioada în care 
șeful brigăzii, Mihai Ți
găeru, se pregătea să fie 
primit in rindurile Parti-

dulul Comunist Român. 
Redusă la liniile sale esen
țiale, o astfel de hotărire 
mărturisea, in afară de 
ambiția unor tineri de a-și 
încerca puterile cu niște 
maeștri. conștiința unei 
necesități. Conștiința nece
sității de a spori producția 
de cărbune, conștiință pe 
care brigada lui Țigăeru — 
care, în anul acesta, (pînă 
la data documentării noas
tre) a dat peste plan peste 
1 200 tone de „aur negru11 
— și-a exprimat-o. • fără

finitivă ca și cifra pe care 
ceilalți o rîvneau :

— Mai întâi, munca unei 
brigăzi nu stă în 3—4 oa
meni, chiar dacă aceștia 
sint niște zmei... Munca u- 
nei brigăzi stă in aportul 
precis, bine gindit și reali
zat ca atare, al fiecăruia 
dintre membrii ei, sporit 
treptat, după un plan de 
care trebuie să vă țineți cu 
dinții, pînă la cota maximă 
a recordului. Apoi, calită
țile celor 3—4 „ași“ sînt, 
orice s-ar zice, niște căli-

CINE „SIMTE"

MUNTELE...
echivoc, dintotdeauna, in- 
cluzind-o ca pe o coordo
nată fundamentală a tutu
ror actelor sale de muncă.

N-a. lipsit — ca de obicei 
în astfel de cazuri — con
flictul. Conflictul clasic 
între „a vrea" și „a pu
tea11, obișnuitul conflict 
între Încredere și neîncre
dere.

— în brigada lui Mi
trea — ni s-a spus — sint 
cel puțin 3—4 inși, dacă nu 
mai mulți, cu care nici unu! 
din voi nu stă alături. Să 
nu vă fie cu supărare, dar 
sint puțini mineri care să 
știe să „simtă muntele11 
așa cum știu Mitrea, sau 
Emilian Bobocea, sau Va
cile Delici...

Și aceasta era, într-ade- 
văr, realitatea.

Și peste această realita
te — cu care nici unul din 
cei treizeci de tineri nu se 
putea măsura — a interve
nit cuvintul unui om. Al 
lui Costică Mitrea însuși, 
care, invitat la un schimb 
de experiență de către 
Mihai Țigăeru, le-a expus 
tinerilor părerea sa, un fel 
de „profesie de credință-1 
a autorului de recorduri 
în minerit, tot atît de lim
pede, de simplă și de de-

tăți de muncitori. Aici nu 
încape nici un secret oare 
să nu vă fie la îndemînă : 
nicj un hocus-pocus, nici 
o scamatorie, ci muncă, 
știința organizării, ambiție 
și disciplină de fier, îndîr- 
jire de bărbat și de adevă
rat miner cînd dai piept 
cu greutățile. Adică însu
șiri pe care fiecare și le 
poate porunci lui însuși și 
le poate, deci, educa...

într-o povestire cu 
„happy-end“, brigada lui 
Mihai Țigăeru ar fi trebuit 
să egaleze și să doboare 
recordul brigăzii lui Mitrea, 
făcînd sensibilă prin fap
ta vieții ideea înscrisă pe 
frontispiciul acestor rîn- 
duri. Dar în viață „happy- 
end“-ul se obține mai 
greu. Mai cu seamă cînd 
este vorba de un record, 
deci de un act de excep
ție, în ecuația căruia, 
cum spuneam, nu toate ne
cunoscutele pot Coborî din 
abstracție în palmele noas
tre. Și mai cu seamă cind 
e vorba despre munca în 
mină, despre eforturile 
grele, nu odată eroice, chel
tuite aici pentru cea mai 
mică victorie.

Brigada lui Mihai Ți
găeru n-a izbutit să atingă 
cei 72 a» metri ai celor-

lalți. A izbutit însă — în 
mai puțin de o lună — să 
se plaseze la o distanță 
mai mult decît infimă, mă
surată prin niște procente 
mai mult decît ignorabile, 
în raport cu vechiul record, 
cel de 70 metri, pe care 
mulți îl crezuseră intangi
bil. Și, dată fiind tinerețea 
acestei brigăzi, rezultatul 
atins poate fi socotit — ne 
mărturisește același Costi
că Mitrea — un record nu 
inai puțin important ca al 
Iui. Dacă nu mai mult.

Am stat de vorbă cu 
membrii brigăzii lui Ți
găeru. I-am întîlnit în
tr-un nou abataj, tot cu 
„trepte răsturnate" ca un 
torent prin întunericul 
muntelui, între orizonturi
le 14 și 14 A ale aceleiași 
zone, a IlI-a. a vechii ex
ploatări petrilene. Am stat 
de vorbă cu Gheorghe Be- 
cheru, loan Chelaru, Je- 
nică Secrieru. Augustin 
Sorea, și discuția noastră 
s-a invîrtit în jurul acelor 
calități „educate" și „edu
cabile" care-1 pot decide 
pe reoordmen. „99 la sută 
transpirație, 1 la sută in
spirație. Inspirația n-o mai 
poți hotărî : ea vine sau 
nu, e o chestie de talent 
sau hazard. Dar dacă vine 
și te găsește nepregătit, 
fără «armătura» aia solidă 
de 99 de puncte, e ca și 
cum ai cînta la urechile 
unui surd". Am ris cu toții 
de aceste vorbe, rostite de 
unul din ei, în timp ce ti
nerii, vorbindu-mi despre 
tot ceea ce au făcut ca să 
poată obține rezultatele în 
întrecere cu care se min- 
dresc la ora de față, îmi 
povesteau, printre altele, 
că, adunindu-și laolaltă 
priceperea, forța experien
ța. chiar incipiente și ti
nere cum sînt încă ele. au 
descoperit noi și nebănuite 
resurse de valorificare su
perioară a muncii lor.

,,Happy-end1--ul încă n-a 
fost scris. Recordul lui 
Costică Mitrea e încă ne- 
doborît. II va doborî, poate, 
brigada lui Țigăeru, poate 
o alta. Fiindcă — și acesta 
e lucrul cel mai de preț, 
mai important decit orice 
record — faptele arată că 
nu există, pentru oameni 
deciși și puternici, animați 
de conștiința înaltei răs
punderi. praguri de netre
cut, cote de muncă și sa
tisfacții care să se refuze 
atingerii.

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

Gala de după-amiază, 
fără rezultate surprinzătoare

Prima triere masivă din cadrul 
turneului final al campionatelor na
ționale de box nu s-a produs prin 
luptă dreaptă pe ring. Din 258 boxeri 
înscriși, nu mai puțin de 64 (!) au 
fost sterși de pe controalele finalelor 
din motive de forfait, respingere la 
vizita medicală sau depășire a limi
telor de greutate. Să iăsăm, deo
camdată, fără comentarii acest fapt 
de o factură inconvenabilă seriozi
tății competiției pentru centurile de 
campioni ai țării și să trecem la 
relatarea întîmplârilor celei dinții 
gale a turneului, desfășurată ieri 
după-amiaza. Probabil, datorită re
ducerii numărului de boxeri, progra
mul reuniunii a curprins mai pu
ține meciuri și la alte categorii de
cit acelea ce ne fuseseră anunțate 
anterior de către oficialitățile fede
rale. S-au întrecut, in principal, pu- 
giliști semiușori și semimi jlocii, ara 
asistat, de asemenea, la cite un meci 
valabil pentru categoriile pană și 
mijlocie. Atît la pană cît și la mij
locie au urcat treptele ringului boxeri 
dintre aceia care țintesc, la titlurile 
respective. Dacă reșițeanul Pavel 
Redelcea, unul dintre favoriții cate
goriei pană — ieri învingător la 
puncte in fața lui A. Ruzneac din 
Baia Mare — n-a lăsat o impresie 
deosebită, în schimb, camplonul-1969 
al mijlociilor-, Alee Năstac, s-a do
vedit toarte bine pregătit, puternic 
din punct de vedere fizic și dibaci ca 
tactică de luptă. Vreme de opt mi
nute, Năstac a adunat puncte fără 
să forțeze nota meciului său contra 
lui Dumitru Gâinaru (Oradea). Apoi, 
brusc, în ultimul minut, a trimis ad
versarului lovituri atît de precise și 
de tari, incit antrenorul orădean s-a 
văzut nevoit să arunce repede pe 
ring prosopul, ce semnifica infrînge- 
rea prin abandon. Grea va fi viața 
viitorilor rivali ai lui Năstac !

Seria partidelor la categoria se- 
miușoară a fost deschisă de doi lup
tători necunoseuți publicului bucu- 
reștean, Șt. Crișan din Satu-Mare și 
Ion Mihăileanu de la „Electropuțere" 
Craiova. A învins pugilistul oltean, 
după un meci ca-n epoca eroică a 
boxului, numai că de astă-dată ti
nerii nu se bateau cu pumnii goi, ci 
îi aveau băgați în mănuși 1 Fără în
doială, modul de selectare al candi- 
daților la titlurile naționale și sta

bilirea ordinei de atacare a titluri
lor, rămîn încă defectuoase. în a- 
ceeași ordine de idei, tot la cate
goria semlușoară, am remarcat ti
neri înzestrați cu unele calități dar 
incă mult prea fragezi, lipsiți de 
pregătire și experiență, pentru un 
turneu atît de dificil. De pildă. 
1. Pavlov (Suceava) și I. Simuleac 
(Brașov) nu numai că au pierdut 
meciurile prin R.S.C. (abandon dictat 
de arbitru) dar au primit de ia ad
versarii lor, C. Negoescu (Olimpia) 
și I. Mageri (Rapid), numeroase lo
vituri extrem de dure care pot în
semna stoparea evoluției sportive a 
tinerilor respectivi.

La semiușoară au mai trecut, pri
mul hop constănțenii Aurel Iliescu 
(victorios în dauna lui Gologan —

Bacău) și Aurel Simionescu (care 
l-a învins pe N. Andrei — Cluj), 
însă, spre ghinionul antrenorului 
constănțean, Buză, elevii săi vor tre
bui să lupte între ei chiar in turul 
imediat următor !

Meciul cel mai palpitant al galei 
a fost acela dintre Ion Hodoșan și 
Stan Constantin. Hodoșan. care, abia 
in urmă eu cite va zile obținuse două 
succese înainte de limită pe ringu
rile iugoslave, a fost ieri categoric 
dominat timp de șapte minute. în 
minutul al șaptelea, dreapta lui Ho
doșan a lovit pentru prima oară 
precis iar Stan a fost făcut K.O. !

S-au mai calificat, dintre semimij- 
locii, Gh. Ene, N'ic. Pătuleanu și 
Alex. Matias.

Valeriu MIRONESCU

REZULTATELE GALEI DE ASEARĂ
Aseară, in gala a doua a finalelor 

campionatelor naționale de box, care 
se desfășoară în sala sporturilor de 
la Floreasca, au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate tehnice : C. Gru- 
iescu b. p. F. Molnar ; G. Pometcu 
b. p. I. Petre ; N. Paraschiv b. p. 
1. Farcaș ■ P. Dobrescu b. p. C. Gu

tui ; V. Mirza b. p. Laszlo Zoltan ; 
Gh. Călin b. p. N. Enciu ; I. Gyorfi 
b. p. A. Pițigoi ; N. Tudor b. ab. 
I. Mihoc ; D. Mihalcea b. p. V. Deș- 
liu.

Astăzi, în aceeași sală, au loc două 
reuniuni, care incep la orele 15 și 
respectiv 19.

FOTBAL
ECHIPELE DE TINERET 

ALE ROMÂNIEI SI POLONIEI, 
LA EGALITATE

Numeroși spectatori au urmărit •- 
seară la Lodz meciul internațional 
de fotbal dintre echipele de tineret 
aie Poloniei și României. Jocul s-a 
încheiat cu un rezultat de egalitate : 
0—0.

SELECȚIONATA OLIMPICA, 
ÎNVINSA LA SCOR

Selecționata de fotbal a Bulgariei, 
care se pregătește in vederea viitoa
relor jocuri internaționale, a susți
nut miercuri la Sofia un meci amical 
in compania echipei olimpice a Ro
mâniei. Fotbaliștii bulgari au termi
nat învingători cu soorul de &—1 
(1-1).

JOCUL DE VERII IC ARE 
AL ECHIPEI REPREZENTATIVE

Lotul de fotbal al țării noastre a 
susținut ieri în Capitală un joc de 
verificare în compania echipei Spor
tul muncitoresc.

Selecționabilii au obținut victoria 
cu scorul de 11—1 (5—1), prin punc
tele marcate de Dumitrache (4), Tă- 
taru (3), Neagu, Lucescu, Daniel Ene 
și Dcbrin.

Echipa națională a Început meciul 
în formația : Adamache, Sătmăreanu, 
Lupescu. Hălmăgeanu. Mocanu, Du
mitru, Nunweiller, Neagu, Dobrin, 
Dumitrache. Lucescu. După pauză a 
fost utilizată echipa : Adamache. 
Vigu. Lupescu. Hălmăgeanu, Mocanii, 
Dumitru, Dobrin, Lucescu, Tătaru. 
Neagu. D. Ene. Nu au fost utilizați 
Dinu, Răducanu și FI. Dumftreacu — 
ieri, indisponibili.

Abia a răsunai pentru puma oara gongul



viața internațională
Presa internațională despre LUCRĂRILE ADUNĂRII SESIUNEA O.N.U.

VIZITA PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 
„0 contribuție pozitivă la soluționarea 
unor importante probleme ale relațiilor 

internaționale și bilaterale"

■ In sprijinul luptei de eliberare

Presa americana continuă să se 
ocupe pe larg de vizita în S.U.A. a 
președintelui Nicolae Ceaușescu. în 
articole și comentarii se accentuează 
asupra caracterului pozitiv al vizitei 
șefului statului român, sint relevate 
diverse aspecte ale acestei vizite, ca
racterizată de observatorii politici și 
diplomatici din Washington ca fiind 
„deosebit de utilă și, în același timp, 
fructuoasă". „Rezultatele ei, se sub
liniază în aceste cercuri, nu vor în- 
tirzia să-și aducă o contribuție po
zitivă la soluționarea unor importan
te probleme ale relațiilor Internațio
nale și bilaterale".

într-un articol intitulat „Președin
tele Ceaușescu și-a încheiat vizita în 
Statele Unite", „NEW YORK TIMES", 
referindu-se la întrevederile dintre 
șeful statului român și președintele 
Nixon, menționează însemnătatea a- 
cestor contacte la nivel înalt, ară
tând totodată că „diferențele dintre 
sistemele de guvernămînt nu trebuie 
să împiedice menținerea unor relații 
strînse între toate statele lumii", 
„idee, adaugă ziarul, pusă în evidență 
atît de români cît și de americani".

„New York Times" subliniază că 
primirea făcută d-lui Ceaușescu a 

fost una dintre cele mai călduroase 
acordate unui vizitator străin".

La rîndul său, „THE EVENING 
STAR", referindu-se la politica ex
ternă a României, la principiile care 
stau la baza acesteia, subliniază că 
țara noastră „întreține relații buna 
cu toate țările lumii", fapt caracte
rizat de cotidianul citat ca demn de 
respectat.

„WASHINGTON POST", subliniind 
că România își bazează politica 6a 
extemă pe principii ca respectul 
reciproc, neintervenția In afacerile 
interne ale altor state, pe dreptul tu
turor națiunilor de a-șl hotărî sin
gure soarta, fără amestec din afară, 
principii evidențiate In repetate rln- 
durl de șeful statului român în 
cursul vizitei, relevă influența pozi
tivă exercitată asupra relațiilor din
tre România și S.U.A. de contactele 
dintre cei doi șefi de stat și arată 
că convorbirile purtate la Casa Albă 
vor duce la „...strîngerea relațiilor 
dintre cele două țări cu sisteme poli
tice și sociale fundamental diferite".

Posturile de radio americane au 
relatat amplu despre prezența pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu în 
S.U.A. șl convorbirile sale cu pre
ședintele Richard Nixon șl alte per
sonalități. Postul de radio oficial a 
scos in evidență semnificația deose
bită a vizitei, precizînd că este pen
tru prima oară cînd un șef de stat 
român s-a aflat la Washington. „A 
fost primit aici — a continuat postul 
de radio citat — cu respectul și sim
patia de care se bucură o țară care, 
în mod activ, militează să micșoreze 
încordarea internațională prlntr-o di
plomație realistă. Există apoi un alt 
aspect al vizitei conducătorului ro
mân care merită toată atenția : 
această vizită ilustrează foarte lim

Conferința de presă de la Casa oamenilor de știință din Moscova

Destăinuirile rocilor
aduse de „Luna-16"
Academia de Științe 

a U.R.S.S. și Ministe
rul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. au organi
zat ieri la Casa oame
nilor de știință din 
Moscova o conferință 
de presă consacrată 
zborului stației auto
mate „Luna-16“, lan
sată la 12 septembrie.

Deschizind conferin
ța, M. V. Keldiș, pre
ședintele prezidiului 
Academiei de Științe a 
U.R.S.S., a făcut o 
scurtă retrospectivă a 
etapelor parcurse de 
cosmonautica sovietică 
in studierea Lunii și a 
spațiului circumlunar, 
a prezentat succint 
principalele caracteris
tici ale probei de sol 
lunar adusă de capsula 
stației pe Pămînt. Ca 
aspect exterior, solul 
lunar se prezintă ca un 
praf cenușiu închis, a- 
semănător cu cimentul. 
La microscop, printre 
granulele cristaline se 

disting bine minerale 
de o culoare verzuie și 
cenușie. Rocile aparțin 
in principal diferitelor 
varietăți de bazalt.

Academicianul A. P. 
Vinogradov a comuni
cat o serie de date pre
liminare despre solul 
lunar adus de „Luna- 
16“. Analiza chimi

că a solului lunar a- 
rată că este compus 
din bioxid de siliciu și 
de titan, oxid de alu
miniu, de fier, de mag
neziu, de calciu, de so
diu, de potasiu, de man
șon etc. Vinogradov a 
subliniat importanța 
deosebită a studierii ro
cilor lunare pentru în
țelegerea proceselor de 
pe Pămînt din perioada 
sa timpurie de exis
tență.

In cadrul conferinței 
de presă, academicianul 
Keldiș a declarat că in 
viitorul apropiat pro
gramul sovietic de cer
cetare a Cosmosului in

pede modul cum trebuie Interpretat 
principiul coexistenței pașnice între 
etate cu sisteme sociale diferite". 
Relevînd că politica externă româ
nească este „în deplin acord cu aspi
rațiile și interesele naționale ale 
țării", postul de radio arăta că prin
tre obiectivele principale ale acestei 
politici se numără „menținerea 
suveranității și a păcii, precum și 
eliminarea situațiilor internaționale 
potențial primejdioase"

Reluînd această idee într-o altă e- 
misiune, același post de radio arăta : 
„E de la sine înțeles că state cu sis
teme politice, sociale și ideologice 
profund diferite nu numai că pot 
trăi bine, dar își pot îmbunătăți re
lațiile, schimburile comerciale... Este 
nevoie de imaginație, flexibilitate și 
simț al realităților. în acest sens, 
România constituie un bun exemplu".

în relatările sale despre desfășu
rarea vizitei președintelui Consiliului 
de Stat al României, postul de radio 
Columbia Broadcasting System subli
nia că „președintele Ceaușescu a ve
nit în Statele Unite cu gînduri paș
nice, cu intenții bune, cu dorința de 
a Întări relațiile de prietenie exis
tente, de a lărgi schimburile Comer
ciale dintre țara sa și America și de 
a intensifica schimburile de infor
mații științifice și culturale". Postul 
amintit a scos in evidență faptul că 
„conducătorul român a fost primit 
la Casa Albă cu considerabilă dem
nitate".

★
Vizita de două zile la Washington, 

contactele pe care șeful statului ro
mân le-a avut cu președintele Nlxon 
și celeilalte oficialități americane 
continuă să se afle în atenția presei 
din diferite țări ale lumii. Ziarul 
iugoslav „BORBA" publică o 
amplă relatare, însoțită de o foto
grafie ce il Înfățișează pe pre
ședintele Nicolae Ceaușescu cu so
ția, împreună cu președintele Richard 
Nixon cu soția, salutînd publicul de 
la balconul Casei Albe. Ziarul re
amintește că, Înainte de sosirea la 
Washington, președintele român a 
participat la lucrările sesiunii jubi
liare a Adunării Generale a O.N.U. 
și a vizitat citeva importante obiec
tive din S.U.A. Se menționează că 
de ambele părți există interesul 
pentru lărgirea in continuare a co
laborării economice, tehnico-științifice 
și culturale.

Relatări și fotografii despre vizită 
au publicat, de asemenea, „POLI- 
TIKA" și celelalte ziare Iugoslave. 
La rindul lor, radioul și televiziunea 
au difuzat știri detaliate.

Agenția A.T.A. relatează In emisiu
nile sale că ziarele „ZERI I POPU- 
LIT", „BASIIKIMI" șl alte publica
ții albaneze din 28 octombrie inse
rează informații în care se Relatează 
despre întrevederea dintre cei doi 
președinți.

Sub titlul „Importante convorbiri 
cu Ceaușescu", ziarul italian „L’U- 
NITA" din 28 octombrie informează 

clude lansarea altor 
stații automate și nu se 
prevede lansarea unor 
aparate cu oameni la 
bord. O serie de între
bări s-au referit la co
laborarea sovieto-ame- 
ricană in domeniul stu
dierii spațiului cosmic. 
Președintele Academiei 
de Științe a U.R.S.S. a 
răspuns că se vor efec
tua in continuare 
schimburi de rezultate 
ale cercetărilor. In le
gătură cu recenta întîl
nire de la Moscova 
dintre savanți sovietici 
și americani in vederea 
unificării aparaturii 
cosmice, Keldiș s-a de
clarat mulțumit de re
zultate, dar a adăugat 
că, din punct de vede
re tehnic, problema 
este deosebit de com
plicată.

Silviu PODINA

Moscova 

despre întrevederea dintre cei doi 
șefi de stat, care a prilejuit convor
biri „extrem de importante". Se re
latează, de asemenea, despre dineul 
de la Casa Albă. Ziarul expune ideile 
conținute in toasturile rostite de cei 
doi președinți.

Ziarele austriece „DIE PRESSE" 
și „KURIER" relatează despre 
manifestările programate în ultimele 
două zile ale vîzitei șefului statului 
român în S.U.A. într-o corespon
dență din capitala americană, „D.’e 
Presse" subliniază importanța con
vorbirilor politice purtate de cei doi 
președinți, reamintind că acestea 
s-au prelungit peste timpul prevă
zut. Ziarul remarcă atmosfera deo
sebit de caldă în care s-a desfășu
rat, în general, vizita. Cotidianul 
„Kurier" menționează, totodată, că 
una din temele principale ale con
vorbirilor dintre cei doi președinți a 
fost îmbunătățirea relațiilor econo
mice româno-americane.

Spații ample despre vizita la Wa
shington publică și ziarele elvețiene. 
„JOURNAL DE GENEVE" relevă 
că primirea deosebit de caldă fă
cută oaspeților români reflectă res
pectul pentru principiile politicii ex
terne promovate de România, pentru 
eforturile desfășurate în direcția dez
voltării cooperării între state. Zia
rul menționează că cei doi șefi de 
stat s-au declarat de acord să acțio
neze cu o atenție sporită pentru dez
voltarea relațiilor economice și co
merciale dintre România și S.U.A.

Relatări ale primirii la Casa Albă 
și ale întrevederii dintre președintele 
Ceaușescu și președintele Nixon publi
că și „GAZETTE DE LAUSANNE", 
„NEUE ZURCHER ZEITUNG", 
„FEUILLE D’AVIS DE LAUSAN
NE", „LA SUISSE" și „NAȚIO
NAL ZEITUNG".

Presa centrală argentineană a de
dicat spații ample relatărilor privind 
întrevederea dintre cei doi șefi de 
stat. „CLARIN", „LA PRENSA", 
„LA NACION", „PRENSA LIBRE" 
etc. publică la loc de frunte mate
rialele referitoare la vizită, subli
niind, în titluri, importanța contac
telor dintre cei doi președinți și at
mosfera de cordialitate care le-a ca
racterizat. Se subliniază că cei doi 
șefi de stat au dezbătut probleme in
ternaționale vitale, menite să iniție
ze o eră nouă de destindere în re
lațiile dintre state. Relatări despre 
vizită au difuzat, la rîndul lor, ra
dioul și televiziunea argentineană.

Cotidianul venezuelean „EL U- 
NIVERSAL" a subliniat, in re
latările sale, primirea deosebit de 
caldă de care s-au bucurat oaspeții 
români în timpul vizitei.

Ziarele japoneze „JAPAN TIMES" 
și „THE DAILY YOMIURI" publică 
ample relatări asupra desfășurării vi
zitei șefului statului român, convor
birile avute la Washington și cu- 
vîntările rostite de conducătorii ce
lor două țări.

agențiile de presă transmit:
Marian Spychalski, pre

ședintele Consiliului de Stat al R.P. 
Polone, a plecat miercuri într-o vi
zită oficială în Pakistan, la invitația 
președintelui acestei țări, Mohammad 
Yahya Khan.

Reuniunea I.A.T.A. La 
Teheran s-a deschis cea de-a 26-a 
adunare generală a Asociației Inter
naționale a Transporturilor Aeriene 
(I.A.T.A.). Participă reprezentanți 
din 64 de țări. în alocuțiunea sa. pri
mul ministru iranian, Amir Abbas 
Hoveyda, a subliniat pericolul pe ca
re îl reprezintă pirateria aeriană pen
tru transporturile civile. Secretarul 
general al I.A.T.A., Knut Ham- 
marskjold. a prezentat raportul anual 
al asociației.

Consultări politice polo- 
no-iranceze. Adam wnimann, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne al R.P. Polone, a sosit la Paris 
în vederea unor consultări politice cu 
reprezentanți ai Ministerului de Ex
terne francez. relatează agenția 
P.A.P. După cum s-a mai anunțat, 
ultimele consultări de acest gen au 
avut loc în luna februarie 1970, la 
Varșovia.

Turneul electoral al pre
ședintelui Richard Nixon 
a fost reluat marți, prin vizitarea 
unei serii de state americane cu 
scopul de a sprijini pe candidații re
publicani la alegerile legislative ce

FEDERAȚIEI MONDIALE 
A TINERETULUI DEMOCRAT

BUDAPESTA 28. — Coresponden
tul Agerpres Alexandru Pintea 
transmite : Miercuri au continuat la 
Budapesta lucrările celei de-a 8-a 
Adunări a Federației Mondiale a 
Tineretului Democrat. în cursul di
mineții au început dezbaterile gene
rale pe marginea rapoartelor prezen
tate. Au luat cuvîntul șefii delega
țiilor din Guineea-Bissau, Chile, Uni
unea Sovietică, Sierra Leone, R. P. 
Ungară și alții.

Pe adresa celei de-a 8-a Adunări 
a F.M.T.D. au sosit numeroase me
saje din partea unor șefi de state și 
guverne. în cursul ședinței de dimi
neață s-a dat citire mesajului pe care

Întîlnire L. Brejnev - 
J. Jedenbal

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Leo
nid Brejnev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a avut miercuri la Mos
cova o întîlnire cu Jumjaaghiin Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Mongole, informea
ză agenția T.A.S.S. Cu acest prilej a 
avut loc un schimb de păreri în pro
bleme ale întăririi și dezvoltării în 
continuare a relațiilor frățești și co
laborării multilaterale dintre P.C.U.S. 
și P.P.R.M., dintre Uniunea Sovieti
că și R. P. Mongolă, precum și în 
unele probleme ale situației interna
ționale și mișcării comuniste mon
diale.

în aceeași zi, Alexei Kosî- 
ghin, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Jumjaaghiin Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Miniștri al 
R. P. Mongole, au semnat la Krem
lin un protocol sovieto—mongol. Do
cumentul prevede extinderea și în
tărirea colaborării economice dintre 
cele două țări.

Torino: SALONUL 
AUTOMOBILULUI
(De la corespondentul nostru 

Nicolae Puicea). — Continuînd 
o lungă tradiție, capitala italia
nă a automobilului — Torino — 
a organizat și în această toamnă 
„salonul" său internațional, ajuns 
la cea de-a 52-a ediție. Inaugu
rat miercuri la prînz de către 
ministrul industriei, Gava, în 
prezența corpului diplomatic și 
autorităților locale, a nume
roși specialiști și circa 600 de 
ziariști, Salonul internațional de 
la Palazzo Valentino, este con
ceput ca o „vitrină" a produc
ției automobilistice mondiale.

Străbătînd vasta expoziție ce 
se întinde pe 30 000 mp, întru
nind participarea a 540 de fir
me italiene și străine, ce expun 
65 de mărci de mașini, sint de 
notat citeva „premiere" : noua 
producție Opel, denumită „As
cona" de 1 600 cmc, „Urraco 
250 p“, realizat cu motor trans
versal, de către firma Lambor
ghini (2 500 cmc) și limuzina de 
5 000 cmc\prezentată de cunos
cuta Casa de Tomasso. Firmele 
italiene FIAT, Lancia și Alfa 
Romeo prezintă modele noi- 
ale unor tipuri cunoscute, dar 
care aduc îmbunătățiri în ceea 
ce privește sistemul de frînare 
și de transmisie.

Din punct de vedere al partici
pării internaționale și al aspectu
lui comercial, faptul cel mai re
levant îl constituie prezența ma
sivă a mărcilor japoneze 
(Honda, Mazda, Nisșan, Toyota) 
și sovietice (Moskvici 412, Vol
ga, Zaz), care au obținut per
misiunea de a fi vîndute și în 
Italia.

vor avea loc la 3 noiembrie, infor
mează agenția United Press Interna
tional.

Edward Heath, premierul 
britanic, l-a primit pe An
drei Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al Uniunii Sovietice, a- 
flat într-o vizită în Marea Britanie, 
cu care a avut o convorbire, infor
mează agenția T.A.S.S.

Cu prilejui vizitei în Iran 
a ministrului român ai a- 
griculturii și silviculturii, 
Angelo Miculescu, ambasadorul Ro
mâniei la Teheran, Pavel Silard, a 
oferit un cocteil la care au participat 
ministrul iranian al agriculturii, Iraj

Miercuri și-a tnchis 
porțile Tirgul interna
țional de carte din Bel
grad, care s-a desfășu
rat sub patronajul pre
ședintelui losip Broz 
Tito. Tirgul a reunit 
exponate prezentate 
de 70 de edituri din 20 
de țări, la care se a- 
daugă exponatele celor 
90 de edituri ale țării- 

gazdă. Un mare stand 
a fost dedicat activi
tății editoriale din Re
publica Socialistă Ro
mânia. O dovadă a a- 
precierii de care s-a 
bucurat cartea româ
nească la acest tirg 
este și succesul ei co
mercial. In urma con
tractelor perfectate cu 
edituri din Elveția. Ita

tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Consiliului de Stat, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, l-a adresat adunării. 
(Textul mesajului se publică în pag. 
1). Mesajul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu a fost urmărit cu un 
profund interes și a fost salutat cu 
puternice aplauze.

Lucrările adunării continuă. Con
comitent, la Budapesta se desfășoară 
reuniunile C.I.M.E.A. șl B.I.T.E.J. (or
ganisme specializate ale F.M.T.D.), 
in cadrul cărora reprezentanții ro
mâni au prezentat intervenții și au 
luat parte activă la dezbateri.

Dezvoltarea 
colaborării 

sovieto-iraniene
Convorbiri intre șahinșahul 
Iranului și președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 

U.R.S.S.

TEHERAN 28 (Agerpres) — La 28 
octombrie a avut loc inaugurarea ofi
cială a conductei transiraniene de 
gaze, construită de Iran cu asistență 
tehnică sovietică. La festivitatea inau
gurală au participat șahinșahul Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi A- 
ryamehr, și Nikolai Podgornîi, preșe
dintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., sosit in acest scop într-o 
vizită in Iran.

Prin conducta transiraniană, cu 
lungimea de 1 200 km, Uniunea Sovie
tică va importa anual din Iran 10 mi
liarde metri cubi de gaze naturale 
pentru consumul republicilor sovieti
ce transcaucaziene.

în aceeași zi a avut loc o Întîlnire 
între șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, și președin
tele Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgornîi.

Părțile și-au exprimat satisfacția in 
legătură cu dezvoltarea favorabilă a 
relațiilor de prietenie dintre Iran și 
U.R.S.S. și au declarat că sînt dispu
se să le dezvolte în continuare,

Seara, Nikolai Podgornii s-a îna
poiat în patrie.

Măsuri 
de urgentă 
în Ecuador
QUITO 28 (Agerpres). — Guver

nul ecuadorian a decretat marți le
gea marțială și a introdus restricții 
de circulație pe timpul nopții, ca 
urmare a răpirii de către un grup 
de necunoscuți a comandantului-șef 
al forțelor aeriene, generalul Cesar 
Rohn Sandoval. Poliția și armata au 
întreprins largi operațiuni pentru 
prinderea răpitorilor, iar aeroportu
rile au fost închise.

Autoritățile au dezmințit știrile 
privind descoperirea în împrejurimi
le capitalei a cadavrului generalului 
răpit. După cum s-a mai anunțat, 
automobilul în care se afla Sando
val a fost găsit însă la citeva ore 
după răpire.

Agenția France Presse informează 
că au fost operate mai multe ares
tări în rîndurile opoziției.

Vahidi, ministrul însărcinat cu refor
ma agrară și problemele cooperati
velor rurale, Azim Valian, ministrul 
resurselor naturale, Nasser Gol- 
sorskhi, personalități ale vieții eco
nomice, ziariști.

Ambasadorul român la 
Viena, Dumitru Aninoiu, a fost 
primit de președintele parlamentului 
austriac, Karl Waldbrunner. precum 
și de Alfred Maleta, al doilea pre
ședinte al parlamentului. Cu acest 
prilej au fost discutate, într-o atmos
feră cordială, aspecte ale relațiilor 
bilaterale și ale dezvoltării schimbu
rilor parlamentare.

Populația Indoneziei8 a- 
juns la 114 510155 locuitori, potrivit 
datelor ultimului recensămînt. Popu
lația capitalei Indoneziei — Djakar
ta — este de 4 435 510 locuitori.

lia, Franța, R.F.G., 
Anglia, Belgia. Olanda 
și Iugoslavia, numeroa
se cărți românești vor 
fi puse in vinzare anul 
viitor in librăriile din 
aceste țări.

In ajunul închiderii, 
Tirgul internațional de 
carte de la Belgrad a 
fost vizitat de preșe
dintele Tito.

Luînd cuvîntul în Comitetul poli
tic special al Adunării Generale a 
O.N.U.. delegatul suedez Mats Hell- 
strom a declarat că țara sa este de 
acord cu ideea că „popoarele care 
luptă pentru obținerea eliberării lor 
au dreptul la asistență materială și 
morală din partea celorlalte state". 
El a cerut Consiliului de Securitate 
să aplice sancțiuni economice Repu
blicii Sud-Africane și embargoul vin- 
zărilor de arme destinate acestei țări. 
Hellstrom a precizat că amestecul 
militar, politic și economic al regi
mului minorității albe din R.S.A. în 
numeroase părți ale regiunii sporește 
amenințarea la adresa păcii și secu
rității internaționale. „Consiliul de 
Securitate, a subliniat el, trebuie să 
reconsidere toate aspectele probleme
lor legate de politica de apartheid a

■ Dezbateri consacrate situației din Orientul Apropiat
NEW YORK 28 (Agerpres). — Se

siunea ordinară a Adunării Generale 
a O.N.U. continuă dezbaterile consa
crate situației din Orientul Apropiat, 
în ședința de marți au luat cuvîntul 
reprezentanții Turciei și Braziliei, 
care au expus punctul de vedere al 
guvernelor lor asupra căilor de so
luționare a conflictului din această 
regiune. Ambii vorbitori, informează 
agenția Associated Press, au afirmat 
sprijinul față de rezoluția Consiliului 
de Securitate din 22 noiembrie 1967, 
care oferă o bază de pornire 
pentru reinstaurarea păcii în Orientul 
Apropiat. Reprezentantul Turciei a 
cerut Adunării Generale să recomande 
părților direct implicate extinderea 
termenului de încetare a focului. O a- 
semenea măsură, a spus el, va spori 
șansele privind reluarea misiunii lui 
Gunnar Jarring, reprezentantul spe
cial al secretarului general al O.N.U., 
U Thant, pentru Orientul Apropiat.

Reprezentantul Braziliei s-a pro-

Formarea unui nou guvern 
in Iordania

AMMAN 28 (Agerpres). — Regele 
Hussein al Iordaniei a acceptat 
miercuri demisia guvernului premie
rului Ahmed Toukan și a desemnat 
în funcția de prim-ministru pe Wasfi 
Teii, care formează al treilea guvern 
iordanian în ultimele șase săptămini. 
Noul premier a acceptat mandatul 
suveranului hașemit și a format un 
cabinet din care fac parte numai per
sonalități civile.

Wasfi Tell a mai deținut de pa
tru ori funcția de prim-ministru al 
Iordaniei.

Miine, alegeri 
in Tanzania

DAR ES SALAAM 28 (Agerpres). 
— Peste 5 milioane de persoane 
vor participa vineri la alegerile ge
nerale organizate in Tanzania. Com
parativ cu precedentele alegeri, care 
au avut loc în 1965, numărul alegă
torilor va fi de data aceasta aproape 
dublu, ca urmare a unui amenda
ment constituțional în virtutea că
ruia limita minimă a virstei cetățe
nilor cu drept de vot a fost stabilită 
la 18 ani.

Candidatul la postul de președin
te este actualul șef al statului, Ju
lius Nyerere.

PILONII MODERNIZĂRII 

ECONOMICE A TURCIEI
Potrivit tradiției, ziua 

sărbătorii naționale. 29 
octombrie, începe la 
Ankara în fiecare an 
printr-o ceremonie la 
mausoleul lui Kemal 
Ataturk, prinos de 
recunoștință celui care, 
in acea zi de sfîrșit de 
octombrie 1923, propu
nea Adunării Naționale 
proclamarea republicii, 
ca o încununare a lup
tei pentru crearea sta
tului turc modern. I- 
dealul care a animat a- 
ceastă luptă a devenit 
program de acțiune 
pentru păturile largi 
ale poporului. Noți
unea de „modernizare" 
își îmbogățește conți
nutul an de an, prinde 
viață în diferitele 
compartimente ale ac
tivității sociale.

Turcia înfățișează azi 
progrese însemnate, 
îndeosebi pe plan eco
nomic. In sute de 
puncte, munții și podi
șul anatolian sînt fo
rați la mari adîncimi 
pentru a fi scoase la 
iveală și valorificate 
noi comori. Se înmul
țesc minele de căr
buni. exploatările de 
minereuri, sondele pe
troliere. Anul acesta a 
sporit numărul șantie
relor de electrificare, 
una din cele mai 
ample acțiuni care 
marchează preocupă
rile pentru moderni
zarea țării. Explora
rea și valorificarea re
surselor subsolului, a 

cărui generozitate e 
cunoscută încă din 
timpuri străvechi, stau 
la baza efortului pen
tru crearea unei eco
nomii avansate. în ul
timii șapte ani, acest e- 
fort își găsește expre
sie în programe elabo
rate de stat, preconi- 
zînd un ritm anual de 
dezvoltare de șapte la

CORESPONDENȚA 
DE LA 

AL. CÎMPEANU

sută. Măsura realizări
lor economice ne-o o- 
feră, între altele, fa
bricile de mașini-u- 
nelte, tractoare și ca
mioane de la Istanbul, 
complexele chimice in 
continuă dezvoltare de 
la Izmir și Aliaga, ex
ploatările de minereuri 
de la Kony-Seidlsehir 
și Biga, barajul de la 
Aivagic. zecile de în
treprinderi, mici și 
mari, aflate in con
strucție pe întinderile 
dintre Bosfor și poalele 
Araratului.

Recent. în sud-estul 
tării, la Iskenderum. 
populația din mai 
multe vilayiete și-a dat 
întîlnire pentru a-și 
manifesta satisfacția 
față de începutul reali
zării pe aceste melea

R.S.A., inclusiv chestiunea sancțiuni
lor".

Președintele Organizației Poporu
lui din Namibia (Africade Sud-Vest), 
Sam Mujoma, a dedlarat in fața 
Comitetului Adunării Generale a 
O.N.U. pentru decolonizare că re
gimul rasist de la Pretoria a trans
format teritoriul Africii de Sud-Vest 
într-un stat polițist, aruncînd in în
chisori peste 1 000 de patrioți. El a 
arătat că „namibienii au fost înde
părtați de pe pămînturile lor șt 
aruncați în lagăre de concentrare" 
pentru a stăvili mișcarea de elibe
rare. Reamintind rezoluțiile O.N.U. 
privind Namibia, Mujoma a cerut să 
se ia măsuri efective pentru a asi
gura eliberarea imediată și necon
diționată a tuturor deținuților poli
tici namibieni. (Agerpres) 

nunțat pentru crearea „unui grup de 
lucru ad-hoc", care să fie asociat e- 
forturilor întreprinse de Gunnar Jar
ring.

Deschizind ședința de miercuri, pre
ședintele sesiunii Adunării Generale, 
Edvard Hambro, a cerut delegațiilor 
grupului de țări arabe și africane să 
definitiveze și să remită Adunării 
Generale cît mai curînd proiectul de 
rezoluție asupra situației din Orientul 
Apropiat, la elaborarea căruia lu
crează în prezent.

Șeful delegației Iranului, prințesa 
Ashraf a cerut, de asemenea, Adună
rii Generale să se abțină de la adop
tarea oricărei rezoluții asupra Orien
tului Apropiat care ar putea să im
pieteze „sarcina delicată" a amba
sadorului Gunnar Jarring. Ea a ex
primat speranța Iranului că dezba
terile actuale ar putea „să contribuie 
la reluarea rapidă a misiunii Jarring, 
îndemnând toate părțile Interesate să 
faciliteze misiunea aoestuia".

★
NEW YORK 28 (Agerpres). — Re

prezentanții permanenți la O.N.U. al 
U.R.S.S.. S.U.A., Marii Britanii 
Franței 6-au Întrunit din nou miere, 
pentru a continua discuțiile privino 
posibilitățile de soluționare a conflic
tului din Orientul Apropiat. La sfâr
șitul reuniunii s-a anunțat că urmă
toarea întîlnire va avea loc la 9 no
iembrie.

★
Adunarea Generală a O.N.U. a ales 

marți 9 membri în Consiliul economic 
și social, care vor înlocui pe cei al 
căror mandat expiră la 1 ianuarie 
1971. Au întrunit voturile necesare 
candidaturile depuse de Congo (Braz- 
ziville), Haiti, R. P. Ungară, Liban. 
Malayezia, Madagascar, Noua Zeelan- 
dă, Niger și S.U.A.

0 declarație a M.A.E. 
al R. D. Vietnam

HANOI 28 (Agerpres). — Un pur
tător de cuvînt al Ministerului Afa
cerilor Externe al R. D. Vietnam a 
dat publicității o declarație in care 
condamnă atacul comis la 25 octom
brie de avioane americane B-52 asu
pra satului Huong Lap, din partea 
de nord a zonei demilitarizate. în 
declarație se cere guvernului S.U.A. 
să pună capăt actelor de încălcare a 
suveranității și securității R. D. 
Vietnam.

guri a unui nou mare 
proiect: construirea ce
lui de-al treilea centru 
siderurgic al țării, a că
rui amploare și semni
ficație sînt comparate 
doar cu giganticul pod 
peste Bosfor și barajul 
de la Keban, ce va 
zăgăzui pentru prima 
oară apele bătrinului 
Eufrat.

Fiind așezate în ace
lași spațiu geografic, 
trăind în bună înțele
gere și prietenie. Ro
mânia și Turcia au nu
meroase interese comu
ne. Neumbrite de nici 
un fel de probleme liti
gioase, relațiile dintre 
țările noastre au cu
noscut o dezvoltare 
continuă în ultimii ani. 
Progrese vizibile au 
înregistrat schimburile 
comerciale ; se lărgește 
colaborarea economică 
și tehnico-științifică. 
Dezvoltarea economică 
a celor două țări oferă 
premise obiective 
pentru amplificarea 
relațiilor româno-turce. 
O treaptă superioară 
pe această cale a fost 
marcată de vizita pre
ședintelui Nicolae 
Ceaușescu în Turcia și 
a președintelui Cevdet 
Sunay în România, vi
zite care au deschis 
relațiilor dintre popoa
rele și țările noastre 
noi perspective rod
nice. în interesul reci
proc, al cauzei păcii in 
Balcani, în Europa șl 
în lume.
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