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Mesajul adresat de tovarășul
Nicolae Ceausescu 

cu ocazia semicentenarului 
Institutului Politehnic 

din Timișoara
Dragi tovarăși,
Adresez cadrelor didactice, studenților, Întregului colectiv al Insti

tutului Politehnic din Timișoara calde felicitări cu prilejul semicente
narului acestei prestigioase instituții de învățămînt cu bogate tradiții 
în viața științifică și culturală a patriei.

ARĂTURI DE TOAMNĂ
fn atenția cercetării științifice

PE ÎNTREAGA
SUPRAFAȚA!

y

MASELE PLASTICE—

inlocuitorul principal al metalului
Toate tractoarele să lucreze

din zori și pînă-n noapte
Executarea arăturilor de toamnă este principala acțiune care se des

fășoară, în aceste zile, în agricultură. Cea mai mare parte a tractoa
relor care au fost eliberate de la semănat, recoltarea porumbului și 
transportul produselor au fost concentrate la executarea acestei lu
crări. La indicația Ministerului Agriculturii și Silviculturii, direcțiile 
agricole județene au stabilit graficul vitezei pe zile și săptămîni, astfel 
ca ARĂTURILE SA SE ÎNCHEIE ÎN A DOUA PARTE A LUNII 
(NOIEMBRIE PE TOATE SUPRAFEȚELE PREVĂZUTE A SE INSĂ- 
MÎNȚA IN PRIMĂVARĂ. De asemenea, s-a stabilit ca salarizarea pe 
luna noiembrie a cadrelor tehnice din agricultură să se facă în func
ție de îndeplinirea planului la arături.

ÎN ACEST AN, EXECUTAREA ARĂTURILOR DE TOAMNĂ SE 
IMPUNE MAI MULT CA ORIClND. Inundațiile din primăvară ca și 
băltirea apei pe mari suprafețe au tasat terenul, i-au dereglat însu
șirile fizico-chimice și mai ales au contribuit la imburuienarea Iui 
puternică. Or, arătura de toamnă însoțită de aplicarea îngrășămintelor 
este cea mai indicată lucrare care contribuie la refacerea structurii și 
a fertilității solului, distruge buruienile și dăunătorii. Aceasta impune 
ca TOATE SUPRAFEȚELE PREVĂZUTE A SE ÎNSAMINȚA IN PRI
MĂVARĂ SĂ FIE ARATE ȘI FERTILIZATE ACUM.

Timpul se menține favorabil, iar ploile de la începutul săptăminii 
care a trecut au contribuit ca, în zonele sudice ale țării, să se îmbu
nătățească starea solului. Intrucit ne aflăm la mijlocul lunii noiem
brie, este momentul să vedem cum se desfășoară arăturile de toamnă 
și ce trebuie întreprins, în continuare, in vederea terminării acestei 
lucrări pe toate suprafețele prevăzute. Din datele centralizate la Mi
nisterul Agriculturii și Silviculturii rezultă că
• PINĂ LA 12 NOIEMBRIE PLANUL ARĂTURILOR A FOȘT REA

LIZAT ÎN PROPORȚIE DE 62 LA SUTĂ ÎN ÎNTREPRINDERILE 
AGRICOLE DE STAT ȘI 58 LA SUTĂ ÎN COOPERATIVELE A- 
GRICOLF. DE PRODUCȚIE.

• întreprinderile agricole de stat din Județele
GIIITA și SUCEAVA au realizat 80—90 la
văzută... . . ..., ,  . .., .    

• Lucrările slnt avansate si in cooperativele agricole din Județele 
GORJ, SUCEAVA. SATU-MARE, VÎLCEA, BIHOR, ARGEȘ, GA
LAȚI. MEHEDINȚI, SĂLAJ, BRAȘOV și HARGHITA.

In unitățile agricole din unele județe, deși au beneficiat, in genere, 
de condiții climatice asemănătoare cu cele fruntașe, iar semănatul și 
recoltările s-au încheiat, aproximativ în aceeași perioadă, executarea 
arăturilor do toamnă se desfășoară în ritm necorespunzător.

• în cooperativele agricole din județul CARAȘ-SEVERIN planul 
arăturilor de toamnă a fost realizat in proporție de numai 29 la 
sută, în cele din județele DÎMBOVIȚA — 11 la sută, ARAD — 42 
la sută, TIMIȘ — 44 la sută. MURES — 45 la sută. SIBIU — 48 Ia 
sută, ILFOV — 51 la sută, MARAMUREȘ - 51 la sută, CONSTAN
ȚA — 52 Ia sută, IALOMIȚA și IAȘI — cite 53 la sută.

TIMPUL ESTE BUN. MIJLOACELE MECANIZATE AU FOST ELI
BERATE DE LA ALTE LUCRĂRI. PENTRU TERMINAREA IN TIM
PUL CEL MAI SCURT A ARĂTURILOR DF, TOAMNA SE CERE CA 
TOATE TRACTOARELE SĂ FIE FOLOSITE DIN PLIN, DIN ZORI 
ȘI PÎNĂ SEARA.

MUNCA ÎN CÎMP ÎN ACEASTA TOAMNA SĂ NU SE CONSIDERE 
ÎNCHEIATĂ PÎNĂ VA FI TRASĂ ȘI ULTIMA BRAZDA !

(Citiți in pagina a IlI-a raidul nostru in jude
țele Ialomița și Iliov).

BIHOR, ALBA, HAR. 
sută din sarcina pre-

Intr-o anchetă anterioară, „Econo
mia de metal, obiectiv important al 
cercetării științifice" („Scinteia" din 
5 septembrie a.c.), erau reamintite 
posibilitățile pe care le deschide în 
această privință folosirea pe scară 
largă a înlocuitorilor de metal, în 
primul rind a maselor plastice, aceas
ta fiind una din tendințele generale 
ale tehnicii moderne. /

Pentru a vedea cum” contribuie 
cercetarea de profil la realizarea în
locuitorilor de metal din mase plas
tice, am întreprins această anchetă 
cu participarea specialiștilor din cî- 
teva unități științifice și de pro
ducție. Primul popas l-am făcut 
la Institutul de cercetări chimice 
(ICECHIM).

— Cred că nu exagerez apunlnd 
că masele plastice produse in țara 
noastră pot acoperi aproape 60 ia 
sută din necesitățile economiei na
ționale — ne-a declarat ing. Niuma 
Goldenberg, șeful secției mase plasti
ce. Printre cele mai noi realizări ale 
cercetării in acest domeniu se numără 
polietilena amil-sodiu, a cărei rezis
tentă mecanică foarte mare o face 
aptă pentru multiple întrebuințări. In 
momentul de față se construiește in
stalația industrială de fabricare a 
acestui produs. Din păcate, ritmul de 
înlocuire a metalului prin mase plas
tice este încă lent...

— Nu se datorește oare acest fapt 
Inexistenței unei game mai largi de 
produse, sau parametrilor tehnici'ne
corespunzători ?

— Industria de mase plastice pro
duce numeroși polimeri de bună ca
litate, iar cercetarea de profil in
tensifică diversificarea sortimentelor, 
care constituie o problemă-cheie a 
programului de realizare a noilor in
stalații. Instalația de polietilenă de 
la Combinatul petrochimic Pitești, , 
de pîlcjă, ffealiiează circa 50 de ti
puri, țață de cele 14 tipuri realizate 
la Combinatul petrochimic Ploiești.

Așadar, cred că ritmul lent se da- 
Sorește mai ales altor cauze, cum ar 
fi necunoașterea proprietăților și mo
dalităților de folosire a maselor plas
tice. Să mă explic. în cazul metale
lor și aliajelor clasice, ale căror pro
prietăți și tehnologii sînt bine cu
noscute, o greșeală de proiectare este 
atribuită, firesc, proiectanțllor. Cînd 
utilizează mase plastice, benefi
ciarul este Înclinat să pună even
tualele erori doar pe seama materia
lului. De aici, o anumită rezistența 
cu totul nejustificată.

— Puteți să ne dați un exemplu ?
— Mă gîndesc la policarbonat, ur 

material înzestrat cu calități excep
ționale pentru industria de construc
ții și cea de mașini și utilaje. Ei 
bine, in urma prospectării pieței,

a fost stabilit un consum necesar mult 
sub posibilități.

Nu sînt rare nici cazurile în care 
rezultatele cercetărilor efectuate la 
cerere rămîn nefructificate. O lucra
re brevetată în țară și in străină
tate, mase plastice cu proprietăți 
antifricțiune, nu este aplicată de 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, cu toate că s-ar realiza 
o importantă economie de metal și

ancheta științifică

îmbunătățirea unor parametri teh
nici.

Din discuția cu inginerul șef Dan 
Cornilescu, de la Centrul de cercetări 
pentru mase plastice și cauciuc, s-a 
desprins o altă problema cu largi 
implicații. Materia primă furnizată 
de industria chimică de sinteză 
poate fi prelucrată prin mai multe 
procedee, remarcindu-se cel cu In
jecție, care utilizează ca element 
important matrițele. Or, tov. Cor
nilescu sublinia că „în producția 
acestor matrițe este cu totul ab
sentă tipizarea, care ar simplifica 
operațiile de cercetare și proiectare, 
aducind și îmbunătățiri calitative. 
Totodată, s-ar realiza astfel recupe
rarea a 50—80 la sută din piesele 
matrițelor folosite, ceea ce ar însem
na o economie apreciabilă, înlocui
rea metalului cu mase plastice justi-

ficindu-se în mod deosebit în cazul 
producției de serie mare.

Centrul nostru acordă o atenție 
deosebită aspectului funcțional, în 
care masele plastice se dovedesc de 
multe ori superioare materialelor 
clasice. De pildă, inlocuirea țevilor 
de cupru ale radiatoarelor pentriv 
autovehicule cu țevi din polietilenă 
de joasă densitate a dat rezultate 
excelente. In momentul de față, am 
terminat studiul unui material plas
tic adaptat condițiilor tropicale. Ce 
ne facem însă cu cercetările ale că
ror rezultate rămin nefolosite ? Tu
burile pliabile pentru aeraj minier 
se fabrică din oțel. Noi ■ am realizat 
astfel de tuburi din policlorură ‘de 
vinii pe suport textil, dar pentru că 
fabricarea lor cere multă manoperă, 
aici o întreprindere nu se arată in
teresată".

Un rol important în realizarea șl 
asimilarea înlocuitorilor de metal 
din mase plastice revine laborato
rului uzinal. Ne-am adresat, deci, 
printre alții ing. Petre Năstase, șeful 
serviciului tehnic și de cercetare al 
Fabricii chimice, din Orăștie, care s-a 
referit și el la spinoasa problemă a 
matrițelor :

— Acesta aste „nodul gordian" al 
industriei prelucrătoare de mase plas
tice. Prin planul de stat, matrițele 
sint trecute la piese de schimb, ceea 
ce nu ne permite să facem investiții 
pentru organizarea producției la di
mensiunile corespunzătoare cererilor 
beneficiarilor.

Ing. Ion LAZAR

(Continuare în pag. a III-a)

O călătorie obișnuită cu 
trenul. La una din stații 
urcă un bărbat cu servietă, 
înfățișare de intelectual. 
Este D. L„ inginer. (Nu-i 
dăm numele întreg și nici 
instituția unde lucrează ; 
vom vedea mai jos, de ce). 
Pe o bancă, in vagonul de 
clasa I, zărește un pasa
ger cu o figură ce i se pare 
cunoscută.

— Ce mai faci ?
Celălalt pare vădit, sur

prins. Poate de intilnireg. 
neașteptată, poate de altce
va. Trece insă peste clipa 
penibilă și mormăie un răs
puns oarecare.

— Tot la institut ? Întrea
bă D. L.

— Mda...
— Ce mai noutăți pe-a- 

colo ? Cu ce te mai ocupi ?
— Păi... eu...
Cîțiva călători, martori 

fără voie Ia acest dialog, 
întorc curioși capetele. Lin
gă pasagerul de pe bancă, 
se eliberează un loc. D. L. îl 
ocupă indată. își așează ser
vieta pe genunchi și înce
pe să bată darabana pe în
cuietoare.

— N-ai mai dat nici un 
semn de viață, nimic — îi 
reproșează el celuilalt. In
terlocutorul caută o scuză :

— Am Impresia că... am 
rătăcit numărul de telefon.

— A, păi nici nu mai lu
crez acolo. Ce, nu știai ?

— Nu !
D. L. se apleacă spre in

terlocutor :
— Sint (specialist în teh

nica forării rocilor dure, 
acum...

— Mă rog...
— Pasionantă muncă ! Si, 

confidențial : „Știi, de ro
cile astea se ocupă mulți 
pe glob".

Lumea din .vagon ascultă. 
D. L. se lansează in expli
cații. înșiră cu ușurință de
talii aparținind acestui do
meniu de activitate indus
trială.

— Ai tăi ce mai fac ? 
încearcă amicul să schimbe 
vorba, să-1 tempereze.

Respectivul parcă nici nu 
aude întrebarea. Tot bate 
darabana pe încuietoarea 
servietei.

— Știi ce am atei ? arată 
D. L. cu ochii spre ser
vietă.

— Păi...
— «îți spun numai ție... 

Dar, repet : confidențial !
— Lasă, altădată...
— Planurile unei metode 

noi... Ehei, ce-i aici...
Și D. L. dă la iveală niș

te hîrtii împăturite cu gri
jă. Amicul se ridică grăbit 
de pe bancă.

— Cum, ai plecat?!
— Cobor la prima. Lu

crez pe aici, prin apropiere.
— Cum așa, nu mai ești 

la institut ?
— Nici n-am lucrat vreo

dată acolo.

lătorilor și parcă nu-și 
măi găsește locul. In sfîr- 
șit. coboară la destinație. 
Pornește pe stradă, fără 
nici o țintă, ducînd gri
juliu servieta. Se miră 

»singur de prostia lui :
„Cum mai seamănă u- 
nii oameni ! Ca două 
picături. Mina în foc aș fi 
pus că e amicul de la insti
tut..."

Scena de mai sus pare 
neverosimilă. Și totuși, din 
păcate, lucrurile stau așa. 
Admonestat pentru ușurința 
dovedită în păstrarea unor

„Strict 
confidențial" 

...în gura

mare
— Păi, nu ești dumnea

ta... ? se trezește parcă 
dintr-un vis urit, D. L.

— Păi, nu ! Știți, noi doi 
ne cunoaștem, cred... din 
vedere !

Trenul oprește și apoi 
o pornește mai departe. 
Oamenii din vagon — unii 
amuzați, alții nedumeriți 
— privesc la călătorul ră
mas consternat. Trezit la 
realitate, D. L. îndeasă de 
zor in servietă planurile 
întreprinderii care, de fapt, 
trebuiau să fie transportate 
în condiții speciale. Simte 
reproșul din privirile că-

planuri și date cu caracter 
intern, e posibil ca O. L. 
să fi sărit ca ars : „Dar 
qe-am făcut ? Am zis și eu 
niște vorbe 1“

Să ne înțelegem. Mai în- 
til, că aici nu-i vorba des
pre niște... vorbe. Cu sau 
fără voia lui, inginerul spe
cialist a comunicat date și 
informații, iar Informația, 
la nivelul atins astăzi de 
știință și tehnică, valorea
ză imens. Din acest motiv, 
legile țării, rigorile profe
siei obligă pe fiecare la 
maximă grijă față de se
cretele încredințate. Spe

cialistul, explicind în gdra 
mare presupusului amic se
cretele profesionale, con- 
versind în public despre 
planurile cu caracter in
tern încredințate, și-a în
călcat neîndoios atribuțiile. 
Iar reacția cuvenită — in- 
cepînd cu aceea a publicu
lui din tren — voia să în
semne, înainte de toate, 
dezaprobarea față de pala
vragi, care țin morțiș — în 
tren, în tramvai, pe . stradă 
sau în alte locuri publice — 
să arate cîte știu, să poves
tească lucruri strict confi
dențiale, totul spre a se îm
păuna și a arăta ce „perso
naje importante" sint ei !

Din fericire pentru D. L., 
prezumtivul amic s-a dove
dit a fi un om de treabă, 
cinstit. Alții, insă, cad vic
timă propriei lor vorbării. 
Este cazul lui M. I., fostă 
salariată la o instituție din
tr-un oraș dobrogean. Cum 
s-au petrecut lucrurile ?

M. I. lucra intr-un ser
viciu care ii dădea seces la 
o seamă de informații cu 
caracter secret sau nedes
tinate publicității. La un 
moment dat, a cunoscut un 
tînăr atrăgător, galant. 
După toate aparențele, în
drăgostit toc, „cu intenții 
serioase", pe care, de alt
fel, i le mărturisește ime
diat. Cine era, de fapt, 
curtezanul ? Nimeni altul 
decit un ipdivid aflat in 
tranzit în țara noastră, cu 
scopuri... veți vedea indată 
de ce fel.

Femeia acceptă cu ușu
rință prietenia. Sînt schi
țate planurile viitorului 
mariaj și, In paralel, ca să 
se „cunoască" mai bine, 
pretendentul la însurătoare 
se arată deosebit de inte
resat de datele pe care 
logodnica le deține în vir
tutea profesiei sale. Nu-i 
mai puțin adevărat, că nici 
M. I. nu așteaptă să fie ru
gată de două ori. Uită o 
regulă elementară : aceea 
de a nu amesteca treburi
le serviciului cu cele per
sonale. Pălăvrăgește, se 
laudă, pune „pe masă" to
tul. Insinuat in viața ei.

Ilie TANĂSACHE

(Continuare in pag. a V-a)

Constatăm cu satisfacție că — alături de celelalte unități de învă
țămînt superior — Politehnica din Timișoara a cunoscut în anii socia
lismului o continuă dezvoltare, contribuind la formarea unui mare 
număr de ingineri cu înaltă calificare, la promovarea cercetării tehnice 
românești.

Astăzi, cînd in fața tuturor ramurilor economiei se pune sarcina 
introducerii tehnicii celei mai avansate, a metodelor moderne de orga
nizare și conducere a producției, învățămîntul superior are datoria de 
a asigura înarmarea viitorilor ingineri cu ■ tot ceea ce este nou în 
știință și tehnică, pregătirea lor în strînsă legătură cu practica, cu 
nevoile economiei noastre naționale. O îndatorire de mare importanță 
a Politehnicii din Timișoara, ca și a tuturor institutelor de învățămînt 
superior, este de a cultiva în conștiința studențimii pasiunea pentru 
dezvoltarea științei și tehnicii românești, spiritul de înaltă răspundere 
pentru propășirea patriei noastre socialiste, pentru ridicarea României 
la nivelul țărilor celor mai avansate.

Sînțem convinși că valorosul corp profesoral al Institutului Poli
tehnic din Timișoara își va consacra și în viitor întreaga sa capacitate 
și putere de muncă înfăptuirii acestor nobile țeluri. Ne exprimăm, 
de asemenea, încrederea că studenții vor depune toate stăruințele 
pentru a se forma ca buni specialiști și cetățeni — participant activi 
la eforturile întregului popor pentru construirea societății socialist» 
multilateral dezvoltate.

Urez conducerii Institutului Politehnic din Timișoara, organizației 
de partid, cadrelor didactice și studenților, noi și importante succese îf 
activitatea lor viitoare, în interesul progresului și prosperității patrieț 
noastre socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚELE CONSTANȚA Șl TULCEA

Un nou șantier de irigații 
„COMPLEXUL RAZELM"

CONSTANȚA (De la cores
pondentul „Scînteii“ R. Apos
tol). — In județele Tulcea și 
Constanța s-a deschis un nou 
șantier de irigații — „Comple
xul Razelm". Este vorba de o 
zonă cu o suprafață de peste 
125 000 hectare, cuprinsă între 
Brațul Sf. Gheorghe, calea fe
rată Constanța — Tulcea și 
Lacul Tașaul. Apa necesară 
irigării suprafeței amintite va

fi preluată din Dunăre și 
transportată prin trei canale 
magistrale în Lacul Razelm. 
De aici, prin intermediul unor 
stații puternice de pompare, 
apa va fi distribuită în cinci 
sisteme de irigații, dintre care 
patru se află în județul Tul- 
eea. întregul complex de iri
gații Razelm va fi dat în ex
ploatare, eșalonat, pînă în 1975.

Piața centralâ a orașului Suceava, cu noua Casd de culturâ a sindicatelor

La Satu-Mare

UN NOU 
CARTIER 

DE LOCUINJE
SATU-MARE (corespondentul 

„Scînteii" O. Grumeza). — In 
contextul dinamicii și amplei o- 
pere de refacere și reconstruc
ție a municipiului Satu-Mare, 
care a suferit crunt de pe urma 
inundațiilor din primăvară, s-a 
inaugurat un nou cartier de lo
cuințe, cuprinzînd 200 de apar
tamente construite de Trustul 
„Carpați“-București. Cu acest 
prilej, a avut loc o tnsuflețitoa- 
re tdunare cetățenească, la care 
au luat parte tov. Iosif Uglar, 
prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, președintele 
consiliului popular Județean, și 
alți conducători ai organelor ju
dețene de partid și de stat. Va- 
sile Stan, Ludovic Beder, Ladis- 
lau Kelemen, locuitori ai noilor 
apartamente, și-au exprimat, în 
cuvîntul lor, recunoștința pentru 
neprecupețitul ajutor material 
primit din partea conducerii 
partidului și statului, care Ie-a 
redat lor,' ca și altor familii, 
bucuria noului cămin.

Noii locatari ai cartierului au 
hotărît să trimită o telegramă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru a-și exprima recunoștin
ța, bucuria ji satisfacția pentru 
frumoasele și trainicile aparta
mente in care s-au mutat.

0 bază puternica, un cadru larg 
pentru dezvoltarea colaborării, 

alianței și prieteniei 
dintre România și Polonia

Zilele acestea, populația Capitalei, 
oamenii muncii din București, Cra
iova, ca și din întreaga, țară, au avut 
bucuria de a saluta prezența pe pă- 
mîntul patriei noastre a delegației 
de partid și guvernamentale a R.P. 
Polone, condusă de tovarășii Wla_ 
dyslaw Gomulka, prim-secretar al 
C.C.. al P.M.U.P., și Jozef Cyran- 
kiewicz, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Po
lone, care, la invitația C.C. al P.C.R. 
și a Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România a făcut o 
vizită oficială de prietenie in țara 
noastră.

Pe întreg parcursul acestei vizite 
tnalții oaspeți au putut cunoaște 
nemijlocit în ample manifestări, 
sentimentele frățești, de adipcă stimă, 
și prietenie, pe care poporul român 
le nutrește fată ie poporul polo
nez, .sentimente reciproc ’mpărtășite. 
Primirea caldă tăcută solilor polo
nezi de oamenii muncii. însuflețirea 
și cordialitatea cu care au fost în
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Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Fiind foarte mișcat de delicata dumneavoastră atenție, vă mulțumesc 
călduros și vă asigur că voi depune eforturi pentru întărirea legăturilor 
de prietenie dintre țările noastre.

HEDI NOUIRA
Prim-ministru al Republicii 

Tunisiene

tâmpinați în Întreprinderile și car
tierele vizitate, marele miting al 
prieteniei din Sala Palatului Repu
blicii. ca și întreaga desfășurare a 
întîlnirilor dintre conducătorii de 
partid și de stat ai celor două țări 
au constituit vii expresii ale nă
zuinței ambelor popoare de a Întări 
continuu relațiile dintre ele, spre 
binele fiecăruia, și în interesul 
cauzei socialismului și păcii.

Marcînd un moment de seamă în 
evoluția raporturilor de colaborare 
și solidaritate tovărășească româno- 
polone, vizita a prilejuit semnarea 
unui document de importanță fun
damentală — Tratatul de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală dintre 
cele două țări.

In . cursul vizitei în țara noastră, 
tnalții oaspeți polonezi au putut cu
noaște direct unele dintre înfăp
tuirile de seamă ale poporului român 
in opera de construcție socialistă, 
însuflețirea și abnegația cu care își 
dedică eforturile țelului luminos spre 
care ii călăuzește Partidul Comunist 
Român — edificarea societății socia
liste multilateral dezvoltate, tn cu
vântările rostite; ca și in cursul în- 
tîlnirilor cu oamenii muncii, solii 
poporului polonez au dat o înaltă a- 
preciere activității constructive a 
poporului român, caracterului dina
mic al economiei noastre, ritmului 
ridicat al dezvoltării forțelor de pro
ducție, al înfloririi științei și cul
turii, succeselor dobindite de Ro
mânia socialistă in toate domeniile 
vieții sociale. Animat de aceleași 
sentimente prietenești, poporul ro
mân urmărește cu viu interes și sin
ceră satisfacție activitatea construc
tivă a oamenilor muncii din Polo
nia populară, realizările lor remar
cabile în dezvoltarea economiei, a 
științei și tehnicii, invățămîntului și

culturii, in înflorirea și propășirea 
continuă a patriei lor pe calea so
cialismului.

Cuvîntările și documentele publi
cate in aceste zile, textul cuprinză- 
țor al Comunicatului apărut ieri dau 
O apreciere pozitivă rezultatelor con
vorbirilor oficiale de la București 
dintre delegația de partid și guver
namentală a Republicii Socialiste Ro
mânia și delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii Popu
lare Polone. In cadrul acestor con
vorbiri a avut loc o informare re
ciprocă asupra realizărilor celor 
două țări in construcția socialistă, 
s-a făcut o trecere în revistă a sta
diului actual și a perspectivelor de 
dezvoltare a relațiilor bilaterale, s-a 
efectuat un schimb de păreri asu
pra unor probleme ale vieții inter
naționale și ale mișcării comuniste 
și muncitorești. Ca și întîlnirea de 
la Varșovia, din mai 1969, cu pri
lejul vizitei făcute în R.P. Polonă 
de către delegația de partid și gu
vernamentală română condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — a 
cărei deosebită importanță a fost 
subliniată în comunicat — convor
birile româno-polone de la București 
au demonstrat Încă o dată rodnicia 
contactelor și consultărilor directe 
între conducătorii de partid și de 
stat, ca metoda cea mai eficientă 
pentru efectuarea unui bogat schimb 
de experiență, a unor informări re
ciproce multilaterale. în vederea 
unei mai bune cunoașteri a pozițiilor 
în problemele examinate, centru ex
plorarea Si găsirea unor noi căi și 
mijloace de adîncire a colaborării pa 
diferite planuri, pentru dezvoltarea

B. STOIAN

(Continuare in pag. a V-a) 
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Amenzi fictive
igienă facultativă!

Mai sint încă oameni, 
mai ales 

. mentației 
așteaptă 
lăți", din

Pornind de la ideea că preamba
larea conferă mărfurilor mobilitate, 
funcționalitate sporită, o mai mare 
eficiență economică, aspect comer
cial convenabil — vom încerca să 
formulăm cîteva considerații cu 
privire la preocupările actuale 
pentru promovarea și extinderea 
acestui incontestabil atribut al co
merțului modern. Specialiștii în 
producția și desfacerea mărfurilor 
afirmă că preambalarea a fost im
pusă de formele noi, civilizate, 
rapide de comerț. (Intr-adevăr, 
fără preambalare nu poate exista 
autoservire, comerț la domiciliu 
ș.a.m.d.). E un motiv în plus ca 
preambalarea — să 
ocupările organis
melor competen
te, importanța pe 
care cu prisosin
ță o merită. Deo
camdată, însă, a- 
runcînd privirea 
asupra principale
lor compartimente 
comerciale, te iz
bește procentul 
redus de mărfuri 
preambalate. Pon
derea mare in 
desfacere o dețin 
însă mărfurile în 
vrac vărsate, care 
impun firește, 
practicarea în 
continuare a for
melor „i 
principalele 
mare de 
mărfurilor, 
comercială 
sporit de salariați. Iată citeva cifre 
edificatoare : zahărul, orezul, făi
na, pastele făinoase, zaharoasele, 
uleiul, legumele și fructele, toate 
luate la un loc, se vînd ambalate 
doar în proporție de 30—40 Ia sută. 
La produsele strict industriale, 
nici nu se poate vorbi încă — la 
modul serios — de introducerea 
formelor moderne de comerț. Ce 
cauze au dus și continuă să men
țină această situație neaccepta- 
bilă ?

Tov. F. Pavelescu, adjunct al 
ministrului industriei alimentare, 
ne spunea recent că rămînerile în 
urmă se datoresc ca și în trecut 
— pe de o parte producătorilor și 
comerțului, care nu folosesc încă 
la maximum posibilitățile proprii 
de preambalare, dar mai ales in
dustriei de ambalaje, unităților de 
producție ale Ministerului Chimiei 
șl Ministerului Industriei Lemnului. 
Intr-adevăr, intre producția de 
bunuri de consum, care pune la 
dispoziția cumpărătorilor o gamă 
variată de mărfuri, și producția de 
ambalaje continuă să existe un 
decalaj foarte mare. Deși necesi
tățile sînt evidente, industria con
structoare de mașini nu produce 
instalații necesare preambalării. In 
prezent, asemenea instalații sînt 
procurate exclusiv din import. Din 
cauza lipsei hîrtiei „înnobilate", a 
foliilor de polietilenă și chiar a 
recipienților din sticlă, multe din
tre aceste instalații de preambala
re, procurate cu eforturi valutare, 
stau sub prelate, complet nefolo
site. Unele din ele sînt utilizate 
doar în proporție de 20—30 la sută 
din capacitatea lor de producție.

capete in pre-

Avem deci în față, în materie 
de preambalare, un adevărat 
ghem de probleme a căror rezolva
re necesită, după opinia, noastră, 
intervenția hotărită a C.S.P. și a 
conducerii celorlalte foruri econo
mice centrale competente și inte
resate. în orice caz,» este nevoie 
ca producția de instalații și mate
riale pentru ambalare șr preamba
lare să fie neintîrziat și mai ferm 
orientată spre extindere și diver
sificare potrivit necesităților, în 
lumina recentelor indicații primite 
din partea conducerii superioare 
de partid.

Din cite am înțeles — în urma 
convorbirilor avute cu reprezen-

ambalate în cutii de... cel puțin 
3 kg. Cine se încumetă să măninice 
la o .singură masă o asemenea 
cantitate pantagruelică ? De multe 
o<ri și măslinele apar în magazine 
ambalate în cutii de la 2 pină la 
6 kg. E limpede pentru oricine că 
dacă ar ti preambalate cu posibi
litățile existente, in recipiente mai 
mici — de mărimi diferite — ar 
putea satisface într-o măsură mai 
mare cerețea. De ani de zile, in
dustria livrează comerțului (și co
merțul acceptă) halva în calupuri 
de 5—10 kg fiecare ! Preambalarea 

. multora dintre produsele alimenta
re pune aceleași probleme : peste 
tot găsesti numai vase, pungi si

PREAMBALAREA MĂRFURILOR

.clasice" 
lor 

timp 
angrenarea 
a unui

de comerț cu 
daune : consum 

în desfacerea 
în sfera 

număr mult

tanții ministerelor producătoare și 
M.C.I. — nici asupra modului cum 
trebuie preambalată marfa, nu 
există o concepție unitară, un 
punct de vedere comun. De pre
ambalare se ocupă, fiecare în fe
lul ei, vreo 5—6 instituții și zeci 
de întreprinderi. Este una din ex
plicațiile pentru care găsim în co
merț mărfuri stereotip porționate, 
care nu sînt oferite într-o mare 
diversitate de gramaje pentru sa
tisfacerea tuturor categoriilor de 
solicitări. Ce e drept — se poate, 
totuși, vorbi, la modul laudativ de 
o inițiativă toarte recentă a Mi
nisterului Industriei Alimentare,' 
în ceea ce privește preambalarea 
cărnii. Zilele acestea, au apărut în 
pungi de plastic și pachete mici 
cu carne proaspătă de porc și de 
vită. Procedeul este igienic, eco
nomicos apreciat. S-a luat, de a- 
semenea. măsura îmbutelierii, pe 
scară mai largă, a uleiului și în 
sticle de o jumătate de litru, pen
tru a da posibilitate oamenilor să 
cumpere și cantități mai mici, po
trivit cu dorința și nevoile lor cu
rente. Se pot găsi, de asemenea, 
în magazinele .alimentare o mare 
varietate de biscuiți ambalați în 
cantități ce variază între 50 de 
grame și un kilogram ; la paste 
făinoase, ciocolata și bomboane se 
constată aceeași preocupare meri
torie.

In rest ? Continuă să acționeze 
nestingherită actuala tendință a 
unităților producătoare de a pre
ambala marfa în cantități mari, 
inacceptabile și inaccesibile. Nu 
mai departe decît la recentele con
tractări, industria a oferit și cîteva 
noi produse : șuncă în aspic, cotlet 
de porc (preparat), șuncă-jambon. 
Foarte bine. Și, totuși, comerțul a 
fost nevoit să le refuze. De ce ? 
Pentru că toate, fără excepție, erau

sticle mari, de la un kilogram în 
sus : conserve de carne și legume, 
băuturi, orez, zahăr ș.a.m.d. în loc 
să ofere cumpărătorului o diver
sitate de mărimi — respectiv posi
bilitatea de a alege, în raport cu 
gustul și interesele sale' — indus-gustul și interesele sale' 
tria și comerțul îl pun să aleagă 
între a lua mai mult decît îi tre
buie sau a renunța definitiv.

Se înțelege că preambalarea măr-- 
Eurilor pe o scară largă și în can
tități diferite nu se ppate realiza 
cit ai bate din palme, dar iniția
tivele și realizările de pină acum 
sînt cu mult sub posibilitățile exis
tente.' Dacă la mijloc sînt și greu
tăți obiective, care frînează dorin
ța industriei de a livra comerțului 
.un volum mai mare de mărfuri 
preambalate, există în această pri
vință și un mare procent de delă
sare și interes. Unitățile producă
toare, din subordinea M.I.A., dis
pun chiar acum de diverse tipuri 
de instalații pentru preambalat pe 
care nu le-a folosit integral nici
odată. Vom ilustra afirmația cu un 
singur exemplu : instalațiile fabri
cilor de conserve (pentru suc, pas
tă, compoturi etc.) funcționează 
doar cîteva luni pe an. Cu mici 
modificări provizorii, ele ar putea 
preambala în restul anului și alte 
produse. Dar adaptarea la aseme
nea producție se face încă pe sca
ră redusă.

în afara cantităților preambala
te de întreprinderile producătoare 
de bunuri de consum, porcesul de 
ambalare și preambalare (indife
rent de gramaj e) continuă și in 
sfera circulației mărfurilor. M.C.I. 
a luat măsuri pentru preambala- 
tea unor produse alimentare de uz 
curent : zahăr, orez, griș, bere etc. 
în comerț, preambalarea se face 
însă cu mijloace rudimentare, 
meșteșugărești, cu o productivitate

scăzută, cu influențe negative asu
pra cheltuielilor de circulație. . Cu 
toațe greutățile respective, comer
țul continuă să preambaleze marfa 
din dorința de a promova formele 
moderne de desfacere. Specialiștii 
ne-au demonstrat că prin sistemul 
de autoservire .se desface în pre
zent 60—70 la sută din principalele 
produse alimentare. Din acest vo
lum de marfă însă cantitățile 
preambalate furnizate de industrie 
se ridică în unele județe abia la ju
mătate (? 1). Asistăm, prin urmare, 
la o inversare de roluri: în loc să 
asigure o bună servire cumpărători
lor, sâ furnizeze informații necesare 
în vederea orientării cererii de con

sum, unitățile co
merciale sînt ne
voite să facă mun
ca industriei, să 
folosească un nu
măr mare de sa
lariați operativi 
la preambalare, 
operație efectuată 
cu o productivi
tate scăzută și în 
condiții rudimen
tare. S-a făcut 
un calcul : în a- 
ceste condiții tim
pul de servire a 
cumpărătorilor, în 
loc să scadă, creș
te, în autoservire 
(1 !) cu 20—30 

la sută. Comoditatea și inerția fur
nizorilor care în loc să livreze 
marfa ambalată, așa cum prevăd 
normele stas și contractele, o li
vrează în „vrac", aduc prejudicii 
atît comerțului cît și cumpărătoru
lui. Goana după realizarea planu
lui „per total" cu eforturi minime 
determină majoritatea furnizorilor 
să livreze unele produse, cum sînt 
orezul, zahărul, in ambalaje cu o 
capacitate • de 70—80 kg. a căror 
manipulare este, mai ales pentru 
femei, (și în comerț lucrează foar
te multe femei), de-a dreptul im
pasibilă.

S-ar putea deduce din cele rela
tate pină acum că organizațiile co
merciale sînt „victima", fără scă
pare, a comodității industriei bu
nurilor de consum, că ele sînt ne
voite să plătească toate „oalele 
sparte". Fals. Unitățile industriei 
bunurilor de consum nu produc 
marfă pentru un scop în sine, ci 
pentru a o plasa comerțului. La 
rîndul său, comerțul nu e obligat 
de nici o lege să cumpere orice fel 
de marfă, el poate determina in
dustria la contractări, să-l livreze 
produse de calitate bună, judicios 
porționată, ambalată cu gust. Dacă 
la contractări Se va introduce 
ferm această clauză și, în același 
timp, unitățile producătoare de 
mărfuri și de ambalaje vor fi con
vinse să se achite cu rigurozitate 
de propriile lor îndatoriri, indiscu
tabil, vor fi făcuți pașii necesari 
în materie de preambalare. Pentru 
că, în fond, preambalarea mărfu
rilor într-o mare varietate de for
me și cantități, în condiții igienice, 
în ambalaje estetice, atrăgătoare, 
nu este nici pe departe o cerință de 
lux, un capriciu, ci o necesitate, un 
semn al respectului față de cum
părător, un atribut al civilizatei.

GH. GRAURE

Copiii nu pot fi

alăptați prin

corespondență!
La începutul lunii 

mai a.c., pe adresa re
dacției sosește o scri
soare semnată de dr. 
Ion Ene, șeful secției 
pediatrie a spitalului 
Rm. Sărat. In ea ni se 
semnala un fapt irțcre- 
dibil: deși s-a so
licitat organizației co
merciale locale (O.C.L. 
Mixt) Rm. Sărat, o 
cantitate .. infimă de 
lapte praf, in scopul 
alimentării copiilor 
bolnavi internați, cere
rea a rămas fără ecou 
Comercianții locali 
nici n-au catadîxit să 
răspundă. .

Am trimis scrisoarea 
Direcției comerciale 
pentru produse ali
mentare din Ministe
rul Comerțului Inte
rior. „Problema va fi 
rezolvată urgent" — 
ne-au asigurat condu
cătorii direcției amin
tite. Și pentru mai mul
tă siguranță (pentru ei), 
plăpumioara a și fost 
pregătită : „La scri
soarea dv. referitor la . 
lipsa produsului „lac
to" vă facem cunoscut 
că, pentru rezolvarea 
problemei relatate, s-a 
intervenit la fabrică si 
s-a obținut expedierea 
promptă a 200 kg „lac
to" pe adresa O.C.L.M. 
Rm. Sărat. S-a indicat 
O.C.L.-ului să ia legă
tura direct cu dv.,
pentru a vi se livra 
cantitățile necesare
spitalului" Semnat :
M. Weiszberger, di
rector adjunct, și St.

. Chendreș, șef servi
ciu

Așadar, de interve 
nit s-a intervenit, de 
indicat s-a indicat, de 
răspuns la scrisoare. .

I 
asias-a răspuns. Cam 

e...
Ba nu, mai e și 

tele „Lacto" 
buia 
dacă 
tea 
mai 
e nevoie și de lapte 1 
Așa se explică apa
riția unei noi scrisori, 
în care dr. I. E. ne 
semnalează că, nici a- 
cum, după 6 (șase) luni 
la spitalul din Rm. 
Sărat — în afară de a- 
dresa ministerului — 
n-a mai sosit nimic 
altceva, nici măcar o 
mostră de „lacto". 
„Cum se poate — ni 
s-a spus din nou la 
minister — doar avem 
in depozite ‘cantități 
suficiente. Comerțul 
local e de vină".

Desigur, n-avem pre
tenția ca ministerul 
să cunoască în amă
nunt ce se întîmplă la 
fiecare direcție comer
cială județeană sau 
O.C.L., dar ce credit 
se poate acorda promi
siunilor făcute soli- 
citanților, cind orga
nele corșierciale subor
donate ignoră indica
țiile primite de la fo
rul tutelar ? Și mai 
grav este că direcția 
comercială a județului 
Buzău și O.C.L. Mixt 
Rm. Sărat ignoră nu 
numai dispozițiile mi
nisterului, 
sitățile 
micilor 
tă 
dine 
nei 
față 
petate ale spitalului 
din aceeași localitate

lap- 
tre 
Dar 
ati-

care 
expediat, 

s-au „livrat" 
hirt.ii, cine să-și 
închipuie că mai

ci și nece- 
stringente ale 
pacienți. Exis- 
această atitu- 
dovadă a u- 

indolențe

in
o 
crase
de solicitările re-

George POPESCU

1

în sectorul ali- 
publioe. care 

să fie „stimu- 
———cind în cind, cu 

cite o amendă pentru a-și 
aduce aminte de igienă și 
bună gospodărire. Se a- 
deverește astfel o opinie 
mai veche potrivit căreia 
amenda mai este din pă
cate un instrument nece
sar pentru instruirea celor 
ce uită de regulile civili
zației. Problema este în ce 
măsură acest instrument 
își dovedește practic efi
ciența, servind sănătatea 
publică? Cîteva fapte rele
vate in cursul unui sondaj 
efectuat de către Inspec
toratul sanitar de stat al 
județului Iași, la solicitarea 
consiliului popular ai a- 
restui județ, ne-au demon- 
strat că mai avem de-a 
face cu vechi anomalii : 
una, și cea mai gravă, se 
referă la caracterul dese
ori fictiv al amenzilor sa
nitare care, datorită ac
tualului sistem de urmă
rire, rămîn amenzi... pe 
hirtie. în multe cazuri, 
operația de sancționare a 
celor care încalcă legile 
sanitare se rezumă — 
după cum am constatat 
ulterior — la o simplă 
formalitate, încheiată cu 
un sumar proces-verbal 
de contravenție. Medicii 
igieniști din cadrul aces
tei instituții nu cunoașteau, 
de pildă, dacă sancțiuni
le au fost achitate de cei 
în culpă la timpul cuve
nit. La o examinare mai 
atentă a reieșit că, deși 
respectivul for sanitar a 
aplicat, în perioada 1 ia
nuarie — 10 septembrie 
1970, un număr de 152 a- 
menzi, în valoare de cir
ca 68 000 lei, dintre aces
tea au fost achitate de 
contraveniettți numai 68, 
care nu depășesc 9 000 lei, 
în timp ce amenzile mai 
serioase au rămas „în de
bit".

Dar organele sanitare 
din Iași nu sînt singurele 
în această postură : o su
mară analiză a registru
lui de sancțiuni al Inspec
toratului sanitar de stat 
Arad ne-a confirmat că 
situația se repetă firește 
cu unele excepții. Și în 
Capitală acest fenomen 
își pune deseori amprenta 
asupra relațiilor dintre 
forurile sanitare și cei gă
siți în culpă.' Am încer
cat să descifrăm cauzele 
acestei stări de lucruri 
la București, Laboratorul 
de epidemiologie de pe 
lingă Policlinica Vitan se 

..află în aceeași situație ca 
■'și organele sanitare din 
i^Tași și Arad, citate mai 

sus : circa 20 000 de lei 
valoarea amenzilor nere
zolvate pină la data de 1 
noiembrie a.c. La o sim
plă cercetare a listei cu 
cei răi platnici, am deo
sebit mai multe situații : 
a) cazuri în care organele 
sanitare nu comunică în 
termenul prevăzut de lege 
actele de contravenție 
circumscripțiilor financia
re, care iau obligația de a 
executa sancțiunile. Cazul 
lui Mișu Băiețeiu — șef 
serviciu I.H.R.—Athenee 
Palace, sancționat de or
ganul sanitar pentru că 
nu a luat măsuri pentru 
întreținerea echipamentu
lui sanitar ; b) cazuri în 
care organele sanitare 
trimit spre execuție orga-- 
nelor financiare dosarele 
în chestiune, dar acestea 
din urmă „uită" să comu
nice esențjalul, dacă s-a 
încasat sau nu contrava
loarea sancțiunilor aplica
te ; c) cazuri în care con
travenienta la legile sani
tare sînt iertați... în in
stanță judecătorească. Un 
asemenea exemplu : Iiie 
Polizache, directorul
I.H.R.—„Ambasador", a 
fost amendat conform 
H.C.M. nr. 2506/1969 și le
gea 32/1968, la 16 iulie 
1970, cu suma, de lei 1 500

deficiențepentru grave 
pe linie igienică la restau
rantul eu autoservire „Ra
pid" din bd. 1848 nr. 44. 
S-a încheiat un proces 
verbal de contravenție 
împotriva căruia contra
venientul a tăcut plînge- 
re la judecătoria Sectoru
lui 4. Judecind pricina 
instanța a dispus anularea 
amenzii pe baza unei hîr- 
tii prezentate de către 
contravenient în fața com
pletului. Este locul șă 
precizăm că această hîrtie 
(adresa Inspectoratului sa
nitar de stat al orașului 
București nr. 6132/7 au
gust 1970, către I.H.R.— 
„Ambasador") nu este alt
ceva decit o aprobare 
dată de către 
sanitare pentru redeschi
derea localului.
aprobare nu constituia un

organele

Această

tocmi procese-verbale in
complete, a le pune la do
sar, înseamnă a-ți face 
datoria pe jumătate. Ase
menea procese verbale 
sînt de ordinul zecilor în 
dosarele Inspectoratului 
sanitar de stat—Iași. Mai 
grav este faptul că aceste 
„acte de clemență" încu
rajează în continuare a- 
bateri de la respectarea 
normelor igienioo-sanita- 
re în sectoarele amintite. 
De obicei, cei amendați 
sint aceeași vechi clienți 
ai tribunalelor iertați de 
către instanțele judecăto
rești. Un raid prin uni
tățile de alimentație pu
blică din Iași (restauran
tul „Rapid"—Piața Halei, 
restaurantul „Caraiman" 
— str. 30 Decembrie, res
taurantul „Miorița", bu
fetele „Cotnari". „Mureș",

ÎN UNITĂTI
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considerent pentru anula
rea sancțiunii. Nu cunoaș
tem rațiunile pentru care 
instanța a admis drept 
concludentă această pro
bă, dar ea a servit ca ar
gument instanței respecti
ve (președinte Mihai Ro
man) pentru a stinge ac
țiunea. Or, lucrurile par 
cu atît mai limpezi, cu cît 
din această adresă se des
prinde ideea că situația 
igienică a localului res-' 
pectiv nu era strălucită, 
dat fiind faptul că a stat 
zăvorit o bucată de vre
me. Redeschiderea loca
lului după trei săptămîni ■ 
nu înseamnă nicidecum 
că acest act poate anula 
constatarea unor stări de 
lucruri anterioare, făcute 
de către organele sanita
re.

Pe rol la aceeași jude
cătorie, și la altele, se 
mai află și alte dosare cu 
pricini asemănătoare. Cu 
aceasta atingem un alt 
aspect al problemei : se 
pare că aceste procese de 
contravenție sînt privite 
uneori de anumite instan
țe judecătorești ca niște 
procese între medicii igie
niști și salariații din ali
mentația publică. Astfel 
se explică „rezolvările" 
unor dosare în care este 
evident faptul că se refe
ră la deficiențe și abateri 
flagrante, vizibile pentru 
toată lumea. La ce bun 
se tergiversează atunci 
execuția acestor sancțiuni, 
fie de către instanțele ju
decătorești, fie de către 
circumscripțiile financia
re ? Mai grav este faptul 
că „trăgînd" astfel de 
timp, contrayenienții reu
șesc Să ajungă izbăviți de 
orice sancțiune în final, 
după un an de amînări. 
Acesta este răstimpul, 
după care are loc stinge
rea acțiunii, prescrierea 
sancțiunii aplicate.

Medicii igieniști cu 
am stat de vorbă 
Barbu Stăncescu — 
spectorul sanitar de 
al orașului București,
Mircea Grădinaru (Iași), 
dr. Corneliu Trofin (A- 
rad), ne-au spus răspicat 
că urmărirea sancțiunilor 
de acest gen este o ope
rație care le scapă, deoa
rece practic nu au posibi
litatea să se ocupe de ele 
pină la capăt. De acord, 
nimeni nu poate pretin
de acestor cadre medicale 
să se transforme în per
ceptori, dar procesele-ver- 
bale de contravenție, în
tocmite în cursul unei 
inspecții trebuie să fie 
comunicate la timp orga
nelor însărcinate să le a- 
ducă la îndeplinire. A în-

bufetul „Expres" — Va
ma, bodega „Păcurari", 
crîșma „Copou" etc, sînt 
o oglindă a consecințelor 
acestor acte de clemență: 
aceleași carențe constata
te în trecut de către me
dicii igieniști in alte pro
cese verbale, persistă ca 
și cum organele sanitare 
nici nu ar fi trecut pe a- 
colo. Este vorba de ace
leași defecțiuni tehnice în 
funcționarea instalațiilor 
frigorifice, de neîntreține- 
rea Igienică a grupurilor 
sanitare, de lipsa autocon
trolului etc. Situația se 
repetă și la Arad, multe 
unități de deservire din 
rețeaua T.A.P.L.—Arad 
(restaurantul „Zarandul", 
„Autoservire"—Bd. Repu-

bufetele „Nico- 
„Expres" — str.

bllcii. 
rești",
Mihail Eminescu, bufetul 
„Ciocanul" — str. Karl 
Marx etc., arată lamenta
bil. Nici situația unor u- 
nități alimentare aparți- 
nind O.C.L.’ Alimentara 
nu se deosebește prea 
mult de cele mai sus ci
tate.

După cum am constatat 
cu alte prilejuri în Capi
tală, Arad Timișoara, 
Iași, procesele verbale în
tocmite de medicii igie
niști nu sperie pe cei gă
siți in culpă, din motive
le expuse mai sus. In a- 
semenea condiții, ce ga
ranții avem că asemenea 
sancțiuni vor avea vreun 
efect ? Dar, se pare că 
practica „amenzilor ficti
ve" e o maladie mai ve
che ; ea își face prezenta 
și în actele unor inspecții 
comerciale, ca și în ace
lea ale inspectoratelor 
zooveterinare, urmînd a- 
ceeași ciudată traiectorie, 
de la demență, la închi
derea dosarului. Aceste 
practici vin în contradic
ție cu spiritul reglemen
tărilor din decembrie 1969, 
care prevăd o strictă ur
mărire a sancțiunilor a- 
plicate, în scopul de a se 
obține rezultate pozitive, 
corectarea lipsurilor, edu
carea contravenienților 
etc. Cadrele medicale din 
acest sector știu prea 
bine că aplicarea sancțiu
nilor prevăzute de lege în 
domeniul sanitar 
latură importantă 
cii de inspecție și 
un instrument cu 
poate măsura concret efi
ciența acțiunilor igienico- 
sanitare. Ele sînt o pîr- 
ghie de realizare a unei 
bune stări de sănătate pu
blică de care nu se pot 
dispensa inspectorii noș
tri sanitari și forurile che
mate să aplice legea.

este o 
a mun- 
control, 
care se

George CUIBUȘ

La Galați

DOUĂ SERI

DE FOLCLOR...

GASTRONOMIC

Fixarea scaunelor 
s-a făcut benevol
Iubite tovarășe director 

Constantin Bodea (direc
tor al Întreprinderii de 
construcții și montaj al 
județului Arad) am primit 
scrisoarea dv., care

răspundeți la o scrisoare 
trimisă de noi, care, la rîn- 
dul ei, ne~a fost trimisă de 
un cititor.

Ce vă scriam noi ? Că vă 
„străduiți" de vreo cîțiva 
ani să dați în folosință 
cinematograful „Dacia". A 
fost un termen în ’68 și, tot 
datorită strădaniilor dv., 
n-a fost gata nici în ’69 
In ’70 cînd viitorii specta
tori tocmai erau sâ zică 
doamne ajută, au observat 
că luați lucrurile de la în
ceput. V-ați apucat de re
novat tavanul, de înlocuU 
pardoseala, plăcile mozai- 
cate confecționate in intre-

in- 
Si- 
a- 
că ‘

prinderea dv au fost 
locuite cu altele de la 
meria. Vă aducem, de 
semenea. la cunoștință 
scaunele au fost fixate
printr-un sistem ce se a- 
propie foarte mult de „a- 
napoda" și vă mai 
bam cine suportă 
cheltuielile care s-au 
după același sistem.

Ce ne răspundeți dv. ? Că 
arhitectul șef ar fi cerut 
schimbarea pardoselei pen
tru armonizare, că tavanul 
a fost prevăzut a se exe
cuta printr-o soluție foarte 
greoaie și v-ați răzgîndit 
pe drum, că în proiect nu 
a existat detaliu pentru 
fixarea scaunelor și că a- 
ceastă operație s-a făcut 
benevol de către construc
tor Încolo — nimic. Nici 
măcar o umbră de regret 
că s-au petrecuț cele ce 
s-au petrecut

Intrucit, cititorul care 
ne-a scris așteaptă răspuns 
la întrebarea : „Cine su
portă cheltuielile care s-au 
făcut aiufea ?" și, intrucit 
dumneavoastră nu ne dați 
în privință asta nici un a- 
iutor, vă transmitem salu
tări de la tovarășul Florian 

‘ Mezea. vicepreședinte al 
Consiliului popular al ju- 

) dețului Arad, care ne-a tri
mis scrisoarea dtimnea 
voastră

între- 
toate 
făcut.

de Nicuță TĂNASE

Nearmonie pe strada 
Armoniei

Locatarli blocului nr. 
de pe strada Armoniei din 
Tîrgovlște ne aduc la cu- 

. noștință o situație grozav 
de simpatică, 
locatarii, cică 
„gîrlă" toată ziua 
face seară, insă, 
pentru iluminat 
sești nici dacă-l 
luminarea. S-au 
întreprinderii de 
tate, și această întreprin
dere le-a spus că te pare

Dumnealor, 
au curent 

Cînd se 
curentul 
nu-l gă- 
cauți cu 

adresat 
electrici-

care 
(dr. 
In- 
stat 
dr.

(Coresp. „Scînteii"). 
— între 14 și 29 no
iembrie, restaurantul 
„Dunărea" din Galați 
va oferi 
mîncăruri 
din Anglia, 
Bulgaria, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Ungaria 
și România. Mîncăru- 
rile vor ti preparate 
de colectivul T.A.P.L., 
după 
nare 
sate 
ții acestor țări la un 
recent schimb de ex
periență care a avut 
loc în Capitală. Celor 
mai reprezentative 
preparate culinare din 
bucătăria fiecărei țări 
îi sînt rezervate, pen
tru cunoștința cu gus
turile și preferințele 
publicului consumator, 
două seri consecutive. 
La aceste-cine, pe lîn- 

- gă publicul consuma
tor, sînt 
participe și reprezen
tanți ai T.A.P.L.-uri-

publicului 
naționale 

Austria,

rețetele culi- 
originale utili- 
de reprezentan-

invitați să

rpu, dar nu-t poate ajuta, 
pentru că n-au luat blocul 
în primire, l-a povățuit să 
se ducă să se plingă la în
treprinderea de construcții 
și montai — Dîmbovița 
Au fost și acolo Și, bine
înțeles, au fost sfătuiți pă
rintește să se adreseze În
treprinderii de electrici-

scînduri, unele putrede, al
tele și mai putrede și, așa 
stind lucrurile, trecerea 
Someșului a devenit o 
mare problemă.

— Ce să facem ca să pu
tem trece puntea fără sus
pine ? ne întreabă semna
tarii scrisorii.

Pină la rezolvarea situa
ți, propunem locatarilor 

din blocul 8 să facă schimb 
de locuință cu niște paz
nici de noapte Asta nu
mai și numai pentru a fi 
totuși o armonie pe strada 
Armoniei

Să fie asta, totuși, o so
luție ?

Puntea suspinelor
Ca să ajungă la drumul 

național, locuitorii comu
nei Rus-Sălaj. vor nu 
vor, trebuie să treacă So
meșul pe o punte Puntea 
există, dar a rămas sus
pendată; Apele au spălat 
pămîntul de la cele două 
capete, 
ceva, adică s-au pus niște

S-a improvizat

Oricît ne-am bate capul, 
nu am putea găsi altă so
luție decît aceea de a. re
para puntea 
neputrezite, 
posibilitate :
■pod de pontoane. Dar v-ar 
costa prea mult. Sfătu- 
iți-vă cu consiliul popular 
comunal și decideți. Dacă 
mă invitați să vin să tai eu 
panglica inaugurală, răs
pund' cu plăcere.

Dau forfecele ta ascuțit

cu scînduri 
Ar mai fi o 
să faceți un

Puncte, puncte...
De curînd . în holurile 

blocurilor în care locuiesc

lor si cooperației de 
consum din 16 ju
dețe ale țării (șefi 
de producție, bucă- 
tari-șefi, șefi de unități 
reprezentative, șefi de 
sală, ospătari etc.), or- 
ganizîndu-se astfel un 
test larg asupra pro
duselor celor mai so
licitate, cît și cunoaș
terii opiniilor consu
matorilor cu privire la 
restaurantele unde ar 
trebui ele introduse 
curent, asupra prefe
rințelor privind loca
lurile de alimentație 

specific,

completarea

. publică cu
precum și sugestiilor 
privind 
rețelei de alimentație
publică cu noi tipuri 
de unități.

îpcadrindu-se în sfe
ra acțiunilor organiza
te în „Luna preparate
lor culinare", inițiativa 
T.A.P.L.-Galați a stîr- 
nit un larg interes în 
cîndul publicului con
sumator.

minerii din Comănești, 
Valea Trotușului, au apărut 
niște anunțuri : 
tenti, 8 zile n-aveți căl
dură, "
pentru că facem niște ra
corduri* Scrisoarea care 
ne aduce această veste 
rece ne întreabă : de ce a- 
tita nepăsare la construc
tori ? De ce n-au făcut a- 
ceste racorduri in vreme 
mai călduroasă. Avem co
pii care nu înțeleg ce-i aia 
racord. vor căldură. Să ‘ 
scoatem burlane pe feres
tre, să cumpărăm sobe ? în 
afară de asta, pe aceasta 
perioadă vom plăti și apa

■ caldă, și căldura. Așa am 
fost anunțați. E normală 
toată povestea asta 1 Dum
neavoastră ce ziceți 1

Ce să mai zicem, ați zis _ 
ă destule în ' 

care se încheie 
puncte. (Ceva

„Fiți a-

n-aveți apă caldă.

dumneavoastră 
fraza aceea 
cu puncte.

asemănător 
neavoastră 
Creangă o

De-aia
Creangă

cu fraza dum- 
a avut si 

povestire).
îl iubim pe

Niște autobuze 
prea autobuze

Intre comuna Viișoara șt 
orașul Marghita a fost dat 
in exploatare acum vreo 
patru luni un drum asfaltat. 
Cei 40—50 de locuitori ai 
comunei care fac servieiul 
la Fabrica de confecții Mar
ghita au zis bogdaproste 
In sfîrșit, autobuzele vor 
veni și ele cu regularitate. 
Nu vor mai inqoca motivul 
că e drumul prost. Și, in
tr-adevăr, o lună de la as
faltarea drumului au venit 
la anumite ore. Pe urmă, 
la intimplare. pentru ca în 
momentul de față să «e 
mai rătăcească, (din nea
tenția șoferului) din cină 
în cînd, cite un autobuz 
Sintem rugați cu insistența 
să răspundem la urmă
toarea întrebare :

— De ce ?
Am format o comisie 

care a făcut parte și 
scriitor de literatură 
surdă. Cu toate astea, nu 
s-a găsit o cauză Presupu
neri au fost : că drumul ar 
fi prea asfaltat, iar auto
buzele prea autobuze, că 
asfaltarea s-a făcut pe 
lung și nu pe lat. drept 
pentru care autobuzele nu 
au decît un singur volan 
etc., etc.

Presupunerile fiind mat 
absurde decît situația de 
pe teien am trimis scri
soarea la Marghita intr-uri 
plic închis pe dreapta.

Să vedem ce-o. ieși.

din 
un 

ab-
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pagina economică
PENTRU RESPECTAREA TERMENELOR

DE PUNERE IN FUNCȚIUNE
fiecare zi de lucru prețuiește tot mai mult
în ci ți va ani, pe harta economică 

a județului Dîmbovița au apă
rut sau se află în construcție obiec
tive industriale de mari proporții : 
Uzina de piese de schimb și repara
ții de utilaj chimic Găești, Fabrica 
de frigidere, Uzina de strunguri, Fa
brica de ultramarin, Uzina de sur
se electrice „Romlux", Uzina de oțe
luri înalte aliate și altele. Județului 
nostru i-au fost alocate. în acest an, 
fonduri de investiții în valoare de 
peste 800 milioane lei. O mare parte 
din aceste fonduri vor fi finalizate 
pină la sfîrșitul acestui an, prin da
rea în exploatare a unor noi obiec
tive industriale sau social-culturale, 
prin modernizarea capacităților de 
producție existente, care măresc con
tribuția județului nostru la dezvolta
rea în ritm susținut a economiei na
ționale.

Acordînd cea mai mare însemnă
tate utilizării judicioase a fondurilor 
de investiții, respectării termenelor 
de punere în funcțiune a noilor obi
ective, organele și organizațiile de 
partid din județ, beneficiarii și con
structorii au acționat ferm, prin mă
suri raționale, în vederea bunei or
ganizări a muncii, execuției ritmi
ce a lucrărilor și asigurării condi
țiilor de finalizare cit mai devreme 
a .investițiilor. în acest sens, de o 
mare importanță a fost faptul că, în 
acest an, față de alți ani, prevederile 
planului de investiții, obiectivele sale 
au fost cunoscute cu mult înainte. 
Așa se și explică vigoarea cu care 
au „demarat" lucrările de investiții 
la începutul acestui an. Drept ur
mare, s-au terminat și dat în func
țiune, în termen sau mai înainte de- 
cit se prevedea, dezvoltarea capacită
ții de țesături extralate de la „Bu- 
cegi" Pucioasa, hala de întreținere de 
Ia autobaza I.G.A.D. Tîrgoviște, ba
lastiera Mătăsaru-Fusea, cu o capaci
tate de 400 mii mc/an agregate sor
tate și altele. Pină acum au fost puse 
în funcțiune 11 obiective productive 
sau social-culturale. Comparativ cu 
aceeași perioadă a anului tre
cut, realizările în domeniul investi
țiilor sint mai mari cu 246,8 milioane 
lei. Din fondurile de investiții plani
ficate pentru construcțiile de lo
cuințe. lucrările executate in zece 
iuni reprezintă 78,6 la sută. Sini 
create condițiile ca lucrările de Ia 
Uzina automecanică Moueni, să fie .« 
realizate cu cel puțlti' -4 Iun» înă- - 
rnte de termen, iar la Mătăsaru să 
se asigure, pină la sfîrșitul lunii no
iembrie, potrivit angajamentului, 
punerea în funcțiune a balastierei 
etapa a II-a, la capacitatea de 1 200 
mii mc/an agregate sortate. Fapt 
este că, dacă am compara rezultatele 
obținute cu prevederile planului ini
țial de investiții, se desprinde că 
pină la sfîrșitul lunii octombrie 92,3 
la sută din planul inițial pe acest an 
a fost realizat, iar la construcții- 
montaj — proporția este de 117,8 la 
sută. în calculele noastre însă avem 
în vedere și suplimentările din cursul 
anului la investiții, care pe ansamblul 
județului reprezintă 233 milioane lei. 
Comparativ cu acest plan, în zece 
luni s-a realizat o proporție de 67 
la sută.

Rezultatele globale amintite nu 
sint însă pe măsura posibilităților 
existente în județ și, de aceea, rea
lizarea integrală a planului anual de 
investiții impune eliminarea unor 
neajunsuri care se mențin in pregă
tirea și executarea lucrărilor.

Rămtoerea în urmă la atingerea sta
diilor fizice de execuție planificate 
a unor obiective industriale în con
strucție s-a datorat — în primul rjnd 
— primirii cu întîrziere a documen
tațiilor tehnice. Asemenea situații 
s-au semnalat la extinderile capaci
tăților de producție de la Uzina de 
utilaj petrolier din Tîrgoviște, de 
la noua unitate „Romlux", sistema
tizarea energetică de la Fabrica de 
ciment din Fieni, turnătoria de la

Ing. Ion CÂLINESCU
secretar al Comitetului județean

Dîmbovița al P.C.R.

întreprinderea „Ciocanul", Fabrica 
de gheață Găești și altele. Pe aces
te șantiere s-au luat măsuri pentru 
a recUpera îmtîrzierile.

Aceleași eforturi se depun și în 
cazul uzinei de utilaj petrolier, la 
hala de armături industriale, cu o 
capacitate de 15 000 tone/anual, unde 
nu au fost contractate, la vreme, uti
laje în valoare de peste 15 milioane 
lei, deși termenul de punere în func
țiune este trimestrul IV 1970. La 
ora actuală, în situația amintită, lip
sesc peste 190 de utilaje, printre care 
11 mașini agregat. Un asemenea ter
men de punere în funcțiune are 
și. linia de tuburi din azboci
ment de la Fabrica de ciment 
din Fieni, dar și darea ei în 
exploatare — la data stabilită — 
se află sub semnul întrebării și a- 
ceasta tot din cauza lipsei unor uti
laje tehnologice. Măsuri corespunză
toare se aplică și în scopul curmării 
unor deficiente legate de organiza
rea muncii pe șantiere, de aprovi
zionarea cu materiale, de folosirea 
forței de muncă, ca în cazul șantie
relor de la I. M. Mija. „Steaua elec- 
trică“-Fieni, constructor I.C.S.I.M. 
București, U.P.S.R.U.C. Găești, con
structor grupul de șantiere din Tîr
goviște. Intervenția prompta, hotărî- 
iă, la obiect — pentru stabilirea de 
noi măsuri tehnico-organizatorice în 
cazul șantierelor de investiții — s-a 
îmbunătățit mult, după o recentă 
consfătuire de lucru convocată de 
biroul comitetului județean de par
tid. la care au participat construc
tori și beneficiari și, în cadrul că
reia, problemele s-au abordat des
chis. în spiritu»! unei înalte răspun
deri — în lumina indicațiilor plena
rei C.C. al P.C.R. din iunie a. c. pri
vind asigurarea punerii în funcțiune 
la termen a tuturor lucrărilor și 
chiar devansarea lor.

S-au examinat detaliat, pe bază 
de calcule concrete, toate posibilită
țile de execuție și de terminare a lu
crărilor la fiecare obiectiv de inveș- 
tițif în parte. în lunile ce urmează. 
Pe această bază au fost identificate 
reale resurse de accelerare a rit
mului de execuție a investițiilor. 
Uzina de strunguri, de pildă, trebuia 
să fie pusă în funcțiune în cursul

anului 1972, dar rezervele existente 
pe șantier au permis suplimentarea 
planului de investiții în anul curent, 
au permis punerea în funcțiune a 
unor capacități de producție cu mult 
mai devreme decît termenele plani
ficate. Ministerul de resort, în baza 
documentației și a calculelor de efi
ciență economică prezentate, și-a în
sușit propunerea noastră și nu în- 
tîmplător acum se execută pe șan
tier lucrările suplimentare de inves
tiții. Concluzii asemănătoare. în 
urma unor analize efectuate la fața 
locului, împreună cu cadre de con
ducere din ministerele de resort — 
au rezultat și în cazul unor lucrări 
de la întreprinderea de aparataje 
electrice-Titu și „Romlux" Tîrgo
viște. Astfel, s-a ajuns la situația că 
încă de pe acum se pot închide ha
lele de producție, lucrare care, po
trivit planului, urma să se execute 
abia în trimestrul III 1971, ceea ce 
permite punerea în funcțiune la ter
men a acestor obiective.

Acum, activitatea șantierelor de 
construcții, cea de investiții în 
ansamblu a intrat într-o nouă 
fază — aceea a asigurării tutu
ror condițiilor de lucru pe timp 
friguros. S-au luat măsuri ca betoa- 
nele, mortarele, fierul beton și pre
fabricatele pentru obiectivele din 
plan să se execute centralizat și, în 
acest fel, să se coreleze capacitatea 
acestor baze cu necesitățile reale ale 
șantierelor. Totodată, în vederea 
menținerii unui ritm susținut de 
execuție, se întreprind măsuri de 
organizare, de structură și dimen
sionare a echipelor de lucru și de 
dotare a acestora cu utilaje 'și scule 
pentru noua etapă de investiții. 
Pentru anul 1971, fondurile alocate 
investițiilor județului sint cunoscute ; 
sint cunoscute, de asemenea, obiec
tivele noi ce se vor realiza și ter
menele de intrare în funcțiune a ce
lor începute în anii anteriori. Se de
tașează. dintre acestea, ca importan
ță. Uzina de oțeluri aliate Tîrgoviște, 
noua linie de 3 000 t/zi la Fabrica de 
ciment Fieni, Uzina de table subțiri 
și Fabrica de lapte — ambele din, 
Tîrgoviște. Deci, intrarea în noul an.' 
cu o bună pregătire a condițiilor 
pentru o activitate susținută pe șan
tiere, este asigurată. Rămîne să ac
ționăm, în continuare, în vederea 
asigurării tuturor documentațiilor 
tehnice, contractării cu' furnizorii a 
tuturor utilajelor tehnologice — și 
in aceste direcții este concentrată în
treaga atenție a organelor de partid, 
a factorilor din județ cu responsabi
lități în domeniul investițiilor.

Vedere o fabricii de zahăr Buzău
Foto : Agerpres
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Un experiment care îndeamnă la

perseverență :

DOUA RECOLTE DE GRÎU PE AN
Acum, în miez de 

toamnă, lă stațiunea 
agricolă experimentală 
Valu Traian — Con
stanța, pe o arie ame
najată ad-hoc, _se tre
ieră grîu. E vorba des
pre o întîrziere a a- 
cestei lucrări specifice 
sezonului de vară ? 
Dimpotrivă ! Aflăm că 
se execută o lucrare 
de strictă actualitate. 
Se treieră cea de-a 
doua recoltă de grîu 
obținută aici pe un lot 
experimental. Este 
vorba, după cum afir
ma ing. dr. Petru To- 
moroga, directorul sta
țiunii, despre un expe
riment care consti
tuie, de altfel, o pre
mieră pe țară : ob
ținerea celei de-a doua 
recolte de grîu pe an. 
Citeva amănunte. Griul 
s-a cultivat, in condiții 
de irigare, pe un lot 
experimental, tolosin- 
du-se soiul de pri
măvară „Sonora 64". 
Prima cultură a 
fost însămințată in a 
doua decadă a lunii 
martie, iar recolta a 
fost strînsă la sfîrșitul 
lunii iunie. Imediat.

terenul a fost pregătit 
și fertilizat. în prima 
decadă a lunii iulie s-a 
insămînțat cea de-a 
doua cultură. Potrivit 
cerințelor de apă ale 
plantelor, la fiecare 
cultură s-au aplicat 
două-trei udări, lată 
rezultatul. Prima re
coltă a fost de 3 800 kg 
la hectar, iar cea de-a 
doua, treierată acum, 
de numai 1 500 kg la 
hectar, dat fiind timpul 
neprielnic din lunile 
septembrie și octom
brie. în total, deci „So
nora ’64“ a dat, în 
două recolte, 5 300 kg 
gnu la hectar.

Cel mai important 
lucru dovedit este că 
se pot obține două 
recolte pe an. Condi
țiile climatice ale Do- 
brogei, aplicarea cu 
maximum de rigurozi
tate a agrotehnicii și 
folosirea celor mai po
trivite soiuri de grîu 
de primăvară permit 
obținerea a cel puțin 
8 000 kg grîu la hectar

Radu APOSTOL 
corespondentul 
„Scînteii"

Munca la cîmp 
să se considere încheiată 

tind va fi trasă 
și ultima brazdă
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RAIDUL NOSTRU ÎN DOUĂ JUDEȚE DIN BĂRĂGAN

ILFOV
Membrii multor cooperative agricole de 

producție din județul Ilfov s-au convins 
atit de avantajele arăturii de toamnă, cit și 
de pagubele care se înregistrează acolo unde 
nu se execută această lucrare. Cîteva e_ 
xemple sint concludente în această direcție. 
Anul trecut, la cooperativa agricolă „Dimi- 
tfie Cantemir" din comuna Izvoarele au rămas 
nearate 300 hectare teren. Lucrarea făcîndu- 
se în primăvară-s-ă obținut o recoltă de nu
mai 1 500 kg porumb la hectar, în timp ce pe 
terenul arat din toamnă s-au strîns cite 3 000 
kg la ha. Cooperatorii au criticat aspru 
membrii consiliului de conducere și spe
cialiștii pentru această lipsă de preocupare.

* în prezent, la cooperativa amintită se depun 
eforturi susținute pentru eliberarea celor 300 
ha ocupate cu coceni și terminarea arăturilor 
în cel mai scurt timp. O situație asemănătoa
re s-a petrecut și la cooperativa din comuna 
Nana. Membrii consiliului de conducere nu 
au folosit mijloacele puse la dispoziție de 
către I.M.A. și de aceea au rămas nearate, în 
tpamnă, aproape. 1 000 ha teren. Efectuarea 
arăturilor în primăvară a dus la întîrzierea 
semănatului, și cu toate eforturile depuse de 
cooperatori la întreținerea culturilor nu s-au 
mai obținut producțiile scontate.

Exemplele amintite, și se mai pot da cu ze
cile, sint menite să atragă atenția tuturor a- 
celora care continuă să neglijeze efectuarea 
arăturilor de toamnă. în cooperativele agri
cole din județ au fost făcute arături doar 
pe 158 000 hectare. Din cît ? Din planificarea 
direcției agricole rezultă că ar fi vorba de

281 500 hectai-e. Ministerul Agriculturii și Sil
viculturii ne oferă altă cifră : 312 100 hectare. 
Greu de stabilit care este cifra reală. Cert 
este că viteza zilnică de lucru, atinsă in ulti
mele zile, a fost de numai 7 500 hectare.

în județul Ilfov, din cele 5 618 tractoare lu
crează la arat 3 000, restul fiind folosite la 
transporturi in legumicultura, iar o parte sînt 
defecte. O analiză mai amănunțită scoate în 
evidență că multe tractoare realizează viteze 
mici de lucru. Cooperativele agricole din raza 
de activitate a I.M.A. Călugăreni mai au de 
arat 8 670 ha din cele 13 100 ha. Inițial s-a 
«tabilit să lucreze cu o viteză de 900 ha pe 
zi, dar nu se ară decît circa 600—700 ha. 
In alte locuri, tractoriștii nu pot lucra din 
cauză că nu au teren eliberat de coceni. La 
Colibași mai sint de strîns cocenii de pe 400 
ha, iar cooperatorii din Vărăști mai au ocu
pate cu coceni 450 ha. Tot 400 ha mai au o- 
cupate cu coceni și cooperatorii din Hulu- 
bești. I.M.A. Giurgiu a dispus retragerea 
tractoarelor de la cooperativa agricolă „Mun
ca" din comuna Gogoșari, unde nu există te
ren eliberat.

Este absolut necesar ca direcția agricolă și 
uniunea județeană să ia măsurile necesare 
pentru a urgenta lucrările de eliberare a te
renului, iar tractoarele să fie folosite cu 
maximum de randament pentru ca să nu 
rămînă nearat nici un hectar de teren.

Florea CEAUȘESCU 
corespondentul „Scînteii"

IALOMIȚA• <

în cursul săptăminii care a trecut, întreprin
derile agrioole de stat din județul Ialomița au 
încheiat recoltatul porumbului, iar în coope
rativele agricole această lucrare se apropie de 
sfîrșit. în prezent, mijloacele de lucru sînt 
folosite la executarea ogoarelor de primăva
ră. Evident, suprafața de 325 075 hectare ce 
urmează a fi arată presupune, date fiind vo
lumul mare de lucrări și timpul înaintat, con
centrarea la arături a tuturor tractoarelor și u- 
tilizarea lor cu randament sporit. Din datele 
aflate la direcția agricolă rezultă că, pină la 
12 noiembrie, au fost arate total pe județ 
168 000 hectare. Cooperativele au efectuat a- 
ceastă lucrare în proporție de 53 la sută din 
suprafața planificată, iar întreprinderile agri
cole de stat — 57 la sută. Printre unitățile 
avansate la arături se numără I.A.S. Ivănești, 
Bărăganu, Ograda, cooperativele agricole An- 
drășești, Sărățeni, Boreea, Cegani și altele 
care, după terminarea însămînțărilor și a re
coltării, au eliberat la timp terenul și au tre
cut cu toate forțele la arat.

Este adevărat că, in județul Ialomița, vo
lumul lucrărilor de executat este foarte mare. 
Dai; și mijloacele mecanizate de care dispun 
unitățile agrioole sînt mai numeroase. Lucră
rile ar putea fi mai avansate dacă, peste tot. 
tractoarele ar fi folosite din plin. Cu prilejul 
unui raid întreprins prin cîteva secții de me
canizare ale I.M.A. Bogdana și I.M.A. Lehliu 
a rezultat că un număr mare de tractoare 
lucrează cu randament scăzut sau chiar nu 
sînt folosite deloc.

în ziua de 11 noiembrie, la orele 11, la sec
ția a V-a a I.M.A. Bogdana de la oooperativa 
agricolă Dragoș-Vodă se aflau aliniate 7 trac
toare. „Un tractor a venit să se alimenteze, 
ne explică șeful secției, Gheorghe Voinea; al
tul stă pentru că n-are cine să lucreze, iar al 
treilea a sosit acum două ore de la cimp, de
oarece i s-a defectat regulatorul". Dar afir
mațiile șefului de secție nu concordă cu cele 
ale tractoristului : „Azi n-am fost la arat, ne

spunea acesta din unmă, tractorul este stricat 
de ieri". Cezar Andrei, inginer agronom la 
cooperativa agricolă Dragoș-Vodă, afirmă că 
deși au eliberat 300 hectare, lucrările nu a- 
vansează deoareoe. de cîteva zile, nu se poa
te conta pe toate tractoarele secției. într-ade- 
văr, din cele 35 de tractoare de care dispune 
secția I.M.A., 10 sînt defecte. Așa se face că 
la cooperativa agricolă Dragoș-Vodă din 2 600 
hectare au fost arate, pină în prezent, numai 
1 000

O situație asemănătoare am întilnit și la 
secția a Vil-a a I.M.A. Lehliu. Aici, după afir
mațiile mecanicului de secție, Radu Albeștea- 
nu, din 43 de tractoare numai 20 lucrează e- 
fectiv la arat. Celelalte execută diferite alte 
lucrări : 8 transportă sfeclă( două balotează 
paie, unul treieră iarbă de Sudan. De ase
menea. la cooperativa agricolă , „înfră
țirea", aflată tot in raza de activitate a I.M.A. 
Lehliu, din planul de 1 287 hectare ogoare de 
toamnă s-au realizat abia 364. Din cele 13 
tractoare aflate în dotarea secției, numai 9 lu
crează la arături, iar 3 sînt defecte. Și în a- 
ceastă campanie aprovizionarea necorespun
zătoare cu piese de schimb a scos din brazdă 
numeroase tractoare.

Se desprinde concluzia că după încheierea 
semănatului, specialiștii din unități și cei de 
la direcția agricolă n-au mai urmărit eu ace
eași perseverență modul cum se execută lu
crările în cîmp. întreaga răspundere a rămas 
pe șefii secțiilor de mecanizare și tractoriști. 
Or, executarea arăturilor de toamnă pe toate 
suprafețele este o acțiune de mare însemnă
tate economică, de aceasta depinzînd nivelul 
viitoarei recolte. Direcția agricolă trebuie să 
urmărească. în continuare, folosirea din 
plin a tractoarelor pentru ca toate suprafețele 
destinate însămînțărilor de primăvară să fie 
arate acum în toamnă.

Lucian CIUBOTARU 
corespondentul „Scînieii"
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CONTRASTE
• Cooperare

rodnică
In luna octombrie 

1968 — ne comunică 
directorul general al 
Grupului de uzine de 
autoturisme din Pi
tești, ing. 
mitru 
cheiat 
nomic 
rarea 
nault, pentru execuția 
cutiilor de viteză 
„Estafette". Sarcina u- 
zinei oonsta în reali
zarea a 75 000 de ast
fel de cutii de viteză, 
într-o perioadă de trei 
ani. Obligația asuma
tă prin contractul a- 
mintit a fost însă rea
lizată la 14 noiembrie 
1970, respectiv în nu
mai 24 de luni. In acest 
iei, — luîndu-se tot
odată în oonsidera- 
ție și calitatea pro
duselor respective, 
care a întrunit 
precieri din cele mai 
bune ale specialiștilor

din
Mihai Du- 

— U.A.P. a în- 
un contract eco- 
privind coope- 
cu regia Re-

a-

franoezi — tehnica ro- <
mânească și-a consoli- (
dat prestigiul, a reușit <
să treacă cu bine un ,
examen dificil pe pia- (
ța externă. Efectul e- 
conomic al îndeplinirii 
mal devreme a con- '
tractulul amintit se 1
concretizează în obți- <
nerea a peste 26 mi- (
lioane lei beneficii și <
în scurtarea duratei (
de amortizare a utila- .
jelor de la 10 ani la '
3,1 ani. Modul de co- '
laborare cu partenerii •
din Franța, in reali- <
zarea t cutiilor de vite- (
ză, poate servi drept (
exemplu în ce priveș- ,
te colaborarea cu dife- f
rite uzine din
pentru 
sarcinilor 
integrale în țară a pro
ducției tuturor piese
lor autoturismului 
„Dacia".

țară 
înfăptuirea 
asimilării

• l/agoane din joben
Fiecare sfîrșit de 

lună, și îndeosebi de 
trimestru, declanșea
ză din partea între-' 
prinderilor din jude
țul Alba o adevărată 
vinătoare de vagoane 
pentru expedierea pro
duselor. In timpul a- 
cestui asalt, planurile 
de transport pe calea 
ferată, întocmite la 
cererea întreprinderi- • 
lor, intră... 
moartă, 
lunii, 
solicită 
ceri de 
port pentru ca, după 
cîteva zile, să înainte
ze cereri suplimentare 
de vagoane. Iată cîteva 
exemple reținute de 
corespondentul nostru 
județean. Ștefan Dini- 
că : în luna sep
tembrie. C.E.I.L. Se
beș anulează 1506 tone 
din planul de transport, 
pentru ca să ceară 
apoi majorarea capa
cității de transport pe 
calea ferată cu 2 052

pe linia 
Or, în timpul 
întreprinderile 
frecvent redu- 
plan la trans-

tone ; Uzina mecanică 
Cugir anulează din 
plan 192 tone, pentru 
ca să aibă nevoie apoi, 
in plus, de o capaci
tate de transport de 
880 tone ; întreprin
derea de industrie lo
cală pentru materiale 
de construcții Sîntim-- 
bru anulează din plan 
200 tone și solicită su
plimentar 411 tone. Ca 
la scamatoriile din 
bîiciuri cu iepuri scoși 
din joben — uite vago
nul. nu-i vagonul I Tot 
în legătură cu indis
ciplina în utilizarea 
mijloaoelor de tran
sport, consemnăm un 

. alt aspect : Fabrica de 
produse refractare 
Alba Iulia a ținut în 
locație în luna aminti
tă 71 vagoane timp de 
1 666 ore, plătind 41 330 
lei penalizare. Unor 
asemenea practici ne- 
eeonomicoase, lipsite 
de răspundere, nu 
trebuie să li se mai 
dea... cale liberă.

• Pe „Gura

Humorului"

ies... glume cu cifre
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Masele plastice
(Urmare din pag. I)

Pe de altă parte, în cazul în care 
'cererile de asimilare vor păstra un 
caracter sporadic, întîmplător, fără 
o planificare inițială, vor exista in 
continuare mari greutăți și întîrzieri 
in realizarea reperelor din mase plas
tice, în Ioc ca sectorul nostru de pre
lucrare să fie informat înainte de 
a se stabili introducerea unei tehno
logii noi, sintetn anunțați in ultimul 
moment. Iată de ce n-am putut să 
elaborăm un timp tehnologia de 
pregătire a fabricației pentru repe
rele de la autoturismele „Dacia 1 100“ 
și „Dacia 1 300“ (circa 200 de repere) 
și pentru frigiderele cu compresor 
(circa 42 de repere).

Pentru că am ajuns la această 
problemă, trebuie spus că se cere ca 
unitățile din domeniul construcțiilor 
de mașini care utilizează un număr 
mare de repere din materiale plastice 
să fie dotate pentru a realiza inte
gral cea mai mace parte a acestor 
produse, urmînd ca unitățile specia
lizate ale chimiei să fabrice numai 
reperele care necesită o dotare teh
nică specială sau tehnologii com
plexe. Pe de altă parte, ne întrebăm 
de ce a fost abandonată cercetarea 
privind asimilarea și producerea 
mașinilor de prelucrare a maselor 
plastice, pe care actualmente le im
portăm. Ar fi poate de dorit să se 
înființeze în acest scop o întreprin
dere specializată, care să folosească 
bogata experiență tehnică dobindită 
în domeniul sistemelor hidraulice și 
mecanismelor de care ar fi nevoie 
pentru realizarea mașinilor amintite 
mai sus.

Opinia unui alt interlocutor, ing. 
Vasiliu Armând, șeful serviciului 
cercetări din _ Direcția , generală a

dezvoltării ramurii și investițiilor 
este că. Ia nivelul economiei 
naționale, ar trebui să se asigure 
o coordonare mai precisă a pro
ducției de materiale plastice pre
lucrate, o determinare mai exactă a 
modului de realizare a colabo
rării intre toți factorii interesați : 
„M.I.C.M.., unul âintee principalii 
beneficiari, a analizat diferitele po
sibilități de activare a folosirii ma
selor plastice ca înlocuitori ai meta
lului. De altfel, in cadrul Institutului 
de cercetări tehnologice pentru con
strucții de mașini se efectuează studii 
pentru reproiectări de piese execu
tate din material plastic. Să nu ui
tăm că, în acest domeniu, experiența 
noastră este încă toarte modestă și 
că va fi necesar să reprofilăm pe 
unii dintre specialiștii în proiectarea 
pieselor de metal.'1 Toate eforturile 
sînt însă îndreptățite. Numai în pe
rioada cincinalului următor se vor 
economisi la nivelul întregii eco
nomii pe această cale circa 460 
de mii de tone de metale feroase și 
neferoase (în sectorul construcției 
de mașini-unelte prin înlocuirea ca
potelor metalice, bucșe, lagăre, cutii 
de tablouri electrice și a altor repere 
metalice ; în construcția de autotu
risme. față de 14 kg de înlocuitori 
folosiți astăzi pentru un autoturism, 
se vor folosi 18—20 kg etc)“,

Toate aceste realizări cer. desigur, 
o creștere simțitoare a producției de 
mase plastice și a calității acestora. 
Cum va face față industria chimică ? 
Șeful serviciului de cercetări din ca
drul Centralei netrochimice Pitești, 
ing. Vintilă Aslan, ne-a vorbit des
pre preocuparea pentru realizarea 
unei game cit mai variate de mase 
plastice cu proprietăți deosebite : 
„M-aș referi, de . exemplu. Ia ob

ținerea copolimerilor grefați, folosind 
aceeași instalație, la polietilena vul- 
canizată cu negru de fum, avînd o 
rezistență termică sporită și rigidi
tate avansată, produs folosit la exe
cutarea armăturilor în transportul 
lichidelor etc. Cercetătorii din labo
ratorul nostru stabilesc tehnologiile 
de sinteză, le experimentează pe in_ 
stalații-pilot, caracterizează diferiți 
polimeri, lansează o cantitate de 
probă, iar apoi acordă asistența teh
nică pentru realizarea producției in
dustriale, realizînd în acest fel fina
lizarea cercetărilor".

Așa cum ne-a declarat și ing. 
Radu Chicoș, din Direcția tehnică a 
Ministerului Industriei Chimice, 
„noul cincinal prevede în acest do
meniu orientarea spre mărirea pro
ducției la acele sortimente și produse 
care asigură o eficiență maximă prin 
utilizarea ca înlocuitori, cum sînt 
pollclorura de vinii, polietilena de 
joasă și înaltă presiune, polipropi- 
lena, tibrefe chimice etc. Se va re
curge. in acest scop, la introducerea 
promptă a noutăților tehnice cu efi
ciență economică ridicată : numai 
industria chimică' va obține economii 
de materii prime și materiale tradi
ționale în valoare de circa două mi
lioane lei valută".

Dacă ne gindim. la economia care 
va fi realizată pe ansamblul indus
triei noastre, ne dăm seama că pro
blema înlocuitorilor de metal capătă 
o pondere eu totul deosebită Evi
dent. ancheta de față nu a făcut 
decît să reliefeze unele dintre ten
dințele cercetării științifice de pro
fil și să scoată în evidentă cîteva 
probleme care se cer grabnic re
zolvate de factorii răspunzători, pen
tru intensificarea folosirii maselor 
plastice ca înlocuitori ai metalului.

NOI PRODUSE
DE ÎNCĂLȚĂMINTE

9

Șl PIELĂRIE
Flexibile, ușoare, estetice, 

rezistente. Iată doar cîteva 
din caracteristicile noilor pro
duse realizate de Combinatul 
de pielărie și încălțăminte din 
Timișoara.

Printre cele mai noi creații 
ale harnicului colectiv timi
șorean se află : pantofii și 
ghetele cu talpă monolit pen
tru adulți și copii, precum și 
pantofii cu talpă din cauciuc 
și cu fețe din box pentru fe
mei. Tot combinatul timișo
rean realizează o gamă va
riată de confecții din blană : 
haine, căciuli, gulere și co
liere din jder pentru femei, 
precum și diferite accesorii 
metalice atractive, articole de 
marochinărie etc. Varietatea 
și calitatea produselor Com
binatului de pielărie și încăl
țăminte din Timișoara au în
trunit aprecieri nu numai în 
tară, ci și din partea numero
șilor săi beneficiari, din An
glia, Belgia, Canada, Franța, 
Grecia, R.F. a Germaniei, O- 
landa. U.R.S.S. etc.

Cu vreo șapte luni 
în urmă consemnam 
la această rubrică fap
tul că la Exploatarea 
minieră Leșul Ursului 
se întronase, pe atunci, 
practica de a se rapor
ta unele realizări... 
fictive, care, firesc, nu 
puteau să se regăseas
că în. bilanțurile eco
nomice și financiare, 
în ultimul timp, după 
cum ne informează co
respondentul nostru, 
Ion Manea, • de la 
Sucursala județeană 
Suceava a Băncii Na
ționale, acest procedeu 
original „de realiza
re" a sarcinilor 
plan tinde să-și 
sească — 
și în 
ale Combinatului mi
nier din Gura Hu
morului. Este vorba de 
Exploatarea minieră 
Fundul Moldovei, un
de, în urma unei ana
lize privind perspec
tiva de dezvoltare a 
unității, s-a constatat 
că parametrii realizați 
efectiv nu corespund 
cu cei raportați. A- 
ceasta se datorește în 
principal faptului că, 
cu bună știință, comi
tetul de direcție a ți-

noi 
alte

de 
gă- 

clienți 
unități

nut să se prezinte în 
fiecare lună cu planul 
realizat, supraevaluind 
rezultatele, în detri
mentul adevărului. 
Plusul fictiv de pro
ducție atinge o valoa
re de circa 400 000 lei. 
Combinatul s-o fi nu
mind „ 
lui" — dar 
justifică... 
cifrele, 
acestei 
dintre 
gubitoare. 
se știe, pentru 
ce vine la această im
portantă unitate eco
nomică minieră se . 
prevede o creștere
simțitoare a produc
ției. Dar nici pină în 
prezent situația pla
nului nu a putut fi de
finitivată, deoarece 
prin declararea fictivă 
a producției parame
trii reali au fost de
naturați, neexistînd 
deci o bază sigură în 
vederea fundamentării 
cifrelor de plan. Pro
zeliții măsluirii reali
tăților economice tre
buie nu numai aduși

■ la realitate, ci și să su
porte consecințele u- 
nor asemenea practici 
inadmisibile.

„Gura Humoru- 
asta nu 

„glume" cu 
Consecințele 

practici sint 
cele mai pă- 

După cum 
anul

\

• La pomul lăudat
— Alo ! Aici e Trus

tul județean de con
strucții și montaje Ma
ramureș. Acolo, cine-i 
mă rog ?

— Cineva mai mare 
de la consiliul jude
țean al sindicatelor. Ia 
spune, tovarășe, cum 
stați cu acordul global, 
l-ați introdus, merge ?

— Merge, tovarășu’, 
de oe să nu meargă.

— Perfect, organi
zăm un schimb de ex
periență pe tema asta. 
Venim noi pe la 
Așa scrie-n planul 
acțiuni, n-am ce 
vă fac...

Că tovarăștil de 
consiliu nu era 
vină, a spus-o singur. 
Surpriza a fost că și 
trustul era „nevino
vat", în ce-1 privește. 
Din 3 365 de muncitori, 
doar vreo 70 lucrau

dv. 
de 
să

la 
de

după sistemul în acord 
global. Restul erau în- 
tr-un fel de „deza- ' 
cord”, mai ales cu sti
lul de muncă al con
ducerii trustului, unde 
le lipseau ba mate
riale, ba utilaje, ba 
cine 
așa 
contractele-angajament 
încheiate s-au destră
mat înainte de vreme. 
Surpriză pe care, după 
cum ne-a scris cores
pondentul nostru jude
țean, Vasile Gaftone, 
cei de la consiliu au 
constatat-o doar la fa
ta locului. Și s-au fă
cut foc de supărare. 
Cum e și firesc, schim
bul de experiență a 
eșuat. Urmează să se 
ia niște măsuri. Numai 
să funcționeze bine 
telefonul — adică le
gătura cu terenul...

mai știe 
că multe

ce, 
din
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OMUL-r 

universul permanent 
al creației artistice

Ascultam recent o emi
siune radiofonică în cadrul 
căreia se făcea o statistică, 
pe țări, a dotării căminelor 
cu aparataj casnic mo
dern : cite frigidere, cîte 
aspiratoare, cîte televizoa
re etc. Iată dar, îmi spu
neam, viața, practică își re
cunoaște stadiul de civili
zație. ține pasul cu ea. în
cercam, în același timp, 
Bă-mi imaginez pereții atî- 
tor locuințe confortabile : 
vor fi împodobiți cu ta
blouri, tapiserii, cum vor fi 
arătînd portretele sau pei
sajele oferite clipelor de 
destindere și menite să ex
prime sensibilitatea și sen
timentul vieții în același 
stadiu. Știu că numeroase 
discuții, mese rotunde, con
grese, reuniuni de peda
gogi, medici, psihologi, so
ciologi pun problema 
timpului liber al omului de 
astăzi și al viitorului. De 
obicei noțiunea de timp 
liber este concepută în sen
sul ei activ, și dezbaterea 
e mai puțin îndreptată spre 
ispectele reflexive, acelea 
irintre care s-ar situa, în- 
t-un punct acut, raportu
rile cu creația artistică, 
preferințele artistice ale 
consumatorului, ca și în
fățișarea universului ima
ginar oferit de artiști pen
tru dotarea tinjipului liber, 
rezervat adică recuperării 
forțelor nervoase. Este 
oare firesc sau indispen
sabil ca în acest domeniu 
problema ținerii la zi cu 
pasul vremii să se contu
reze în termeni identici cu 
cei pe care-i folosim în 
domeniul vieții practice ? 
A fi înaintați în gîndire, 
în sensibilitate, în expe

riențele interioare înseam
nă același lucru cu a fi 
utilați cu produsele cele 
mai noi ale tehnicii mo
derne ? Putem absolutiza 
valoarea incontestabilă și 
plină de interes a noilor 
materiale azi la îndemîna 
artiștilor, materiale care, 
nu o dată, determină ele 
înseși stiluri ?

Mi se pare că discuția 
ar trebui, de la început, 
desfășurată pe alt plan. A

formelor rachetelor inter
planetare.

Problema esențială a 
contemporaneității și a ca
racterului înaintat, actual, 
al creației artistice nu stă 
însă în rivalitatea cu știin
ța sau cu tehnica, nici în 
efortul de a le imita. Dim
potrivă, originalitatea tipu
lui de activitate pe ca- 
re-1 reprezintă creația ar
tistică se afirmă și mai 
puternic atunci cînd își

puncte de vedere

fost un moment clnd unii 
artiști considerau că a fi 
contemporan, a fi înaintat, 
înseamnă a avea tot 
timpul în față modelul 
științei. Realitățile asu
pra cărora ea face investi
gații, lumea formelor pe 
care studiul adîncit și ex
tins al structurilor materiei 
o scoate la iveală, sau cea 
pe care născocirile tehni
cii o inserează în real, în
seamnă firește o îmbogă
țire a vieții, și ca atare au 
toată justificarea de a fi 
încorporate în raza de vizi
une artistică. In fapt, inclu
derea magnificelor reali
tăți ale științei contempo
rane în creația artistică a 
fost făcută uneori în chip 
profetic, înaintea descope
ririlor științifice propriu- 
zise. Cel mai familiar 
exemplu al acestor in
tuiții artistice este cel al 
„Pasării măiastre" a lui 
Brâncuși, prefigurare a

tv
PROGRAMUL 1

8,45 Deschiderea emisiunii. Gimnastica de dimi
neață. 9,00 Matineu duminical pentru copii și ti
neret. 10,00 Viața satului. 11,30 Amfiteatrul muzi
cal : „Beethoven azi". 12,00 De strajă patriei. 12,30 
Fotbal : Petrolul — Dinâmo București (divizia na
țională A). Transmisiune directă de la Ploiești. 
14,30 In reluare, la cererea telespectatorilor : „Lume, 
lume" — film omagial închinat Măriei Tănase. 
15,00 Emisiune în limba maghiară. 16,30 Studioul 
„N“, Din cuprins : • Muntele de sare — film des
pre salina din Slănic. • Poem dedicat „blues“-ului.
• întîlnire cu Miguel Angel Asturias. • Micro
recital de chitară, susținut de medicul Constantin 
Brînzan. • Vă prezentăm pe gravorul elvețian 
Albert Yersin. • Reportajul emisiunii este dedicat. 
Clujului de Tita Chiper. • Desene animate. Invitata 
emisiunii : Liliana Tomescu. Prezintă Catinca Ra- 
lea. 18,00 Unde-i greșeala ? — emisiime-copcurs.
Transmisiune de la Cluj. Prezintă Ion Mustață. 
19,00 Cîntec și joc din Țara de Sus. Spectaool dat 
de ansamblul „Ciprian Porumbescu" al Casei de 
cultură a sindicatelor și de artiști amatori din Bilca, 
Rădășeni și Iaslovăț — jud. Suceava. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 20,00 Film artistie : „O ppoprie- 
tăreasă ciudată" — premieră pe țară. O comedie 
cu Kim Novak, Jack Lemmon și Fred Astaire. 
21,55 „Șapte note în cheia sol" — emisiune muzical- 
coregrafică cu formațiile Venus, Mondial și ba
lerinii Sonia Dumitrescu și Gh. Căciuleanu. 
22,35 Telejurnalul de noapte. 22,45 Duminica spor
tivă. 23,00 închiderea emisiunii programului 1.

PROGRAMUL J
20,00 Lumea copiilor • Biblioteca lui Așchiuță. 

Cărți recomandate de Veronica Porumbacu • Film 
de desen animat. 20,30 Seară de teatru : „Don 
Juan" de Moliere. In distribuție : Șt. Iordache, Matei 
Alexandru. Emanoil Petruț, Titus Lapteș, Dorina La- 
zăr. Regia : Dinu Cernescu. 21,35 Buletin de știri. 
21,40 Carnet bucureștean. 21,50 Actualități literare : 
Din sumar : • Aurel Baranga — autograf TV
• Lecturi recomandate • Premieră de librărie. 22,10 
Reluarea serialului de sîmbătă seara : „Incoruptibi
lii" — episodul „Trădare dublă". 23,00 închiderea e- 
misiunii programului 2.

caută rolul acolo unde 
este mai necesar : ca factor 
echilibrant în structura in
telectuală și afectivă uma
nă. Desigur, experiențele 
noastre de viață au nevoie 
de întrebări și răspunsuri 
care nu se încadrează de- 
cît arareori în definiția pe 
care o dădea artei marele 
pictor francez Henri Ma
tisse — prietenul lui Theo
dor Pallady — potrivit că
ruia arta este un fotoliu 
confortabil în care spiritul 
să se poată destinde în 
voie. De altfel, nici propria 
operă a lui Matisse nu res
pectă decît prea puțin a- 
ceastă iluzorie aspirație. 
Dar echilibrarea conștiinței 
— în sensul unei activități 
compensatorii care să re
stabilească și să men
țină integritatea facultăți
lor spiritului mai puțin 
solicitate de activitatea pur 
rațională și practică a 
științei și tehnicii — mi se 
pare a fi azi o misiune 
fundamentală a artistului 
și de o imensă răspundere 
socială. Solicitarea și sti
mularea forțelor adînci ale 
conștiinței, ale energiei 
creatoare nu se fac însă 
prin îndeletniciri artizanale 
epidermice, și artiștii con
temporani de valoare știu 
bine acest lucru. Nicio
dată arta n-a fost mai de
liberat „problematică1* de
cît este în vremea noastră, 
nicicind raporturile ei cu 
realitatea nu au emis su
nete mai grave. Nu moda
litatea stilistică decide aici. 
Se pot ivi adevărate răsco
liri ale conștiinței în fața 
unei opere de factură tra
dițională, dar purtînd în 
ea un sentiment al existen
ței modern, după cum se 
pot ivi în fața unor opere 
de factură și limbaj pe 
deplin inovatoare. Mărtu
ria poetului german Rainer 
Maria Rilke care recunoș
tea în contemplarea unei 
sculpturi posibilitatea unui 
moment decisiv, a unei 
întorsături a destinului 
interior, rămîne etern va
labilă pentru arta de mare 
calitate. Un portret poate 
stirni meditația și emoțiile 
adînci, după cum o poate 
face și o operă cu carac
ter în aparență dominant 
decorativ, de pildă un „In
terior" de Pătrașcu sau de 
Țuculescu. La fel de ade
vărat este că un portret 
sau un peisaj, de acces fa
cil, dar fără o gîndire și o 
simțire substanțială la 
bază, sînt la fel de indife
rente și de inutile ca și o 
lucrare de „ultimă oră", 
mimetică și fără nerv. Can
titatea de cultură care se 
oferă astăzi este atît de 
mare și de diversă, chiar 
dacă ne mărginim numai 
la arta plastică, încît ceea 
ce nu se poate înscrie în 
rîndul operelor de prim 
rang, începe să devină un

non-sens: joacă și timp
pierdut, cu o activitate care 
nu este nici elevație a spi
ritului, nici destindere o- 
dihnitoare.

Cred că unul din mo
tivele pentru care por
tretul și peisajul înseam
nă pentru unii artiști 
de astăzi. genuri de
pășite, plictisitoare, lipsite 
de ecou, și față de care 
sensibilitatea omului con
temporan nu mai simte nici 
o tresărire, vine tocmai 
dintr-o supunere acceptată 
față de dominatoarea știin
ță. cu abstracțiunile și ri
gorile ei implacabile. „îna
intat" și „Științific" sint 
calități care în mentalita
tea multora se suprapun 
total și în domeniul artei — 
locul unde vitalitatea inte
grală a omului își găsește 
izvoarele cele mai pure și 
mai eficace de întreținere 
și refacere a surselor ei e- 
nergetice. Artistul este și 
el antrenat cu o for
ță de multe ori oarbă în 
asemenea confuzii. Dacă ne 
gîndim la mutațiile sem
nificative -care s-au petre
cut în literatura și drama
turgia contemporană, la fe
lul în care se desfășoară 
o narațiune, o investigație 
psihologică, descrierea unui 
mediu sau a unei priveliști, 
constatăm că toate trans
figurările și metamorfozele 
tehnicilor literare tradițio
nale se petrec în jurul o- 
mului și al mediului său. 
Modernitatea, chiar cea 
mai excentrică, nu a întil- 
nit piedici în „obiectul" 
uman. De ce dar fuge mai 
ales arta plastică de per
petuarea chipului nostru 
luminat, mirat de specta
colul mereu nou și neaștep
tat al lumii de astăzi ? Nu 
cumva fiindcă, spre deose
bire de limbajul literar, 
care rămîne cuvîntul — 
străvechiul,, veșnicul semn 
distinctiv al umanității — 
limbajul formelor plastice 
ajunge să se încarneze din 
ce în ce mai frecvent în a- 
chiziții și produse ale teh
nicii ; mase plastice de tot 
felul și multe altele. Stră
mutarea interesului spre 
„obiect" și nu spre ființă 
se leagă direct sau indi
rect tot de această subor
donare față de știință. Con- 
știenți de misiunea artistu
lui în societate și mai ales 
în societatea tehnicizată 
contemporană, simțul răs
punderii care derivă de 
aici nu poate totuși supor
ta ideea ca din atîtea măr
turii ale generațiilor de 
astăzi să lipsească cea mai 
autentică, cea mai intimă : 
cea a raporturilor noastre 
cu natura și cu fizionomia 
umană.

Problemele acestea, deși 
au un caracter generalizat 
în cultura contemporană, 
nu se pot totuși discuta și 
nici rezolva în general, ci 
numai adaptate la specifi
cul experiențelor artistice 
ale fiecărui popor, al expe
riențelor tradiționale. Im
portantă este înțelegerea 
esențelor afective și inte
lectuale, ce au determinat 
aceste experiențe tradițio
nale și, de aici pornind, 
încercarea de a găsi un 
răspuns astăzi întrebărilor 
și nevoilor sufletești nou 
apărute, dar pe același tra
seu interior ale cărui urme 
se pierd în trecut. Un tra
seu jalonat de mari valori 
umaniste, de permanențe 
care veghează cu solicitu
dine asupra noastră și care 
nu pot fi trecute prea ușor 
cu vederea.

Amelia PAVEL
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• Departe de lumea dezlănțuită :
PATRIA — 9; 12,45; 16,30; 20,15,
MELODIA — 9; 12,30; 16; 19,45,
MODERN — 9; 12,30; 16,30; 20.
• King-Kong evadează : LUCEA
FĂRUL — 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21. r ■ .
• Binecuvîntarea : CAPITOL — 
9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21.
• Ciclul de filme „Capă șl spa
rt ă“ : EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 
16: 18,15; 20,30, FLAMURA — 9; 
12,30; 16; 19,45.
• Călugărița din Monza : FESTI
VAL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Sechestru de persoană : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 
21, FAVORIT — 9; 11,15;' 13,30;
15,45; 18,15; 20,30, FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20 30.
e Tigrul : CENTRAL — 9; 11,15; 
13,30; 16.
• Măsura riscului : CENTRAL — 
18,15; 20,30.
• Medicul de la asigurări ; VIC
TORIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• De șapte ori șapte : LUMINA 
9—15,30 în continuare ; 18,15; 20,45, 
GRIVIȚA — 9,30; 11,30; 16; 18,15; 
20,30, GLORIA — 9; 11,15; 13,30: 
16; 18,15: 20,30.
• Program pentru copii : DOINA
— 9: 11.
e Ultimul mohican : DOINA — 
13,45; 16; 18,15; 20,30, BUCEGI
— 10; 16; 18,15; 20,30, TOMIS
— 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Hibernatus : DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.
A Patricia și muzica : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
• La dolce vita : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 10; 16; 19,30.
• Agonie și extaz : BUZEȘTI — 
15; 17,30.
• Canarul șî viscolul : BUZEȘTI
— 20.
• Sub semnul lui Monte Cristo : 
DACIA — 8,45—20,30 în continuare.
• Aurul î UNIREA — 14.30.
• Mayerling (ambele serii) : UNI
REA — 16,30; 19,15, POPULAR — 
15,30; 19.
o Degetul de fier : FERENTARI
— 15,30; 18, CRÎNGAȘI — 15,30; 18; 
20,15, FLACĂRA — 18; 20,15.
• Ambuscada : FLACĂRA — 15,30.
• Numai mortul va răspunde : 
FERENTARI — 20,15.
• 100 de carabine : GIULEȘTI — 
10; 15,30; 18; 20,15, VOLGA — 9,30; 
11,30; 13,30; 16; 18,30; 20,30.
• Păsările : COTROCENI — 15,30; 
17,45; 20,15.
• Petrecerea : PACEA — 15,45; 
18; 20.
• în arșița nopții : FLOREASCA
— 15,30; 18,15; 20,30, AURORA — 
9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Comedianții : VIITORUL* — 16; 
19.
• La Est de Eden : MIORIȚA — 
10; 12,15; 15.

MIORIȚA — 17,30; 20. 
și viteză : MOȘILOR 
20,15.
MUNCA — 16; 18; 20. 
viu : ARTA — 16—19

Sentința :
Dragoste 
15,30; 18; 
Haiducii : 
Cadavrul 
continuare.
Așteaptă pînă se întunecă : VI-

în
• .
TAN — 15,30; 18; 20,15.
• Greșeala regelui : RAHOVA — 
16.
• Stăpîn pe situație : RAHOVA 
— 18; 20.
• întoarcerea doctorului Mabuse : 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20,15.
• Străinii : COSMOS — 15,30; 18; 
20,15.

teatre

• Filarmonica de stat „George 
Enescu“ (la Ateneul Român) : 
Concert educativ pentru elevi — 
cu concursul artistului poporului 
Ion Voicu — 10; 12; Concert de 
valsuri dat de Corul Filarmonicii 
„George Enescu“. Dirijor : Vasile 
Pîntea. La pian Viorica Cojoca- 
riu și Irina Staicu — 20.
• Opera Română : Răpirea din 
serai — 11; Seară vieneză — 19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
10,30; Sîr»ge vienez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Comedia) : Regele 
Lear — 10,30; Fanny — 15,30; 20; 
(sala Studio) : Părinții teribili — 
10,30; 20; Moartea ultimului golan
— 15,30.
• Teatrul de comedie : Cher An
toine — 10,30; 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Un tramvai numit do
rință — 10,30; Leonce și Lena — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) » 
Puricele în ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 10; Rebelul — 19,30; (sala Stu
dio) : Năzdrăvanul Occidentului
— 10,30; O lună la țară — 16; 
Cînd Luna e albastră — 20.
e Teatrul Mic : Iertarea — 10,30; 
Primarul Lunii și iubita sa — 16; 
Don Juan moare ca toți ceilalți
— 20.
_• Teatrul Giulești : Acești îngeri 
triști — 10; Tango la Nisa — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Ac
tul de căsătorie — 11; Vrăjitoarea
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cîntec — 11; (sala din str. Acade
miei) • Căluțul cocoșat — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă
nase'* (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Ca
lea Victoriei nr. 174) : Logodni
cele aterizează la Paris — 11; (la 
Sala Palatului) : Se caută o ve
detă — Îl; 19,30.
• Teatrul de • revistă și comedie 
„Ion Vasilescu'* : Viața... o come
die — 10; 19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română'* (str. Lipscani) : Pe ari
pile rapsodiei — 20.
• Circul „Globus" : Star Circus ’70
— 10; 16; 19,30.

I

*

i

*
*

4

VASILE CONTA - 
reprezentant ilustru al gîndirii 

materialiste românești

„RĂZBUNAREA 
SFÎNTULUI" 

producție a studiourilor engleze cu : Roger Moore

regia : Jim O’Connolly

Personalitate multilaterală, filozof 
materialist de prestigiu al cărui 
nume a depășit hotarele țării repre- 
zentind gîndirea românească în 
disputa europeană dintre materia
lism și idealism, militant pentru pro
gresul economic, social și cultural al 
patriei, Vasile Conta — de la naște
rea căruia se împlinesc 125 de ani — 
este una din figurile proeminente ale 
culturii noastre progresiste.

Născut la 15 noiembrie 1845 în sa
tul Ghindăoani, din județul Neamț. 
Vasile Conta obține, după terminarea 
școlii elementare la Tg. Neamț, o 
bursă la liceul din Iași. Personalita
tea sa se afirmă încă din anii liceu
lui ; conferința „Despre fatalism", 
ținută în fața colegilor și profesori
lor, pune în evidență numeroase idei 
de valoare, pe care avea să le dez
volte apoi în opera de maturitate. 
Primește o bursă pentru institutul de 
Comerț din Anvers, dar concomitent 
va frecventa și cursurile facultății de 
drept din Bruxelles, unde își va lua 
doctoratul. Eforturile deosebite pe 
care le depune însă atît pentru stu
diu cît și pentru întreținere, căci 
bursa îi fusese ridicată — îi zdrun
cină sănătatea, în perioada aceasta 
îmbolnăvindu-se de ftizie (care avea 
să-1 răpună la vîrsta de numai 37 de 
ani, în plină forță creatoare).

Reîntors în țară în anul 1872, ocupă 
prin concurs postul de profesor de 
drept civil la Universitatea din Iași. 
In acești ani frecventează cercurile 
„Junimii" și publică în Convorbiri li
terare, la scurte intervale, principa
lele sale lucrări : „Teoria fatalismu
lui" (1876), „Teoria ondulațiunii uni
versale" (1877). „întîiele principii care 
alcătuiesc lumea", „Bazele metafizi
cii", ca și cugetările sale au fost pu
blicate postum.

Creația lui Vasile Conta reprezintă 
un moment de seamă în evoluția gîn
dirii românești — acela al ma
turizării gîndirii materialiste pre- 
marxiste, al constituirii ei într-un 
sistem filozofic, în care se pot des
cifra și anumite elemente dialectice 
— așa cum a caracterizat-o N. Gogo- 
neață, în studiul său introductiv Ia 
volumul „Vasile Conta. Opere filoso
fice". Gânditor deosebit de profund și 
original, Conta nu numai că a mi
litat cu pasiune în favoarea concep
ției filozofice materialiste, dar a și 
căutat să o dezvolte prin generali
zarea și sinteza creatoare a datelor 
pe care i le ofereau cuceririle științei.

încă din „Teoria fatalismului", 
Vasile Conta s-a afirmat ca un gîndi- 
tor materialist ce-și întemeiază con
cepțiile pe descoperirile științelor na
turii. El are meritul deosebit de a fi 
atacat idealismul în istorie și psiho
logie, unde acesta își găsise pe 
atunci un amplu refugiu, forțat de 
descoperirile științelor exacte, în plină 
dezvoltare. Ceea ce și-a propus filo
zoful a fost să demonstreze determi
nismul fenomenelor specifice acestor 
domenii, „Toate fenomenele din 
lume, fie ele fizice, morale sau In
telectuale — afirma el — sînt regu
late după legi fixe și naturale". în 
opoziție cu materialismul vulgar, care 
înfățișa psihicul ca o „secreție" 
a creierului, Conta consideră că feno
menele psihice sînt o funcție a cre
ierului, punînd astfel în evidență le
gătura existentă între procesele psi
hice și purtătorul lor material. 
Cu toate că știința nu-i oferea 
în acel timp decît date cu totul insu
ficiente, el a reușit să descifreze baza 
fiziologică a proceselor de cunoaștere 
— actul reflex care se produce, după 
propria lui expresie, în conformitate 
cu „legi fatale și naturale". In ace
lași timp Conta demonstrează că fe
nomenele istorice sint legic determi
nate, folosind în demonstrația lui da
tele statisticii și ale economiei politi
ce. Filozoful român își propune să 
construiască o „metafizică" materia
listă, opusă celei idealiste și superi
oară ei, care să aibă ca obiect în pri
mul rînd omul și apoi lumea și struc
tura ei — idee, valoroasă și deosebit 
de actuală.

Originalitatea, caracterul creator al 
gîndirii lui Vasile Conta s-au afir
mat strălucit în lucrarea sa „Teoria 
ondulațiunii universale", în care el a 
încercat să ofere o teorie generală a 
dezvoltării, să demonstreze „meta
morfozarea", dezvoltarea lumii în an
samblul ei și să deslușească meca
nismul acestei dezvoltări, ajungînd să

sesizeze unele elemente ale dialecti
cii. Gînditorul pune în evidență le
gătura indestructibilă dintre materie 
și mișcare, arată că izvorul mișcării 
se găsește în materia însăși. Rolul 
principal in acest proces il deține 
lupta între „forțele rivale", Conta în- 
țelegînd dezvoltarea tocmai ca o „e- 
voluție interioară" care nu va înceta 
definitiv niciodată.

Extinzînd determinismul asupra tu
turor fenomenelor, atit naturale cît 
și sociale, Conta l-a conceput nu ca 
un destin implacabil ce strivește 
omul, devenit prin aceasta neputin
cios. Ceea ce a vrut el să scoată în 
evidență este caracterul legic al 
transformărilor din natură și socie
tate și faptul că însuși omul este su
pus acestor legi. Pe această bază, fi
lozoful îndeamnă nu la pasivitate, ci 
din contră la acțiune, care poatg de
veni eficientă numai pe baza cunoaș
terii adevărate, științifice ; capitolul 
ultim din „Teoria fatalismului", sem
nificativ intitulat „Valoarea 'practică 
a teoriei fatalismului", și mai ales 
„Întîiele principii care alcătuiesc lu
mea" unde filozoful mlădiază rigo
rismul determinismului, pledează toc
mai pentru o asemenea înțelegere.

Vasile Conta s-a afirmat ca un 
ateist militant, combătînd in scrierile 
sale, de pe poziții iluministe, credin
țele religioase. In amplul său studiu 
asupra religiilor „încercări de meta
fizică materialistă", el a relevat le
gătura dintre religie și dezvoltarea 
cunoașterii omenești — ajungînd la 
concluzia că diferitele credințe vor 
dispărea pe măsura înaintării cunoaș
terii științifice.

Indiscutabil, creația filozofică a lui 
Conta vădește anumite limite : ele
mente de mecanicism rigid, imposi
bilitatea explicării consecvent mate
rialiste a vieții sociale — limite pur- 
țînd amprenta stadiului cunoașterii 
științifice din vremea sa, ca și a apar
tenenței de clasă a filozofului, 
în ansamblu, însă, filozofia gîndito- 
rului român — continuînd o tradiție 
progresistă ale cărei momente princi
pale le-au constituit opera lui Dimi- 
trie Cantemir, Școala ardeleană și 
curentul pașoptist — s-a afirmat ca 
o puternică expresie a încrederii in 
știință și în materialism, în capacita
tea acestora de a ajunge la adevărul 
despre lume și om.

Se impune să arătăm că prin Va
sile Conta,, filozofia materialistă ro
mânească s-a afirmat pe plan euro
pean, fapt dovedit de traducerea lu
crărilor sale în Franța și Belgia, de 
studiul închinat ginditorului român 
de către L. Bilchner, ca și de cores
pondența autorului cu diferiți filo
zofi de renume ai vremii.

Filozoful ieșean a fost contempo
ranul Unirii din 1859, al războiului 
pentru independență — evenimente 
de mare însemnătate în procesul de 
făurire a României moderne. Gîn- 
ditor patriot. statornic ancorat 
în problematica timpului său, ■ 
el s-a manifestat ca un militant 
pentru progresul multilateral al tînă- 
rului stat național, pentru apărarea 
și consolidarea independenței, pentru 1 
dezvoltarea industriei, a comerțului 
autohton, a învățămîntului și cul
turii. Acceptînd în 1880 funcția de 
ministru al instrucțiunii publice, de
clară : „Trebuie să primesc, căci eu 
nu fac politică din ambiția de a par
veni, ci la mine politica e un mijloc 
de a aduce mai repede îmbunătățiri 
mulțimii". In această calitate, a mi
litat pentru un învățămînt laic — îh 
cadrul căruia trebuiap dezvoltate 
școlile tehnice și. profesionale.

V. Conta a vorbit cu admirație 
despre mișcarea socialistă, exprimin- 
du-și încrederea în viitorul ei. De 
altfel, se cuvine a fi subliniat fap
tul că el s-a numărat printre acei 
intelectuali progresiști români care 
și-au dat adeziunea la Interna
ționala I Comunistă. Opera sa a 
contribuit la crearea unui climat fa
vorabil pentru pătrunderea și răs
pândirea în țara noastră a marxismu
lui, a ideilor* socialiste. Mulți mili- 
tanți socialiști ca Raicu Ionescu-Rion, 
Panait Mușoiu, Iosif Nădejde i-au 
studiat operele în tinerețe și au fost 
influențați de filozofia sa.

Prin toate acestea, Vasile Conta 
și-a înscris pentru totdeauna și la loc 
de frunte numele în istoria culturii 
românești.

Paul DOBRESCU
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Bunele intenții 
n-au fost de ajuns

„Cortegiul dionisiac 
( de-a lungul veacurilor", 

feerie în două părți, pre
zentată duminică seara 
de televiziune ne-a a- 
mintit cîteva lucruri care, 
credem, merită relevate 
la întreaga lor dimen
siune. In primul rînd, 
ne-a arătat că de-a lun
gul veacurilor, oamenii 
au celebrat roadele, au 
închinat naturii nu nu
mai munca, speranțele 
lor dar și bucuria, clipele 
de destindere. Beneficiind 
de creațiile a numeroși 
poeți, prozatori, drama
turgi, muzicieni, care de-a 
lungul epocilor au plăs
muit pe această temă 
opere de mare frumusețe, 
existau premise suficien
te în stare să contribuie 
la alcătuirea unei emi
siuni de ținută intelec
tuală Și artistică superi
oară. Era de așteptat un 
spectacol reușit, o adevă
rată antologie a motivului 
dionisiac. Toate acestea 
nu au fost împlinite. Pre
misele s-au dovedit insu
ficiente pentru a realiza 
un spectacol 
calitate.

Eroarea a 
regie. Mituri 
p tindere și 
versurile și muzica 
autori 
astfel 
presla 
de...

televizat de

pornit de la 
de mare cu- 
semnificații, 

unor 
fost 
im- 
fost

celebri au 
aranjate încît 

generală a 
farsă dionisiacă.

Vulgarizarea textelor, lip
sa de unitate și consec
vență în tratarea dife
rențiată a materialului 
literar, viziunea unilate
rală au făcut oa de la 
premise valoroase să • 
se ajungă la rezultatele 
submediocre. In spatele 
refcuzitei și costumelor 
de epocă, al cîntecelor de 
pahar se ascunde o evi
dentă neputință de a pune 
în slujba unei idei centra
le atîtea creații de valoare 
ale culturii universale și 
românești. S-o spunem 
deschis, apariția unui 
Dabija-Voevod, cu scep
trul în mînă și coroana 
pe cap, devenea cel puțin 
hilară, chiar grotescâ, pe 
fondul chefului general, 
îndepărtîndu-se de la 
semnificația textului e- 
minescian. S-au 
opere aparținînd 
epoci, stiluri și 
diferiți după un 
criteriu, care rezumat ar 
suna cam așa : „in vino 
veritas". S-a urmărit 
prea puțin reflectarea 
spiritului operelor, spații
le prin care acestea co
munică între ele și alcă- 
tuiesb o viziune a 
asupra existenței.

După cum s-a 
calitatea textelor 
prezența unor apreciați 
interpret!, risipa de e- 
nergie și fastul scenic 
nu au putut salva o emi-

siune insuficient gîndită, 
necorespunzător pregăti
tă. care prin viziunea 
regizorală vulgarizatoare 
s-a putut transforma 
doar într-o biată invitație 
la chef și băutură. Lip
sei unei idei regizorale 
i s-a adăugat un anumit . 
naturalism scenografic ca 
și interpretarea neinspi
rată a unor actori (deși 
n-am putut să nu reți
nem efortul televiziunii 
de a aduce în această e- 
misiune nume de presti
giu).

Mărturisim încă o dată 
că in această emisiune 
ratată, a fost păcat de 
intenție, cu atit mai mult 
cu cit nu este pentru pri
ma dată cînd televiziu
nea pune în mișcare un 
aparat imens pentru a 
naște noi „minuni ale

viziunea

Sfîntului Sisoe". Nu cre
dem că spectatorii au 
gustat deliciile bahice ale 
emisiunii cu toate că în
tr-un cotidian, un tele- 
cronicar, de altfel, cel 
mai adesea obiectiv, ve
dea în spectacolul de du
minică seara „o inițiati
vă salutară". Nu sub
scriem la o asemenea o- 
pinie și credem că sînt 
prea frecvente eșecurile 
de acest soi în emisiu
nile de divertisment ale 
televiziunii pentru a nu 
atrage încă o dată luarea 
aminte celor ce alcătuiesc 
programele și dau girul 
emisiunii, că producții a- 
semenea celei de dumini
că seara nu pot fi con-, 
fundate cu emisiunile cul
turale.

nu numai prin calitatea 
impulsului inițial, ci și 
efectiv, păstrate ca atare. 
Afișele care sînt nu nu
mai anunț, dar și imagine 
nu-și epuizează funcțiile 
o dată cu scoaterea de pe 
panou. Afișul se instau
rează ca obiect artistic ; 
dacă — bine înțeles — 
este opera unui artist de 
talent, reproducerea unei 
capodopere. Acest lucru 
presupune o elaborare și o

imprimare corespunzătoa
re și posibilitatea achizi
ționării la prețuri acce
sibile, îndeosebi tineretu
lui, fie de la expoziție, fie 
de la un magazin al Fon
dului plastic. Evident, 
nu pentru oricare expo
ziție se pot face aseme
nea afișe, dar ceea ce 
s-a făcut pînă acum este 
mult prea puțin.

Constantin PRUT

Gh. DAN

0 peliculă cu pretenții
nesusținute

tratat 
unor 

autori 
singur

omului

văzut, 
ca și

Afișul decorativ
O mare parte din timp 

ne-o petrecem într-un 
spațiu deschis, public- 
stradă, hol de cinema, 
stații etc. — unde sîntem 
supuși unei permanente 
solicitări vizual-spirituale 
a afișelor care nu poa
te fl în nici un caz ne
glijată. Afișul ajunge să 
fie astfel un produs ar
tistic de tip special, deo
sebit de sensibil la o 
funcție socială a sa. A-i 
lăsa afișului de expoziție

doar unicul atribut de 
transportor al informației 
înseamnă, de fapt, a-i re
duce enorm din capacita
tea de vehicul al unui 
complex program de ex
presie umană.

Aceste probleme sînt 
acute cînd ne gîndim 
cum funcționează afișul 
la locul de afișaj unde, 
în chip firesc existența 
sa e limitată. Dar
numai atît. Există afișe 
care își prelungesc viața

nu e

De acord, repertoriul 
cinematografic nu poate 
fi alcătuit exclusiv din ca
podopere. De acord, op
țiunile marelui public in
firmă, adeseori, prejude
cățile estetizante față de 
unele genuri de largă 
popularitate. Dar, subli
niind aceste adevăruri și 
ținînd seama că exigențe
le „planului de casă" al 
cinematografelor poate 
determina, în unele peri
oade, o programare mai 
insistentă a producțiilor 
cu caracter comercial, nu 
Înseamnă că, implicit, le
gitimăm abdicarea de la 
criteriile de ofdin calita
tiv și educativ. Este, de 
pildă, cazul filmului „Că
lugărița din Monza", pre-, 
zentat recent în premieră. 
S-ar putea replica, even- I

tual, că finalul acestui 
film „demască**... inchizi
ția (care o condamnă pe 
frumoasa călugăriță pen
tru a ascunde desfrîul 
cuibărit, la mînăstirea din 
Monza, sub paravanul 

''austerității monahale). în 
realitate, însă, asistăm 
la o povestire împănată 
de vulgaritate, al cărei 
obiect îl reprezintă toc
mai etalarea (și nu „de
mascarea") acestui des- 
frîu, o povestire cu per
sonaje dominate de obse
sii erotice, cu un tînăr 
nobil de țară care culege, 
fără să aleagă, „grațiile" 
pensionarelor zisei mînăs- 
tiri. Un regizor obscur (in 
pofida rezonanței numelui 
său), Eriprando Visconti, 
girează această peliculă 
care șochează nu numai

prin caracterul ei licen
țios frizînd adeseori gro
tescul, dar și prin paupe- 
ritatea ei artistică. Une
ori _ — în secvențele cele 
mai „pasionate" — ai im
presia că cineastul face o 
parodie. în sală se ride 
deși personajele se zbu
ciumă și oftează din greu, 
în distribuția acestui film 
de duzină sînt și cîțiva 
actori cunoscuți. Faptul 
nu schimbă datele proble
mei. „Călugărița din Mon
za" contravine unor crite
rii etioe și estetice ele
mentare ale programării. 
Selecționarea nu mai 
este, aici, o chestiune de 
gust. Fără a face în jurul 
acestui film mai mult 
caz decît merită, folosim 
un prilej regretabil pen
tru a atrage, o dată mai 
mult, atenția forurilor de 
resort asupra faptului că , 
întocmirea repertoriului 
cinematografic implică 
maximă seriozitate și spi
rit de răspundere, deplină 
consecvență în respectul 
față de spectatori. Apari
ția unei pelicule ca aceea 
la care ne referim com
promite eforturile orga
nelor difuzării — eforturi 
vizibile uneori, deși incă 
timide și inegale — de a 
echilibra repertoriul cu
rent, de a aduce pe ecra
nele noastre filme repre
zentative pentru diferite
le genuri și tendințe via
bile ale cinematografiei 
contemporane. Este chiar 
imposibil să se evite ast
fel de abdicări 7

Va așteptăm... 
cu ușile închise

Stagiune teatrală per
manentă în toate orașele !

Iată un deziderat pre
tins cu îndreptățire de pu
blic de-a lungul anilor și 
susținut de presă cu cele 
mai diferite prilejuri. In
sistențele s-au dovedit 
salutare : prin instrucțiu
nile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, 
referitoare la îmbunătăți
rea activității caselor de 
cultură, este detaliată o 
utilă reglementare în acest 
sens. în puține cuvinte 
spus, la fiecare casă de 
cultură din țară, care ofe
ră condițiile organizatori
ce necesare, va trebui să 
aibă loc lunar cel puțin 
două spectacole ale trupe
lor profesioniste din ora
șul cel mai apropiat.

Au trecut de la transmi
terea instrucțiunilor patru 
luni și totuși. în unele 
locuri, aplicarea lor se 
pare că este considerată 
facultativă. Am poposit 
de curînd la Oradea. Tea
trul din localitate, conti
nuînd de fapt o inițiativă 
a anului trecut, își propu
sese inaugurarea stagiunii 
permanente în 11 orașe și 
comune mai mari din ju
deț. în luna septembrie, 
la ședința organului cul
tural județean, toți s-au 
arătat entuziasmați de 
perspectiva vieții teatrale 
locale. Săptămînile însă 
au trecut și teatrul a în
ceput să bată la... uși în-

chise. La Salonta, direc
toarea casei de cultură a 
afirmat că sînt... prea 
multe două spectacole pe 
lună. La Marghita, con
ducătorul instituției cul
turale locale s-a scuzat 
spunînd că, fiind singur 
la casa de cultură... nu 
are timp să se mai ocupe 
și de contractarea abona
mentelor la spectacole.

In alte localități efortu
rile teatrului se consumă 
în mijlocul unei regreta
bile indiferențe locale. în 
orașul Petru Groza, de 
pildă, la ultimul spectacol 
afișele nici nu fuseseră 
expuse pe străzi sau în 
aviziere.

Lucrul ni se pare inex
plicabil, de vreme ce toc
mai casa de cultură ar fl 
cea care are datoria să 
invite în localitate insti
tuțiile artistice profesio
niste, să se străduiască să 
asigure condițiile menite 
să-i determine pe actori 
să revină oricînd cu plă
cere. Lăsînd deoparte re
lațiile gazdă—oaspeți, ră
mîne valabilă o întrebare : 
oare o hotărîre a organu
lui superior — C.S.C.A. — 
poate rămîne facultativă 
pentru instituțiile în sub
ordine 7 Publicul așteaptă 
nu justificări, ci spectaco
le teatrale de cea mai 
bună calitate.

R. CONSTANTINESCUD. COSTIN
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Decorări Cronica zilei
la Consiliul de Stat

viața internațională

DIVERS
Sculpturi

Simbătă dimineața, în cadrul unei 
solemnități care a avut loc la Consi
liul de Stat, tovarășul Vasile Vilcu, 
vicepreședinte al Consiliului de Stat, 
a înminat Ordinul „Meritul sanitar" 
clasa I profesorului dr. Iancu 
Ghiță Jianu. pentru activitate înde
lungată și merite deosebite în dome
niul medical, cu prilejul împlinirii 
virstei de 90 de ani.

La solemnitate au luat parte to
varășii Constantin Stătescu, Secre
tarul Consiliului de Stat, și Dan Enă- 
chescu ministrul sănătății.

Cu acest prilej, în numele Consi-

țiului de Stat, al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, tovarășul Vasile 
Vilcu a felicitat pe cel decorat pen
tru bogata sa activitate depusă în 
slujba medicinii românești. pentru 
ridicarea a numeroase promoții de 
specialiști, urîndu-i multă sănătate 
și fericire.

Exprimîndu-și emoția și bucuria, 
prof. dr. Iancu Ghiță Jianu a mul
țumit Consiliului de Stat, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, pentru înalta 
distincție acordată.

(Agerpres)

ale naturii

Ministerul învățămîntului și Acade
mia de Științe Sociale și Politice au 
organizat simbătă, la București, Sim- 

• pozionul „J. «. Komenski-Comenius 
și contemporaneitatea", consacrat îm
plinirii a 300 de ani de la moartea ce
lebrului pedagog ceh.

Printre participanți se aflau Tr. 
Pop, adjunct al ministrulu! învăță
mîntului, 1. Ceterchi, vicepreședinte 
al Academiei de Științe Sociale și Po
litice. Al. Fara directorul Comisiei 
naționale române pentru UNESCO. 
M. Roșianu, președintele Consiliului 
Genera) A.R.L.U.S., personalități ale 
vieții cultural-științifice din întreaga 
țară, cadre didactice, cercetători.

Au fost de față 
Ambasadei R. S. 
București.

' Pe ordinea de zi

reprezentanți ai 
Cehoslovace la

SOFIA

TODOR JIVKOV
A PRIMIT

PE NGUYEN THI BINH

COMUNICAT
cu privire la cea de-a doua ședință
a consfătuirii pentru probleme juridice

a reprezentanților

După 5 ani de cercetări pe 
teren, Florin Marinescu, cerce
tător științific principal la In
stitutul geologic, a reușit să a- 
dune, in drumețiile sale prin 
Oltenia, o colecție de „jocuri 
ale naturii" (luduș naturae), al
cătuită din concrețiuni grezoa- 
se (nisip întărit) care îmbracă 
forme dintre cele mai neaștep
tate. Unele reprezintă diverse 
animale, figuri de. oameni ; al
tele reproduc chiar grupuri sta
tuare aparținînd unor sculptori 
celebri. între ele," o „masă a tă
cerii", „Venus din Milo", „Ma
dona cu pruncul" și altele — în 
total peste 20 de „sculpturi" 
avînd ca autor... natura. O co
lecție originală, care, ■ nu ne în
doim, va constitui un punct de 
atracție al viitorului muzeu 
geologic.

Centenarul liceului
a simpozionului 

sînt înscrise comunicări relevind va
riate aspecte ale activității creatoare 
desfășurate de J. A. Komenski-Co
menius.

// Nicu Gane" din Fălticeni

Retete
9 *

agravante
Farmacistul Petrică Enescu, 

de la policlinica de copii din 
Ploiești, iși știa gestiunea in su
ferință. Cum și cu ce să o trac
teze ? S-a adresat doctorițelor 
Maria Tătaru și Maria Popa. 
După o prealabilă „consultație", 
acestea i-au eliberat rețete fic
tive pentru acoperirea lipsurilor. 
„Leacul" prescris s-a dovedit a fi 
însă complet contraindicat. Ur
mează acum o consultație juri
dică. Va fi, în orice caz, mult 
mai indicată.

încheierea
conturilor

SUCEAVA (corespondentul „Scîn
teii", ton Manea). La Fălticeni s-au 
încheiat ieri festivitățile prilejuite 
de centenarul Liceu ui „Nicu Gane", 
care a dobindit, prin rodnica sa acti
vitate de un veac, un binemeritat re

nume in școala românească. Liceul, 
care a pregătit un mare număr de 
absolvenți din rindul cărora s-au ri
dicat personalități proeminente ale 
științei și culturii noastre, s-a afir
mat tot mai puternic în anii socia
lismului prin contribuția sa merito
rie la pregătirea pentru muncă și 
viață a tineretului.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, în cadrul adunării jubiliare 
de ieri, la care au participat sute de 
absolvenți ai liceului, cadre didactice 
și elevi, un mare număr de invitați 
din alte licee din țară, s-a dat citire 
mesajului adresat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu ocazia cente
narului liceului „Nicu Gane". Asis
tența a primit mesajul cu vii și în
delungate aplauze.

La adunarea jubiliară au partici
pat tovarășii Emil Bobu, prim-secre- 
tar al comitetului județean de partid, 
președinte al consiliului popular ju
dețean Suceava, Virgil Radulian, ad
junct al ministrului învățămîntului, 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat.

Participanta la adunare au adoptat, 
cu un mare entuziasm textul unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, în 
care se spune între altele : „Vă mul
țumim din inimă, mult stimate to
varășe secretar general, pentru feli
citările cordiale și cuvintele calde pe 
care ni te-ați adresat iu acest mo-

ment înălțător de neuitat. Ele sînt o 
nouă și grăitoare dovadă a grijii 
pe care partidul și statul o acordă 
dezvoltării și modernizării învățămin- 
tului românesc, un îndemn însufleți- 
tor în activitatea instructiv-educativă 
de viitor. Animați de nobilele idea
luri ale comunismului, de grandiosul 
program al făuririi societății socialis
te multilateral dezvoltate, de tradi
țiile acestui lăcaș, noi, profesorii, fă
găduim solemn că vom munci cu dă
ruire pentru a perfecționa neîncetat 
procesul de învățămînt spre .a asi
gura elevilor ce ne-au fost încredin
țați o bună pregătire de cultură ge
nerală și tehnică-practică, să-i for
măm ca cetățeni vrednici ai Româ
niei socialiste. Le vom sădi în inimă 
dragostea fierbinte față de patrie și 
partidul comuniștilor, respectul pen
tru muncă, pasiunea pentru știință, 
cinstea și corectitudinea, spiritul de 
dreptate, cutezanța în gînd și în fap
tă, sentimentul prieteniei și frăției 
cu toate popoarele țărilor socialiste, 
cu oamenii muncii din întreaga 
lume".

★
Cu același prilej, în incinta Casei 

corpului didactic a fost amenajată o 
interesantă expoziție cuprinzînd lu- 

I crări, imagini și documente ilustra- 
1 tive pentru viața și munca desfășu
rată de J. A. Komenski-Comenius

★
Sărbătorirea Zilei mărcii poștale 

românești a fost consemnată simbă- 
tă printr-o adunare festivă, care a 
avut loc în sala clubului Ministerului 
Industriei Lemnului din Capitală. 
Despre însemnătatea acestui eveni
ment, a succeselor de prestigiu obți
nute de cei peste 40 000 de filateliști 
români la expozițiile și concursurile 
din țară și străinătate a vorbit dr. 
Valeriu Neaga, vicepreședinte al A- 
sociației filateliștilor.

Cu acest prilej, pentru merite deo
sebite au fost înmînate 
onoare unui număr ■ de 
de 
din

SOFIA 14 (Agerpres) — Președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, Todor ’Jivkov, a primit pe 
d-na Nguyen Thi Binh, ministrul afa
cerilor externe al guvernului revolu
ționar provizoriu al Republicii Viet
namului de sud, care se află într-o 
vizită la Sofia, anunță agenția B.T.A. 
Cu acest prilej, premierul bulgar a 
subliniat hotărîrea guvernului și a 
poporului bulgar de a sprijini în con
tinuare cauza dreapta a poporului 
vietnamez.

țărilor membre ale C.A.E.R.

HANOI

Intre 10 și 13 noiembrie 1970 a avut 
loc la Moscova cea .de-a doua ședin
ță a consfătuirii pentru probleme ju
ridice a . reprezentanților țărilor 
membre ale C.A.E.R. La ședință au 
participat delegațiile Republicii Popu
lare Bulgaria, Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Republicii Democrate 
Germane. Republicii Populare Mon
gole, Republicii Populare Polone, Re
publicii Socialiste România, Republi
cii Populare Ungare și Uniunii Re
publicilor Sovietice Socialiste.

Consfătuirea a examinat probleme cu 
privire la competența organelor de ar
bitraj pentru comerț exterior din țări
le membre ale C.A.E.R. și a prezen
tat Comitetului Executiv al C.A.E.R. 
propuneri corespunzătoare. Consfă
tuirea a adoptat, de asemenea, propu-

nerile privind principiile perceperii 
taxelor de către organele de arbitraj 
de pe lingă Camerele de Comerț din 
țările membre ale C.A.E.R. și propu
nerile privind perfecționarea în con
tinuare a organizării schimbului d» 
informații referitoare la practica aces
tor organe.

Consfătuirea a stabilit tematica 
problemelor legate de înființarea și 
activitatea organizațiilor economice 
internaționale și de formele posibile 
ale unei reglementări juridice cores
punzătoare a acestor probleme.

Consfătuirea a făcut unele comple
tări la planul său de lucru pe anii 
1970—1971.

Ședința s-a desfășurat într-o atmos 
feră de prietenie și colaborare.

✓

O

vîrstă ai Asociației 
țara noastră.

«

diplome de 
cinci decani 
filateliștilor

(Agerpres)

NOUĂ FACULTATE

/

UNOR ACORDURI
ÎNTRE R. D. VIETNAM

Șl R. P. BULGARIA

Dezvoltarea colaborării
economice româno-bulgare

★
Centenarul a prilejuit o sesiune de 

comunicări și referate ale cadrelor 
didactice, avînd ca temă „Tradiții si 
actualitate in dezvoltarea școlii ro
mânești". un recital de poezie din 
creația elevilor liceului, intitulat 
„Gîndurt către patrie și -partid", o 

'seară literară susținută de absolvenți 
ai liceului, dedicată împlinirii a 90 
de ani de la nașterea lui Mihail Sa- 
doveahu.

Cu același prilej, au fost dezvelite 
o placă comemorativă și un bust al 
lui Nicu Gane.

La Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu" din București a fost creată 
Facultatea de economie a agricultu
rii. Noua unitate de învățămînt su
perior a luat ființă prin transferarea 
secției de economie a agriculturii de 
la Facultatea de. economie a produc
ției, din cadrul Academiei de Studii 
Economice, la Institutul agronomic 
bucureștean.

Durata procesului de învățămînt în 
cadrul noii facultăți este de 4. ani 
— la cursurile de zi — și de 5 ani 
la cursurile fără frecvență.

(Agerpres)
Cîteva zile la rfnd, în raftu

rile magazinului de legume și 
fructe din cadrul complexului 
comercial din cartierul Ciurchi 
sau în unitățile similare aflate 
în piața Gh. Dimitrov din Iași, 
erau expuse spre vînzare numai 
mărfuri depreciate. „Așa le-am 
primit de la depozit, așa le vin
dem" — spuneau responsabilii 
lor cu seninătate. Așa stind lu
crurile, a fost efectuat imediat 
un control la depozituk Centru
lui de legume și fructe, unde 
s-a constatat că recent au fost 
recepționate trei tone de cartofi 
și o tonă de ceapă, deși acestea 
iși pierduseră orice aspect co
mercial, procentul de perisabili
tăți fiind mult peste limitele 
admise de STAS. Toate aceste 
produse au fost scoase din cir
cuitul comercial. Gestionarii și 
vînzățorii vinovați și-au primit 
pe loc sancțiunile de 'rigoare, 
tn plus, după evaluarea pagu
belor, va veni — sperăm — și 
plata lor. Pentru ca să se poată 
încheia toate conturile 1

HANOI 14 (Agerpres) — Le Thanh 
Nghi, membru al Biroului Politic al 
C.C. al Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, vicepremier al R.D. 
Vietnam, și Pencio Kubadinski, mem
bru aL Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R.P. Bulgaria, au sem
nat., la Hanoi, un acord cu privire la 
ajutorul economic și militar pe anul 
1971, ■ oferit Republicii Democrate 
Vietnam de către Bulgaria. Au fost 
semnate, de asemenea, un acord 
privire la constituirea Comisiei 
colaborare economică, științifică 
tehnică dintre cele două țări și 
acord referitor la schimburile
mărfuri și plăți pe 1971 între R.P. 
Bulgaria și R.D. Vietnam.

SOFIA 14 — Corespondentul Ager
pres Gheorghe leva transmite : La 
Sofia și-a încheiat lucrările prima șe
dință a grupului de lucru gaixt ro- 
mâno-bulgar pentru colaborare eco
nomică și tehnico-științifică în dome
niul industriei ușoare. A fost sqmnat^ 
cu acest prilej, un protocol.

Tn timpul șederii la Sofia. îng. Do-

bromir Sablici, adjunct al ministrului 
industriei ușoare, conducătorul dele
gației române, a fost primit de Dora 
Belceva, ministrul industriei ușoare 
din R. P. Bulgaria. In cadrul întreve
derii au fost examinate posibilitățile 
de extindere și adîncire a colaborării 
reciproce în domeniile economic și 
tehnico-științific.

Prietenia

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

Campionatul
de fotbal

Derbiul etapei, la Ploiești 
Petrolul-Dinamo

ASTĂZI IN SALA FLOREASCA

Accidentul
si... amenda ?

In ultimul timp, judecătoriei 
din Suceava i-au fost înaintate 
mai multe dosare ale unor con
ducători auto vinovați de săvîr- 
șirea unor grave accidente de 
circulație din cauza conducerii 
în stare de ebrietate. Pentru 
astfel de fapte, au apărut, in 
fața instanței, inginerii Gheor
ghe Sîrghei și Romeo Papuc, 
tehnicianul Pantelimon 
triu, sau medicul Fuhrer _____
Ultimul dintre aceștia, bunăoa
ră, după ce a consumat o mare 
cantitate de băuturi alcoolice la 
locul de muncă, s-a urcat la vo
lan in stare de ebrietate șt a co
mis un accident care a avut 
drept rezultat desfigurarea unei 
persoane. In urma unor nenu
mărate aminări ale procesului, 
vinovatul a fost obligat, ca 
ceilalți menționați mai sus, 
plata unei simple amenzi ! In 
toate cazurile, procuratura a 
rut recurs, incadrind faptele res
pective in prevederile articolului 
38. aliniatul 1, din decretul 3281 
1966, combinat cu articolul 184. a- 
liniatul 3 din codul penal. Nu 
este căderea noastră să apre
ciem de partea cui se află drep
tatea. Sperăm insă că forurile 
chemate să se pronunțe in acest 
sens vor pune fiecare cauză în 
parte in acord cu spiritul și li
tera legii.

Dumi- 
Chaim.

Za
ce-

Cine le -a
adus
ghinionul

ElenaEcaterina Bogdan și 
Stanciu acuză din plin ghinio
nul. Gestionare la tone ta nr. 13 
de articole de sport din 
Obor, ele au primit nu 
vizita unei comisii de 
Surprinse, gazdele au 
să dea din colț in colț. E drept, 
nici în această Situație ele nu 
s-au dat bătute cu una cu două, 
încercînd să facă tot ce mai 
puteau face pentru a induce în 
eroare comisia. Pină la urmă, 
revizia a ajuns însă și Ia... 
bucluc : o pagubă de 93 638 lei. 
Și, cum era de așteptat, intre 
aceasta și numărul tonetei nu 
s-a stabilit absolut nici o legă
tură. Ghinionul și-l face 
care cu mina lui.

Bazarul 
demult 
revizie, 
început

fie-

de :Rubrică redactata 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

cu 
de
$î 

un 
de romano polonă

(Urmare din pag. I)

Astăzi se desfășoară jocurile etapei 
a 10-a a campionatului diviziei A la 
fotbal. Derbiul etapei este progra
mat la Ploiești unde, cu începere de 
la ora 12.30. echipa locală Petrolul 
va primi replica formației Dinamo 
București. Cele două jocuri progra
mate în Capitală se vor disputa in 
cuplaj pe stadionul Republicii după 
următorul program : ora 12,30 : Ra
pid București—C.F.R. Cluj ; ora
14,30 : Steaua București—Steagul
roșu Brașov. In țară, cu începere de 
la ora 14,30 se vor desfășura urmă
toarele partide : U.T. Arad—Univer
sitatea Craiova ; Farul 
C.F.R. Timișoara ; Jiul 
Sport Club Bacău :
Cluj—F.C. Argeș ; Politehnica Iași— 
Progresul București.

în cadrul emisiunii „Sport și mu
zică". stațiile noastre de radio vor 
transmite cu începere de la ora 14,15 
aspecte de la toate partidele care se 
desfășoară la acea oră. Transjnisia se 
va face pe programul I.

Constanța— 
Petroșani— 

Universitatea

ÎN CÎTEVA
RÎNDURI

• Echipa de fotbal a U.R.S.S. a 
plecat la Nicosia în vederea meciului 
pe care-1 va susține cu selecționata 
Ciprului în campionatul. Europei. Din 
lot . fac parte, printre alții : Bannikov, 
Sesternev, Kaplicinîi, Muntian și No- 
dia. Antrenorii echipei sint Valentin 
Nicolaev și Aleksei Paramqnov.

• în cadru! „Cupei Europei cen
trale" la fotbal, la Praga echipa lo
cală Slavia a intiln.it formația Csepel 
Budapesta. Fotbaliștii maghiari* au 
obținut victoria cu scorul de 2—9 
(0—0) prin golurile marcate de Si- 
mek (autogol in min. 18) și Csordas 
(min. 44).

TOKIO 14 (Agerpres).' — Proba de 
dublu bărbați din cadrul campiona
telor internaționale de tenis ale Ja
poniei a fost câștigată de cuplul ja
ponez Koura-Kawamori, care a în
trecut în finală cu 6—4. 6—3, 7—_9, 
6—3 perechea Martin Mulligan-Mario 
Caimo (Italia). La dublu feminin, K. 
Harter (S.U.A.) și E. Lundquist (Sue
dia) au dispus cu 6—3. 5—2 de pere
chea japoneză Murakami-Hatanaka.

• Continuindu-și turneul in țările 
Americii Latine, atleții vest-germani 
au evoluat în cadrul unui concurs 
desfășurat la Asuncion (Paraguay). 
Cel mai bun rezultat a fost obținut 
de Uwe Beyer, învingător în proba 
de ciocan cu o aruncare de 71,79 m. 
In proba de aruncare a suliței, pe 
primul loc s-a clasat Wolfermann cu 
80,55 m. iar Magerl a cîștigat proba 
de săritură in înălțime cu 2,11 m. 
Proba ' similară feminină a revenit 
atletei 
1,76 m.

Gartner cu rezultatul de

San Isidro (în apropiere de 
_____  Aires) au continuat întrece
rile pentru „Cupa Mondială" la golf. 
După două zile, pe primul loc în cla
sament se află echipa Australiei 
(Bruce Delvin și David Graham) cu 
267 puncte. Urmează formațiile Ar
gentinei — 277 puncte, Danemarcei — 
282 puncte etc. Echipa României to
talizează 359 puncte.

• La
Buenos

INTRE ECHIPELE R. P. CHINEZE SI ROMÂNIEI »
valoros, din care fac parte 
Hcf-nan, Lian Li-een, Li 
Gian Huai-in (la feminin) 
Ciuan Tze-tun, Oiu Lan-sun, 
Gin-cuan și Iu Cian-eiun 
masculin). Primele partide 
avea loc cu începere de la 
17.

din Capitală 
dubla întîlnire 
de masă din- 
feminine și 

Și

Sala Floreasca 
găzduiește astăzi 
amicală de tenis 
tre selecționatele
masculine ale R.P. Chineze 
României. Oaspeții au deplasat 
la București un lot deosebit de

■ ■ ■ ■ ■
(Urmare din pag. I)

„romanticul amorez", aflat 
de fapt în slujba unor anu
mite servicii străine, nu-și 
pierde timpul : înregistrea
ză totul, meticulos, pe ban
dă de magnetofon. Ba, mer
ge pină acolo, incit îi cere 
și relatări în scris. Dțn 
acest moment, nu mai exis
tă nici un dubiu în ceea ce 
privește „pasiunea" sa 
reală.

— Era atît de drăguț, de 
tandru — va spune mai 
tîrziu M. I., dezolată — in
cit nici nu știu cînd mi-am 
deschis inima !

Nu inima și-a des
chis-o, ci accesul spre se
cretele de serviciu pe care 
le deținea. Iar de pe urma 
acestui transfer în viața 
personală a unor date și 
informații de uz intern 
sau secrete a beneficiat din 
plin „omul tandru și dră
guț". Naivă și iresponsabi
lă, M. I. s-a antrenat în 
acest joc periculos, deve
nind cărăuș al unor Infor-, 
mâții pe care nu avea drep
tul să le facă publice, lată 
cum, o simplă „întimplare", 
o himeră și o înșelăciune 
sentimentală ii schimbă 
fundamental viața, duc la 
o gravă încălcare a obliga
țiilor stricte rle unui 
de răspundere, unde 
socotirea legilor țării, 
profesiei, pot avea consecin
țe dintre cele mai grave.

După cum se vede, spe
cialistul In tehnica forării 
rocilor dure a comis gre
șeala de a întreține o „con
versație confidențială" cu 
un presupus amic, iar func
ționara amintită ie a ti a- 
mestecat responsabil tre
burile de serviciu 'u oele 
oersonale, turnizînd astfel 
date importante unui Indi
vid ce desfășura o activita
te potrivnică tării, tn ambe
le cazuri, limbut ia. pe oare 
poporul, blamind-o, a soco- 
lit-o dintotfleauna. „mai 
rea decît beția", și-a dove
dit cu vîrf și îndesat 
tul ei nociv. Uneori, 
asemenea „intîmplări" 
o întorsătură _ și mai 
damnabilă. _ 
calificată ușhrința cu 
un cetățean al țării, 
peste hotare, față în 
cu un individ despre 
putea toarte lesne să 
ducă sau să întrevadă 
e în slujba spionajului 
străin, «e lasă tras de

iimbă, divulgă informații 
importante 1 Iată faptele :

A. J., specialist în elec
tronică la o întreprindere 
din București, se hotărăște 

niște rude 
occidentală.

să-și viziteze
dintr-o țară _______ .....

Voiajul îl tace ca turist. 
Aici se intîlnește cu un 
fost coleg de școală, fost 
legionar, aflat în slujba u- 
nui serviciu de spionaj 
străin. Transfugul iși ara
tă deschis bucuria pentru 
această întîlnire și îl ia pe 
A. J. „pe coardă sensibilă". 
Sînt depănate amintirile 
din anii de școală, aminti
rile despre locuri cunoscute, 
despre foștii colegi.

Deși cunoștea în parte ca
zierul fostului coleg, A. J. 
este repede cîștigat.

post 
ge
ale

efec- 
tnsâ. 

iau 
con- 

Cum poate fi 
care 
aflat 
față 
care 

de- 
că

Li
Li.

Si 
Li 
(la 
/or 
ora
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CETATEA VATICANULUI, Papa 
Paul al VI-lea a primit la 12 
noiembrie scrisorile de acreditare 
ale primului ambasador al S.S.F. Iu
goslavia in Vatican. Cu acest pri
lej, Papa Paul a declarat, printre 
altele, că acest eveniment constituie 
,,un semn al timpului" și Vaticanul 
dorește ,să colaboreze in mod fruc
tuos cu diferitele guverne în dome
niul marilor interese umane ale 
timpului nostru : apărarea păcii, de
zarmare, dezvoltare, eliminarea lup
telor rasiale și înlocuirea lor .orintr-o 
colaborare internațională eficientă".

la intoarce-

domenii. Au fost adoptate în acest 
sens și măsuri practice — cum ar fi 
indicațiile date Comisiei guverna
mentale româno-polone de colabora
re economică de a elabora propuneri 
concrete de cooperare în diferite do
menii, semnarea protocolului privind 
rezultatele convorbirilor dintre cele 
două delegații de partid și guverna
mentale referitoare Ia dezvoltarea in 
continuare a colaborării economice 
și tehnico-științifice. Nu încape în
doială că o asemenea evoluție a re
lațiilor reciproce este întru totul co
respunzătoare intereselor construcției 
cu succes a socialismului în cele 
două țări, ca și intereselor generale 
ale socialismului, progresului și păcii.

Tratatul, ca și convorbirile dintre 
conducătorii de partid și de stat ai 
României și Poloniei au reliefat 
voința celor două părți de a con
tribui, in continuare, la dezvoltarea, 
relațiilor și întărirea unității țărilor 
socialiste. După cum se știe, orien
tarea statornică spre întărirea prie- ' 
teniei, colaborării și alianței cu toa
te țările socialiste constituie una din 
laturile cardinale ale. politicii exter
ne a partidului și statului nostru. 
România promovează statornic ex
tinderea relațiilor pe plan politic, e- 
conomic, militar, tehnico-științific cu 
țările membre ale C.A.E.R., cu sta
tele participante la Tratatul de la 
Varșovia, cu toate celelalte țări so
cialiste, acționează neabătut pentru 
întărirea unității11 și coeziunii state
lor socialiste — factor de importan
ță covîrșitoare pentru creșterea for
ței și influenței sistemului mondial 
socialist, pentru victoria cauzei păcii.

Actualul tratat româno-polon esre 
menit să joace un rol pozitiv în con
textul eforturilor pentru pceintimpi- 
narea unui nou război mondial, pen-, 
tru apărarea libertății și independen
tei popoarelor, pentru menținerea
păcii și dezvoltarea colaborării inter
naționale în spiritul cerințelor
coexistenței pașnice. In cadrul con
vorbirilor care au precedat semnarea 
sa, cele două delegații, examinînd 
probleme ale vieții internaționale, au 
acordat o atenție deosebită securită
ții și oolaborării in Europa, reafir- 
mînd hotărîrea ambelor țări de a ac
ționa cu aceeași consecvență ea și 
pină acum în această direcție, de a-și 
aduoe in continuare oor.tribuția la 
înfăptuirea acestui obiectiv, la dez
voltarea unui dialog constructiv între 
Est și Vest, la însănătoșirea climatu
lui politic pe continentul, nostru și 
normalizarea relațiilor intereuropene. 
în același timp conducătorii de par
tid și de stat ai celor două țări 
și-au reafirmat sprijinul pentru 
asemenea ■ obiective și țeluri cum 
sînt : excluderea forței sau amenin
țării cu forța în relațiile din
tre state, soluționarea .litigiilor pe 
cale pașnică, oprirea cursei înarmări
lor și realizarea dezarmării generale 
și totale, susținerea luptei eroice a 
popoarelor vietnamez, cambodgian și 
laoțian, soluționarea conflictului din 
Orientul Apropiat,, pe baza rezoluției 
Consiliului de Securitate din noiem
brie 1967, înfăptuirea universalității 
O.N.U., prombvarea cauzei păcii, des
tinderii și colaborării în lume.

Opinia publică din România, care 
a urmărit cu viu interes desfășurarea 
vizitei înalților oaspeți polonezi, este 
încredințată că rezultatele acesteia 
deschid noi perspective întăririi con
tinue a relațiilor de prietenie, alian
ță și colaborare româno-polone. Așa 
cum se arată în comunicat, tovară
șului Nicolae Ceaușescu i-a fost adre
sată invitația de a face o vizită de 
prietenie în R. P. 
unei delegații de partid și guverna
mentale, invitație care a fost accep
tată cu plăcere

Exprimîndu-și satisfacția față de 
rezultatele întîlnirii româno-polone la 
cel mai înalt nivel, față de noul tra
tat încheiat cu acest prilej, poporul 
nostru nutrește convingerea că rela
țiile multilaterale frățești dintre 
România și Polonia se vor amplifica 
și întări continuu, în interesul am
belor popoare, al întăririi unității ță
rilor socialiste, al cauzei generale a 
socialismului, a păcii în lume.

tot mai fertilă '< relațiilor priete
nești.

Tn istoria relațiilor româno-polone, 
Tratatul de orietenie semnat in a- 
aeste zile la București deschide un 
nou și .remarcabil capitol. Caracte- 
rizind acest- document și evidentiin-' 
du-i semnificația, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, (ln cuvîntarea rostită la 
mitingul lin sala Palatubri Repu- 

„Continuînd, in 
de »zi, orevederile vechiu- 
— rare a avut an rol de 
întărirea prieteniei și co- 

româno-poione — actualul 
înscrie a nouă și importantă 

pagină in cronica relațiilor de soli- 
laritale frățească dintre cele două 
țări și popoare. Pornind de la reali
zările ambelor popoare în edificarea 
noii orinduiri, de la stadiul la care 
au ajuns raporturile dintre ele, fi
nind seama de schimbările petrecute 
in viața tocial-politică contempora
nă europeană și in lume, noul tra
tat stabilește cadrul și coordonatele 
de bază ale dezvoltării în continuare 
a colaborării, alianței și prieteniei 
dintre Republica Socialistă România 
ți ' Republica Populară Polonă".

O înaltă apreciere a fost dată a- 
cestui document și de- oaspeții polo
nezi. tn cuvîntarea rostită cu același 
prilej, tovarășul Wladyslaw Gomulka 
a spus : „Acest tratat exprimă voin
ța de a întări pe mai departe prie
tenia și alianța care unesc cele două 
state ale noastre și care rezultă din 
comunitatea orinduirii sociale și 
din interesele fundamentale ale Po
loniei și României. Tratatul anterior, 
incheiati in urmă cu peste 20 de ani
— in anul 1919 — s-a dovedit pe de
plin corespunzător. Actualul tratat 
prevede noi posibilități și noi sarcini, 
care rezultă atît din realizările ce
lor două state frățești, cit și din 
schimbările ce au avut loc sub in
fluența puternică a socialismului în 
Europa și în lume".

Noul tratat creează o puternică 
bază iuridico-oolitică pentru extin
derea, întărirea și adîncirea colabo
rării româno-polone pe multiple 
planuri. în cele mai variate domenii
— economic, tehnico-științific, cultu
ral, turistic etc. — pe temelia trai
nică a principiilor ce garantează 
dezvoltarea rodnică a relațiilor de tip 
nou dintre țările socialiste — egali
tatea deplină în drepturi, respecta
rea independentei și Suveranității, 
avantajul reciproc. întrajutorarea 
tovărășească și neamestecul în tre
burile interne. Este neîndoielnic că 
Tratatul încheiat va acționa ca un 
instrument al progresului economi- 
co-cultural al celor două state, in in,- 
teresul comun și al cauzei socialismu-- 
lui in general. Totodată, așa cum este 
știut, România și Polonia, ca state iu
bitoare de pace, militează perseverent 
pentru salvgardarea securității in
ternaționale.

Așa cum se știe, la întărirea prie
teniei și colaborării dintre România 
și Polonia, un rol hotărîtor il are 
dezvoltarea relațiilor de solidaritate 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Unit Polonez, 
pe baza principiilor marxism-leninis- 
•nului și internaționalismului prole
tar. tn timpul convorbirilor, condu
cătorii celor două țări și-au expri
mat hotărîrea de a întări și lărgi co
laborarea dintre P.C.R. și P.M.U.P., 
dintre România și Polonia, de a sti
mula schimburile de păreri și de ex
periență, consultările reciproce 
probleme de interes comun.

O atenție deosebită a fost acorda
tă problemelor lărgirii și perfecțio
nării colaborării economice și tehni- 
co-ștlințifice. Pornindu-se de la pro
gresele obținute în acest sens pină 
a^um. precum și de la noile posibil 
lltăți de amplificare a raporturilor 
economice, îndeosebi a cooperării pe 
tărîmul producției, științei și tehni
cii părțile au hotărît să valorifice 
mai bine aceste posibilități, să gă
sească noi căi privind extinderea, în 
continuare, a colaborării în domenii
le industriei miniere și metalelor ne
feroase, industriei metalurgice, con
strucțiilor de mașini, chimice, agri
culturii, comerțului exterior și în alte

Ceaușescu, fit 
mitingul din . 
blicii, a arătat : 
condițiile 
lui tratat 
seamă in 
laborării 
tratat

sînt angrenați — privind 
procese de fabricație, pre
țuri sau oferte de import
export etc. Culmea este că 
ei ajung să jadece astfel : 
„Ce mare scofală dacă discut 
in familie sau cu amicii pre
țul la care firma X ne-a o- 
ferit cutare produs sau des
pre cutare tehnologie ?“

Trebuie să spunem că a; 
ceasta mentalitate irespon
sabilă (să ne ierte cititorii 
dacă am numi-o de-a drep
tul tîmpă !) poate să aducă 
prejudicii deosebit de seri
oase. Asemenea flecari 
care, la prima masă din bo
degă, ajung să se împău
neze drept mari specialiști 
in domeniul relațiilor inter
naționale, ar trebui să știe 
că pe lume există și spio
naj economic, că există in
divizi specializați să vîneze 
tocmai astfel de informații 
în aparentă benigne, ino
fensive, dar In realitate de 
o însemnătate deosebită.

După cum se știe, pe 
bună dreptate, legea oedep- 
sește sever oe acei care nu 
păstrează cu răspundere 
secretele încredințate. Fap
tele Înfățișate în anche
ta de fată sînt cu atît mai 
grave, cu sît sînt implicați 
oameni care, prin înseși 
funcțiile deținute, aveau o- 
bligația ie a păzi cu grijă 
informațiile ta sare aveau 
acces. Ei nu aveau dreptul 
să uite nici o clipă faptul 
că in grija lor se află va
lori care reprezintă eforturi 
materializate ale muncii 
noastre, valori care fac 
parte integrantă din patri
moniul Întregii națiuni — 
și nimănui, _ sub nici un 
motiv, au-i "iste Îngăduit 
să le ’nstrăineze !

Martoră fără voie la u- 
nele „intîmplări" de acest 
gen, la conversații care ve
hiculează informații al că
ror. rost nu este in nici 
un caz de a fi strigate „in 
gura mare", opinia pu
blică are menirea de 
a interveni activ, in spi- ' 

înaltei responsabi- 
Fieca- 

re dintre noi sîntem da
tori, in asemenea situa
ții, să reacționăm prompt, 
curmînd orice manifestare 
de ușurință din partea u- 
nora care-și uită îndatori
rile și ajung să împrăștie 
pe drum astfel de bunuri 
al căror rost este de a fi 
folosite numai în interesul 
poporului.

dramatice pină 
cea în țară.

— Nu mă gîndeam că 
lucrurile pot ajunge pină 
aici — iși va justifica el 
eșecul aventurii.

„Nu mă gîndeam"... Oare 
ca să ajungă la această 
„minte de pe urmă", era 
nevoie ca celălalt să-1 a- 
vertizeze cu legitimația de... 
spion ? Despre fostul co
leg știa 
pentru 
cam ce 
Pe de altă parte, ademenit 
de tentația unei călătorii 
clandestine. A. J. nici nu 
și-a pus măcar problema 
prețului acestei oferte „ge
neroase" Și a plătit scump! 
Și in acest caz credulita
tea. lăudăroșenia, vorba a-

suficiente lucruri 
a pricepe limpede 
vrea de la dînsul.

confidențial
de cîștigat, incit, la propu
nerea de 
preună o 
tr-o altă 
dentală, 
aelelalte 
l-a asigurat amicul), 
cialistul In îlectrortică ac
ceptă imediat. îrau ;i alte 
remne :are-l puteau *di- 
fica pe A. I. asupra Inten
țiilor celuilalt : insistența 
cu rare ;ransfugul-splon 
dorea să afle cit. mai mul
te iin domeniul său de ac
tivitate. Nimic din toate 
acestea au are Insă darul 
de a-1 pune - firesc ! - 
in alertă pe A. J. Spiritul 
de aventură, mirajul unei 
călătorii pe gratis il se
duc, îl îmbată. Acceptă 
propunerea celuilalt și plea
că clandestin, cu1 mașina. 
Pe drum, spionul nu-si 
pierde vremea : il stoarce 
de Informații. Iar odată a- 
junși la destinație, se tace 
brusc nevăzut și îl abando
nează ca ne o zdreanță. 
Fără acte in regulă, fără 
bani, A.J. va trăi momente

a Întreprinde im- 
eălătorie pină in- 

țară. tot jcci- 
(„de acte și de 

mă îngrijesc eu", 
spe-

runcată fără rost au fost 
speculate cu abilitate.

Bizar aste că autorii 
„intîmplărilor" relatate mai 
sus încearcă să-și justifi
ce slăbiciunile arin .tem
perament", prin „felul lor 
de a ti". Ei iși zic : .Poate, 
slții sînt nai norocănoși 
abia le scoți 
vorba iin gură. Pe cînd eu 
sînt sociabil, comunicativ.,." 
Dar despre ce fel ie .so
ciabilitate" este vorba aici ’ 
De eînd pălăvrăgeala Ires
ponsabilă -------- -
nor date 
prezintă 
te" 7 .’

$i așa , ...
faptele de mai sus, nu e 
vorba numai de viciul pălă
vrăgelii, ci, mai grav, și de 
o anume mentalitate, potri
vit căreia noțiunea de vigi
lență este considerată..... de
pășită", „anacronică". Ușu
rința. nonșalanța, indiferen
tismul îi fac pe unii să 
considere drept „amănunte 
heesențiale" aspecte impor
tante ale activității în care

:u deștele

și .inturarea ti
de uz intern re- 
„comunicativtta-

cum reiese și din
ritul
lit.âți cetățenești.

in

Polonă, în fruntea

►
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împuternicirilor 
delegației R.S.A.
NEW YORK 14 (Agerpres) — Adu

narea Generală a O.N.U. a hotărît cu 
60 de voturi, contra 42 și 12 abțineri 
să nu recunoască împuternicirile dele
gației Republicii Sud-Africane la cea 
de-a 25-a sesiune. Propunerea de in
validare a împuternicirilor delegației 
R.S.A. a fost prezentată de nouă țări 
africane.

în Parlamentul austriac

ÎNCHEIEREA RUNDEI A 7-A A CONVORBIRILOR

P0L0N0-VEST-6ERMANE

Pentru stabilirea
de relații diplomatice 

cu R. P. Chineză
»

VIENA 14 — Corespondentul Ager
pres Petre Stăncescu transmite : în 
dezbaterile pe comisii ale Parlamen
tului austriac, ministrul afacerilor 
externe, Rudolf Kirchschlăger, pre
cum și unii deputați s-au referit, în 
intervențiile lor, la problema stabi
lirii relațiilor diplomatice cu Repu
blica Populară Chineză.

Președintele grupului parlamentar 
al Partidului socialist, Bruno Pitter- 
mann, a arătat că „nu există nici 
un temei pentru ca să nu se restabi
lească drepturile la O.N.U. ale R.P. 
Chineze". Austria, ca țară neutră, ar 
trebui să se străduiască să aibă rela
ții diplomatice, pe cit posibil, 
cu toate statele, a spus el, 
relevînd că Elveția și Suedia — la 
rîndul lor state neutre — au recunos
cut cu mult timp în urmă Republica 
Populară Chineză. Bruno Pittermann 
a adăugat că ar trebui să se stabi
lească legături și cu alte state, între 
care Republica Democrată Germană. 
La rîndul său, ministrul de externe, 
Kirchschlăger, a spus : „Eu ezit în ce 
privește menținerea comportamentu
lui de pînă acum și nu cred că o mo
dificare a poziției Austriei ar consti
tui un prejudiciu".

în Marea Britanie continuâ grevele și demonstrațiile muncitorilor 
din diverse ramuri industriale, în sprijinul revendicărilor lor eco
nomice. Vineri aproximativ 100 000 de mineri britanici din industria 
carboniferă au declarat o grevă în semn de protest față de refuzul 
patronatului de a le satisface cererile. în fotografie : Aspect de la 
o recentă demonstrație revendicativă a lucrătorilor din serviciile 

comunale din Southampton

VARȘOVIA 14 (Agerpres) — Cea 
de-a 7-a rundă a convorbirilor poli
tice polono—vest-germane s-a înche
iat simbătă Ia Varșovia. După 
cum precizează agenția P.A.P., dele
gațiile celor două țări la convorbirije 
începute la 3 noiembrie a.c. au că-» 
zut de acord asupra textului tratatu
lui cu privire Ia normalizarea relații
lor dintre R. P. Polonă și R. F. a 
Germaniei.

Părțile — se spune tntr-0 știre 
transmisă de agenția P.A.P. — sint 
conștiente de însemnătatea tratatului 
care trebuie să creeze bazele în ve
derea normalizării relațiilor polono— 
vest-germane. Normalizarea relațiilor 
polono—vest-germane — se spune in 
știre — prezintă mare însemnătate nu

numai pentru cele două părți intere
sate, ci si pentru popoarele Europei, 
care doresc întărirea securității și o 
pace trainică pe continent.

*
ministrul afacerilor 

a Germaniei, care a 
tării sale la convor-

Walter Scheel, 
externe al R. F. 
condus delegația 
birile politice polono—vest-germane, 
desfășurate la Varșovia, între 3 și 14 
noiembrie a.c., a părăsit simbătă ca
pitala poloneză. După cum anunță 
agenția P.A.P., ministrul vest-german 
va reveni la Varșovia la 18 noiembrie, 
dată la care tratatul asupra căruia 
părțile au căzut de acord va fi para
fat.

(

agențiile de presă transmit
Președintele R. S. Ceho

slovace Ludvik Svoboda, a pri
mit vineri la Hradul din Praga dele
gația Seimului R. P. Polone, condusă 
de mareșalul Seimului, Czeslaw Wy- 
cech.

Cu prilejul vizitei oficiale
Ia Pekin, Pre5edintele Pakistanu
lui, Agha Mohammad Yahya Khan, 
a oferit o recepție la care au partici
pat Ciu En-lai, premierul Consiliului

de Stat al R. P. Chineze, Huan Iun- 
șen, șeful Marelui Stat Major al Ar
matei populare chineze de eliberare, 
Li Sien-nien, vicepremier al Consi
liului de Stat, și alte oficialități chi
neze. In toasturile rostite, Yahya 
Khan și Ciu En-lai au subliniat cor
dialitatea și sinceritatea care carac
terizează relațiile prietenești dintre 
R. P. Chineză și Pakistan și și-au ex
primat speranța că aceste raporturi se 
vor dezvolta continuu.

cu președintele ales al Mexicului, 
Luis Echevarria. Printre problemele 
abordate în cursul discuției s-a nu
mărat și aceea" a restricțiilor impuse 
de S.U.A. importurilor de produse a- 
gricole mexicane. De asemenea, au 
fost discutate aspecte ale „probleme
lor curente ale emisferei occidentale", 
precum și evoluția relațiilor dintre 
Statele Unite și Mexic.

LA PARIS

„Place Charles 

de Gaulle"

ARGENTINA
/

REGRUPĂRI POLITICE

Guvernul peruvian va 
prelua treptat controlul 
asupra tuturor băncilorcare 
operează pe teritoriul țării — a de
clarat ministrul economiei, generalul 
Francisco Morales Bermudez. Achi
ziționarea capitalurilor a patru mari 
instituții bancare peruviene și limi
tarea capitalurilor bancare străine se 
Înscriu în acest proces, a adăugat el.

PE FUNDALUL
GREVEI GENERALE

(De la corespondentul nostru, V. 
Oros) — Un șir de ciocniri între ma
nifestant! și poliție au marcat înce
putul grevei generale active de 36 
de ore, declanșată de mișcarea sindi
cală argentiniană în sprijinul reven
dicărilor privind sporirea salariilor, 
contractele colective de muncă, îm
bunătățirea sistemului de asigurări 
sociale, abrogarea stării excepționale 
în vigoare de 18 luni și amnistie pen
tru persoanele condamnate în baza 
„legii siguranței naționale". In ora
șul Cărdoba, centru tradițional de 
conflicte, două persoane au fost ră
nite, cînd poliția a intervenit cu gre
nade lacrimogene pentru a împrăș
tia o demonstrație. La Buenos Aires 
studenții au ridicat baricade din au
tomobile răsturnate și au înfruntat 
poliția. Se apreciază că această grevă 
generală din seria de trei, hotărităde 
C.G.T. în septembrie (primele două 
s-au desfășurat la 9 și 22 octombrie) 
este cea mai cuprinzătoare. Ofensiva 
sindicală, pe lîngă efectele ei directe 
pe teren economic, antrenează, în 
confruntarea cu guvernul, un front 
opoziționist din cele mai largi înre
gistrate în ultimii ani. Este semnifi
cativ că în prima zi a grevei, chiar 
la Buenos Aires s-a anunțat stabili
rea unul acord între liderii politici 
argentinieni de cele mai diverse ten
dințe, dispuși să acționeze în comun 
pentru a forța o „deschidere demo
cratică". în Argentina partidele po
litice au fost dizolvate în iunie 1966, 
o dată cu lovitura militară care l-a 
adus la putere pe generalul Juan 
Carlos Ongania. Liderii partidelor 
dizolvate au reușit acum să ajungă 
la o înțelegere, alcătuind un front 
larg, incluzînd mișcarea peronistă, 
Uniunea Civică Radicală a Poporului, 
Partidul Democrat Progresist, Par
tidul Socialist Democratic, Partidul 
Socialist Argentinian și alte cîteva 
grupări mai mici. Se calculează că 
toate aceste forțe reprezintă împreu
nă circa 80 la sută din corpul elec
toral al țării. Frontul nu include 
Partidul Comunist din Argentina. în- 
tr-o declarație difuzată în capitala 
argentinian^, acest front opoziționist 
cere convocarea imediată de alegeri. 
Deocamdată guvernul președintelui

Levingston nu a întreprins nici o 
măsură, dar surse competente asi
gură că noua coaliție de forțe face, 
în prezent, obiectul unor intense dez
bateri în sferele oficiale și în rându
rile comandanților militari, prevă- 
zîndu-se hotăriri grabnice pe margi
nea acestei probleme. In rezumat, se 
schițează un început de situație cri
tică.

Delegația R. P. Bulgaria,

„Schimburile Pakistanu
lui cu statele socialiste re
prezintă în prezent 15 la 
sută din întregul comerț ex
terior al țării" _ relevă intr-un 
articol editorial ziarul „Pakistan Ob
server". în continuare, ziarul subli
niază că relațiile comerciale ale Pa
kistanului cu țările socialiste se află 
în continuă creștere.

Locul cel mai prestigios al Pa
risului, „Place de TEtoile'’, se 
va numi, incepind de vineri, 
„Place Charles de Gaulle". Ho- 
tărirea a fost luată in unanimi
tate de către Consiliul munici
pal al Parisului. în această 
piață, situată la capătul bulevar
dului Champs-Elysees, se ridică 
Arcul de Triumf, a cărui con
struire a fost hotărâtă de Na
poleon.

PLENARA C.C.AL PARTIDULUI
MUNCII DIN COREEA

TOVARĂȘUL KIM IR SEN REALES 
SECRETAR GENERAL AL COMITETULUI 

CENTRAL
PHENIAN 14 (Agerpres) — întru

nit în prima sa ședință plenară, noul 
Comitet Central al Partidului Mun
cii din Coreea, desemnat la cel de-al 
V-lea, Congres al partidului, l-a re
ales pe tovarășul Kim Ir Sen în 
funcția de secretar general al C.C., 
informează agenția A.C.T.C. A fost 
anunțată, de asemenea, componența 
noului Comitet Politic și a Secreta
riatului C.C. al Partidului Muncii.

Agenția A.C.T.C. subliniază că al 
V-lea Congres al Partidului muncii 
a confirmat justețea și forța liniei 
revoluționare de independență și 
autoapărare promovată de partid, a 
făcut un bilanț al marilor victorii ob
ținute în perioada care a trecut de 
la cel de-al IV-lea Congres al parti
dului.

VIETNAMUL DE SUD

condusă de Lîcezar Avramov, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
și ministru al comerțului exterior, 
și-a încheiat vizita in Nigeria, plecind 
spre patrie. Delegația bulgară a sem
nat cu partea nigeriană acorduri pri
vind colaborarea tehnlco-științifică și 
financiară.

Convorbiri la nivel înalt 
americano-mexicane. 13 
noiembrie, președintele S.U.A., 
Richard Nixon, a avut o convorbire

Azi, în Okinawa au loc 
alOgOli Pentru desemnarea repre
zentanților populației locale în Dieta 
japoneză. Scrutinul are o semnifica
ție deosebită : pentru prima dată 
după 28 de ani, populația locală iși 
desemnează reprezentanții în Parla
mentul japonez ; de asemenea, este 
pentru prima dată în istoria arhipe
lagului cînd femeile participă la vot.

în urma unei maladii ne
cunoscute, în Insula Camiguin, 
din sudul Arhipelagului filipinez, au 
decedat recent aproximativ 50 de per
soane. Potrivit declarației unui repre
zentant al autorităților medicale tili- 
pineze, alte 30 de persoane suferă 
de această maladie. Acesta a precizat 
că ar putea fi vorba de o formă gra
vă de gripă sau de meningită, ori de 
o epidemie de friguri.

Atacuri 
ale forțelor 

patriotice
I
SAIGON 14 (Agerpres) — Forțele 

patriotice din Vietnamul de sud au 
atacat în ultimele 24 de ore poziții 
ale trupelor americano-saigoneze si
tuate la 70 km nord de Saigon, pro- 
vocînd inamicului pierderi în oameni 
și materiale. Intr-o regiune din pro
vincia Thua Thien, situată la 27 km 
nord de fosta capitală imperială 
Hue, o unitate a trupelor americane 
a căzut într-o ambuscadă organizată 
de patrioți. în ajutorul soldaților 
americani au intervenit elicopterele 
și artileria grea. Alte ciocniri au avut 
loc în Delta Mekongqlui, în provin
ciile Ghau Doc, situată la 170 km 
sud-vest de Saigon, și An Xuyen din 
extremitatea sudică a Peninsulei în
doctrineze. în cursul nopții de vineri 
spre simbătă, forțele patriotice au 
lansat puternice bombardamente cu 
rachete asupra pozițiilor trupelor a- 
mericano-saigoneze din mai multe 
regiuni ale Vietnamului de sud.

*
HANOI — In spațiul aerian al 

provinciei Ha Tinh, din sudul R.D. 
Vietnam, a fost doborît vineri un a- 
vion de recunoaștere cu reacție al 
forțelor aeriene ale S.U.A., relatează 
agenția V.N.A.

Recunoașteri semnificative 
cu privire la regimul 

de la Saigon
In Vietnamul de sud se intensifică 

mișcarea de protest împotriva poli
ticii actualei administrații de la Sai
gon care, sfidînd interesele poporu
lui vietnamez, continuă să ducă un 
război sîngeros. Aceasta o recunoaș
te pînă și generalul Duong Van 
Minh, candidat, probabil, la alegerile 
prezidențiale din toamna anului vii
tor, care, într-un interviu aoordat zi
lele trecute, a declarat că războiul 
este „prea costisitor, prea greu pen
tru bugetul național" și că popu
lația dorește pacea. Minh, arată a- 
genția France Presse, - a lăsat să se 
înțeleagă Limpede profunda impopu
laritate a administrației sud-vietna- 
meze. „Sprijinul americanilor — a 
spus el — este important, dar în
crederea poporului vietnamez este 
indispensabilă. Dificultățile pe care 
Ie-a întîmpinat președintele Thieu 
în timpul mandatului său decurg 
din faptul că poporul n-a acceptat 
rezultatele alegerilor din 1967. Nu 
trebuie ca toate acestea să se mai 
repete. Pentru a ieși din impas, se 
Impune ca viitorul ales să fie apro
bat de popor".

Recunoscînd aceste realități ale 
Situației din Vietnamul de sud, ge
neralul Minh, care este cunosout ca 
anticomunist, a făcut-o, desigur, 
pentru a ciștiga capital politic. Dar. 
vrind-nevrînd, a lăsat să se vadă 
cit de puternică este dorința popu
lației sud-vietnameze de a pune ca
păt intervenției străine și regimuri
lor marionetă.

Azi, alegeri în Brazilia

irak io favoarea 
constituirii uniunii 

intre R.A.U., Sudan 
și Libia

BAGDAD (A.F.P.) — Partidul
Baas „privește în mod favorabil ori
ce evoluție pe calea uniunii arabe", 
a declarat El-Ayssami, secretar ge
neral adjunct al Partidului Baas ira
kian, comentînd măsurile adoptate de 
conferința tripartită de la Cairo, care 
pun bazele unei uniuni între R.A.U., 
Sudan și Libia. în declarația sa. ci
tată de radio Bagdad, El-Ayssami a- 
daugă : „Unirea între țările arabe se 
află în centrul obiectivelor esențiale 
la care aderă Partidul Baas și pentru 
care luptă de un sfert de secol. Dorim 
succes oricărei evoluții în acest sens .

Astăzi vor avea Ioc 
in Brazilia alegerile 
pentru reînnoirea 
componenței Congre
sului național și a a- 
dunărilor legislative 
locale. începută pe 
nesțmțite și desfășu
rată într-o atmosferă 
de calm, campania e- 
lectorală s-a încheiat 
printr-o suită de adu
nări organizate in toa
te statele federației de 
către cele două parti
de aflate' în competi
ție : Alianța Renova
toare Națională (Are
na), partidul guverna
mental, și Mișcarea 
Democratică Brazilia
nă (M.D.B.), partidul 
de opoziție.

Mersul campaniei e- 
lectorale oglindește o 
serie de condiții spe
cifice ale eșichierului 
politic brazilian. îna
inte de toate alegă
torii așteaptă puțin de 
la viitorii lor repre
zentanți în organele 
legislative. In ultimii 
ani, printr-un șir de 
acte normative, ' pu
terea executivă a pre
luat atribuții care, prin 
tradiție. aparțineau 
Parlamentului. Iniția
tiva de a propune pro
iecte de legi de orice 
fel a rămas cu totul 
redusă, după ce Parla
mentului i-a fost re
trasă posibilitatea de 
a decide în probleme 
care presupun spori
rea cheltuielilor pu
blice. Principala sar
cină a Congresului na
țional a rămas apro
barea — mai bine-zis 
ratificarea — Bugetu
lui. Există și o preve
dere, în sensul că la 
expirarea termenului 
de 45 de zile, orice 
proiect primește apro
bare automată. indi
ferent de opiniile par
lamentarilor. Toate a- 
cestea determină apa
tia corpului electoral. 
Fapt cu totul neobiș
nuit pe alte meridia
ne. la actualele ale
geri în unele state cele 
două partide nici mă
car nu prezintă can- 
didații pentru toate

locurile disponibile. In 
jumătate din statele 
federației, M.D.B. are 
numai cite un candi
dat pentru cele două 
locuri de senator (cu 
excepția statelor Gua- 
nabara și Sao Paulo, 
restul statelor aleg ci
te doi senatori).

Se poate spune că 
actuala campanie s-a- 
concentrat asupra te- 
lepropagandei, fiindcă 
restul formelor au o- 
cupat un loc cu totul 
modest. Atit de mo
dest încît, mai ales în 
zonele din interior, ci
ne nu ascultă radioul

CORESPONDENȚA 
DIN RIO DE JA

NEIRO DE LA 
V. OROS

sau nu privește actua
litățile televizate pu
tea foarte bine să nu 
sesizeze că țara se a- 
flă în campanie elec
torală. Iar cel care 
luau, totuși, cunoștință 
de discursurile radio
televizate, în multe ca
zuri, înfruntau dificul
tatea de a identifica 
apartenența politică a 
candidaților, dată fi
ind similitudinea de 
programe. E adevărat 
că. luate în ansamblu, 
programele electorale 
ale M.D.B. și ale A- 
renei prezintă oare- 
cari deosebiri, în mă
sura în care partidul 
guvernamental a mi
zat pe sensibilizarea 
alegătorilor cu proble
mele economice ale 
țării, exaltînd realiză
rile pe linia industria
lizării. Opoziția, recu- 
noscînd și ea meritele 
guvernului pe acest 
teren, insistă asupra 
faptului că democrati
zarea politică trebuie 
să fie elementul fun
damental al unei dez
voltări economice co
respunzătoare. Prin

democratizare, M.D.B. 
înțelege abrogarea ac
tului instituțional nr. 
5 (care, în fapt, se su
prapune Constituției, 
prin acordarea de pu
teri excepționale pre
ședintelui republicii și 
prin alte dispoziții cu 
caracter discreționar), 
amnistie pentru deți- 
nuții politici, restabi
lirea plenară a prero
gativelor Parlamentu
lui, prioritate pentru 
reformele sociale etc.

Cu toate că actuala 
campanie s-a caracte
rizat prin prudență, 
nu au lipsit cazuri izo
late de candidați opo- 
ziționiști care, fără să 
conteste puterea exis
tentă, au avansat cu 
destul curaj în com
plexa tematică politică 
națională. Intre alții, 
în statul Bahia, can
didatul pentru Camera 
federală. Francisco 
Pinto, a distribuit un 
manifest care preco
nizează „alianța intre 
civili și militari, prin 
eliminarea de către 
ambele părți a false-, 
lor concepte alimen
tate de interese anti
naționale". Manifestul 
cere „realizarea refor
mei agrare, etatizarea 
firmelor ce exploatea
ză zăcămintele mine
rale. naționalizarea În
treprinderilor străine 
din sectoarele de bază 
ale economiei. în spe
cial din domeniul rafi
nării și desfacerii pe
trolului, adoptarea u- 
nei noi legi restricti
ve privind transfera
rea profiturilor spre 
exterior, protejarea 
întreprinderilor națio
nale în fața ofensivei 
capitalului monopolist 
străin". Unii observa
tori văd în atitudinea 
tolerantă a autorități
lor un indiciu că pre- 

' ședințele țării este 
dispus să respecte „jo
cul adevărului" în a- 
ceastă campanie, ca 
prim pas spre alte ini
țiative de lărgire a li
mitelor la care este 
supusă în ultimii șase 
ani viața politică.

Demonstrație la Tokio împotriva po
luării mediului înconjurător

Acordul comercial po- 
lono-iugoslav pe perioai?a 
1971—1975 a fost semnat la Varșovia 
de ministrul comerțului exterior al 
R. P. Polone, Janusz Burakiewicz, și 
Muhamed Hadjici, secretar federal 
pentru comerț exterior al R. S. F. 
Iugoslavia.

Autoritățile columbiene 
au hotărît ridicarea stării
de urgență, instituita în urmă cu
patru luni, după ce adepții candida
tului învins la alegerile prezidențiale, 
fostul dictator Gustavo Rojas Pinilla, 
ah amenințat că vor Împiedica insta
larea noului președinte, Misael Pas
trana Borrero.

Manevră eșuată 
în vederea subminării 

Partidului liber-democrat
CA-N FILME...

MONTEVIDEO 14 (Agerpres) 
— Membrii unei organizații clan
destine au comis vineri la Mon
tevideo o spargere ce poate fi 
asemuită cu o scenă de film. Un 
grup de 8 bărbați și 3 femei au 
atacat o sucursală a Băncii Na
ționale din capitala țării, după 
ce în prealabil au răpit de acasă 
trei înalți funcționari bancari. 
Sosiți la bancă, atacatorii au 
imobilizat șase paznici și apoi 
au silit pe ostateci să le deschidă 
seifurile, din care au ridicat bi
juterii în valoare de circa șase 
milioane dolari și 48 000 dolari 
în numerar. întreaga poliție a 
țării a fost lansată pe urmele 
autorilor atacului, care — după 
cum subliniază o serie de obser
vatori — fac parte din aceeași 
organizație care continuă să de
țină ca ostateci pe consulul bra
zilian Aloysio Dias Gomide, ră
pit la finele lunii iulie, și pe 
consilierul american Claude Fly. 
răpit și el la începutul lui au
gust 1970.

Delegația Confederației 
industriașilor britanici, con* 
dusă de fostul președinte al confe
derației, Arthur Norman, și-a înche
iat vizita in Iugoslavia, informează 
agenția Taniug. In cursul vizitei, de
legația a purtat convorbiri cu repre
zentanți ai unor organizații economice 
iugoslave. Șeful delegației britanice 
a avut convorbiri cu Toma Granfil, 
membru a! Vecei Executive Federale, 
cu privire la promovarea în conti
nuare a relațiilor economice și a co
laborării dintre Iugoslavia și Marea 
Britanie, îndeosebi în domeniul in
dustriei și tehnologiei.

în cercurile politice de la 
Bonn a stîrnit vii comentarii un 
episod care aruncă o lumină 
semnificativă asupra acțiunilor 
de culise in vederea subminării 
de către opoziția U.C.D./U.C.S. a 
Partidului liber-democrat, unul 
din cei doi parteneri ai coaliției 
guvernamentale. Faptele sint ur
mătoarele : Președintele grupu
lui parlamentar creștin-social, 
Richard Stiichlen, a anunțat vi
neri, in cadrul unei conferințe 
de presă, că un al patrulea 
deputat in Bundestag, membru 
al Partidului liber-democrat, 
Karl Geldner, a demisionat ce- 
rînd primirea în Uniunea Creș
tin Socială (aripa bavareză a U- 
niunit Creștin-Democrate), pon- 
dusă de Franz Josef Strauss. 
După trecerea recentă a trei 
deputați liberali pe băncile opo
ziției — a anunțat, cu evidentă 
satisfacție, Stiicklen — intra
rea in rîndurile opoziției a unui 
al patrulea deputat al acestui 
partid face ca, in prezent, coa
liția guvernamentală de la Bonn 
să nu mai dețină decit o majo
ritate de patru voturi.

în cursul serii de vineri, Wolf
gang Mischnick, președintele 
grupului parlamentar liberal-de
mocrat in Bundestag, a dezmin
țit insă că Geldner s-a alăturat 
opoziției sau că intenționează 
să facă acest lucru.

La rîndul său, solicitat de 
„ ziariști să aducă precizări, Geld- 
t ner a produs senzație, declarînd 

că nu a făcut decit' să ia con
tact cu opoziția, cu asentimen
tul președintelui grupului par
lamentar liberal,' în interesul 
propriului său partid. „De mai

multe luni — a spus Geldner — 
sint obiectul unor propuneri ve
nite din partea anumitor per
soane și grupuri care m-au în
demnat să părăsesc Partidul li
ber-democrat. Totodată, am con
siderat că aceste metode de co
rupție sint condamnabile și pen
tru a avea probe asupra acestor 
moravuri politice am acceptat, 
de comun acord cu liderul 
grupului meu parlamentar, de a 
începe tratative. La 6 noiembrie 
— a continuat Geldner — la 
propunerea lui Bayer, membru 
al comitetului de direcție al 
„Acțiunii național liberale", am 
semnat cu firma Bayer două 
contracte, in baza cărora deve
neam consilier, ceea ce îmi asi
gurau, incepind de la I ianuarie 
1971, timp de patru ani succesiv, 
onorarii ridicîndu-se la cifra de 
400 000 de mărci".

Purtătorul de cuvînt al Uniu
nii Creștin Sociale, Norbert 
Schăfer, după ce a luat cunoș
tință de declarația lui Karl 
Geldner, a declarat : „Ceea ce 
pot să confirm fără tăgadă, este 
că Geldner a făcut o cerere de 
primire in Uniunea Creștin-So- 
cială conform tuturor prevede
rilor statutare. Această cerere 
poartă data de 13 noiembrie".

Comentînd cu aprindere acest 
caz, neelucidat încă pe deplin, 
observatorii politici îl pun pe 
seama unor manevre electorale, 
in stfînsă legătură cu alegerile 
regionale de deputați pentru 
landul Bavaria de la 22 noiem
brie.

M. MOARCAȘ 
Bonn

Reorganizare administrativă 
in Grecia

POLIȚIA DIN PARAGUAY 
PE URMELE LUI MENGELE?

ASUNCION 14 (A- 
gerpres) — La Asun
cion, in Paraguay, s-a 
anunțat vineri că po
liția locală a lansat o 
operațiune de căutare 
a criminalului de 
război Josef Mengele. 
pentru a-l aduce in 
fața unui tribunal. A- 
genția A.P. informează

că mandatul de ares
tare a fost lansat in 
urma cererii guvernu
lui R.F a Germaniei 
ie extrădare a lui Men- 
gele. Cunoscut in lu
mea întreagă pentru 
crimele comise in 
timpul celui de-al doi
lea război mondial (ca 
medic a efectuat ec-

periențe diabolice pe 
deținuții din lagărele 
de concentrare). Men 
gele se ascunde in A- 
merica Latină din anui 
1945. Unele informații 
arătau că Mengele ar 
trăi in colonia ger
mană din Paraguay, 
cunoscută sub’ numele 
de ..Noua Germanie"

De cîteva zile, ziarele din Atena 
inserează pe spații ample numele 
unui lung șir de servicii ale admi
nistrației centrale care sînt mutate 
din capitală în provincie. Printr-un 
decret-lege. teritoriul țării a fost 
împărțit în șapte regiuni administra
tive. ale căror orașe de reședință 
devin centre interprefecturale. Cen
trele și-au împărțit între ele 52 de 
prefecturi, cuprinzind 5 812 comune. 
Ministerele industriei, agriculturii, 
finanțelor, serviciilor sociale, co
merțului. lucrărilor publice și altele 
au transferat o serie de competențe 
ale lor noilor organisme, cărora li 
se atribuie, de asemenea, un anumit 
rol în ceea ce aici se numește „pro- 
gramatizare regională".

Această acțiune a fost dictată în 
primul rînd de considerente eco
nomice și sociale. Se scontează că 
centrele interprefecturale vor de

veni „un pol de atracție", care cu 
timpul „să concureze" regiunea 
Atena-Pireu. unde sînt concentrate 
majoritatea întreprinderilor și insti
tuțiilor. Centralizarea excesivă, sta
tornicită în decursul vremii — se a- 
rată în cercurile oficiale — a avut 
ca urmare faptu, că. din punct de 
vedere economic și cultural, pro
vincia a rămas mult în urmă, ceea 
ce iși găsește expresie și în deca
lajul accentuat dintre nivelul de 
trai al populației din centru și al 
aceleia din restul țării. Potrivit unor 
date, în multe regiuni ale țării ve
nitul mediu al populației este mai 
mic decit a treia parte a venitului 
atenianului mijlociu. Prin crearea 
noilor centre regionale se speră 
într-o evoluție care să aibă ca re
zultat reducerea. în cele din urmă, a 
acestor discrepanțe.

Al. C1MPEANU
Atena
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