
PROLETAHÎ DIN TOATE ȚÂRÎLE, UNiȚi-VĂ!

L <© a

’ii

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂNORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Anul XXXVII Nr. 7718 Joi 30 mai 1968

• .
6 PAGINI-30 BANI

■

E PARTID
CEAUȘESCU

ÎN ZIARUL DE AZI:

© MĂSURI PENTRU 
fiSIGURAREă RECOLTEI 
© INDUSTRIA BIHORU
LUI Lfl EXAMENUL 
EFICACITĂȚII ® CUM SE 
REALIZEAZĂ SPECIFICI
TATEA LICEULUI DE 
SPECIALITATE?

se înscrie

Un moment important

administrativ-

LIUBLIANA 29. — De la trimișii speciali Agerpres S. Strujan și N. Plopeanu: Cea de-a treia zi a vizitei oficiale a delegației • . de partid și de stat a Republicii Socialiste România conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, în țara vecină și prietenă a prilejuit, după întîlnirea cu locuitorii capitalei iugoslave și ai Republicii Socialiste Serbia, cunoașterea unor realizări ale oamenilor muncii din Republica SocialistăSituată între Alpi Jn partea cea mai -Iugoslaviei, Slovenia liuda unei suprafețe — un loc de frunte industrială, a Iugoslaviei, nerea în valoare a bogățiilor subsolului și a căderilor de apă, cit și în practicarea unei agriculturi intensive, în care ponderea principală o are creșterea animalelor.La sosirea în gara Liubliana. împodobită festiv, solii poporului român au fost întîmpinați de Ser- ghei Kraiger, președintele Skupști- nei R. S. Slovenia, Stane Kavcici, președintele Vecei Executive a R. S. Slovenia, Albert Iakopici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele C.C. al U.C. din Slovenia, Franț Popit, secretar al Comitetului Executiv al C.C. al U.C. din Slovenia, și âlți conducători ai organelor republicane și locale de partid și" de stat.După intonarea imnurilor dă stat ale României și Iugoslaviei, tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu Serghei Kraiger au trecut în revistă garda de onoare.Salutați călduros de mii de locuitori ai Liubliănei, oaspeții s-au îndreptat spre Combinatul agricol „Emona" din apropierea capitalei s’vrene.La intrarea in una din secțiile ■rombinatului, oaspeții sînt salutați e Slavko Cerepici, director genes’ 1 adjunct al întreprinderii, de directorul tehnic Ioze Pentek, de secretarul organizației de partid, Priatel Frantz, conducători ai organelor locale de. partid și de stat, de numeroși muncitori.Sînt vizitate secțiile de creștere și îngrășare a porcilor.într-o convorbire cu conducătorii combinatului, tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat de unitățile nutritivi folosite pentru obținerea unui kg de carne, de sistemul de organizare a alimentării și îngrijirii animalelor, de prețul de cost al kilogramului de . carne obținut. Oaspeților le sînt înfățișate rezultatele acestei mari unități agricole în creșterea animalelor după metode industriale.înființat în 1959, combinatul e specializat în creșterea și îngrășa- rea bovinelor pentru carne și lapte, în creșterea porcilor pentru carne și reproducție, precum și în producția de ouă și pui. Produsele combinatului sînt destinate atît aprovizionării pieței iugoslave, cit și exportului.In discuții sînt abordate probleme ale eficienței economice a activității combinatului, metodele folosite pentru sporirea producției, modul de folosire a suprafețelor construite. Specialiștii combinatului au arătat că ei cunosc , experiența acumulată și rezultatele obținute în această direcție de întreprinderile agricole de stat și combinatele din România, au subliniat utilitatea schimbului de experiențe cu specialiști români.La plecare, membrii delegației au scris în cartea de onoare : „Felicităm întregul colectiv de sala- riați pentru rezultatele bune pe care le au în activitatea lor".După vizita la combinat, mașinile se îndreaptă din nou spre oraș. Numeroși locuitori din localitățile străbătute salută cu căldură pe oaspeți. Pe străzile Liublia- nei, mulțimea flutură drapele românești și iugoslave, manifestîn- du-și simpatia față de solii poporului român.Conducătorii organelor locale de partid și de stat au prezentat membrilor delegației române principalele monumente arhitectonice ale orașului, dezvoltarea sa economică în anii socialismului, perspectivele sale de viitor.Membrii delegației române au vizitat centrul orașului Liubliana, apoi au făcut o plimbare pe una din arterele principale, îndreptîn- du-se spre clădirea Skupștipei orășenești, așezată la poalele colinei pe care se înalță o vestită fortăreață medievală.Pe acest traseu membrii delegației române trec printr-un culoar

Slovenia.și Adriatica, apuseană a ocupă — în mai restrînse în producția în pu-
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Nicolae Ceaușescu

Stimați tovarăși și tovarășe, Dragi prieteni, ■Doresc, înainte de toate, să exprim, în numele delegației române de partid și de stat, calde mulțumiri pentru sentimentele de ospitalitate și simpatie cu care am fost primiți în orașul dumneavoastră, pentru plăcutul prilej ce ni s-a oferit de a vizita uzinele „Iskra". Adresez tuturor locuitorilor orașului un salut frățesc din partea delegației noastre, a întregului popor român.Ne aflăm de trei zile în Iugoslavia prietenă. In acest/răstimp ne-am întîlnit cu locuitorii Belgradului, ai. Liubliănei și, ai Nov; Șa- duluii am fost oaspeții Tudrătbrilbr de la sistemul de' hidroameliorații al canalului Dunăre-Tisa-Dunăre și ai celor de la Combinatul agricol Emona. Sîntem profund mișcați de manifestările pline de cordialitate cu care am fost întîmpinați pretutindeni.Vizita în orașul dumneavoastră ne-a dat posibilitatea să cunoaștem viața, preocupările și realizările cu care pe drept cuvînt se pot mînd’ri cetățenii acestei înfloritoare localități, a Sloveniei socialiste. Orașul dumneavoastră — oraș cu o străveche și bogată istorie — a cunoscut din plin în anii socialismului o puternică dezvoltare, a devenit un important centru industrial și cultural Ne-au făcut o bună im- presie nivelul tehnic ridicai; al u- zinei „Iskra", gama largă de echipamente de automatizare și telecomunicații, de aparate electronice și produse electrotehnice de înaltă ținută, ce se fabrică aici, modernele laboratoare de cercetări cu care este înzestrată -întreprinderea.Ceea ce am văzut în cursul vizitei noastre aici la dumneavoastră, precum și în alte locuri, relevă realizările remarcabile ale țării dumneavoastră, eforturile rodnice pe care popoarele iugoslave, sub conducerea Uniunii Comuniștilor, le desfășoară în opera de ' construcție .............. ..tuie o ideilor menii muncii din Republica Socialistă Federativă Iugoslavia le dau viață cu succes. Bucurîndu-ne din inimă de toate aceste realizări, vă felicităm cu căldură și vă urăm noi succese în măreața operă constructivă pe care o desfășurați pentru

socialistă; ele consti- vie ilustrare a forței socialismului, cărora oa-

a

Zînflorirea patriei, pentru ridicarea nivelului de viață, material și spiritual, al tuturor cetățenilor Iugor slaviei socialiste.Tovarăși,Permiteți-mi să vă împărtășesc, pe scurt, unele din preocupările actuale ale poporului român. în prezent, oamenii muncii din România sînt angajați cu toate forțele lor în lupta pentru realizarea programului de desăvîrșire a construcției socialiste, elaborat de Congresul al IX-lea și dezvoltat de Conferința Națională a Partidului Comunist Român, din decembrie anul trecut. Prin munca lor harnică ș: avîntată, prin promovarea susținută a tehni- cîr șr-tehnologiei moderne în toate domeniile de activitate, prin desfășurarea unei ample acțiuni de organizare pe baze științifice a producției și a muncii, industria țării se dezvoltă în ritmuri înalte, crește eficiență întregii activități economice. Dăm o mare atenție dezvoltării susținute a ramurilor de bază ale industriei — hotărîtoare pentru progresul tehnic general al țării.Prin elaborarea unei noi structuri de organizare a industriei, în cadrul căreia se acordă largi atribuții, competențe și responsabilități centralelor industriale și întreprinderilor, s-au creat condiții mai bune ca muncitorii, tehnicienii, inginerii să participe nemijlocit la conducerea colectivă a fiecărei' unități industriale, la soluționarea problemelor activității lor. tehnico-eco- nomice.. Acordăm o importanță deosebită mecanizării și chimizării agriculturii. creării condițiilor ca acest important sector al economiei noastre să asigure, an de an, producții sporite, să satisfacă tot mai larg necesitățile aprovizionării populației cu produse alimentare și a industriei cu materii prime.Dezvoltăm susținut știința, cultura, învățămîntul — într-un cuvânt fâcem ca in întreaga țară să se desfășoare tot mai intens creația materială și spirituală a poporului român, să crească nivelul său de viață.Complexul de măsuri luate în timpul din urmă pentru îmbunătățirea tuturor formelor și metodelor de conducere a vieții sociale, noua organizare administrativ-te- ritorială a țării, mășurile- privind întărirea legalității și asigurarea

drepturilor și libertăților constitu- : ționale ale cetățenilor ilustrează preocupările partidului și guvernului nostru pentru desăvîrșirea continuă, a ■ noilor relații sociale, pentru ridicarea pe trepte tot mai inalte a întregii opere de edificare socialistă din patria noastră.Izvorîte din realitățile și necesitățile obiective ale societății noastre, măsurile pe care le înfăptuim răspund în cel mai înalt grad intereselor poporului,- întăresc orînduirea noastră, adîncesc și perfecționează întregul proces de conducere a vieții sociale din țara noastră, dau un nou și puternic impuls .dezvoltării econo- .mice și social-culturale-.a întregii țări. Totodată, preocupările pentru dezvoltarea democrației socialiste asigură un cadru larg și a- decvat pentru afirmarea plenară a tu-turor forțelor creatoare ale națiunii, pentru înflorirea personalității fiecărui cetățean,' în spiritul înaltelor principii socialist.Dragi tovarăși,Vizita pe care dumneavoastră a și emoționantă manifestare a prieteniei româno-iugoslave — prietenie care își trage rădăcinile din- tr-Un îndelungat trecut de lupte și aspirații comune. Situate în ă- ceastă frămîntată zonă a Europei, popoarele noastre și-au putut păstra și afirma ființa națională numai printr-o eroică rezistență împotriva libertate, nală și progres social. Din ile istoriei, din suferințele îndurate, popoarele noastre au rămas cu o nestinsă sete de libertate și independență, pe care nu au reușit să o înăbușe nici chiar forțele întunecate ale fascismului în încercarea lor de a-și impune dominația brutală asupra Europei și dincolo de granițele continentului nostru.Victoria socialismului în țările . noastre a dat temeiuri noi și dimensiuni tot mai ample prieteniei româno-iugoslave, care și-au găsit un puternic izvor în noua orîndui- re, în dorința comună de a conlucra și coopera ca buni vecini, pe multiple planuri, în vederea reali-

ale umanismului
o facem în țara prilejuit o caldă

și îndelungată asupritorilor, independență luptă pentru națio- vitregi-
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lnolții oaspeți români întîmpinaji cu entuziasm de locuitorii orașului LiublianaTelefoto : Agerpres
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C Cele ce urmează se petrec în 
s preajma unei vechi așezări că-
> reia i-im fi putut spune și acum> „orășel" dacă in ultimii ani nu 
f s-ar fi produs modificări sub- 
t stantiale în structura și în di- 
k mensiunile sale. Peisajul ei, de 
k un rar pitoresc (acareturi vechi,
> turnuri ascuțite, brazi, un deal
> abrupt și stîncos în vîrful că- 
r ruia se pierd în ceata văzduhu- 
i lui ruinele unei cetăti medievale) 
C a fost racordat la modernitate> prin alăturarea unor arhitecturi> noi, realizîndu-se o armonie ur- 
f bană si în același timp istorică. 
? Orașul cu statuia lui Decebal — 
t pentru că acesta este semnul lui 
C de recunoaștere — părea să fie
> hărăzit doar unei dezvoltări de> centru administrativ al tinuturi-> lor Hunedoarei.
f De curînd, insa, la porțile ora- 
L șului a bătut un nou destin.
C Dincolo de cetatea Devei, un-
> deva pe malul drept al Mureșu-
> lui, acolo unde se despart dru-
> murile către Tara Moților și că- 
r tre cîmpiile Banatului, s-a insta- £ lat acum — „venind" în mare 
£ parte de la Luduș — un' mare> șantier. Constructorii pregătesc> o extensie industrială a orașului
> Deva, înscriind pe harta econo- 
f mică a tării prezenta unui nou t generator energetic, de primă 
i mărime : o termocentrală de> 800 MW. Așadar, pe stema ora-> șului își face loc, alături de scu- 
f tul lui Decebal, alături de efigia 
f vechii cetăti. simbolul electrici- 
f tatii: un fulger furat din mina
> lui Jupiter.
r în apropierea Devei, la Sîntu- 
? halm, se află confluenta Cernei 
C (Cerna de Mureș) cu Mureșul;> tot aici se întâlnește.și fluviul de> otel al Hunedoarei' cu alte im- 
f portante trasee economice (no- ? dul de cale ferată de la Simeria 
t . se află la 12 km de Deva). Și 
C iată, o nouă confluentă se va
> înscrie curînd in geografia lo-
> cului: conexiunea marii termo- £ centrale la traseele energetice ? care alimentează zona de vest a 
t tării. In felul acesta. Deva intră 
£ în constelația energetică a tării.
> Intermediind intre cărbunele
> Văii Jiului și echivalentul său 
? energetic, orașul își unește des- 
r ținui cu bazinul carbonifer de ? care o desparte Tara Hațegului. 
C Opt perechi de trenuri vor cir- 
i cula între Valea Jiului și Deva,
> aducînd în fiecare zi cele 12 000£ de tone de huilă necesare came- 
r relor de ardere ale termocentra- 
E Mihai CARANFIL

Pe baza hotărîrilor Conferinței Naționale a P.C.R., care a adoptat principiile cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-terito- riale a României și sistematizarea localităților rurale, și după adoptarea, de către Marea Adunare Națională a legii privind organizarea administrativă a teritoriului, în întreaga țară s-a desfășurat o largă activitate de partid și de stat pentru consultarea maselor asupra tuturor aspectelor legate de delimitarea municipiilor, orașelor și comunelor. Astfel, că urmare a studiilor temeinice efectuate sub conducerea comitetelor județene de partid si a comisiilor de partid și de stat desemnate în acdfct scop, comisii compuse din economiști, geografi, arhitecți, geologi, a consultării populației, analizării numeroaselor propuneri formulate cu acest prilej, s-a asigurat o delimitare și repartizare judicioasă a localităților. Urmărindu-se dezvoltarea tuturor orașelor țării, crearea condițiilor ca acestea să devină centre urbane puternice, cu o personalitate și un specific propriu, cu o viață social-economică tot mai intensă; urmărindu-se constituirea unor comune mari, cu o putere economică crescută, cu răspunderi largi pentru activitatea economică, socială și culturală organizată pe teritoriul lor — s-au stabilit tuturor localităților dimensiuni corespunzătoare, un profil social-economic adecvat resurselor locale, o bază materială cuprinzînd unități a- gricole de stat și cooperatiste, unități comerciale, de servicii, căi de comunicații, precum și dotări so- cial-culturale, care le vor permite să se dezvolte ca entități viabile, cu largi perspective în toate domeniile.„Perfecționarea structurii adminis- trativ-teritoriale — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu la sesiunea extraordinară a Marii Adunări Naționale din februarie 1968 ;— reprezintă o pîrghie importantă pentru realizarea la un nivel superior a funcțiilor organizatorice și politice ale ■ statului socialist, oferă un cadru prielnio progresului economic și social-cultural al țării, creează condiții pentru valorificarea deplină a resurselor și inițiativei locale, pentru participarea largă a maselor populare la conducerea activității de stat; în acest fel, democrația socialistă, caracteristică orînduirii noastre, va cunoaște o nouă dezvoltare". Noua delimitare a ora- s. șelor și comunelor, ținînd seama de opiniile exprimate de cetățenii români, maghiari, germani, în cadrul dezbaterilor care au avut loc, precum și de factorii economici și soeial-

culturali, este de natură să exercite, în cel mai înalt grad, o influență pozitivă asupra dezvoltării așezărilor respective, poate asigura creșterea continuă a bunăstării cetățenilor, înflorirea tuturor localităților în contextul progresului general al țării pe calea socialismului. Această organizare concretizează totodată concluziile bogatei experiențe cîștigate pînă acum și pre- întîmpină unele deficiențe constatate în funcționarea vechilor organe locale ale administrației de stat; ea exprimă cu putere spiritul novator, rațional, care stă la baza întregii opere de organizare administrativ- teritorială a tării.In toate județele, pe baza consultării oamenilor muncii, comisiile de partid și de stat au definitivat propunerile privind organizarea orașelor și comunelor, care au fost pe larg dezbătute și apoi aprobate în plenarele partid și populareRecent, a examinat propunerile populare județene și a adoptat ho- tărîri cu privire la delimitarea municipiilor, orașelor și comunelor. Ți- nînd la curent publicul larg cu desfășurarea acțiunii de definitivare a configurației localităților, presa locală a publicat numeroase materiale, hărți legate de această acțiune, cit și hotărîrile Consiliului de Miniștri privind delimitarea administrativ-rte- ritorială a municipiilor, orașelor și comunelor din fiecare județ.în aceste zile au loc, în întreaga țară, adunări ale comuniștilor și deputaților din fiecare comună și localitate declarată oraș, pentru constituirea comitetelor orășenești șl comunale de partid, precum șl a consiliilor populare respective. Se încheie astfel noua organizare administrativ-teritorială a țării, înfăptuindu-se una din hot&rî- rile însemnate adoptate de Conferința Națională a partidului cu privire la perfecționarea conducerii vieții sociale în țara noastră.Pe ordinea de zi a adunărilor ce sînt probleme de constituirea

deconsiliilorcomitetelor județene în sesiuni ale județene.Consiliul de Miniștri consiliilor

vor avea loc maximă importanță : organizațiilor de partid orășenești și comunale și desemnarea — pînă la alegerile din toamnă — a comitetelor de partid respective, constituirea consiliilor populare orășenești și comunale, alegerea comitetelor executive și a comisiilor permanen-
(Continuare In pag. a n-a)
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Autostrada
București

Pitești

intens. Recent, în execuție a fost începerea turnă- de beton a păr-
Construcția autostrăzii București — Pitești se desfășoară într-un ritm graficul de consemnată iii fundațieiții carosabile din zonele Io- nești și Ciorogîrla. Pe șantierele autostrăzii se folosesc utilaje și instalații de mare randament, între care stații automate de preparare a asfaltului, combine de stabilizare a fundațiilor, precum și echipament electronic de trol a diferitelor faze ale ceselor tehnologice.Conform proiectului,sfîrșitul anului va fi terminată construcția sectorului București — Ciorogirla — Petrești în lungime de 36 km.(Agerpres)

con- pro-la

La invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, între 21 și 28 mai 1968 a vizitat Republica Socialistă România o delegație a Partidului progresist al oamenilor muncii (A.K.E.L.) din 'Cipru, formată din tovarășii Andreas Fantis, secretar general adjunct (conducătorul delegației), Ky- riakos Hristu, membru al Biroului Politic, și Grigorios Spiru, membru al Comitetului Central.Cu acest prilej delegația partidului A.K.E.L. a vizitat întreprinderi industriale, unități agricole și instituții culturale din județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Ilfov, s-a întîlnit cu reprezentanți ai organelor locale de partid și ai organizațiilor de masă.Delegația partidului A.K.E.L. din Cipru a fost primită de tovarășul Nicolae Ceaușescu, «secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român. De asemenea, a avut discuții la Comitetul Central al Partidului Comunist Român cu tovarășii Chivu Stoica, membru al Comitetului Executiv. aP Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Bujor Sion, șefi de secție la C.C. al P.C.R.în cadrul convorbirilor tovărășești ocazionate de aceste întîlniri, părțile s-au informat reciproc a- supra activității celor două partide și au făcut un schimb de păreri cu privire la probleme de interes comun, ale situației internaționale actuale și ale mișcării comuniste și muncitorești mondiale.Delegația partidului A.K.E.L. din Cipru a înfățișat lupta poporului pentru independență și suveranitate deplină, pentru integritatea teritorială a Ciprului, stabilirea și garantarea drepturilor ciprioților turci, pentru desființarea bazelor militare străine și demilitarizarea insulei, pentru dreptul poporului de a-și, hotărî liber viitorul, fără nici un amestec sau presiuni din afară.Reprezentanții P.C.R. au informat pe oaspeți despre activitatea pe care o desfășoară partidul și poporul român pentru transpunerea în viață a programului elaborat de Congresul al IX-lea și Conferința Națională privind desăvîrșirea construcției socialiste și dezvoltarea

multilâterală a țării. Oaspeții au fost informați, de asemenea, despre preocupările conducerii partidului privind perfecționarea activității în toate domeniile construcției socialiste, pentru dezvoltarea continuă a democrației socialiste, în cadrul schimbului de păreri privind situația internațională actuală, părțile au relevat importanța și necesitatea unirii tuturor forțelor revoluționare, progresiste și democratice ale omenirii contemporane, a întregului front antiim- perialist, și în primul rînd a partidelor comuniste șl muncitorești, în lupta pentru zădărnicirea planurilor agresive ale imperialismului, pentru triumful cauzei păcii, democrației și progresului. Ele și-au reafirmat solidaritatea cu popoarele care luptă împotriva exploatării și asupririi coloniale, a politicii neocolonialiste a imperialiștilor, pentru libertate, independență și afirmarea ființei naționale.P.C.R. și partidul A.K.E.L. și-au exprimat solidaritatea deplină cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii S.U.A., pentru libertatea și independența patriei sale, pentru dreptul de a-și hotărî singur destinele.Partidul Comunist Român și partidul A.K.E.L. au reliefat necesitatea unor noi și perseverente eforturi pentru restabilirea și întărirea unității și solidarității internaționale a mișcării comuniste și muncitorești. Cele două delegații apreciază că o importanță vitală pentru înfăptuirea acestei unități o are promovarea și statornicirea între partidele comuniste a unor relații bazate pe principiile marxism-leninismului și internaționalismului proletar, pe respectarea deplină a independenței și egalității în drepturi a fiecărui partid. ,Părțile au apreciat cu satisfacție relațiile prietenești existente între Partidul Comunist Român și partidul A.K.E.L. și și-au exprimat dorința de a le dezvolta în continuare. Cu acest prilej s-a subliniat însemnătatea lărgirii relațiilor politice, economice și culturale dintre Republica Socialistă România și Republica Cipru, ceea ce corespunde intereselor celor două popoare, cauzei păcii și cooperării internaționale,
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Ca organizații profesionale grupînd cvasitotalitațea angajaților (muncitori și funcționari) și, alături de ei, pe elevii școlilor profesionale și tehnice, adică o masă de circa 5 milioane de oameni ai muncii, sindicatele reprezintă astăzi în mod firesc o forță socială deosebit de importantă în statul nostru.„Prin întreaga lor activitate — a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu la Congresul sindicatelor din 1966 sindicatele trebuie să dezvolte rîndul oamenilor muncii conștiința dc proprietari ai mijloacelor de producție, spiritul de răspundere pentru elaborarea planurilor de producție, pentru gospodărirea fondurilor financiare, a tuturor mijloacelor materiale ale întreprinderilor, pentru bunul mers ai întregii activități economice... Paralel cu activitatea de organizare și mobilizare în muncă a maselor largi de salariați, în vederea creșterii continue a producției de bunuri materiale — baza asigurării bunăstării întregului popor — organizațiile sindicale au datoria de a se preocupa continuu de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii, de satisfacerea cerințelor și nevoilor lor în continuă creștere, de realizarea în fapt a drepturilor pe care societatea socialistă le asigură tuturor celor ce muncesc". Rolul sindicatelor— enunțat într-o formulă sintetică— este deci acela de a milita pentru realizarea intereselor generale ale societății și de a reprezenta multilateral și eficient interesele angaja- ților din sfera muncii și a vieții sociale.în configurarea lui concretă și în modalitățile Iui de realizare, acest rol nu constituie însă un dat invariabil, ci evoluează și se transformă în raport cu condițiile fiecărei etape de dezvoltare, adaptîndu-se mereu cerințelor vieții. în ultima vreme în poziția sau în funcțiile sindicatelor s-au produs o serie de mutații de o largă semnificație. După cum se știe, printr-o reformă legislativă intervenită acum cîțiva ani, s-a procedat Ia o redistribuire a atribuțiilor în materie de protecție a muncii, în așa fel îneît controlul de stat asupra respectării normelor și măsurilor _ de protecție a muncii să fie exercitat de către organe de stat specializate (care astăzi sînt inspectoratele pentru protecția muncii din cadrul Ministerului Muncii nou înființat), sindicatelor revenindu-le exercitarea ■ controlului obștesc în acest domeniu. Totodată, recent, și anume tot cu prilejul creării Ministerului Muncii ca organ central de specialitate al administrației de stat în domeniul muncii și ocrotirii sociale, atribuțiile privitoare la asigurările sociale au tregut, asupra acestui rriinister, prevăzîndu-se că în ce privește activitatea referitoare la trimiterea oamenilor muncii la odihnă și tratament balneoclimateric, ministerul o va desfășura împreună cu Consiliul Central al U.G.S.R. Pe de altă parte, printr-o serie de modificări legislative adoptate sau preconizate în ultima vreme, s-a asigurat ori se va asigura participarea reprezentanților sindicatelor ca membri cu drepturi depline în organele de conducere colective ale. organizațiilor economice de stat și ale celor mai importante organe ale administrației de stat.Din cele de mai sus se desprinde că schimbările amintite pot fi grupate în două mari categorii. Prima cuprinde unele măsuri prin care sindicatele au fost degrevate de anumite sarcini cu caracter precumpănitor administrativ, ce nu puteau li duse Ia îndeplinire cu metodele ce le sînt proprii în calitatea lor de organizații obștești și care, în plus, le dispersau atenția. în felul acesta, activitatea sindicatelor a fost reașezată pe coordonatele ei firești. A doua categorie de schimbări este constituită dintr-o succesiune de acte de însemnătate deosebită, prin care — la toate nivelurile — se asigură prezența activă a reprezentanților sindicali în organismele economice și administrative. Esențial este însă că, în ambele cazuri, schimbările intervenite acționează în aceeași direcție, contribuind la creșterea rolului reprezentativ al sindicatelor, la adîncirea și extinderea posibilităților de. realizare a funcției lor de apărători ai intereselor angajaților, legate de condițiile lor de muncă și de trai, și. de inițiatori și susținători ai măsurilor menite să ducă la îmbunătățirea a- cestor condiții. Acest rol al sindicatelor ca organizații profesionale reprezentative ale angajaților. constituie, după părerea, noastră, trăsătura cardinală a fizionomiei sindicatelor în condițiile actuale.Rolul sindicatelor de reprezentare a maselor de angajați și rolul lor de apărare a intereselor acestora și ale întregii societăți socialiste sînt de nedespărțit sau, mai bine zis, nu constituie decît două fațete ale uneia și aceleiași funcții fundamentale a sindicatelor, căci, evident, reprezentarea nu este un scop în sine, iar atunci cînd oamenii muncii ales pe reprezentanții lor sindicali și îi învestesc, prin urmare, cu încrederea lor, ei o fac tocmai și numai pentru ca cel astfel mandatați să le reprezinte interesele și să le promoveze neabătut. De aceea tocmai este important că în organele în care lucrează, oricare ar fi acestea, reprezentanții sindicali să adopte întotdeauna o poziție de natură a oglindi cît mai fidel interesele societății și ale oamenilor muncii ai căror exponenți sînt și, în consecință, să abordeze fiecare problemă, fiecare propunere prin prisma acestei viziuni specifice.Sindicatele își înfăptuiesc rolul de apărare a Intereselor angajaților, mai ales prin îndeplinirea sarcinilor lor economice, a- dică prin sprijinirea multilaterală și activă a întreprinderilor în realizarea indicatorilor de plan cantitativi și calitativi, precum și a oricăror sarcini specifice și prin mobilizarea colectivului de muncă la realizarea acestor sarcini. într-adevăr, este incontestabil că — la noi — orice măsură de natură a contribui la mai buna organizare a producției și a muncii, Ia creșterea potențialului întreprinderii, într-un cuvînt, la sporirea eficienței sale, nu poate să nu se repercuteze în mod favorabil asupra colectivului de angajați (prin creșterea cîștigului realizat, îmbunătățirea condițiilor de muncă etc.), iar în cadrul măsurilor aplicate pentru perfecționarea planificării și conducerii economiei naționale, interdependența dintre cei doi factori se va accentua 

dr. Leonid MILLER

tot mai mult. Iată de ce este unanim recunoscută obligația sindicatului de a sprijini, cu toate puterile sale, rezolvarea problemelor privind îndeplinirea planului de producție, reducerea prețului de cost, îmbunătățirea calității produselor, creșterea productivității muncii, într-un cuvînt, efortul pentru obținerea unei cît mai înalte eficacități a activității e- conomice. între nivelul acestei eficacități și nivelul de trai al salariatului este o legătură directă, foarte ușor de demonstrat.Sindicatele acționează direct ca promotori ai intereselor angaja- ților și prin îndeplinirea acelor sarcini, multiple și variate, carg pot fi grupate sub denumirea’de sarcini sociale. Aci se încadrează, în primul rînd, diversele sarcini legate de aplicarea legislației muncii și concretizate în tot atîtea probleme în care sindicatele au a-și spune cuvîntul, cum ar fi bunăoară stabilirea programului de lucru, a repausului pentru masă, a schimburilor, aprobarea — în cazurile excepționale prevăzute de lege, și numai atunci — a efectuării de ore suplimentare, programarea concediilor de odihnă, aprobarea normelor de muncă, încadrarea muncitorilor în categorii de calificare, acordarea pre- miilo'r, eliberarea și completarea carnetelor de muncă, exercitarea controlului obștesc asupra respectării normelor de protecție a muncii, ca și a legislației muncii' în general și sprijinirea angajaților în valorificarea drepturilor lor legale, inclusiv prin rezolvarea atentă și competentă a sesizărilor lor. Tot aci trebuie menționată, ca un compartiment important al muncii sindicale, preocuparea pentru crearea și dezvoltarea serviciilor (anexelor) sociale din întreprinderi, precum : fondul locativ propriu, cantine, creșe și cămine de copii, cabinete sau laboratoare de a- daptare profesională.Recent, la Consfătuirea ținută la Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor s-a subliniat că „activitatea sindicatelor... reprezintă un tot unitar, în a cărui coloană vertebrală se împletesc string economicul cu socialul", arătîndu-se, totodată, că această împletire, ca și „însăși menirea sindicatelor, ne obligă să conturăm cu mai multă atenție locul problemelor sociale în activitatea lor“.Pentru ca sindicatele să-și poată îndeplini cu succes sarcinile menționate e necesar, în primul rînd, ca ele să înțeleagă pe deplin rolul lor, în felul înfățișat mai sus. într-o.serie de întreprinderi și instituții șe mai ’ întîmplă însă ca, nedînd dovadă de o atare înțelegere, comitetele sindicatelor sau unii membri ai lor să nu se ocupe cum trebuie de problemele producției sau să nu reacționeze la problemele ridicate de anumiți muncitori sau funcționari, să nu intervină potrivit posibilităților existente pentru soluționarea lor corectă și o- perativă și, în general, să nu manifeste spirit de inițiativă, ci, preferind să nu-și ia nici o răspundere și preocupate, mai ales, de a nu contrazice conducerea unității, aleg calea minimei- rezistențe, calea de a expedia problemele, invocînd diferite pretexte sau trimițîndu-i pe cei în cauză la diverse organe din afara unității. Mărturie stau numeroasele cazuri în pasivități organelor unități — ori foruri și de stat primesc 
care — din pricina acestei a unora di-trc membrii sindicale din cadrul unor foruri sindicale superioare, locale și centrale de partid reclamații

(Urmare din pag. I)te, dezbaterea și aprobarea programului activității viitoare. Adunările trebuie să aibă un pronunțat caracter de lucru, să dezbată cu seriozitate sarcinile comuniștilor, deputațllor, ale tuturor oamenilor muncii pentru întărirea activității de partid și de stat, pentru dezvoltarea localității respective, să pună întreaga colectivitate în cunoștința noilor sarcini, mobilizînd-o la îndeplinirea lor. Este de datoria comitetelor județene de partid, a consiliilor populare provizorii, să a- sigure pregătirea temeinică a adunărilor, astfel îneît sarcinile actuale și de perspectivă să fie clar și precis conturate, să determine discuții și propuneri la obiect, cu deplină eficacitate pentru bunul mers al treburilor locale. 4Pe primul plan al preocupărilor consiliilor populare provizorii și ale organizațiiloi- orășenești și comunale de partid stă, firește, activitatea economică. Pentru ca sarcinile în această direcție să poată fi îndeplinite, este de primă urgență desemnarea planurilor și bugetelor noilor comune și .orașe pe anul 1968, efectuarea lucrărilor de predare-pri- mire a bunurilor materiale și bănești, ca și studierea problemelor ce se ridică în legătură cu planul și bugetul pe anul viitor.în atenția organelor de partid și de stat din orașe trebuie să stea, mai cu seamă, dezvoltarea economiei orașelor respective, organizarea științifică a producției și a muncii în unitățile productive, îndeplinirea ritmică a planurilor și a sarcinilor privind îmbunătățirea calității produselor, desfășurarea unei activități eficiente.în noile condiții, viața a comunelor se bazează, rînd, pe existența, în raza fiecărei comune, a mai multor cooperative a- gricole, brigăzi S.M.T., ferme, unități ale cooperației meșteșugărești și de consum etc. Un asemenea volum de activitate presupune, înainte de toate, o preocupare deosebită din partea consiliilor populare pentru a ajuta conducerile C.A.P. și ale fermelor agricole măsuri 2_____eficientă a fondului funciar și a bazei materiale existente, îneît sarcinile să se realizeze atît global, cît și pe fiecare cultură în parte. în același cadru, se cer delimitate acțiunile agro-zoo-veterinare ce trebuie cuprinse în bugetele comunelor, concomitent cu însăși delimitarea cir

economiceeconomici în primul

în luarea unor ferme pentru folosirea a fondului funciar

in comisiile de deciziilor date precum și par- operațiunile de

feritoare la probleme simple. Ne referim la acordarea unor drepturi legale sau la alte probleme care, în realitate, nu comportau nici un fel de dificultăți și — în cadrul reglementărilor în vigoare — puteau ușor să fie rezolvate chiar în unitate, cu concursul activ al sindicatului.în continuare, aș vrea să însoțesc considerațiile de mai sus de cîteva propuneri. Astfel, mai întîi, după părerea mea, pe linia preocupării de a elibera sindicatele de unele atribuții, cu caracter mai mult statal, pe viitor nu ar mai fi cazul ca reconstituirea vechimii în muncă a anga- jaților pentru .perioade pe care nu le pot dovedi cu acte să se facă de comitetul , sindicatului.în aceeași ordine de idei, ni se pare că ar fi indicat ca, printr-o reglementare corespunzătoare, să fie inștituționalizată colaborarea sindicatelor cu organele teritoriale ale Ministerului Muncii: direcțiile județene și municipale și oficiile orășenești și de sector de municipiu-pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale, de curînd înființate. în prezent, după cum se știe, nu este legiferată decît participarea unui delegat sindical contestații împotriva în materie de pensii, ticiparea sindicală la repartizare la lucru.în sfîrșit, tot în gîndul de a se contribui la creșterea rolului reprezentativ al sindicatelor pentru apărarea consecventă a intereselor an- gajaților, mă întreb dacă nu ar fi nimerit să se prevadă posibilitatea revocării reprezentanților? sindicali electivi de către cei care i-au ales, atunci cînd, înainte de expirarea mandatului, aceștia și-ar da seama că cei astfel aleși n-au fost la înălțimea sarcinii încredințate ori, în general, nu au justificat încrederea ce li s-a acordat.Beneficiind de maturitatea lor politică, de autonomia care le este asigurată în îndeplinirea sarcinilor lor și abordînd problemele cu care sînt confruntate cu un înalt simț de răspundere, sindicatele din țara noastră au astăzi create toate premisele pentru a putea acționa cu hotărîre în direcția sporirii multilaterale a eficienței activității ce o desfășoară în folosul celor ce muncesc, ca factor viu și dinamic al progresului orîn- duirii noastre socialiste.

Imagine de la Muzeul GoleștiFoto : Dan Er. GRIGORESCU

Agențiile și filialele O.N.T. au în vînzare locuri de odihnă pentru stațiunile balneoclimaterice Sinaia, Bușteni, Predeal și Păltiniș. Prețurile sînt avantajoase. Tarifele pentru cazare și masă sînt reduse pînă la 15 iunie. Redus este și costul transportului pe C.F.R. șiI.T.A.,  pentru posesorii de bilete O.N.T.
cumscripțiilor sanitar-veterinare. Dar preocupările din domeniul agriculturii se întind pe o zonă mult mai largă. Ele presupun eforturi susținute pentru prevenirea și combaterea în continuare a efectelor lipsei de umiditate ; asigurarea furajelor, astfel ca șeptelul și producția animală să nu se diminueze ci, dimpotrivă, să crească în mod constant; întreținerea culturilor și combaterea dăunătorilor; realizarea producției de legume ; pregătirea campaniei de vară, care începe mai devreme anul acesta. Iată, așadar, o multitudine de îndatoriri ce se cer îndeplinite în cele mai bune condiții.între obligațiile primordiale consiliilor populare se înscrie îndatorirea de a rezolva operativ cererile ale

justificate ale oamenilor muncii. în actualele condiții, cînd comunele cuprind un număr mai mare de sate și o populație mai numeroasă, comitetele executive ale consiliilor populare comunale și președinții a- cestora, care sînt și primarii comunelor respective, trebuie să-și organizeze în așa fel munca în- cît să satisfacă la timp și în condițiile cele mai bune cerințele justificate ale locuitorilor. Un mijloc eficient în această direcție este organizarea de așa manieră a activității primarilor, îneît aceștia Să lucreze 1—2 zile pe săptămînă în fiecare localitate care a fost pînă a- cum centru de comună, precum și în satele mai îndepărtate de centrele de comună.Consiliile populare comunale au atribuții importante în organizarea vieții sociale. învățămîntul, bunăoară, pune o serie de probleme specifice între care. în primul rînd, crearea condițiilor pentru aplicarea legii privind generalizarea școlii de 10 ani și școlarizarea elevilor de la vîrsta de 6 ani. în acest scop se ri-

EXCEPTIONAIA 1010I
La viitoarea tragere excepțio

nală LOTO din 4 iunie se atri
buie, în număr nelimitat, auto
turisme „Volga", „Renault 10 
Major" și „Skoda 1000 M.B.", 
pentru variantele cu trei numere 
cîștigătoare din primele trei 
extrase. 1

Vor fi efectuate 10 extrageri 
a cîte 12 numere.

Pe lista premiilor acestei tra
geri sînt incluse și 55 de excursii 
pe Coasta Dalmației cu autocarul, 
de circa 16 zile fiecare.

Cu bilete seria F (20 lei) se 
poate participa la toate cele 10 
extrageri, în total 120 de numere; 
cu bilete seria G (10 lei) — la 
5 extrageri; cu bilete seria T 
(S lei) — la 4 extrageri; cu bilete 
seria A (2 lei) — numai Ia ex
tragerea a X-a, în total 12 numere 
extrase.

Iată cîteva amănunte privind 
categoriile de premii și condițiile 
de cîștig.

Posesorilor de buletine cîștigă
toare la faza I (seriile F și G) 
li se vor atribui autoturisme 
„Volga", în număr nelimitat; 
câștigătorii la extragerile fazei a 
11-a, deținători ai biletelor seria 
F și T vor primi autoturisme 
„Renault 10 Major", în număr 
nelimitat; cîștigătorii la extrage
rile fazei a 111-a, cuMlete seria 
F și A, vor beneficia de. auto
turisme „Skoda 1000 M.B.", în 
număr nelimitat.

PROIECIANTÎLOR »
Ministerul Industriei Meta

lurgice a inițiat un concurs de 
proiectare cu tema „Ferestre 
metalice pentru construcții in
dustriale".

Tema-program a concursu
lui poate fi obținută de la 
Serviciul pentru dezvoltarea 
ramurii industriale din cadrul 
Direcției tehnice din str. Aca
demiei nr. 7 București. Da 
aceeași adresă se primesc și 
proiectele pînă la 15 septem
brie 1968.

Concursul, cu participare 
nelimitată, este dotat cu premii și mențiuni a cîte 18 000, 14 000 
10 000 și respectiv 6 000 lei.

dică — atît din fonduri centrale, cît și din contribuția voluntară — noi școli în toate județele tării. Deoarece se constată că unele din aceste construcții sînt rămase în urmă, este important să se analizeze situația fiecărui șantier, astfel ca lucrările să se încheie definitiv pînă la 15 august.Este vorba, apoi, de întregul sector al deservirii populației. Noile comune trebuie să dispună de unități sanitare bine dotate și încadrate, care să asigure un cît mai larg acces la asistenta medicală. Pentru magazinele din comune, cooperația de consum este chemată să asigure o cît mai bună aprovizionare, urmărind îndeaproape livrarea tuturor mărfurilor

bb?.w:bcontractate cu industria. Cu un deosebit interes așteaptă locuitorii comunelor și măsuri privind îmbunătățirea prestărilor de servicii. Potrivit, cerințelor și posibilităților locale, este necesar să se organizeze pretutindeni un număr cît mai mare și mai variat de ateliere. Totodată, crearea condițiilor ca piețele și tîrgurile să se țină cu regularitate, potrivit tradițiilor locale, va oferi locuitorilor satelor noi posibilități de a-și valorifica produsele și de a se' aproviziona cu cele necesare.Organizarea noilor comune pune în fața consiliilor populare problema sistematizării acestora, dezvoltării lor armonioase, pe baza unor planuri de perspectivă care să asigure repartizarea rațională a obiectivelor economice, a dotărilor social-culturale și tehnice-edilitare. în acest scop, urmează să fie definitivate schițele de sistematizare, demareîndu-se vetrele de sat, pe care se vor ridica diferite construcții, cu respectarea riguroasă a prevederilor legii cu privire la a- părarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole. întrucît mărirea

Să recapitulăm, pe scurt, faptele : în ediția din 2 aprilie a ziarului nostru a apărut articolul „Cînd samavolnicia întîlnește neputința celor chemați să facă dreptate". Arătam acolo că cetățeana Elena Ștefan, posesoarea unui ordin de repartiție, nu putea să intre în locuința ce îi fusese repartizată deoarece ea era ocupată, fără nici un titlu legal, de către cetățeanul Papa Haralambie. Mai arătam apoi că adresîndu-se procuraturii sectorului 5 (procuror șef V. Or
leanu), ca și procuraturii munic - piului București (procuror șef D. 
Popescu), cetățenei Elena Ștefan nu i s-a rezolvat cauza. „Este greu de admis, dar realitățile ne obligă să constatăm că foruri chemate să supravegheze modul în care legile statului sînt aplicate și respectate— scriam în articol — au o concepție neclară despre legalitate și despre misiunea lor. (...) în loc să intervină cu energie și fermitate în apărarea drepturilor lezate ale cetățeanului, în apărarea a însăși 
ideii de legalitate, aceștia le îneacă într-un vraf de hîrtii și de trimiteri de la Ana Ia Caiafa”. Trebuie să adăugăm că la data apariției articolului, datorită intervenției unor foruri superioare de stat. Elena Ștefan se mutase de trei zile în locuința ce îi fusese repartizată.Articolul nostru a fost bine primit de către opinia publică. Zeci de scrjsori și de telefoane sosite la redacție ne-au semnalat ulterior cazuri asemănătoare ; cetățeni care de luni — sau chiar de ani— încercau în zadar să valorifice un ordin de repartiție mulțumeau pentru „dezvăluirea unei racile ce amenința să se întindă" (declarația unuia dintre ei). Ei subliniau temeinicia criticii aduse organelor procuraturii și își exprimau speranța că spiritul legalității va ii . repus în drepturi și în aceastăzonă a litigiilor locative.Din păcate, nu aceeași reacție au avut-o cei în cauză. Avem în față două hîrtii, o scrisoare adresată ziarului de către procurorul V. Orleanu și o adresă (nr. 8995/760/1968) a Procuraturii Republicii Socialiste România, Direcția de supraveghere generală, semnată de procurorul șef al direcției, Felix Sechter. Ce susțin, în esență, cei în cauză ? Să începem cu procurorul șef al sectorului 5. Cu o candoare demnă de fecioara din Orleans, procurorul Orleanu scrie : „în această situa- țiune subsemnatul de ce mă pot face vinovat cînd stabilind cu cefti- 

densității construcțiilor este un o- biectiv de cea mai mare actualitate, trebuie întărită disciplina, respectarea strictă a prevederilor legale în ceea ce privește amplasarea construcții.’ ■. Pentru îndeplinirea tuturor a- cestor sarcini, în schemele de încadrare a județelor au fost prevăzut! tehnicieni de specialitate. Este extrem de important ca aceste cadre, de mare preț pentru asigurarea unei configurații judicioase a comunelor, să fie bine folosite și îndrumate.în noile condiții cresc considerabil atribuțiile comitetelor orășenești, ca șl ale comitetelor comunale de partid, existente acum în fiecare comună, se lărgește sfera lor de acțiune și de influență. Ele răspund direct și nemijlocit de desfășurarea 

activității pe toate planurile — economic, social-gospodăresc, cultural, de aplicarea politicii partidului și guvernului în localitatea respectivă. Nimic din ceea ce privește prezentul și viitorul localităților, mai ales atunci cînd este în discuție latura economică — întărirea econo- mică-organizatorică a C.A.P., înfăptuirea planurilor privind dezvoltarea multilaterală a acestora — nu poate rămîne în afara cîmpului lor vizual. O preocupare deosebită trebuie să manifeste comitetele comunale de partid pentru creșterea și întărirea continuă a rolului organizațiilor de partid din comune. între obiectivele lor trebuie să se situeze în permanență grija pentru întărirea rînduri- lor acestor organizații cu cei mai buni, cei mai înaintați țărani, intelectuali, specialiști din comună — bărbați și femei, tineri sau mai vîrstnici, români și de alte naționalități. Stabilirea unor obiective precise, potrivit necesităților reale din fiecare unitate economică sau culturală, din fiecare- brigadă sau echipă ; explicarea importantei apărării consecvente și dezvoltării proprietății obștești;

„cea interesată”, așa

tudine ilegalitățile de mai sus (vom reveni — n.n.) și impedimentele în autorizarea evacuării administrative am respectat legea î” A respectat legea... Să vedem. Legea în vigoare este Decretul nr. 78 din 1952 privind normarea, repartizarea și folosirea suprafeței locative și reglementarea raporturilor dintre proprietari și chiriași. Articolul 33, aliniatul final, prevede : „Sînt de asemenea supuși evacuării pe cale administrativă cei care au ocupat o suprafață locativă cu de la sine putere". Avea Papa Haralambie vreun ordin de repartiție, singurul 
act care conferă unul cetățean 
dreptul de a locui într-un imobil 
administrat de I.A.L. ? Nu. Se încadrează în prevederile legii cazul lui ? Nu trebuie nici un fel de studii juridice pentru a răspunde: da. Care sînt sarcinile ce revin procuraturii în această situație ? Legea este limpede : „Evacuarea pe cale administrativă se poate efectua numai pe baza autorizării prealabile a procurorului, dată la cererea celor interesați". (D’. 78, art. 35, al. 1). Elena Ștefan, posesoarea ordinului de repartiție nr. 801 din 1 martie 1968 emis de S.G.L. N. Bălcescu,cum spune legea, a cerut procuraturii evacuarea lui Papa. Ce susține procurorul șef al sectorului 5 ? „...că adresa de evacuare, a 
consiliului popular către procura
tură, s-a făcut numai la intervenția mea..." Perfect 1 Dînsul a înțeles într-o anumită etapă să-și facă datoria ; dînsul este cel care a ce
rut S.G.L. să-i ceară (deficiența de stil reflectă deficiența unei practici — dar aceasta este altă poveste 1) evacuarea. S.G.L. solicită procuraturii evacuarea. Oricît de straniu ar părea, procurorul Orleanu pune pe această solicitare o apostilă : „Nu se execută” (...evacuarea cerută de el însuși). Logic, există două posibilități: sau a cerut solicitarea evacuării fără să cunoască speța (și atunci se face, 
vinovat de incompetență) sau a cerut-o împotriva convingerii sale 
(și atunci se face vinovat de lipsă 
de răspundere). Teriium non da- tur 1 Iar atît una cît și cealaltă sînt culpe profesionale.Dar să trecem mai departe: ce înțelege V. Orleanu prin „ilegalitățile de mai sus"? Elena Ștefan a depus cererea de extindere cu 48 de ore după expirarea termenului legal. S.G.L. a socotit — pe bună dreptate, afirmăm noi — că nu este cazul să aibă o atitudine oarbă, birocratică și, considerînd situația din toate punctele de vedere, i-a repartizat spațiul respectiv. Aceasta este „ilegalitatea" invocată nu numai de către procu- rorul-șef al sectorului 5, ci și de ■■ ’'cătfăr ■’■ ■dîfSâțiâ- --suh-numită ’ din Procuratura generală în adresa a- mintită. Groaznică ilegalitatel Bănuim că tovarășii respectivi au nopți de coșmar cînd își amintesc de această nemaipomenită „încălcare a legii” pe care au cunoscut-o. Auzi, să se emită un ordin de repartiție în aceste condiții; pînă unde poate ajunge nerespec- tarea legiilGeometria cunoaște metoda de demonstrație numită „ab absurdo”. S-o aplicăm și aici. „Ab absurdo” să presupunem că Elena Ștefan avea un ordin nelegal. Bine. Dar 
Papa nu avea nici măcar un or
din nelegal. Papa se încadra, întru totul, în prevederile art. 33 din D. 78, prevederi citate mai sus. 
De ce nu a fost evacuat? „Cererea celor interesați", așa cum spune legea, exista. Nu cunoaștem răspunsul procuraturii.Aici, argumentele lui V. Orleanu se conjugă, cum am arătat, cu 
întărirea și adîncirea continuă a democrației socialiste ; intensificarea muncii politice pentru ridicarea conștiinței socialiste a maselor — iată sarcini de mare însemnătate ale organizațiilor de partid.Un rol de seamă în educația politică a maselor din mediul rural revine căminelor culturale, așezăminte care, prin profilul lor, prin posibilitățile materiale de care dispun, pot aduce o contribuție hotă- rîtoare la înflorirea vieții spirituale a^ satelor noastre. Instituții cu vechi rădăcini în satul românesc, ele sînt chemate să se înscrie în noile dimensiuni ale vieții de azi, dezvoltînd procesul de formare a conștiinței socialiste, de formare a noii fizionomii a țăranului. Căminului cultural comunal îi revine și misiunea de a coordona activitatea cultural-artisti- că din satele cărora le aparține. Con- centrînd în jurul său toate forțele intelectuale de pe teritoriul în care activează, beneficiind de sprijinul competent al tuturor specialiștilor, situîndu-se întotdeauna în centrul actualității, această instituție trebuie să-și asume de aci înainte rolul de ferment al vieții spirituale a satului.într-un asemenea moment — ho- tărîtor pentru succesul acțiunii de importantă națională pe care o reprezintă reorganizarea administra^ tiv-teritorială — un rol primordial are calitatea cadrelor chemate să realizeze noile sarcini economice-politice și sociale din orașe și comune.în orașe, organele locale de partid și de stat au misiunea de a ridica la un nivel de civilizație tot mai înalt viața a zeci și zeci de mii de cetățeni, ceea ce impune extinderea continuă a sferei de activitate, rtiărirea aportului la soluționarea multiplelor probleme pe care le ridică modernizarea — în sensul cel mai larg — a orașelor, cuprinderea în obiectiv a tot ce este important pentru oameni și viața lor.în comune, secretarului comitetului de partid îi revin, de asemenea, — în cadrul noii organizări — sarcini politice, profesionale și organizatorice complexe. Legat direct și nemijlocit de întreaga viată a comunei. secretarul de partid trebuie să fie bine pregătit din punct de vedere ideologic, politic și cultural, un om demn, stimat și, totodată, un bun gospodar. Aceleași calități trebuie să le aibă și președintele comitetului executiv al consiliului popular — primarul. Sub îndrumarea și supravegherea tiv, al cărui se desfășoară economică și comitetului execu- conducător este, întreaga activitate gospodărească din

in- Ca-le- așa »își

cele ale Direcției de supraveghere generală. Și nu numai aici. In adresa direcției se scrie: „Considerăm că în rezolvarea cererii lui Elena Ștefan nu era indicat ca organele procuraturii să acționeze în vederea evacuării pe cale administrativă a lui Papa Haralambie și punerea în executare a ordinului de repartizare emis pe numele E- lena Ștefan deoarece:— ordinul de repartizare fusese emis cu nerespectarea prevederilor legii (vezi mai sus — n.n.) ;— Elena Ștefan se adresase instanței de judecată pentru punerea în executare a ordinului respectiv, iar Papa Haralambie introdusese la rîndul său acțiune pentru declararea nulității ordinului".(Nu mai reproducem și pasajul din scrisoarea pro’curorului șef al sectorului, pasaj ce se referă la a- celași aspect, atît pentru că în esență coincide cu citatul de mai sus, cît și pentru a nu-1 expune ridicolului. Stilul domniei sale dică o lectură necritică a lui ragiale...).Să analizăm opinia despre galitate a unor oameni care, cum arătam în primul articol, cîștigă existența, primesc salariu ca să vegheze la respectarea legalității". Eu, X., abuziv șl — asta este foarte important! — cunoscător al punctului de vedere al procuraturii, vreau să ocup un a- partament la care n-am nici un drept. Sparg ușa, mă instalez și, după un ceas, merg la tribunal 
unde îl chem în Judecată pe po
sesorul ordinului de repartiție. Cît timp va dura procesul — și un proces poate dura... — nimeni nu-mi va face nimici Pot dormi liniștiri „Cu legea pre lege călcînd* îmi fac mendrele ca într-un nou tîrg al lui Cremene. Organul de procuratură veghează somnul meu — vinovat — .liniștit.Nu putem încheia aceste rînduric. fără a releva și o altă față a celor două scrisori. Iată două citate:„Trebuie arătat că urmare a- cestor critici eronate și a ignorării legii (sici), a doua zi după publicarea articolului un număr mare de cetățeni cărora de o lungă perioadă de timp li s-a respins de procuratură punerea în executare a ordinelor de repartiție pe calea evacuării administrative ei urmînd a se adresa justiției în acest scop (exact ceea ce demonstram în' articol, că oamenii sînt „trimiși de la Ana la Caiafa” — n.n.) (...) s-au prezentat la procuratura locală, la procuratura municipiului șl chiar la Procuratura R.S.R. pentru a cere,^..) aprobarea evacuării administrative(...). Doci iată cum a- cest articol la avut urmări necorespunzătoare (...) știrbind astfel prestigiul unor organe ale statului socialist”. (V. Orleanu).„Modul cum au fost prezentate problemele în articol este de natură a aduce atingere prestigiului instituției noastre (...)". (Procuratura generală — Direcția de supraveghere generală).Două probleme:1. După ce am văzut care este concepția despre legalitate și despre responsabilitate a unor proci’ rori, avem prilejul să constatăm șl care este părerea lor despre „prestigiul instituției”.2. Cine „aduce atingere* prestt- giului procuraturii? Critica sau faptele care au făcut ca procuratura să fie criticată?Opinia publică are un cuvînt de spus.
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localitatea respectivă. Cu cît va fi mai ancorat în realitate, cu cît va ști să pătrundă mai adînc sensul fenomenelor economice și sociale, cu cît va ști să le analizeze mai bine și să extragă concluzii generalizatoare, cu cît va apela mai intens la metodele muncii colective și la consultarea maselor — cu atît munca primarului va fi mai eficientă și se va bucura de concursul nelimitat atît al colaboratorilor apropiați, cît și al acelora care i-au încredințat mandatul de diriguitor al treburilor obștești.Adunările de constituire a noilor organe trebuie să marcheze, în fiecare oraș și în fiecare comună, începutul unei cotituri în muncă pe toate planurile. Este deci deosebit de important ca întreaga componență a organelor locale de partid șl de stat să fie corespunzătoare, în- mănunchind oameni în stare să rezolve cu competență, cu inițiativă și spirit de răspundere toate problemele pe care viața le ridică zi de zi. Acești oameni trebuie să înțeleagă că noua structură organizatorică nu reprezintă numai o formă nouă, ci mai cu seamă un conținut nou al muncii de conducere a treburilor obștești, că ea exprimă o concepție avansată în acest domeniu și presupune, ca atare, un stil de muncă suplu, mobil, operativ, degrevat de rutină și închistare birocratică, deschizător de largi perspective, trăsături ce caracterizează întreaga politică și activitate a partidului nostru.Este neîndoielnic că întreaga acțiune de reorganizare adminis- trativ-teritorlală a țării, de delimitare a orașelor și comunelor va determina o creștere a nivelului muncii politice și educative, a activității administrative, o intensificare a preocupărilor pentru satisfacerea cerințelor multiple ale populației din orașe și din mediul rural. Noile organe de partid și de stat, în curs de constituire în orașe șl comune, au datoria să nu precupețească nici un efort pentru îndeplinirea exemplară a tuturor îndatoririlor lor. justificînd astfel încrederea ce le-a fost acordată de partid, de toți cetățenii care le-au dat mandatul de mare cinste de a conduce treburile publice în localitățile respective. Comitetele județene de partid, consiliile populare județene trebuie să îndrume și să a- jute îndeaproape organele de partid și de stat din comune și din noile orașe pentru organizarea în condiții cît mai bune a activității lor, pentru rezolvarea la nivelul cerințelor și exigentelor actuale a sarcinilor de mare răspundere ce le revin.
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în ansamblul măsurilor luate pentru îmbunătățirea activității în agricultura de stat, un rol important îl are crearea consiliilor de . administrație, organe colective de conducere, investite cu largi atribuții, cu menirea de a dezbate și hotărî deliberativ asupra tuturor problemelor legate de bunul mers al fermelor și sectoarelor întreprinderilor respective. Reunind cele mai competente cadre de specialiști care au înalta răspundere de a aplica în practică propriile decizii, consiliile de administrație asigură îmbinarea organică a măsurilor tehnice și economice, orientarea întregii activități în vederea măririi rentabilității fermelor agricole. îmbunătățirea structurii planului actual și de perspectivă, realizarea unor iijdici tehnico-economici în concordanță cu dezvoltarea bazei tehnico-materiale. în perioada care a trecut de la constituirea întreprinderilor și fermelor agricole de stat, unele consilii de administrație au acumulat o bogată experiență practică.Din discuțiile cu specialiștii de la Trustul I.A.S. Craiova, din întreprinderi și ferme agricole a reieșit că, în prezent, este în curs de cristalizare un- știi de muncă mai concret, operativ, eficient al' acestor organe. După cum ne-a relatat tov. Ion Bora, directorul trustului I.A.S., există o preocupare permanentă pentru aplicarea principiilor muncii colective, reu- șindu-se ca deciziile luate în principalele probleme ale dezvoltării întreprinderilor să fie un rezultat al sintetizării propunerilor membrilor consiliului și ale altor cadre din I.A.S. în acest sens, s-a apreciat ca pozitivă activitatea consiliilor de administrație ale întreprinderilor Segarcea, Băilești, Tr. Severin, Ro- bănești și altele. „Mulțl șefi de fermă, — spunea directorul trustului I.A.S. Craiova — și-au lărgit cadrul preocupărilor și, în calitate de membri ai consiliului de administrație, dau un sprijin prețios Ia analizarea și stabilirea măsurilor care interesează întreaga întreprindere. în această privință sînt însă multe de făcut, întrucît, o parte dintre ei nu manifestă încă suficient interes pentru rezolvarea problemelor care nu îi privesc direct. Unele consilii de administrație, înțelegînd greșit limitele autonomiei șefului de fermă, au admis . să se înscrie indici minimi în planurile de producție și financiare, realizabili fără eforturi deosebite, umflarea nejustificată a cheltuielilor, în așa fel îneît, în unele cazuri s-au prevăzut pierderi în ficii".Despre inițiativelor fermă- în hotăriri ale consiliului de administrație și despre modul cum se aplică în practică aceste hotărîri, ne-a relatat lucruri interesante tov. Constantin Biță. directorul I.A.S. Segarcea. „La noi, consiliul de administrație își bazează activitatea pe consultarea șefilor de fermă și a celorlalte cadre, astfel că hotărîrile nu mai sînt luate de către 1—2 persoane, cum se întîmplă adesea în vechile G.A.S. Dezbaterea prealabilă a măsurilor propuse asigură rezolvarea eficientă a problemelor curente, îmbinarea preocupărilor actuale cu cele de perspectivă. Ședințele de consiliu încep prin analizarea modului cum au fost îndeplinite sarcinile stabilite Ia ședința precedentă. Ca rezultat al acestui stil de muncă am reușit să valorificăm importante resurse de mărire a producției. Urmărind darea în circuitul agricol a noi suprafețe, am luat măsuri pentru defrișarea unor liziere, micșorarea drumurilor inutile, curți etc., recuperîndu-se 40 ha teren. Pe 55 ha de teren s^b nroductiv s-a plantat vi+ă de vie".Una din laturile Importante ale activității consiliului de administrație este organizarea cooperării și întrajutorării dintre ferme. Anul acesta, conform planului, întreprinderea din Segarcea avea de însămînțat pe terenuri din „baltă", 225 ha porumb și 195 ha floarea-soarelui. Ulterior au fost identificate alte 500 ha de pe care s-au retras apele. Întrucît ferma creată aici nu dispunea de mijloacele necesare pentru executarea urgentă a lucrărilor de pregătire a terenului si semănat, consiliul de administrație a antrenat multiple forțe și mijloace. Prin contribuția tuturor fermelor s-au trimis aici 50 de tractoare. în condiții grele de lucru au fost însămânțate peste plan 500 ha de porumb. Această realizare nu ar fi fost posibilă fără eforturile reunite ale tuturor fermelor. Colaborarea între ferme s-a extins și la reparațiile unor mașini și utilaje și, în mod deosebit, la combaterea efectelor secetei. Dună cum ne-a spus ing. Pănnș Anatolie, șeful fermei viticole, pentru udarea plantației tinere de viță de vie, consiliul de administrație a hotărît să fie utilizate toate mijloacele existente și la celelalte ferme și sectoare. Promptitudinea cu care au răspuns șefii de fermă la această acțiune a permis ca udările să se facă la timp.

Cheltuielile efectuate însumează circa 55 000 lei, dar eficiența economică este deosebit de mare dacă avem în vedere că tarea plantației a 3,5 milioane lei.Există însă multe Hi. de administrație care nu și-au definit un stil propriu de muncă, nu sprijină efectiv și eficient fermele agricole în rezolvarea unor probleme portante privind mai relațiile acestora cu toarele de deservire care le au în subordine directă. Cît de mari pot fi deficientele datorate carențelor în activitatea consiliului de administrație se

înfiin- costat
cons!-

liulul de administrație, care nu-și îndeplinește sarcina de a asigura conducerea unitară, competentă a activității întreprinderii. Cu toate că încă din iarnă se cunoștea că solul nu are • rezerve minime de umiditate, consiliul de administrație a tot așteptat... să pice ploaia.Cu toate că șl anul tre- aici au existat șupra- amenajate pentru iri- anul acesta nu s-au învățăminte din lipsu- semnalate, ignorîn- du-se, în continuare, necesitatea aprovizionării teh- nico-materiale pentru punerea în funcțiune a instalațiilor de irigat. Consi-
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constata la întreprm- agricolă de stat Co- Această mare uni-
loo de bene-materializareașefilor de

poate derea rabia. tate agricolă dispune de terenuri de prima calitate, „grase ca untul", cum spun localnicii. în plus, 3 500 ha sînt amenajate pentru irigat. Nimic mai firesc deci ca întreprinderea să dea producții mari și beneficii. Și totuși...— Avem în plan să dăm 2 600 000 lei pierderi — ne spune cu seninătate ing. Boțoiu Apostol, directorul I.A.S.De ce rezultă pierderi în loc de beneficii ? Cum este posibil ca o întreprindere agricolă care dispune de o puternică bază tehnico- materială, de numeroase cadre de specialiști și de terenuri de mare fertilitate să nu se situeze nici măcar la nivelul unei unități cu mult mai puține posibilități ?''Din analizele efectuate rezultă că principala vină pentru această situație de neconceput revine consi-

liul de administrație împăcat cu gindul că la Corabia nu se pot iriga 3 520 ha atît cît au fost a- menajate. în cadrul consiliului de administrație s-a discutat problema reparațiilor la sistemul de irigație, dar în loc să se efectueze o analiză minuțioasă, să se stabilească sarcini și răspunderi precise, timp de citeva ore s-a discutat aprins despre... decontările dintre ferme și sectoarele de deservire.Cît de mari sînt pagubele produse din cauza lipsei de previziune, datorită spiritului de autolihiștire și de cocoloșire ă lipsurildr, se poate deduce din faptul că față de o viteză medie zilnică de 200 ha irigate lă cît s-a ajuns în prezent, după ce s-a intervenit e- nergic din afară, la început se irigau abia cîte 50 ha.O bună parte din deficiențele existente se datoresc lipsei de preocupare pentru adoptarea și îmbunătățirea tehnologiei dife-

ritelor culturi și în primul . rînd a celor irigate. Tehno- . logul șef al I.A.S., ing. Cir- ■ tog Tiberiu, nu numai că nu s-a ocupat cu răspundere de această problemă, dar nici măcar nu a căutat să aplice tehnologia stabilită ■ de trustul I.A.S.,în ultimul timp, deși cu întîrziere, Departamentul I.A.S. și Trustul Craiova au acordat sprijin acestei întreprinderi. Este necesar ■ însă ca, în afara sprijinu- ■ lui pentru activitatea cu- ' rentă, organele tutelare să analizeze stilul de muncă al ’ consiliului de administra- . ție, să asigure prevenirea • lipsurilor și deficientelor ■ astfel ca, încă din acest an, ' I.A.S. Corabia să dea be- neficii, în loc de pierderi.Din analiza activității . .desfășurate de o serie de ■ consilii de administrație re- • zultă cît este de necesară ” și urgentă îmbunătățirea * activității sectoarelor de , deservire — mecanic și . A.D.T. — care nu satisfac < cu operativitate cerințele ’ fermelor agricole. ”După cum ne relata tov. j Constantin Glăvan, ing. • șef al Trustului I.A.S. Cra- < iova, în sectorul mecanic ' se lucrează încă funcțio- nărește, într-un singur schimb ajungîndu-se la si- . tuații cînd reparațiile ur- < gente se amînă, de pe o zi ,<pe alta. ’în afară de aceasta, încă ' nu • s-a clarificat sistemul * de decontare între fermele , agricole și sectorul meca- . nic, continuă să se ivească < discuții contradiotorii pri- < vind plata după prețurile ' de decontare actuale, insu- ’ ficient puse la punct. ‘— Pentru lucrările efec- <tuate de sectorul mecanic < plătim preturi exagerate — • ne spune ing. Constantin ' Stănescu, șef de fermă la ’ I.A.S. Redea. Am plătit 180 , lei numai pentru potcovitul < unui cal. Prea adesea fer- < mele sînt nevoite să apeleze < la sectorul mecanic deoa- ’ rece ne lipsesc unele scule “ și materiale strict necesare. , Dacă am fi dotați măcar cu < un aparat de sudură am fi < mai puțin tributari ateliere- ’ lor, pentru reparații curen- * te, care nu necesită condiții ‘ deosebite.Există și cazuri cînd. activitatea unor consilii administrație își fac l<jc rocrația, formalismul datorate în primul rînd cererilor exagerate de cifre și date din partea forurilor tutelare și a altor organe.— Cererile de date operative s-au înmulțit în ultima vreme — ne-a spus ing. Ilic Negoiță, directorul I.A.S. Redea. în plus, sîn- tem uneori „tutelați mărunt", în ce privește modul de rezolvare a unor sarcini.Rezolvarea cu promptitudine a multiplelor probleme ce cad în sarcina consiliilor de administrație ale I.A.S. necesită mult spirit de discernămînt pentru soluționarea problemelor majore, evitarea dispersării e- forturllor pe probleme minore. neesențiale, sau care cad în competenta directă a șefilor de fermă, înlătu- rîndu'-se astfel tutela măruntă asupra activității fermelor agricole.De asemenea, soluționarea sarcinilor mari care revin consiliilor de administrație necesită primul rînd, cestora să _. ... ______„răspundere ce le revine pentru bunul mers al activității pe întreaga întreprindere, să contribuie la adoptarea deciziilor optime și. mai ales, la îndeplinirea lor punct cu punct.
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lei. Apa Mureșului, 
captată și adusă aici 
printr-o deviere de un 
kilometru, ’ vaporizată 
apoi în uriașe cazane de 
presiune, va pune în 
mișcare turbinele si astfel va lua naștere cîn- 
tecul de orgă al unor 
înalte energii.

Cele două întreprin
deri care execută con
strucția ■ termocentralei 
(„Energo-construcții" și 
„Energo-montaj") s-au 
mutat la Deva după ce 
și-au încheiat misiunea 
la construcția termo
centralei de la Luduș. 
Aflați deci la a doua 
experiență în construc
ții aproape identice, oa
menii pe care-i întîl- 
nim aici nu sînt, cum 
s-ar putea crede, anga
jați pe un drum bătăto
rit. E poate în firea 
constructorilor neas
tâmpărul continuu, fuga 
de anchiloza rutinei. 
Rareori se întîmplă ca 
o soluție constructivă să 
se repete si de aceea 
activitatea este domi
nată de spiritul mobil 
al căutării, al ineditu
lui. Chiar și atunci 
cind constructorii au 
pur și simplu de repe
tat o operație, ea este 
trecută prin filtrul a- 
nalizei inteligente si al 
setei lor de perfecțiune.

Iată-i, de pildă, pe 
constructori în fata tineta dintre cele 
Importante faze : 
tarea primului 
(un cazan cu un 
de 660 de tone abur pe • oră — tone de abur, vă 
imaginați! — la o pre
siune de 140 de atmos
fere). Pentru prima da
tă în tară ei au folosit 
la Luduș metoda prea- 
samblării elementelor 
cazanului în blocuri 
spațiale. Dar în clipa în

care, aici la Deva s-au 
aflat in situația de a 
repeta metoda li s-a pă
rut că eă poate ft mai 
generoasă si au- proce
dat la perfectionarea 
ei. Pe platforma de 
preasamblare construc
torii montează acum si 
tevăria — operație ca
re include printre alte-

în de bi-

ca, *în membrii a- simtă întreaga

Inq. Constantin 
BORDEIANU

carcasa buncherelor. 
Sudura putea fi reali
zată prin procedee clasice — dar cu întîrzie- 
re. S-a ivit ideea de a 
suda în cochile. Numai 
că procedeul era pentru 
noi inedit. Va putea fi 
el însușit în timpul ne
cesar ? ne-am întrebat

mai 
mon- 
cazan 
debit

I>a Consiliul Superior al Agriculturii s-a analizat ieri mersul lucrărilor agricole de sezon și pe baza rezultatelor de pînă acum au fost stabilite acțiuni care trebuie să sc întreprindă în continuare, pentru asigurarea recoltei acestui an. Au luat parte tovarășii losif Banc, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Vasilc Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, Nicolae Gio- san, președintele Consiliului Superior al Agrioulturii, Mihai Gere, președintele Comitetului pentru problemele administrației locale, Bucur Șchiopu, ministrul Industriei Alimentare, conducători ăi unor organe centrale, directorii direcțiilor agricole județene, ai trusturilor zonale ale întreprinderilor agricole de stat, președinții uniunilor județene ale cooperativelor agricole, lucrători din Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Produo- tie, specialiști din institutele de cercetări.Din informarea prezentată și din dezbateri a reieșit că lucrările a- gricole de sezon se desfășoară ou intensitate și corespunzător condițiilor specifice din acest an. S-a indicat să continue lucrările de în- sămîntare pe toate suprafețele a- rabile, astfel ca nici o palmă de pămint să nu rămînă necultivată. . Deși în ultima perioadă a plouat, ceea ce a făcut ca solul să acumuleze cantități însemnate de apă, în toată țara continuă acțiunile de extindere a suprafețelor amenajate în vederea irigării și udării culturilor, în sprijinul acestei acțiuni, în afara mijloacelor existente în agricultură, diferitele ministere și organizații centrale au pus la dispoziția unităților agricole utilaje necesare irigării : 622 agregate de pompare, 650 vagoane cisterne pentru transportul apei, numeroase autocisterne cu care se pot face udări îndeosebi la legume, vită de vie și pomi, instalații de foraj cu care s-au executat suplimentar 155 foraje noi, iar alte 76 sînt în curs de executare. Totodată industria a livrat 1 232 instalații de aspersiune, 350 grupuri de pompare, 336 diferite pompe, 409 motoare și peste 190 km conducte.Datorită acestui sprijin și mun

cil harnice a țărănimii, pînă la 24 mai s-a aplicat prima udare pe o suprafață de 510 000 ha din care aproape 100 C00 ha peste prevederi, prin soluții provizorii. S-au creat astfel condiții pentru buna dezvoltare a plantelor și obținerea unor recolte bune. Udarea a doua s-a executat pe numai 40 la sută din suprafețe, ceea ce este cu mult sub posibilități. în cadrul ședinței s-au stabilit măsuri concrete privind grăbirea lucrărilor de amenajare a noi suprafețe, cît și folosirea mai bună a utilajelor de irigație pentru a se putea face udări pe suprafețe cît mai mari. S-a subliniat necesitatea de a se acorda o deosebită a- tenție măsurilor menite să asigure baza furajeră. Pe lîngă recoltarea la timp a tuturor furajelor, s-a indicat să se însămînțeze cu plante furajere toate suprafețele care se eliberează de culturile timpurii, în afara celor destinate a fi cultivate în toamnă cu grîu și alte plante ce se însămînțează toamna.în vederea sporirii producției de legume necesare aprovizionării populației și asigurării materiei*pri- me pentru industria de conserve s-a stabilit să se extindă suprafețele cu aceste culturi. Se vor cultiva succesiv, imediat după recoltarea legumelor timpurii, 40 000 ha cu tomate, varză și conopidă de toamnă etc. De asemenea, suprafețele din perimetrele irigate cultivate cu plante de cîmp și care se vor elibera mai devreme vor fi însămîn- țate sau plantate cu ceapă, covi, tomate și diferiteîntrucît vegetația este mai înaintată decît în alțl ani, de recoltare a culturilor în acest an mai devreme. De aceea s-a indicat ca pînă la 5 iunie să se termine reparatul tuturor utilajelor care vor fl folosite în această campanie. întreprinderile agricole de stat, stațiunile de mașini și tractoare și cooperativele agricole vor trebui să ia măsuri ca recoltatul să se desfășoare în așa fel ca să nu se înregistreze pierderi de boabe și să se adune în întregime paiele și pleava.S-au stabilit, de asemenea, unele măsuri care să asigure livrarea la timp a produselor agricole necesare bunei aprovizionări a populației.
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Stația de pompare a sistemului de irigație Catesca-Râtești are un debit de 520 litri de apă pe secundâ. Cu a|utorul acestei stații s-au irigat 600 ha de porumb ți plante furajere (Foto : Agerpres)
ale carcasei bunchere
lor.

Cu alte cuvinte, la experiența, . la rutina care-i orientează pe oamenii șantierului în depășirea unor inerente dificultăți tehnice, se adaugă necontenit noi investiții de inteligentă, 
examinarea acelor re

dorului acționează ca în 
fața unei operații noi, 
care-l 
plin. Iar sudurii nu i se găsește, la controlul 
Rontgen, nici o fisură.

Această atmosferă de 
lucru, realmente crea
toare, se datorește 
unui anumit spirit cul
tivat cu pricepere (nu

angajează din

Deva se înscrie

a tăria

le și cîteva mii de su
duri. Au lungit și au 
modificat platforma, 
astfel incit să se poată 
lucra concomitent la 
mai multe cazane. Re
zultă o economie de 20 
la sută din timpul re
zervat montării cazone
lor. Un timp ciștigat prin investiții de inteli
gentă.

Un ttnăr inginer îmi 
povestește, făcînd un 
bilanț sumar al ultime
lor săptămini, despre 
citeva din faptele stră
bătute de „atomii măr
eați" ai priceperii și 
inventivității.

— Am avut de sudat

ca oarecare îndoială. 
Mai repede decît în 
cele mai optimiste pre
supuneri, răspunsul a 
fost oferit de șeful unei 
echipe de sudori, Cons
tantin Vătășelu. Mai 
mult, el a îmbogățit 
procesul printr-o inter
pretare proprie. Nu e 
singurul exemplu. Un 
dulgher a conceput un 
sistem de tipizare a co- 
frajelor. Nu-l îndemna
se nimeni, omul singur 
a imaginat ingeniosul 
procedeu. Așa s-a putut 
scurta termenul de exe
cuție a cofrajelor pen
tru panourile de beton

surse de perfecțiune pe 
care le mai deține orice 
lucru aparent pus la punct. E loc pentru mai bine, reprezintă cuvin- 
tul de ordine al cons
tructorilor. Ii vezi lu- 
crind la zeci de metri 
înălțime sau în interi
orul unor cavități me
talice, executînd ope
rații ce par dictate de 
un invariabil automa
tism. Un sudor urmă
rește cu arcul voltaic 
al aparatului său o li
nie dreaptă, 
sute și mii 
Dar sudura 
este — fapt
— o artă. Mintea su-

Ca în alte 
de dăți... 

de calitate 
recunoscut

numai organizatorică 
ci și psihologică) de 
către conducerea. șan
tierului. Inginerul E- 
milian Cazacu, șeful 
șantierului Energo- 
construcții, experimen
tează acum unele elemente de organizare științifică avînd în centrul lor stimularea spiritului de inițiativă. Fire cercetătoare, ingi
nerul, tînăr încă, îmi 
spune — trecînd peste 
un păienjeniș de de
talii — că esențialul 
constă în a găsi acele 
soluții care să elimine 
spiritul rutinier, atitu
dinea de simplu exe-

culant, acel descura- 
jant „facem cum am 
mai făcut!“ Nu — sub
liniază el — oamenii 
trebuie racordați la 
cota ideilor celor mai 
noi, mai avansate, potrivit specificului dinamic al sectorului de construcții în care eficiența înaltă, accelerarea ritmului, nu se pot altfel obține decît înfăptuind mai bine, mai tehnic, ceea ce a inițial.Iată de li s-a dat 
proiectul 
nu este infailibil, că i- 
maginației proiectanți- 
lor trebuie să i se ală
ture imaginația lor, a 
celor care-l toarnă în 
beton. și oțel. Și în- 
tr-adevăr, multe soluții 
constructive aplicate pe 
șantierul de la Deva 
sînt substanțial îmbu
nătățite față de cele 
indicate în proiect. De
clanșat și stimulat, sen
timentul creației a în
locuit în multe împre
jurări execuția mecani
că, după o schemă 
dată, cu forța vie a 
muncii inteligente.

In timp ce-l ascultam 
pe inginerul Emilian 
Cazacu, am văzut în- 
tîmplător pe fereastră 
cum un om cu o cască 
de constructor neagră 
discuta înfierbîntat, 
trasînd cu degetul linii noi pe o schiță de exe
cuție, cu un altul care 
purta o cască de cu
loare albă (după cu
loarea căștilor primul 
era muncitor, al doilea 
inginer). Nu mi-a fost 
greu să înțeleg că sce
na la care asistam era 
ea însăși o dovadă — 
în peisajul cotidian al șantierului — a transferului reciproc de experiență șl a investițiilor de Inteligență.

mai modern fost conceputce oamenilor 
de înțeles că 

construcției

LA EXAMENUL
EFICACITĂȚII

0

Convorbire cu tov. Alexandru FODORsecretar al Comitetului județean Bihor al P.C.R.
Intreprinderile bihorene participă din plin la creșterea în ritm susținut a producției globale a industriei țării, a acumulărilor bugetului statului. Pentru 1968, de pildă, contribuția lor depășește 5 miliarde lei — industria județului Bihor aflîn- du-se într-un continuu proces de diversificare. în convorbire am urmărit o problemă „cheie" : cum se folosesc unele din căile de creștere a eficienței activității economice.— Dacă mă refer la sporul producției globale industriale acesta a fost în trimestrul I de peste 32 milioane lei, față de prevederile planului și de circa 14,5 la sută în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Accentuez, acest spor are o perfectă acoperire în creșterea producției fizice.Nu întîmplător s-a realizat o asemenea proporție pozitivă. Anul a- cesta, ritmul de creștere la productivitatea muncii, comparativ cu primul trimestru din anul trecut, s-a ridicat la circa 11 la sută. Totuși, întreprinderea de electrocentrale Oradea, IPROFIL „BIHORUL" și Fabrica de confecții Marghita, nu și-au îndeplinit planul la acest indicator. Un asemenea insucces nu se poate trece cu vederea și pune sub semnul întrebării eficiența măsurilor întreprinse în aceste întreprinderi pentru rior lui utilizarea cu randament supe- a mijloacelor tehnice și a timpu- de lucru.

— In privința folosirii timpului 
de lucru și întăririi disciplinei în muncă. întreprinderile și organiza
țiile de partid au avut de adus la 
îndeplinire o hotărîre a partidului și guvernului, din mai 1967...— Evident, am considerat de datoria noastră să analizăm aprofundat, comparativ, situațiile din întreprinderile județului înainte și după ho- tărîrea partidului și guvernului, să le analizăm la fața locului si să determinăm aplicarea riguroasă a prevederilor ei. Numărul actelor de indisciplină în muncă au scăzut substanțial. Aceste rezultate, desigur, nu pot constitui un motiv de automulțumire ci, dimpotrivă, îndeamnă la aplicarea unor noi măsuri pînă la diminuarea și completa lichidare a pierderilor de timp productiv. însă, completa lichidare a manifestărilor de indisciplină în muncă nu trebuie privită ca un scop în sine, ci ea trebuie să se materializeze în sporuri de producție. Pentru aceasta se impune acordarea celei mai mari atenții ritmicității procesului tehnologic, deoarece în u- nele întreprinderi din județul nostru anomalia orelor suplimentare se menține încă.în strînsă corelație cu creșterea productivității muncii, s-a redus substanțial nivelul prețului de cost — e- conomiile suplimentare realizate se ridică la peste 11 milioane lei. Accentul s-a pus, cum este și firesc, pe diminuarea cheltuielilor materiale de producție, a consumurilor specifice de materii prime șl materiale. în acest sens, se poate afirma că în industria județului s-a acționat în strînsă conformitate cu indicațiile conducerii de partid, potrivit cărora este necesar să se acorde cea mai mare atenție reducerii cheltuielilor de producție, a consumului de materii prime și materiale, aflate încă Ia un nivel nejustificat de mare. Referitor la consumul de metal, economiile se ridică la sute de tone, în condițiile în care normele au fost judicios stabilite și confruntate cu cele mai bune rezultate obținute în alte părți. Se disting în acțiunea de valorificare superioară a metalului, în primul trimestru, „Înfrățirea“-Ora- dea, cu circa 18 tone, „Metalica" și întreprinderea de echipament metalic pentru binale — ambele cu peste 6 tone economisite. Cît privește Uzina de utilaj minier din orașul dr. Petru Groza, ea deține recordul economiilor : peste 150 tone metal. Aceleași economii însemnate s-au consemnat și la alte materii prime importante, printre care cocs metalurgic, lînă, bumbac, piei, talpă.

I — S-a ajuns la... capătul pu
terilor în drămuirea fiecărui kg 
sau mo de materii prime si mate
riale ?— Economiile realizate nu pot acoperi risipa ce se mai întîlnește în u- nele întreprinderi Industriale. Să luăm, de pildă, Uzina de utilaj minier din orașul dr. Petru Groza. Ea este „campioană" Ia economisirea metalului, dar se află și pe primul loc la depășirea consumurilor de cocs metalurgic, feromangan, profile grele și mijlocii, diverse sortimente din tablă, electrozi de sudură. Ceea ce este mal grav, aceste depășiri inadmisibile se justifică... Se aduc ca argumente „derogările", lipsa unor spatii de producție șl alte cauze de ordin subiectiv. Or. toate acestea nu înseamnă decît neputința de a respecta niște norme bine stabilite, de a dirija cît mai eficient și rentabil desfășurarea procesului tehnologic.

I — Cheltuielile neeconomicoase 
au frînat reducerea prețului 
de cost. Unde s-au localizat ele și căror cauze se datoresc ?

Stăruie încă — în pofida unor

Ia
s-au

măsuri întreprinse — dobînzllo împrumuturile restante, care cifrat la peste 1,1 milioane lei. A- ceste împrumuturi sînt generate da existența stocurilor supranormative, a rebuturilor și deșeurilor, a produselor fără desfacere asigurată. Iată o situație. Uzina de utilaj minier, din cadrul Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, deținea în imobilizări aproape 1 milion lei, sub forma stocurilor supranormative de piese de schimb și obiecte de inventar fără mișcare, produse finite fără desfacere asigurată. Au existat și unele întreprinderi ale Ministerului Economiei Forestiere, care aveau credite restante de aproape 2 milioane lei, respectiv I. F. din Oradea și Beiuș. Iar fabricile „Textila" Crișana, de tricotaje „Miorița", „Solidaritatea" — Oradea și de confecții Marghita, toate din nomenclatura Ministerului Industriei Ușoare, dețineau împrumuturi restante de peste 3 milioane lei,Unele pierderi și cheltuieli neeconomicoase se datorează și faptului că nu peste tot s-a acționat pentru pre- întîmpinarea refuzurilor de mărfuri, domeniu în care se „remarcă" cîteva întreprinderi ale industriei ușoara — cu aproape 600 000 lei, ale industriei alimentare cu peste 310 000 Iei, ale industriei metalurgice cu 321 000 lei. Aici este vorba de neglijență, de slabă atenție din partea controlului de calitate, de lipsa calificării unor muncitori, de concesiile pe care unii maiștri șl tehnicieni le fac în procesul tehnologic.Pierderile mal sînt generate șl da faptul că 10 întreprinderi industriale mal dețineau utilaje inactive în valoare de aproape 17 milioane lei. Re- cordmene sînt fabrica „Refractara"- Aleșd, uzina „înfrățirea" Oradea, întreprinderile miniere Dobrești și O- radea. Unele din utilajele respectiva au fost date spre redistribuire, dar nu s-a văzut un efort susținut din partea întreprinderilor și a ministerelor tutelare pentru reactivarea acestora. Fiindcă vorbim de pierderi, trebuie spus că în 1967 întreprinderile industriale bihorene mai lucrau cu pierderi planificate de circa 73 milioane lei, ponderea deținînd-o întreprinderea minieră Oradea, cea de electrocentrale, Trustul de construcții, Industria cărnii Oradea. Studiile întreprinse — în. acțiunea de rentabilizare — au depistat rezerve de circa 30 milioane lei. Urmărindu-se aplicarea măsurilor stabilite, precum și depistarea altora, pînă la sfîrșitul anului trecut s-au cîștigat, prin rentabilizare, aproape 43 milioane Iei. în 1968 s-a intrat cu pierderi numai în cazul a 10 sortimente. Deci succesul este evident. Așa cum arată bilanțul primului trimestru, volumul acestor pierderi este în continuă scădere, ceea ce confirmă temeinicia acțiunii inițiate de partid și de stat. în continuare, trebuie închise toate canalele de Irosire a valorilor materiala amintite. Aceasta presupune Instaurarea unei exigențe maxime în angajarea banilor statului, stabilirea unor măsuri temeinice, neformale în cadrul fiecărei întreprinderi industriale. Tocmai prin asemenea măsuri energice, întreprinderea minieră O» radea a reușit să obțină un rezultat de prestigiu. Anul trecut, e» avea pierderi planificate de aproape 32 milioane lei. Pînă la sfîrșitul anului s-au lichidat, din aceste pierderi, circa 29,5 milioane lei, pentru ca în 1968 să nu mai aibă decît un sortiment nerentabil. Minerii de aici nu s-au plafonat însă. „Ștafeta" rezultatelor de valoare a fost preluată cu intensitate sporită în 1968. Productivitatea muncii a constituit același factor hotărîtor în combaterea pierderilor și pentru creșterea eficienței activității economice.— Vorbeați de eadstența surilor formale £n cadrul unor întreprinderi. Cum se manifestă ela si pe ce căi trebuie să acționeze, 
în continuare, organizațiile de 
partid în scopul maturizării eco
nomice a industriei bihorene T

__  S-a făcut un sondaj referitor Ia conținutul șl eficiența măsurilor cuprinse în unele planuri privind organizarea științifică a producției și a muncii. întreprinderii® au fost darnice în a stabili modalitățile cele mai elocvente pentru creșterea eficienței economice. S-au fixat 812 măsuri. Dar numai 44 la sută din ele aveau o eficiență economică clară, restul — pur și simplu — nu au nici un efect. Ce au urmărit „Refractara" din Aleșd, Fabrica de var Bihor, Fabrica de ulei Oradea și alte întreprinderi, care la măsurile stabilita nu au calculat nici o eficiență economică ? Numai formalismul este de vină. Cadrul în care organele șl organizațiile de partid trebuie să acționeze în scopul creșterii eficienței activității economice este cunoscut. Acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii se află în plină desfășurare, pe bază de studii a- dînclte și măsuri multilaterale. Ca urmare, ceea ce se impune din partea organelor și organizațiilor da partid județene este fermitate și intransigență în fructificarea tuturor măsurilor, spirit dezvoltat de Inițiativă, înaltă responsabilitate la muncă.
Convorbire roollzatâ 
Petro NEDELCU
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CUM SE t V
Modalități

Ic

Programul I

10,00 — Curs de limba germană — lec
țiile 7 șl 8. 11,00 — Curs de limba spa
niolă — lecțiile 7 și 8. 12,00 — Telecronlca 
economică. Tema : — De la experiment 
la generalizare. 12,30 — închiderea emi
siunii de dimineață. 17,30 — Pentru pre
școlari : „Ceata lui Pițigoi". — „Soare, 
apă șl copii la Cluj". Transmisiune în 
direct de . la Cluj 18,00 — TV pentru 
specialiști — Medicină. Tema : — As
pecte actuale ale patologiei neonatale. 
Prezintă dr. în științe medicale : Filon 
Medeșan. 18,30 — Curs de limba rusă. 
19,00 — Studioul pionierilor. „Ediție spe
cială... la Mamaia". 19,30 — Telejurnalul 
de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. 
Publicitate. 20,00 — Film serial :
„Vikingii". 20,26 — întrebări la care s-a 
răspuns... întrebări la care nu s-a răs
puns încă. Emisiune de știință. In 
cuprins : — Telecomunicații spațiale ;
Metode moderne de exploatare cardiacă ; 
Caleidoscop. 20,55 — Teleglob. Emisiune 
de călătorii geografice Nigeria. 21,15 — 
Canzone mia — povestea canțonetei na
politane (II). 21,50 — Din lirica româ
nească contemporană. Transmisiune cu 
public de la Ateneul tineretului din 
Capitală. 22,20 — Parada vedetelor The 
Shadows (Anglia). “ " 
de noapte

22,40 — Telejurnalul
23,00 — închiderea emisiunii.

Programul II
samă de cuvinte. Proverbele 

.. Prezintă : George Muntean. 
Documente de piatră : Caiatis

Ing. Florian COPIL directorul Liceului industrial pentru construcții de mașini din Oradea

20,00 — o 
românilor.
20,30 _____ ___
Film realizat de Studioul de Televiziune 
București. 20,45 — Telejurnal 21,00 
Desene animate. 21,15 — Concert simfo
nic. Orchestra de studio Radio. Dirijor : 
Ion Drăcea. In program : Fragmente din 
opera „Gloconda" de Ponchlelli. își dau 
concursul •: Maria Slătinaru,_ I.Rcl.ac— 
Botez, Ludovic Spiss, Octav 
Nicolae Florei — soliști al 
mâne — corul Ansamblului 
lui București și un grup 
Radiotelevlzlunli. Dirijorul

de consacrare publică

I
I
5
I

După cum s-a amintit în repetate rînduri cu prilejul recentelor dezbateri consacrate dezvoltării învățămîntului, sarcina principală de formare a specialiștilor de nivel mediu revine liceelor de specialitate. Legea privind învățămîntul din țara noastră stabilește cu șl mai mare exactitate profilul acestor instituții școlare, dreptul absolvenților de a-și continua studiile în învățămîntul superior, precum și rolul acelora care se încadrează în producție, unde după efectuarea unui stagiu ca tehnicieni pot ocupa și funcții de maiștri. în perspectiva acestei finalități clar precizate se cuvine să subliniem că planurile de învățămînt trebuie să asigure ca elevii să capete pe de o parte o pregătire de cultură generală la un nivel apropiat de cel din liceele teoretice, iar pe de altă parte o pregătire de specialitate pe măsura solicitărilor multiple ale viitoarelor lor locuri de muncă. Pînă acum însă, după părerea mea, în viața de fiecare zi a școlilor la care mă refer s-au cristalizat doar direcțiile pregătirii de cultură generală a elevilor. Din păcate, după cîțiva ani de activitate au rămas neclarificate două din coordonatele esențiale ale procesului de învățămînt în liceele de specialitate: studiul obiectelor de profil și pregătirea practică.După cum am mai spus, cei mai mulți dintre absolvenți vor lucra, imediat după terminarea școlii, direct în producție, ca tehnicieni în secțiile de întreținere și chiar la serviciile de concepție. Ca urmare, viitorul tehnician trebuie să cunoas- că în profunzime problemele specia- | lității alese, să aibă capacitatea de | a se orienta în deplină cunoștință de | cauză în toate împrejurările profesiunii sale. Evident, pentru a face față unor asemenea cerințe el are nevoie nu numai de cunoștințe științifice și tehnice minuțioase, ci și de o viziune largă, sistematică și unitară asupra celor învățate, de o pregătire fundamentală care să-i permită să se mențină la curent cu cele mai noi realizări de specialitate, să se adapteze permanent și rapid sar- I cinilor din ce în ce mai complexe ale producției. Or, în momentul de față, nu toate programele de învă- țămînt sînt subordonate acestor teluri, în primul rînd datorită concepției care a stat la baza alcătuirii lor: stabilirea unor discipline înguste, care fragmentează pregătirea de specialitate. Formula adoptată pentru pregătirea tehnicienilor în domeniul construcțiilor de mașini mi se pare edificatoare pentru ceea ce afirm. Este cu totul neindicat pedagogic, bunăoară, ca „Studiul materialelor" să se predea rupt de celelalte discipline de specialitate. După părerea mea ar fi mai potrivit să se introducă o disciplină unitară, „Tehnologia materialelor", eșalonată logic și succesiv pe un număr de ani de studiu și care să cuprindă trei părți mari: studiul materialelor metalice și nemetalice folosite în construcția de mașini, tehnologia prelucrărilor la cald și tehnologia prelucrărilor la rece. în acest sens, conținutul programelor și manualelor, pentru a corespunde, într-adevăr — potrivit prevederilor recent legiferate — nivelului științific și pedagogic, ar trebui axat în primul rînd pe cunoștințele despre cele mai noi cuceriri ale tehnicii, accentuînd cunoașterea temeinică de către elevi a a- paraturli de măsură și control, a elementelor de automatizare și de ganizare științifică a producției.îmbunătățiri serioase sperăm vor fi aduse, odată cu aplicarea centei legi a învățămîntului, și în meniul pregătirii practice a elevilor liceelor de specialitate. Pentru că unele din îndrumările comunicate pînă nu de mult în acest domeniu nu fac, cred, o delimitare netă între caracteristicile practicii în producție în școlile profesionale si liceele de specialitate. Desigur, ar fi bine și necesar — dacă timpul de școlarizare ar permite — ca elevii liceelor industriale să deprindă și modul corect și eficient de folosire a sculelor, dispozitivelor și mașinilor unelte. Dar limitarea instruirii practice la însușirea unei meserii — așa cum se procedează uneori — înseamnă ignorarea însăși a rațiunii liceului de specialitate. Nu poate fi uitat că în aceste școli nu pregătim muncitori calificați, ci tehnicieni care după absolvirea școlii vor fi chemați să participe în mod deosebit la efectuarea de încercări mecanice și tehnologice ale materialelor, la elaborarea tehnologiilor de fabricație, la urmărirea procesului tehnologic. Ei vor executa, de asemenea, lucrări de planificare a producției ș.a. Iată de ce nu consider necesar ca instruirea practică a elevilor liceelor industriale să se rezume îndeosebi la efectuarea a zeci și sute de piese simple (compase, dornuri, șuruburi etc) numai de dragul însușirii anumitor operații, pe care e probabil că viitorii tehnicieni nu le vor mai executa niciodată în cariera lor. Timpul consumat inutil pentru activitățile amintite cred că ar trebui folosit pentru deprinderea folosirii aparatelor de control, studierii practice a modalităților de verificare a tehnologiilor de fabricație, a practicii curente în elaborarea lucrăriloi

I

or-că re- do-

Michaela 
Enigărescu, 
Operei Ro- 
municlpiu- 
din corul 

corurilor : 
Ștefan Mureșan. 22,25 —'invitație la dans. 
O suită de ritmuri moderne în viziunea 
stilizată a coregrafului Ion Alexe. 22,45 
— închiderea emisiunii.de documentație tehnică, de planificare a producției etc.Instruirea practică în liceele de specialitate este prevăzută de noua lege a învățămîntului să se realizeze în atelierul școlii, pe loturi experimentale, în laboratoare și săli de demonstrații, în școli de aplicații, în întreprinderi și alte organizații socialiste. Fiecare formă are desigur sarcinile sale distincte. îndeplinirea acestora reclamă, și intr-un caz și în altul, cunoașterea și utilizarea celor mai noi realizări tehnico-științifice. Cum atelierele și laboratoarele școlilor se găsesc, atît ca organizare, cît și ca dotare, abia la începutul existenței lor, aș sugera mai întîi necesitatea uniți SDrijin mai concret din partea organelor tutelare pentru dotarea corespunzătoare a liceelor de specialitate. Pînă la îndeplinirea a- cestei cerințe, instruirea practică în producție cred că poate avea o mai bună eficiență, fie și numai pentru faptul că în uzină se găsesc, de regulă, cele mai noi și mai valoroase utilaje, că aici elevul vine în contact nemijlocit cu formele si ritmul de organizare și desfășurare specifice producției. Consider însă că instruirea elevilor trebuie să se desfășoare obligatoriu sub supravegherea unui maistru instructor al școlii. Și, îmi permit să adaug, e nevoie ca unele conduceri de întreprinderi să privească cu mai multă înțelegere și simț de răspundere practica în producție a elevilor, știut fiind că vor fi cei dinții beneficiari ai cunoștințelor lor.

teatre
0 Opera română : Seară vleneză — 19,30 \ 
0 Teatrul de stat de operetă : Sînge < 
vienez — 19,30. 0 Teatrul Național „I. L. ( 
Caragiale" (sala Comedia) : Heidelbcrgul \ 
de altădată —19,30, (sala Studio) : O fe- < 
mele cu bani — 19,30. 0 Teatrul „Lucia < 
Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu \ 
Măgureanu nr. 1) : Livada cu vișini — 20, ) 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Co- \ 
medic pe întuneric —20. © Teatrul „C. I. ) 
Nottara" (sala Magheru) : O casă onora- \ 
biiă — 19,30, (sala Studio) : Fotografii \ 
mișcate — 20. e Teatrul Glulești (în \ 
sala Teatrului evreiesc de stat) : Cînd S 
aud cucui cîntînd — 19,30. ș Teatrul S 
„Barbu Delavrancea" : Burlacii (specta- S 
col prezentat de Teatrul „Al. Davila" din ) 
Pitești) — 20. o Teatrul Mic : Nemaipo- \ 
menitele măscări de pe pămînt și din cer ' 
ale prea umilului sfînt Jacquinot bufo- * 
nul făcute una după alta în timpul vieții ’ 
și după moartea sa pînă în zilele noastre ’ 
— 20 (premieră). 0 Teatrul „Ion '
Creangă" : Adrcsanții necunoscuți — ‘ 
9,30 ; 16. 0 Studioul Institutului de artă ' 
teatrală șl cinematografică „I. L. Cara
giale" : Viața e un vis — 20. 0 Teatrul ' 
„Țăndărică' (sala din Calea Victoriei) : ' 
Șoricelul și păpușa — 17, (sala din str. 1 
Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 17. ' 
o Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Ca la Tănase 19,30, (gră- ' 
dina Boema) : Boema Palace — 19,30.
o Ansamblul artistic al Uniunii Generale . ' 
a Sindicatelor : Cu picioarele pe ,pă-,J 
mint — 20.

■t ■' .. : ' . 'a '

iu

Căile de afirmare a tine
relor talente sînt desigur mul
tiple ; dintre ele, una a că
pătat în vremea din urmă 
o mare extindere : concursul. 
Acesta întrunește, confruntă și 
consacră pe cei mai buni 
interprefi sau compozitori, 
deschizînd, cel mai adesea, 
drumul unei cariere care, alt
fel, s-ar fi realizat mai greu. 
In lume, concursurile s-au în
mulțit, s-au specializat. Nu 
cuantumul premiului sau pom- 
pozitatea denumirii, ci gra
dul de dificultate a probe
lor, exigenfa și spiritul de 
echitate ale juriului, afirma
rea strălucită și în continuu 
progres a laureafilor conferă 
prestigiu unui concurs. Din 
acest punct de vedere, Con
cursul International „George. 
Enescu” se înscrie printre 
cele de greutate în viafa mu
zicală europeană.

Ne mîndrim cu numărul 
mare de tineri muzicieni ro
mâni, laureafi ai unor con
cursuri internaționale (îndeo
sebi cînfăreți) — unii ade- 
vărafi „colecționari” de pre
mii și titluri ; o selecfie în 
general riguroasă și exigentă 
asigură trimiterea la astfel de 
confruntări internaționale a 
unor loturi compacte și de 
nivel. Drumul practicat pînă în 
prezent este cam acesta : 
prospectele diferitelor con
cursuri se popularizează în 
conservatoare, opere, filarmo
nici etc., cei inferesafi își 
exprimă dorinfa de a învă
ța repertoriul propus, o comi
sie centrală a Direcției Mu
zicii din Comitetul de Sfat 
pentru Cultură și Artă îi exa
minează și se stabilește com
ponenta, de obicei restrîn- 
să și cu sorfi de izbîn- 
dă cu atît mai mari, a 
grupului. Este bine așa ? Fără 
îndoială că da. Dar nu este 
singura cale, și are defectul 
de a nu refine decît vîrfurile 
(se va obiecta că cei pro
mițători sînt luafi în evidentă 
pentru proximele ocazii — și 
așa este) în cadrul oarecum 
închis în care are loc selec
ția ; iar pregătirea nu permite 
o judecată publică, largă, a- 
supra nivelului și evolujieî 
tinerilor interprefi.

Primele concursuri interna
ționale „Enescu" au fost pre-

cedate de concursuri națio
nale, iar cei desemnați în lotul 
român au purtat titlul de la
ureat al concursului national. 
Practica a fost, nu știu de ce, 
abandonată înainte de a-și 
fi arătat avantajele — ca să 
nu mai vorbesc despre o ex
tindere (în sensul organiză
rii unor concursuri nafionale 
periodice, de sine stătătoare). 
Se organizează din cînd în 
cînd — dacă se mai organi
zează — festivaluri republi
cane ale școlilor și institute
lor de artă, al căror rost este, 
pe lîngă trecerea în revistă 
a potențialului artistic aflat 
în stadiul formării, și lansarea 
celor mai valoroși tineri. Mi 
se pare că acestea sînt forme 
și formule abandonate la ju
mătate, intenții nefinalizafe, 
energii consumate fără ran
dament maxim. Soluția optimă

— măcar pentru momentul 
de față — ar putea fi organi
zarea unor concursuri nafio
nale bine chibzuite, pe spe- 
cialităfi, care să poarte — 
eventual — numele unor per
sonalități care au ilustrat ra
mura respectivă a interpre
tării muzicale. Rolul lor în 
depistarea talentelor auten
tice ar fi mult mai mare decît 
al metodei actuale, ar impul
siona energii, ar concentra 
forfe și ar stabili o ierarhie — 
evident în continuă variabili- 
tate — a valorilor cît se poate 
de stimulatoare. Aceasta pe 
de o parte. Pe de alta, astfel 
de concursuri ar impune a- 
tenfiei opiniei publice muzi
cieni a căror carieră ar în
cepe, cum e firesc, prin afir
marea pe plan national și 
n-ar mai fi îndreptățit — cum 
este uneori — să discutăm 
despre tineri instrumentiști 
sau cînfăreți lansați mai întîi 
peste mări și țări.

Dar compozitorii și muzi-
jcologii ? Ei dispun de și mai 
pufine ocazii de confruntare 
și emulație. Premiile „Enescu"

și „Ciprian Porumbescu" ale 
Academiei se decern unor 
lucrări scrise nu conform 
unui regulament, în con
diții date, ci încununează 
o etapă din munca respecti
vilor creatori. Un concurs na
țional de compoziție sau mu
zicologie nu există și nece
sitatea sa este aproape axio
matică. Secțiuni pe genuri de 
creație (pentru sonată, lied 
etc. sau pentru piese didac
tice în care sîntem atît de 
deficitari) ar aduce un plus de 
stimulent celor care aleg ca
lea atît de spinoasă a compo
ziției. Cîteva sugestii con
crete : premiul „Jora” pentru 
lied, premiul „Kiriac" pentru 

'cintece pentru copii, „Brea
zul" pentru istoriografi, „Cio- 
mac" pentru critică — și 
sugestiile pot fi multiplicate.

O altă formă specifică vie
ții muzicale moderne este 
festivalul. El concentrează 
forțe interpretative, orientează 
și structurează tematic creația, 
atrage atenția publicului. și, 
cînd sînt inteligent concepute, 
au un efect nu numai pur 
muzical ci și general cultu
ral, propagandistic, turistic, e- 
conomic chiar. In afara unui 
Festival Internațional „Enșs- 
cu“ — de același prestigiu ca 
concursul, organizat trienal și 
paralel cu acesta — alte 
festivaluri, românești de mu
zică profesională nu există. 
(Toamna la Ciuj, o inițiativă 
a excelentei Filarmonici din 
localitate, nu este decît o ex
cepție). In cadrul unei atari 
manifestări s-ar putea afirma 
creatori și interpreți, în func
ție de profilul respectiv (su
gestii : muzică veche la Si
biu, muzică contemoorană la 
București, al formațiilor corale 
la Timișoara etc. etc.), s-ar 
scoate la iveală comori ines
timabile ale gîndirii muzicale 
românești (simpozioane).

Enumerate pe scurt, aceste 
argumente sînt totuși demne 
de luat în atenția și dez
baterea factorilor interesați, 
iar concursul și festivalul mu
zical național periodic, bine 
cumpănit și precis conturat, 

"merită să-și afle neînfîrziat 
locul în viața' culturală’ româ
nească.

Petre CODREANU

I

i

noapte, băieți ! : REPUBLICA — 8,45 ; 11,15 ; 13.45 ; 
18,45 ; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII — 20, GRĂ- 
EXPOZ1ȚIA - 20, BUCUREȘTI - 8,45 ; 11.15 ;

16,15 ; 18,45 ; 21, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
21.

f

ț> Balul de sîmbătă seara : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 15,30 ; 18 ; 20,30, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 
20.
O O fată fericită : DACIA — 8 — 15,30 în continuare ; 18 ; 
20,30.
•
O

Gloconda fără surîs : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Două bilete la matineu : CRlNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

« 800 de leghe pe Amazoane : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2415 - orele 19,30).
e Căderea imperiului roman — film pentru ecran pa
noramic : PATRIA - 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20.
O Ce
16,15 ;
DINA
13.45 ;
18.30 ;
O Pasărea timpurie : LUCEAFĂRUL — 8,15 ; 10,45 ; 13,15
15.45 ; 18,15 ; 20,45, GRĂDINA DOINA — 20, CAPITOL —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20, FEROVIAR 
— 8,30 ; 11 , 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 
15 ; 17,30 ; 20.
0 Zoltan Karpathy ; FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, STADIONUL DINAMO — 20.
0 Ultima noapte a copilăriei : CENTRAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.

Eddie Chapman, agent secret : VICTORIA — 9 ; 12 ; 15 ; 
; 21, MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 20.
Strigătul Corlei : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16,30. 
Fata cu balonul : DOINA — 9 ; 11 ; 13 ; 16 ; 18,15 ; 20.30. 
Leul african : TIMPURI NOI — 9 — 21 în continuare, 
iadul sfărîmat ; LUMINA — 9,15; 11,30; 13,45; 16;

o
18

e
•
a
18,30 ; 20,45.
® Topkapi ; UNION — 15,30 ; 20,30, MUNCA — 15,30 ; 
18 ; 20,30 ;.
• Desene animate : UNION — 18.
O K.O. : CIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Concepînd limpede spectacolul, regizorul s-a pregătit să capteze atenția publicului prin mijloace capabile să exprime cu tot atîta claritate zăcămîntul de adevăruri perene închise în „Nepotul lui Rameau". De aceea spectacolul nu șochează, farmecă ; nu epatează, convinge.Adversar declarat al barocului în teatru, David Esrig, mobilează scena cu maximă economie creînd un spațiu scenic aerat, propice unei cît mai pregnante plasticizări a ideilor. Șase oglinzi uriașe mișcate cu precizie matematică de un grup a cărui prezență este intuită și nu văzută ; cîteva buchete de reflectoare montate la capătul de sus al- încheieturilor metalice, di- fuzînd o lumină ce se răsfrânge discret sau orbitor pe suprafețele oglinzilor; un dispozitiv pe ale șenile este adusă în sau retrasă din scenă cuzită sumară, strict sară desfășurării acțiunii; o imagine proiectată în una din oglinzi înfățișînd un colț al vestitei cafenele pariziene „Regence" ; o masă în jurul căreia, ca într-un tablou vivant, sînt adunate figurile de ceară ale jucătorilor de șah ; adăugați la a- cestea reproducerea unor replici emise prin difuzoare și veți avea cadrul scenografic audio-vizual al acestui spectacol.Cadrul ar fi incomplet dacă ne-am opri la notația albă a componentelor sale. Pentru că decorul, și mai înainte de toate sistemul absolut original al oglinzilor (fruct al și conlucrării nograf-inginer cian Dorin are în spectacol funcțional dintre cele mai importante, respingînd ginile ale nepotului lui Rameau oglinzile ajung să se im-

pregneze ele însele de umanitate, să se transforme magic în ființe, încep să existe ca o lume ce prelungește și multiplică prezența vie a celor două personaje devenind de facto cel de-al treilea personaj al spectacolului.Este adevărat că romanul este expresia dedublării conștiinței în conștiință o- nestă (rol pe care în dialog și-l asumă Diderot însuși) și în conștiință sfîșiată —

Statornicia rațiunii : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;•
18,15 ; 20,30.
O Ea va rțde: BUCEGI — 9 — 13 în
18,15 ; 20,30 ; la grădină — 20, ARTA — 
continuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.
0 Oscar : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
O Zile de vară : UNIREA — 11 ; 15,30 ; 18.
o Obsesia': TOMIS — 9—15,45, în continuare : 18,15; la 
grădină - 20,15, AURORA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19,30 ; la 
grădină - 20,15.

continuare ; 16 ;
9,15 ; — 15,45, în

18 ; 18,15 ; 20,30,

Q O lume nebună, nebună, nebună : FLACĂRA — 15,30; 
19.
0 Loana : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Răzbunarea haiducilor ; MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,30 ; 20,45, VOLGA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 
20,45.
O Sînt șl eu numai o femele : POPULAR — 15,30 ; 18 i 
20,30.
0 Sfîntul la pîndă : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Escroc fără voie : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Pentru un pumn de dolari ; Pentru cîțiva dolari In 
plus : VIITORUL — 15,15 ; 19,30.
O El Dorado : FLOREASCA — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Marele restaurant : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; la grădină
- 20,15.
O Sfîrșitul agentului W 4 C : PROGRESUL — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
» Climate : — LIRA 15 ; 17,45 ; la grădină — 20.30.
O Eroii de la Telemark : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
® Eu, eu, eu... și ceilalți : COTROCENI — 14,30 ; 17,30 ; 
20,30.
•
O
O
•
— 20.
• Capcana : GRĂDINA PARCUL HERĂSTRĂU

Compartimentul ucigașilor : GRĂDINA VITAN — 20. 
Căutațl idolul : GRĂDINA UNIREA — 20,15.
Samba GRĂDINA BUZEȘTI — 20.
Escrocii la mînăstlre : GRĂDINA PROGRESUL-PARC

20.

cărui scenă o re- rfece-

imaginației regizor-sce- scenotehni- Manolescu) un rolși ima- ipostaziatePrimind continuu variat

cu ceea ce este mai intim în Mine. Dar el rămîne Jean Francois Rameau, pe care Natura l-a schimonosindu-se, alții i-au simțit, cel puțin confuz, ciudata care l-a vrăjit și pe filozof". (Charles Guyot — „Diderot par lui meme", „Ecri- vains de toujours").Meritul spectacolului românesc este de a fi transferat în lumea vizuală, per-

zămislit așa incitatracție,
al ideilor și simțămintelor închise în text.In luminile produse de „Nepotul lui Rameau" discuțiile kilometrice despre autonomia textului sau despre libertatea fără țărmuri a regizorului își dezvăluie sterilitatea. La lumina a- prinsă de „Nepotul lui Rameau" apare și mai evidentă postura ridicolă a celor ce practică acest soi de au- tobiciuire intelectuală, ră-

lui, confirmînd o dată mai mult că teatrul nu poate exista fără actori, că disprețuirea lor duce în mod sigur la eșec și că, dimpotrivă, succesul poate fi asigurat numai prin luarea în considerație a acestui factor indispensabil spectacolului. Gheorghe Dinică e- merit artist al pantomimei și al gradării tonale întruchipează ideal schimbările la față ale nepotului lui
*

Cronica dramatică

NEPOTUL LUI RAMEAU"

La Teatrul Bulandra

conștiința pervertirii absolute (rol pe care și-l asumă nepotul lui Rameau și lumea pestriță pe care acesta o blamează înfățișînd-o). Spre deosebire de alte personaje ale romanelor, aici, scriitorul îi împrumută nepotului o serie de trăsături din propria sa personalitate. „Dialogul va fi, ca și în celelalte opere o confruntare între Eu și Eu. Totuși, Eul filozofului întîlnește aici o rezistentă, aspect pe care Jean Fabre l-a notat în mod perfect : acest Eu se lovește de El, un El care nu se va lăsa abstractizat nici devorat. Aici intervine schimbarea : Eu devine altul, iar El se îmbogățește

ceptibilă, această dedublare, de a fi individualizat dicotomia în cei doi actori, de a fi creat prin sistemul o- glinzilor ecoul vizibil al ideii. Este meritul viziunii ^reprezentației teatrale, dar nu singurul.„Nepotul lui Rameau" se afirmă ca argument artistic și estetic care demonstrează fără tăgadă că spectacolul de teatru reprezintă un tot unitar, organic în care materialul neînsuflețit se subordonează factorilor u- mani. Animați de un scop unificator acești factori umani își armonizează simțirea, fantezia, gîndirea și abilitatea tehnică pentru a dărui corpul viu și concret

tăcitori în labirintul unor pseudo-probleme.Spectacolul de la „Bulandra" este un veritabil breviar filozofic-artistic, o carte deschisă în paginile căreia descoperi o epocă cu antagonismele ei, cu morala și psihologia ei, cu ideile ei filozofice și estetice, cu caractere corupte de puterea banului și a ierarhiei sociale, un întreg panopti- cum de ființe viciate ; un veritabil breviar filozofic în care adevărurile depășesc Jimitele istorice ale e- pocii, ecoul lor făcîndu-se auzit și astăzi.în toate filele acestui dicționar găsim caligrafiată cu majuscule Arta Actoru-

Rameau atunci cînd imită mersul, ținuta, gesturile diferitelor personaje pe care le interpretează. El trăiește cu intensitate intelectuală rolurile ; el transcende intuiția empirică, mișeîndu-se cu o eleganță firească în lumea ideilor. Fiecare cv- vînt, fiecare gest, sînt rostite și executate sub imperiul înțelegerii sensului.. Descrierea nepotului lui Rameau, în secena nebuniei, făcută de Diderot însuși ni se pare caracteristică pentru jocul incandescent al actorului : „Plîngea, rîdea, suspina, privea fie înduioșat, fie liniștit, fie mînios. Era cînd o femeie innebupită de du-

rere, cînd un nefericit cu- jș prins de o groaznică deznă- k dej de ; ne înfățișa fie un ii templu care se înalță, fie p păsările care tac în amurg. | Fie apele care murmură fi într-un loc singuratic și ră- “ coros sau se prăvălesc în B torente din vîrfurile munți- | lor ; era o vijelie, o furtu- a nă ; era jalea celor sortiți n pieirii, învălmășită cu șuie- g râturile vîntului, cu bubui- ț. tul tunetului. Era noaptea în beznele ei, sau umbra și S tăcerea, fiindcă tăcerea în- K săși poate fi redată prin su- ■ nete. își pierduse pe g de-a-ntregul mințile".Dar surpriza spectacolu- g lui nu e Gheorghe Dinică, a cărui virtuozitate am ad- | mirat-o în exemplarele | creații pe care le-a realizat “ în scurtul răstimp de la k terminarea institutului de | teatru și care culminează în | „Nepotul lui Rameau"; sur- f priza spectacolului este Ma- E rin Moraru. Moraru este, ? în acest rol artistul prin B definiție filozof. Ceea ce S impresionează nu este ase- I mănarea fizică cu Diderot t ci modul cum transcrie gîn- t durile intime ale persona- I jului, impresionează atitu- | dinea sa meditativ-teoretică și măsura cu care frazează f cuvintele punctînd autoiro- e nic neputința de a-și con- ' vinge interlocutorul și t nostalgia de a nu fi el acel 6 amestec de sublim și josnic, | care este nepotul lui Rameau. îVersiune scenică remar- I cabilă (Gelu Naum), optică ' regizorală profundă, (David [ Esrig), ingeniozitate sceno- I grafică (Popescu-Udriște), I recital actoricesc (Gheor- i ghe Dinică și Marin Moraru), „Nepotul lui Rameau" | la Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" își plasează I spectatorii în spațiul satisfacției intelectuale, în- scriindu-se ca un frumos eveniment al artei spectacolului.
Andrei STRIHAN

Incă de la primul său vo
lum („Comuna de aur" — 
colecția Luceafărul, 1960), 
Cezar Baltag se remarca 
drept un poet al amplelor 
viziuni cosmice, cărora le sub
suma orice trăire, orice vi
brație lirică, chiar dacă poe
zia se aplica la teme din 
imediata realitate. Cu toate 
că versul său era, la început, 
încă slab disciplinat, prea 
mult impregnat de un pate
tism ce cădea adesea în 
discursivitate, viziunea se 
deschidea amplă, ca o aripă 
atotcuprinzătoare, asociind 
imprevizibil elemente poeti
ce foarte îndepărtate unele 
de altele și topindu-le în mari 
tablouri ce concurau mitolo
gia antică. Uneori, o anumită 
solemnitate strunită în arcul 
de oțel al verbului vădea în- 
tr-atît preferințele pentru 
clasici îneît versurile unui 
poem intitulat „In halele uzi
nei" și închinat construcției 
socialiste păreau să parafraze
ze peste milenii o pagină din 
Metamorfozele lui Ovidiu : 
„Aici, între aceste ziduri 
aud / cum îngenunche me
talul în sine însuși sfios, / ca 
un bivol fulgerat între coar
ne. / Adînc, fot mai adînc / 
coboară trepte fierbinți, întîi 
grumazul, / apoi gîtul înroșit, 
/ apoi botul. / Degetele lutu
lui slăbesc, se desfac, / coaja 
plesnește și miezul, / mai 
orbitor decît lumina, țîșnește 
/ cu coapsele în albă prefa
cere..." Această' preferință de

ciere și metaforele sale sînt 
adesea rezultatul unei ela
borări îndelungate. Spre a 
face sensibilă ideea, el re
curge la o apropiere neaș
teptată de termeni, unii ab- 
stracți, alfii foarte dinamici, 
așezîndu-i ca într-o ecuație. 
Revelația miezului de adevăr 
apare, datorită jocului con
trastelor, de o noutate ce ni 
se pare echivalentă cu o des
coperire, ca în poezia „Răs- 
frînqere de arbore lacom” : 
...„In mine, desprimăvărează / 
și se adapă nechezînd / doi 

gemeni-cai ce-și eclipsea
ză / din goană nopțile pe 
rînd, / Cel ce devin și cel ce 
sînt/se devastează reciproc/ 
Două incendii alergînd / 
Să nu-mi oprească umbra-n 
loc". Sau, mai evident, în 
„Răsfrîngere de umbră” : 
...„Cîndva pe irisul albastru / 
dintre odată și nici cînd / 
va frece discul unei inimi / 

_ zenitul bolții eclipsînd. / A- 
funci, strigat voi fi de plante 
/ Și din nostalgicul oval — / 
mă va privi, furîndu-mi 
chipul, doamna surîsului fi
nal". Simți în aceste „răsfrîn- 
geri" sensibilitatea vie a ar
tistului trăind în mijlocul vieții 
sociale, elogiind actul uman 
și resursele inepuizabile ale 
omului redat demnității, mă
reției sale.

Universul poeziei lui Cezar 
Baltag se umple treptat de 
semne și sensuri, dar, preîn- 
tîmpinînd pericolul unei ex
presii conceptuale aride, poe-
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gust clasic revenea și în alte 
piese ale volumului („Cîndva 
peste ani", „La fărmul de 
aur al holdelor", „Rîului care 
va iriga ogoare"), cum avea 
să persiste și în multe poezii 
din volumele ulterioare. Sin
gur entuziasmul în fața unor 
idei romantice ale tinereții 
tulbura pe alocuri prozodia, 
rupînd dinăuntru ordinea și 
echilibrul versului, trădînd bă
taia inimii, mult prea tumul
tuoasă, lăsînd visul să infu
zeze și să înnobileze avîn- 

... turile.
In două cicluri ale acestui 

prim volum, intitulate „Să nu 
renască 1“ — mărturisire gra
vă în fața viefii și protest ve
hement în fata războiului — și 
„Timpul" — poetul se desco
peră îndeosebi ca un medi
tativ, preocupat nu atît să 
explice condiția omului în 
evul fierbinte al istoriei con
temporane, cît mai ales să 
afirme tăria de oțel a faptei 
umane, încrederea în frumu
sețe, în p^ce, în viitor : „As
cultă în tăcerea deschisă și 
întoarsă ! La margine de 
veacuri, în vreme, undeva, / 
Vuinda energie din noi cum 
se revarsă / In cheltuire, fără 
a se epuiza. / De-o seamă cu 
fărîna, mereu sub alte for
me, / Reală, pipăită și vă
zută, / Din mers își zămisleș
te spiralele enorme / In timp 
mișcarea noastră evolută" 
(„Dialectică"). Primul volum 
al poetului îl definea pe Bal
tag ca un rapsod al epocii 
socialiste, căutător al marilor 
sensuri ale transformării so
cietății noastre sub conduce
rea partidului.

Urcind, prin volumele urmă
toare („Vis planetar" și, mai 
cu seamă „Răsfrîngeri"), alte 
trepte ale înțelegerii, dînd 
aripi noi talentului său, Cezar 
Baltag își ordonează cu rigoa
re viziunile, ajungînd să des
copere că poezia, sentimentul 
care o încarcă de substanță, 
nu sînt altceva decît răsfrîn- 
gerea în conștiință a tuturor 
înfățișărilor lumii, a oameni
lor într-o perpetuă confrun
tare de oglinzi paralele : 
„Despletită îți dai drumul / 
într-un cosmos de oglinzi, / 
Si de mări multiplicate / te 
apropii, te desprinzi"... („Ma
rină tîrzie de dragoste"). 
Sau intr-un dialog cu timpul : 
„Ei în ochii mei trăiesc, / Ei 
în ochii mei iubesc, / ei în 
ochii mei gîndesc, / ochii 
mei și-i amintesc" („Ceasor
nicul"). „Răsfrîngeri" apare 
astfel ca panorama însăși a 
viefii, surprinsă de poet în 
versuri de o elegantă și o 
precizie ce vădesc și con
firmă un talent autentic și o 
inteligentă poetică foarte as
cuțită. Refuzînd descripția, 
poetul încearcă acum să pă
trundă în adînc către esen
țele marilor miracole ale lu
mii, pregătindu-și și un lim
baj potrivit, spre a le evi
denția resorturile. Acest lim
baj, (critica a observat a- 
ceasta cu acuitate), reușește 
să convertească cu virtuozi
tate noțiunile categoriale — 
devenirea, raportul dintre in- 

j divid și univers, întrepătrun- 
| derea materiei — timp și ma

terie, vis, destinul, eterni- 
I tatea etc. — în valori repre- 
1 zentabile. Aceste categorii 

reflectă, cu maximă putere 
j sintetizatoare, gîndurile și nă- 
i zuințele constructorilor de azi 

ai viefii noi. Sînt, cu alte cu- 
I vinte, expresia conștiinfei o- 
j mului eliberat de apăsarea 

exploatării, capabil să dea 
| un conținut inedit unor coor- 
I donate eterne ale condiției 

umane. Baltag este înzes- 
1 trat cu un mare dar de aso-

ful împrumută din folclor un 
mod frecvent de a inventa 
cuvinte și astfel întîlnim acum 
pretutindeni : seminoaptea,
neclipa, fărăcumpătul, înza- 
darul, departele, devremele, 
multtinjitul, ca și compuse de 
felul secundă-vis, dor-ecou 
etc. — categorii umani
zate nu de necesitatea ex
punerii, ci de cea pretinsă 
de exprimarea raporturilor in
time și de vibrația inimii. 
Este un merit al lui Cezar 
Baltag de a fi reluat cu pri
cepere experienfa începută 
de Eminescu și continuată de 
marii noștri poeți pînă la Lu
cian Blaga, aceea de a spori 
arsenalul poetic cu mijloace 
reelaborate inteligent, aparți- 
nînd poeziei populare, cu pro
cedee de invenfie lexicală. 
Desigur că acest spor de mij
loace i-a permis lui Baltag 
să noteze și să comunice cu 
mai mare ușurinfă fondul 
bogat al lumii de idei și sen
timente, care nu este alta de
cît cea a semenilor săi. De 
aici, capacitatea versului său 
de a se comunica direct și do 
a emoționa.1 Meditația a 
cîștigat în amploare, și acor
dul muzical are acum gravi
tate de orgă. Aceasta se poa
te constata în mai toate poe
ziile ce alcătuiesc ciclul 
„Răsfrîngerilor". De altfel, ori
cine cercetează atent poezia 
lui Baltag poate să-și dea 
seama că, încă de la debutul 
său, poetul s-a preocupat să 
cultive viziunea clară, expre
sia elevată, comunicabilă, ne- 
cedind nici unei mode, nelă- 
sîndu-se furat de jocul gratuit, 
ci urmărind întotdeauna senti
mentul grav și timbrul tonic, 
specifice marii poezii.

în fragmentele din ciclul 
„Țărmul zadarnic", universul 
poetului se complică : note 
noi, cu timbru ciudat își află 
aici expresia.
poezii, abuzul de abstrac
tizare, unele 
metaforei închid, uneori, în
țelegerea semnificațiilor și 
jocul subtil de imagini 
nu ne-a făcut impresia că 
este acoperit întotdeauna de 
o trăire autentică. Sînt 
neajunsuri pe care, evident, 
poetul le-a sesizat și se stră
duiește să le evite în versurile 
publicate în ultima vreme și 
în care mesajul, preocuparea 
de a descifra aspecte ale 
realității contemporane 
mai vădite.

Elogiind luciditatea, 
sura, materia, timpul, dragos
tea, spațiul sideral, în impre
vizibila mișcare a tuturor 
lucrurilor către împlinire, des
coperind neobosit raporturi 
noi între ființa lirică și reali
tate, în sfîrșit, răspunzînd che
mării sociale, ideilor nobile 
aie vremii noastre, cu e- 
coul discret dar clar al unui 
suflet ce se vrea în perma
nență în contact organic și 
entuziast cu viața în ce are 
ea mai semnificativ, poetul 
Cezar Baltag ne oferă pilda 
unei conștiințe consecvent 
credincioase idealului și me
todelor artei poetice con
temporane. Evoluția lui din 
ultimii ani, sintetizată în 
volumul „Monada", din 
care am citat, puțin mai 
înainte, ne îndreptățesc să-l 
considerăm ca pe o perso
nalitate artistică originală, 
care, cucerind maturitatea, se 
simte în stare să ne facă 
confidențe mereu mai tulbu
rătoare despre ceea ce el 
vede și simte cu atîta prospe
țime și ingenuitate.

In aceste

legături ala

m3.

Mircea SIMIONESCU
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Cffwsffflw tovsriîșului Nicolae Ceaușescu
(Urmare din pag. I)zării aspirațiilor de progres și bunăstare ale celor două popoare, pentru pace și securitate în Europa și în lume.Relevăm cu deplină satisfacție că în ultimii ani. relațiile dintre România și Iugoslavia s-au intensificat și multiplicat, realizîndu-se cu succes măsurile stabilite cu o- cazia întîlnirilor prietenești între conducătorii de partid și de stat ai celor două țări. Extinderea relațiilor de colaborare dintre statele noastre se reflectă în creșterea și diversificarea, an de an, a schimburilor comerciale, în adîncirea cooperării industriale și tehnico-știin- țifice, reciproc avantajoase, în lărgirea legăturilor culturâl-artistice și turistice, a schimburilor de delegații pe linie de partid și de stat, precum și între organizațiile de masă și obștești. Așa cum am mai avut prilejul să arăt, o grăitoare expresie a acestor relații de strînsă colaborare o constituie construirea prin cooperare a marelui complex hidroenergetic de la Porțile de Fier, pe care popoarele noastre îl înalță ca un simbol al prieteniei indestructibile dintre ele, a mărturie strălucită a capa- c^ lor creatoare..esc să relev că în cadrul con- . Arilor pe care le-am avut cu tovarășul Tito, cu ceilalți conducători de partid și de stat iugoslavi — convorbiri desfășurate într-un spirit constructiv, de profundă stimă și înțelegere reciprocă, caracte
(Urmare din pag. i)viu de oameni care-i salută deosebit de călduros. Tovarășul Nicolae Ceaușescu strînge mîinile unor locuitori ai Liublianei.în fața Skupștinei, pionieri îmbrățișează pe oaspeți, oferindu-le flori.Președintele Skupștinei orășenești, ing. Miha Kosak, salută cu bucurie în numele populației pe membrii delegației, le înfățișează tradițiile acestui multisecular oraș, în lupta pentru libertate care ă culminat în anii eroici ai războiului împo- trva ’ ocupanților fasciști. Ca sim- b<v acestor lupte, el oferă în dar totfi^' *ui Nicolae Ceaușescu o st -fățișînd un partizan.Men, ja: delegației le sînt oferite placb- te cu aceeași imagineîn numele delegației române, tovarășul Nicolae Ceaușescu mulțumește pentru cuvintele calde de salut, pentru darul oferit. Conducătorul delegației române a apreciat apoi eforturile depuse de autoritățile orașului, care înfăptuiesc politica Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia de construire a socialismului. Construcțiile minunate care se înalță în Liubliana și în alte orașe ale țării arată ce operă pot realiza și realizează popoarele stă- pîne pe soarta lor. în încheiere, a urat populației orașului noi succede în construirea socialismului. După ce semnează în cartea de o- noare, membrii delegației vizitează clădirea Skupștinei, care, alături de alte monumente ca fîntîna în stil baroc din piața centrală, biserica Ursulinelor, constituie mărturii grăitoare ale artei arhitectonice medievale, cu care se mîndrește orașul. Realizările pe acest tărîm își găsesc în zilele noastre conți-, nuarea în reușita arhitectură a noilor cartiere de locuințe în care s-au mutat mulți dintre cei peste 200 000 locuitori ai orașului, a hotelului ,,Leul“ — cea mai înaltă clădire din oraș — sau a sălii de sporturi „Tivoli", cu 12 000 de locuri, gazda a numeroase competiții internaționale.în călătoria prin țară, membrii delegației române sînt însoțiți de tovarășii Rato Dugonici, președintele Conferinței Federale a Uniunii socialiste a poporului muncitor din Iugoslavia, membru al Consiliului Federației, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., Mustafa Șabici, membru al Vecei Executive Federale, membru al C.C.'al U.C.I., Iakșa Petrici, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. S F. Iugoslavia la București, și alte persoane oficiale.După-amiază, membrii delegației române au vizitat întreprinderea „Iskra" din orașul Krani, care joâ- că un rol de seamă în eforturile depuse pentru continua ridicare a nivelului tehnic al industriei iugoslave, prin folosirea celor mai noi realizări în domeniul electronicii și automatizării.La intrarea în uzină, oaspeții sînt salutați de Martin Koșir, secretarul Comitetului comună! Krani al U.C. din Slovenia, de directorul general adjunct al întreprinderii. ing. Ioje Prejeli. de numeroși muncitori, care îi înconjoară cu dragoste, le oferă flori.întreprinderea, care in afară de 

ristice raporturilor dintre prieteni și tovarăși — am găsit noi posibilități de a intensifica colaborarea româno-itigoslavă în interesul-reciproc al ambelor popoare.Țin, de asemenea, să remarc cu satisfacție că, în cursul schimbului de păreri în care am abordat unele probleme fundamentale ale vieții internaționale actuale, am ajuns la concluzii comune. Am dat în cadrul convorbirilor noastre o atenție deosebită luptei pentru realizarea securității europene, pentrupromovarea unui climat de pace, încredere și colaborare pe continentul nostru — și am constatat că între noi există un deplin acord în ce privește modul de abordare a acestor probleme. România este hotărîtă să-și aducă și în viitor întreaga sa contribuție la normalizarea vieții politice pe continentul european, la dezvoltarea contactelor bilaterale și multilaterale între țări și popoare. în centrul politicii țării noastre stă susținută a relațiilor colaborare politică, tehnico-științifică cu
dezvoltarea multiple de economică, toate țărilesocialiste, de care sîntem legați prin identitatea de scopuri în făurireanoii orînduiri sociale, prin idealurile solidarității internaționaliste. Socotim deosebit de important să se depună toate eforturile pentru dezvoltarea și perfecționarea continuă a relațiilor de colaborare dintre țările socialiste, încît acestea săreprezinte un tnodel de relații între state egale în drepturi și suverane în același timp, România își 

fabrica din orașul Krani înglobează 12 unități din alte orașe ale Sloveniei, produce o gamă variata de produse, de la minusculele ferite la mari centrale telefonice, de la aparatele electronice de măsurat la instalații de telecomunicații, camere de luat vederi pentru televiziune industrială etc. Muncitorii de la „Iskfa" se mîndresc că marea uzinei lor a devenit pentru clienții din tară și de peste hotare o garanție a calității superioare.Membrii delegației române vizitează secții ale întreprinderii, fiind primiți pretutindeni cu prietenie de muncitori și ingineriInt.r-una din încăperi au fost prezentate o gamă largă de produse realizate și un film documentar despre activitatea întreprinderii îndreptată în patru direcții : electronică. electromecanică, telecomunicații, automatică.Membrii delegației române au semnat în cartea de onoare. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a urat colectivului noi succese, realizarea de produse cît mai bune, la un preț de cost cît mai redus. în amintirea vizitei în fabrică, conducătorii întreprinderii au oferit oaspeților daruri.După vizita la întreprinderea „Iskra", în Piața Revoluției din orașul Krani a avut loc un însuflețit miting la care au participat mii de locuitori.în numele oamenilor muncii din Krani, Slavko Zalokar, președintele Skupștinei orașului, a salutat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și pe membrii delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România, exprimîndu-și convingerea că vizita lor va fi o nouă contribuție la întărirea prieteniei dintre popoarele României și Iugoslaviei, pusă în slujba cauzei socialismului și păcii.Primit cu puternice și îndelungi ovații a luat cuvîntul tovaiășuJ Nicolae Ceaușescu. Cuvîntarea, ascultată cu viu interes, a fost subliniată în repetate rînduri prin aplauze furtunoase. Tovarășul Ceaușescu s-a îndreptat apoi spre oamenii muncii prezenți la miting, a strîns cu căldură mîna a numeroși cetățeni care l-au aclamat și au manifestat pentru prietenia româno-iugoslavă.Vizita în R.S. Slovenia a delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România a prilejuit emoționante manifestări ale prieteniei româno-iugoslave. Miile de locuitori din Slovenia, care au întîm- pinat cu deosebită căldură pe solii poporului român, au exprimat sentimentele frățești pe care popoarele Iugoslaviei le nutresc față de poporul român, comunitatea de interese ce unește cele două țări socialiste în lupta pentru progres social și pace în întreaga lume.După-amiază, delegația a plecat cu avionul spre Dubrovnik.Pe aeroportul din Liubliana, oaspeții au fost conduși de Serghei Kraiger, președintele Skupștinei R.S. Slovenia, Stane Kavcici, președintele Vecei Executive a R. S. Slovenia, Albert Iakopici, membru al Prezidiului C.C. al UtC.I., președintele C.C. al U.C. din Slovenia, și alți conducători ai organelor republicane și locale de partjd și de stat. 

lărgește raporturile de colaborare cu toate țările, indiferent de orîn- duireâ lor socială.Sîntem întru totul de acord în a considera că o condiție esențială a menținerii *și consolidării păcii și securității pe continentul nostru și în lume, a dezvoltării colaborării internaționale o constituie respectarea, în relațiile dintre state, a principiilor suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Socotim că numai pe această bază se pot dezvolta raporturi normale și trainice între state.Este o realitate evidentă a zilelor noastre că aspirațiilor popoarelor spre dezvoltare liberă, de sine stătătoare, spre relații de egalitate și respect reciproc li se opun forțe reacționare, imperialiste; călăuzite de dorința lor de a-și extinde dominația în lumea contemporană, ele se amestecă brutal în treburile altor popoare, exercită presiuni și întrețin factori de animozitate. de neîncredere între popoare. care pot da naștere la conflicte armate și războaie.Noi considerăm «ă fiecare țară — mare sau mică — își poale a- duee contribuția la apărarea păcii și zădărnicirea unui nou război mondial, la rezolvarea problemelor fundamentale ale vieții internaționale contemporane.După cum am mai arătat, in cursul vizitei pe care o facem în țara dumneavoastră, noi socotim că în fața țărilor și popoarelor. a forțelor păcii și progresului stă îndatorirea majoră de a asigura soluționarea a numeroase probleme aflate la ordinea zilei în viata internațională — cum sînt problema vietnameză, conflictul din Orientul Apropiat, lupta pentru dezarmare. înlăturarea pericolului termonuclear și altele. Și e- xistă. după părerea noastră, condiții. pentru realizarea acestor de- ( ziderate ale omenirii.Viața demonstrează că în a- părarea păcii și civilizației se ridică la luptă forțe politice
Dejun în cinstea 

delegației de partid
și de stat româneLIUBLIANA 23. De la trimișii speciali Agerpres S. Strujan și N. Plopeanu: Președintele Skupștinei R. S. Slovenia, Serghei Kraiger, a oferit un dejun în cinstea delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România.Au luat parte membrii delegației române, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar genera! al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care este întovărășit de soție.Au participat tovarășii Lidia Sen- tiurț, membru al Consiliului Federației, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., Stane Kavcici, președintele Vecei Executive a R.S. Slovenia, Albert Iakopici, membru al Prezidiului C.C. al U;C.I., președintele C.C. al U.C. din Slovenia, Franț Popit, secretarul Comitetului Executiv al C.C. al U.C. din Slovenia. conducători ai organelor de partid și de stat din Liubliana, precum și oficialitățile iugoslave care

SOSIREA LA
Miercuri seara, delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, a sosit pe litoralul dalmat al Adria- ticii, la Dubrovnik. tPe aeroportul orașului, în în- tîmpinarea oaspeților au venit Iakov Blajevici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele Skupștinei R. S. Croația, Nikola Gril, președintele Skupștinei orășenești, ing. Pavlo Bakarici, președintele Conferinței orășenești a U.S.P.M., conducători ai organelor republicane șl locale de partid și de stat.Numeroși locuitori ai orașului au salutat cu căldură pe solii poporului român.Președintele Skupștinei orășenești Dubrovnik, Nikola Gril, și soția au oferit miercuri seara, la hotelul „Argentina*1, un dineu în cinstea delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România.Au luat parte membrii delegației române și persoanele oficiale care o însoțesc. Au pârtiei- 

și sociale tot mai importante. Socialismul, care și-a dovedit superioritatea, exercită o influență tot mai puternică asupra destinelor întregii omeniri. Tot mai multe popoare se conving că numai calea socialismului le chezășuiește dezvoltarea liberă și prosperă, făurirea viitorului lor fericit.Lupta pentru a apăra pacea și civilizația omenirii impune unirea tuturor forțelor antiimperialiste, democratice și progresiste, acțiunea lor unită pentru a bara calea războiului și conflictelor armate. Hotărîtoare în această luptă este unitatea țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești. Schimbul de păreri între partidele comuniste, desfășurat în spiritul internaționalismului socialist, considerarea și respectarea reciprocă a dreptului fiecărui partid de a hotărî singur, fără amestec din afară, asupra elaborării și înfăptuirii politicii sale contribuie la dezvoltarea solidarității între partide, a u- nității lor în lupta împotriva imperialismului, pentru progres social și pace. flStimați tovarăși,îmi exprim convingerea că dez- | voltarea relațiilor dintre Partidul H Comunist Român și Uniunea Co- | muniștilor din Iugoslavia, dintre | România și Iugoslavia servește g cauzei unității țărilor socialiste, a | forțelor antiimperialiste, colaborării și păcii pe continentul nostru și în lume.Să facem în așa fel încît prietenia româno-iugoslavă să servească drept model pentru relațiile dintre țările socialiste, pentru cauza păcii în lume.Permiteți-mi, dragi tovarăși, ca în încheiere să urez tuturor locuitorilor orașului Krani mult succes în munca ce o desfășoară, sănătate și fericire, dumneavoastră și familiilor dumneavoastră.Trăiască prietenia româno-iugo- slavâ ! (Aceste cuvinte au fost rostite în limba slovenă).

însoțesc delegația română în cursul vizitei.în cursul dejunului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovarășul Serghei Kraiger a toastat în cinstea tovarășului Nicolae Ceaușescu și a soției sale, în cinstea membrilor delegației, pentru noi succese ale poporului român în dezvoltarea socială, pentru extinderea pe mai departe a relațiilor de colaborare între popoarele noastre în construcția socialismului și în întărirea păcii și securității internaționale.In numele delegației române, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a toastat pentru succesul eforturilor comune ale celor două popoare în dezvoltarea pe temelii juste a socialismului, în asigurarea unei atmosfere de înțelegere între toate popoarele Europei, între toate popoarele lumii, pentru dezvoltarea prieteniei româno-iugoslave, pentru partidele din cele două țări, pentru conducătorii U.C.I. și P.C.R., pentru tovarășul Tito, pentru tovarășul Kraiger și toți cei de față
DUBROVNIK

pat tovarășii Iakov Blajevici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele Skupștinei R. S. Croația, ing. Pavlo Bakarici, președintele Conferinței orășenești a U.S.P.M., reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat.Tovarășul Nikola Gril a exprimat deosebita bucurie a locuitorilor orașului Dubrovnik de a primi vizita delegației conduse de tovarășul Nicolae Ceaușescu și a toastat pentru dezvoltarea bunelor relații de prietenie dintre popoarele și țările noastre, pentru conducătorii lor.Tovarășul Paul Niculescu-Mizil a toastat pentru prietenia româno- iugoslavă, pentru succesul operei de construcție socialistă în R.S.F. Iugoslavia, pentru conducătorii Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, pentru tovarășul Iosip Broz Tito, pentru prosperitatea orașului Dubrovnik, pentru comuniștii din acest oraș, pentru succesele lor, pentru toți locuitorii, în sănătatea gazdelor.Dineul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.

Tovarășul Ills Verdeț 
a primit delegația Partidului 
laburist din Marea BritanieTovarășul llie Verdeț, prim-vice- președinte al Consiliului de Miniștri, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., a primit miercuri dimineața delegația Partidului laburist din Marea Britanie, condusă de Jennie Lee, președinta partidului, ministru de stat la Departamentul pentru Educație și Știință, membră în parlament, care face o vizită in țara noastră.La întrevedere, care a decurs într-o atmosferă cordială, a luat parte Iop Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, membru al C.C. al P.C.R.A fost, de asemenea, prezent Sir John Edward Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București.

★Miercuri dimineața, Jennie Lee, președinta Partidului laburist din Marea Britanie, ministru de stat la Departamentul pentru Educație și Știință, membră în parlament, a făcut o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde a fost primită de Pompiliu Macovei, pre
Plecarea 

CyrusCunoscutul industriaș american, membru fondator al mișcării Pug- wash, dl. Cyrus Eaton, care împreună cu fiul său, dl. Cyrus Eaton jr., a făcut o vizită în țara noastră la invitația Institutului român pentru relații culturale cu străinătatea, a părăsit miercuri Capitala. înainte de aceasta, oaspetele american s-a întîlnit cu. reprezentanți ai presei bucureștene. Redăm în relatarea redactorului Agerpres Sanda Io- nescu răspunsurile la întrebările adresate de ziariști.„Sînt la prima mea vizită în 
România, dar sînt sigur că nu va fi 
și ultima. Vă asigur că am să mai 
vin, pentru că am găsit aici o țară 
foarte frumoasă, un popor minunat, 
condus cu multă competență, o 
țară cu un mare viitor. Vizitînd 
foarte multe obiective, am avut 
prilejul să cunosc România nemij
locit, să-mi fac o bună impresie 
despre industria, agricultura, des
pre sinceritatea poporului dv.

Am avut cinstea să fiu primit cu 
amabilitate de președintele Con
siliului de Stat, de alți conducă
tori ai țării dv., cu care am purtat 
ample discuții, am fost foarte im
presionat de înțelegerea manifes
tată față de problemele internațio
nale. Sînt convins că vor conduce 
țara pe culmi din ce în ce mai 
înalte". împărtășindu-și opinia a- supra dezvoltării relațiilor dintre Est-Vest, Cyrus Eaton a spus între altele : „Schimbările în dezvolta 
rea prieteniei și înțelegerii între 
Est și Vest s-au produs încet, dar 
sper că ele se vor dezvolta mai

SPORT
FOTBAL

® Manchester United (4-1 cu Benfica) 
a ciștigat a 13-a finală a C. C. E.Cunoscuta echipă engleză de fotbal Manchester United a adăugat de aseară bogatului său palmares titlul de campioană de club a- Europei, în urma succesului repurtat în cea de-a 13-a finală a „Cupei campionilor europeni". Fotbaliștii englezi. prezenți pentru a patra oară în finala importantei competiții continentale. au învins cu 4—1 pe nu mai puțin reputații echipieri ai lui Eusebio, de la Benfica Lisabona.Desfășurat pe stadionul „Wembley" din Londra, în fata unei asistente cifrate la 110 000 de spectatori (prin
® FARUL - F. C.CONSTANȚA (prin telefon). — Miercuri, pe stadionul „1 Mai“ din Constanța, a avut loc prima partidă internațională de fotbal de pe litoral din actualul sezon. Farul a primit replica deținătorilor „Cupei Belgiei" cu care a terminat la egali-
• DINAMO BUCUREȘTI — RAPID 3-1Restantă din etapa a XXIV-a, partida Dinamo București—Rapid, disputată ieri după-amiază pe stadionul „23 August" din Capitală. în fata unui public neașteptat de numeros (circa 35 000), a luat sfîrșit cu victoria dinamoviștilor. Scor 3—1 (2—0). Autorii golurilor — pentru Dinamo : Dinu (min. 43) șl Naghi (min. 45 și 55), iar pentru Rapid : Ionescu (min. 84).Scorul, evoluția lui reflectă doar în parte superioritatea dinamoviștilor. care. în formă deosebită, au dominat copios aproape în întregime jocul. O impresie cu totul specială au făcut-o Dumitrache, Dinu (autor al unui gol foarte frumos/ la capătul unei acțiuni inițiate, desfășurate și magistral finalizate de el însuși), apoi Pîrcălab, Haidu, Naghi (mai a- les pentru înscrierea a două goluri). Din păcate, dinamoviștii. simțind că nu pot pierde meciul, că adversarii lor sînt destul de slabi, au încercat să facă „demonstrație" cu pase repetate între ei, din poziții statice, gest vădit de desconsiderare a adversarului. a spectatorilor înșiși. De ce această atitudine ? Ea este reprobabilă cu atît mai mult cu cît în culpă se află o formație de valoare, de bună reputație—

ședintele C.S.C.A., membru al C.C. al P.C.R.în aceeași dimineață, Margaret Herbison, membră a Comitetului Executiv Național (C.E.N.) al Partidului laburist, membră în parlament, a fost primită de prof. ing. Suzana Gâdea, președinta Consiliului Național al Femeilor.Frank Lane, membru al C.E.N. și președinte al Uniunii naționale a muncitorilor de la căile ferate, Joseph Gormley, membru al C.E.N. și al Comitetului Executiv al Uniunii naționale a minerilor, Gwyn < Morgan, șeful Departamentului internațional al Partidului laburist, au avut o întrevedere cu Nicolae Bozdog, președintele Oficiului Național de Turism.în cursul după-amiezii, membrii delegației au vizitat Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.Sir John Edward Chadwick, ambasadorul Marii Britanii la București, a oferit un dineu în cinstea delegației. (Agerpres)
domnului
Eaton

repede în viitor. Cred că țara care 
trebuie să facă cei mai mari pași 
în acest sens este țara mea, Sta
tele Unite ale Americii. Acolo oa
menii și presa încep să recunoască 
însușirile mari ale popoarelor din 
Est și sînt sigur că nu peste multă 
vreme se va produce o schimbare 
cu adevărat mare a atitudinii po
porului american față de popoarele 
din această parte a lumii. Nădăj
duiesc că istoria omenirii va cu
noaște un moment cînd națiunile 
se vor hotărî să se ajute unele pe 
altele."Referindu-se la contribuția României la promovarea celor mai înalte idealuri ale omenirii, pacea și prietenia între popoare, oaspetele a spus : „România are o în
țelegere profundă a problemelor 
internaționale și cred că dă do
vadă de înțelepciune, întreținînd 
relații bune cu țările socialiste, 
și, în același timp, dezvoltînd rela
țiile cu țările din Vest. Sînt sigur 
că și în viitor România va juca un 
rol important în promovarea înțe
legerii și prieteniei între popoare. 
Acum, la plecare — a încheiat domnul. Cyrus Eaton — după ce 
am' cunoscut'' frumusețea țării, 
caracterul poporului dv., duc 
cu mine un mesaj pentru oamenii 
noștri de stat, pentru poporul nos
tru, asigurîndu-i că România este 
o țară pe care ar trebui să o cu
noască mai bine, în ce privește 
progresul pe care îl înregistrează, 
spiritul ei de înțelegere față de 
alte popoare".

Eurovision și Intervision, jocul a putut fi urmărit în peste 30 de țări europene), meciul a fost aprig disputat și a necesitat prelungiri. La capătul primelor 90 de minute, scorul era 1—1, prin golurile marcate de Bobby Charlton (min. 63) și Graca (min. 79). în' prima prelungire. Best (min. 93), Kidd (min. 99) și din nou Bobby Charlton (min. 104) au înscris în poarta portughezilor. Scorul de 4—1 pentru Manchester a rămas neschimbat, cu toate că, lisabonezii au depus eforturi pentru a-1 micșora.
BRUGES 3-3tate : 3—3 (3—1). Au înscris Iancu (min. 6), Ologu (min. 12) și Radu (min. 40) pentru Farul ; Lambert (min. 20), Thio — din 11 m (min. 79), De Moor (min. 88) pentru F. C. Bruges.

Fază din meciul Dinamo — Rapid
Foto : 8. CRISTIAN

Delegația 
guvernamentală 
română a sosit 
la Dar Es SalaamDAR ES SALAAM 29 (Agerpres), — La Dar Es Salaam a sosit într-o vizită oficială delegația guvernamentală română condusă de Bujor Almășan, ministrul minelor. Delegația va avea convorbiri cu oficialități tanzaniene în legătură cu relațiile dintre cele două țări în domeniile comercial, științific șl cultural.

ȘEDINȚA COMISIEI
PWHT! CAII

KIEV 29 (Agerpres). — La Kiev au luat sfîrșit lucrările celei de-a 26-a ședințe a Comisiei Permanente C.A.E.R. pentru energie electrică. Au participat delegații <^in Bulgaria, Cehoslovacia, R.D. Germană, Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S., precum și din Iugoslavia.Datorită faptului că în unele țări, membre ale C.A.E.R., se construieso sau se intenționează construirea unor centrale atomoelectrice, la. ședință s-a discutat în mod preliminar nomenclatorul instalațiilor de bază pentru aceste centrale și necesarul țărilor membre pentru astfel de instalații.A fost totodată prezentat un raport referitor la bilanțul activității în anul 1967 al sistemelor energetice conectate. In bilanț se relevă creșterea considerabilă a volumului schimbului de energie electrică între țările participante la sistemul central de dispecerat, precum șl îmbunătățirea indicatorilor producției de energie electrică.Lucrările comisiei s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie șl înțelegere reciprocă deplină.
vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 31 mal, 1 șl 2 Iunie. In țară : 
Vreme relativ frumoasă, cu cerul 
variabil. Vor cădea averse Izolate 
de ploaie. Vlnt potrivit. Tempe
ratura In creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între B șl 16 
grade, Iar maximele Intre 18 șl 
28 grade. In București : Vreme In 
general frumoasă, cu cerul varia
bil. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere.

BOX

Primii firsaBisti
9De aseară cunoaștem primii 12 fl- naliști ai campionatelor de box ; e vorba despre finaliștii categoriilor semimuscă, cocoș, semiușoară, semi- mijlocie, mijlocie și grea. Iată numele acestora, în ordinea de mal sus. în paranteză fiind menționați învinșii lor de aseară : P. Ganea (A. Mihai) și V. Drăgan (M. Lumezeanu) ; Gh. Pușcaș (I. Lungu) și N. Gîju (P. Ne- delcea) ; Gh. Bădoi (Gh. Roșea) șl C. Cuțov (M. Goanță) ; Silberman (prin neprezentarea Iul A. Popa, bolnav) și A. Maja! (C. Ghlță) ; A. Năstao (I. Olteanu) șl Gh. Chivăr (H. Stumpf) ; A. Iancu (V. Marluțan 1) șl I. Alexe (N. Motoc).Este de subliniat, fără îndoială, Îirezența în finală a „greului" musce- ean A. Iancu, în dauna unuia dintre favoriții categoriei, fost mulți ani campion, dinamovistul V. Marluțan.Astă-seară, de la ora 18. va avea loc a doua reuniune semifinală, în cadrul căreia vor evolua pugiliști din celelalte cinci categorii. Finalele, pro- priu-zlse sînt programate sîmbătă seara, tot pe ringul montat în incinta stadionului „Republicii".

În cîteva rînduriPe lacul Snagov s-au încheiat întrecerile campionatelor republicane de caiac-canoe. Cele cinci probe de fond (10 000 m) s-au soldat cu următoarele rezultate : caiac dublu : Coș- niță—Terente (Steaua) ; caiac simplu i Pocora (Steaua); canoe dublu : Suhov—Procop (Steaua); canoe simplu t A. Butelchin (Dinamo); caiao patru : Dinamo (A. Calenic, V. Ivanov, S. Covaliov, I. Sidorenko).
In turul II al probei de simplu masculin din cadrul campionatelor internaționale de tenis ale Franței, care se desfășoară în prezent pe terenurile Roland Garros din Paris, llie Năstase l-a învins în trei seturi (6—0, 6—1, 6—2) pe francezul Jean Olivier.
La Wiesbaden s-au încheiat campionatele internaționale feroviare de popice (masculin). Pe echipe, primul loc a fost ocupat de Austria (4 941 popice doborîte). Echipa României s-a clasat pe locul doi cu 4 809 p.d., urmată de R.F. a Germaniei, Ungaria, Cehoslovacia, Franța, Bulgaria.Finala „Cupei Danemarcei" la fotbal s-a soldat cu o mare surpriză : echipa Randers Freja din liga a doua a campionatului danez a învins cu scorul de 3—1 formația din prima ligă Vejle B.K.



Vizita la Moscova

In legătură cu tratatul de neproliferare a armelor nucleare
municipal București al P.C.R.

mânia în U.R.S.S., a oferit o masă în cinstea delegației. Au participat V. V. Grișin, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., prim-secretar al Comitetului oră-
Coresponden- Cristoloveanu, ultima zi a delegația Co- București al

a delegației Comitetului

viața internațională
Desfășurarea mișcărilor 
sociale din Franța
® MITING ÎN PIAȚA BASTILIEI • ALTE ÎNTREPRINDERI Șl 

INSTITUȚII ȘI-AU ÎNCHIS PORȚILEPiața Bastiliei, loc tradițional de întruniri, a oferit ieri tabloul unei impresionante manifestații a oamenilor muncii din capitala Franței pentru satisfacerea revendicărilor lor. La chemarea Confederației Generale a Muncii, a Partidului Comunist Francez și a Uniunii studenților comuniști, circa 250 000 de oameni au parcurs străzile centrale ale Parisului. Demonstrația a căpătat, pe lingă aspectul revendicativ, un caracter politic, manifestanții pronun- țîndu-se pentru demisia președintelui țării și a guvernului, pentru formarea unui guvern popular. La demonstrație au participat Waldeck Rochet, secretar general al P.C. Francez, Georges Seguy, secretar general al Confederației Generale a Muncii, și alți oameni politici de frunte. Deși unele centrale sindicale și organizații au refuzat să se alăture demonstrației de miercuri, numeroși membri ai acestora se aflau în rîndul participanților. Demonstrația s-a desfășurat într-un calm deplin. Uniunea națională a studenților a dat publicității o declarație în care cere schimbarea regimului actual Și preluarea puterii de către oamenii muncii manuali și intelectuali. Demonstrații de stradă au avut loc în întreaga țară. Totodată, greva generalizată continuă, constatîndu-se o accentuare a presiunii din toate sectoarele asupra patronatului și guvernului. Mereu alte întreprinderi și instituții anunță că au încetat lucrul. Personalul uzinelor nucleare de la Plerrelatte a hotărît Ia 28 mal să înceapă o grevă nelimitată.în cursul zilei de' miercuri unele sindicate au reluat convorbirile cu patronatul și organele guvernamentale. Astfel, sindicatele din sectorul electricitate și ministerele tutelare au reînceput discuțiile. Totuși în timpul zilei curentul electric a fost întrerupt în întreaga Franță, pe durate de timp care variau între 10 minute și o oră. în transporturile feroviare și cele în comun, negocierile, care de-abia începuseră, au fost întrerupte. în industria carboniferă minerii au refuzat să accepte concluziile la care au ajuns conducătorii federației sindicale cu patronatul, ho- tărînd continuarea grevei. Totodată, minerii au hotărît, în semn de solidaritate, să nu reia lucrul înainte de a fi satisfăcute revendicările muncitorilor din. sectoarele . electricității, transporturilor publice și căilor ferate. Pichete de mineri au împiedicat accesul unor funcționari de birou care au vrut să reia lucrul. Același fenomen se petrece și la aeroportul Orly. care de 13 zile este paralizat și unde, miercuri dimineața, majoritatea lucrătorilor au hotărît continuarea grevei cu ocuparea aeroportului. Direcțiunea uzinelor Citroen s-a a- dresat Tribunalului Senei pentru a declara ilegală ocuparea uzinelor de către greviști. Tribunalul a respins această cerere.Pe plan politic, atenția observatorilor este reținută de proiectul de

lege al guvernului pentru organizarea referendumului la 16 iunie, de discuțiile dintre Partidul Comunist Francez și Federația stîngii.în rîndurile opoziției de stingă se manifestă un curent activ, prove- . nind din organizațiile locale ale partidelor, spre o înțelegere asupra unui program de guvernare, prin care o alternativă de stingă Ia actualul regim ar deveni reală si practicabilă. în 26 din cele 89 de departamente ale Franței continentale, organizațiile locale ale Partidului comunist și ale Federației
CORESPONDENȚĂ DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

stîngii democrate și socialiste au încheiat acorduri asupra unui program comun și în sprijinul unui guvern popular de uniune democratică. Mărfi seara a avut loc o întîlnire între o delegație a Partidului Comunist Francez, condusă de Waldeck Rochet, și o delegație a Federației stîngii democrate și socialiste, condusă de Frangois Mitterand.Biroul Politic al P.C.F. a dat publicității un comunicat cu privire la semnificația demonstrației de la Paris. ,Poporul — se arată în comunicat — și-a afirmat voința pentru o schimbare reală a regimului, satis- ■ facerea revendicărilor și pentru deschiderea căii spre o politică de progres social și democrație. „Poporul cere ca în noul regim clasa muncitoare și partidul său comunist să-și ocupe locul cuvenit".Din relatările presei reiese că Partidul comunist insistă pentru realizarea unui acord grabnic asupra u- nui program comun de guvernare, care să răspundă unor cerințe minime. Partidul se pronunță pentru înlocuirea actualului regim cu un guvern popular care să se sprijine pe partidele de stînga, cu excluderea dreptei, și care să satisfacă revendicările oamenilor muncii și să procedeze la transformarea universi- . tatii într-o instituție modernă și democratică. Apoi. ,ar„ uTmfl sâ se. în-
' LczzLTâi zz'zzzz.z dz 'funde, si în primul rînd naționaliza-- rea marilor întreprinderi.treprindă reforme'de structură? pro-'

Federația stîngii democrate și socialiste nu a adoptat o poziție precisă asupra modalității formării unui guvern de stînga.Miercuri s-a continuat o apropiere Intre Federație și P.S.U. al cărui lider este. Mendes France. Numele acestuia a fost menționat de Mitte- rand pentru funcția de prim-ministru în cazul constituirii unui guvern de stînga. Se remarcă însă faptul că ziarul „L Humanite" a criticat miercuri cu asprime poziția P.S.U. în actuala criză.Definind poziția centriștilor, liderul lor, Jean Lecahuet, a- declarat miercuri seara că ar fi necesară constituirea unui guvern „de salvare publică" cu participarea unor personalități din diverse partide politice, inclusiv din actuala majoritate, avînd drept obiectiv organizarea unor alegeri generale în toamnă. Răspunzînd întrebărilor ziariștilor, el a precizat că -nu are în vedere participarea comuniștilor la guvernul pe care îl preconizează. Observatorii apreciază că este în mod vădit o manevră menită să scindeze stînga.Guvernul pregătește în aceste condiții dificile referendumul cerut de președintele de Gaulle. Scopul referendumului, așa cum reiese din textul de lege aprobat de Consiliul de Miniștri, este de a da un vot de încredere șefului statului, guvernului și parlamentului, spre a pune în aplicare'„o politică de reînnoire socială, universitară și economică".Partidele politice de stingă consideră că o asemenea consultare nu ar putea rezolva actuala criză. P.C.F. a declarat că va spune „nu" rendum.stîngii și P.S.U., diverse organizații sindicalerespingă „votul de încredere" preconizat.în cursul după-amiezii de ieri s-a aflat că generalul de Gaulle s-a retras pentru 24 de ore la reședința sa de la Colombey-les-Deux-Eglises, unde se așteaptă, potrivit postului de radio francez, să ia decizii importante. Se vorbește astfel insistent despre posibilitatea dizolvării, într-un timp scurt, a Adunării Naționale si proclamarea de noi alegeri. De altfel, în Adunarea Națională Franțeză domnește o stare de încordare, deosebită. Ședința Consiliului de Miniștri de miercuri dimineață a fost, și ea amî- nată cu 24 de ore.

NEW YORK 29. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu. transmite : La Palatul Națiunilor Unite a fost difuzat textul unui proiect de rezoluție revizuit, în legătură cu proiectul tratatului de neproliferare a armelor nucleare. Acest document urmează să fie prezentat oficial în următoarea ședință a Comitetului Politic de reprezentantul Finlandei, în numele grupului de coautori ai proiectului de rezoluție inițial.După părerea observatorilor politici de la O.N.U., modificările aduse de coautori proiectului de rezoluție au fost determinate de numeroasele puncte de vedere critice exprimate în. cursul dezbaterilor de pînă a- cum pe marginea problemei neproli- ferării, în special în ce privește modul în care au fost abordate în' documentele prezentate spre examinare problema folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice, necesitatea adoptării unor măsuri eficiente în direcția dezarmării etc.în legătură cu posibilitățile folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice, în proiectul de rezoluție revizuit s-a introdus un nou paragraf în care se subliniază că „în conformitate cu prevederile tratatului, toți semnatarii au dreptul să se ocupe de cercetarea, producția și folosirea energiei nucleare în scopuri pașnice și vor avea posibilitatea să procure materii brute și materiale fisionabile speciale ca și echipament pentru prelucrarea, folosirea și producția de material nuclear în scopuri pașnice". Se subliniază, de asemenea. în această ordine de idei, im-

portanta „intensificării cooperării internaționale în dezvoltarea folosirii pașnice a energiei atomice".La proiectul de rezoluție revizuit s-a introdus, de asemenea, sublinierea că un acord în vederea prevenirii răspîndirii armelor nucleare trebuie să fie urmat „cit mai curînd posibil" de măsuri efective în direcția încetării cursei înarmărilor și a dezarmării, iar în paragraful în care se cere Comitetului celor 18 să continue de urgentă negocierile în a- ceastă direcție au fost adăugate și „statele posesoare de arme nucleare" cărora, potrivit acestei noi versiuni a proiectului de rezoluție, li se a- dresează direct cererea de a continua neîntîrziat negocierile vizind dezarmarea.Die asemenea. în noul document revizuit, s-a introdus paragraful următor : „în interesul păcii si securității internaționale, atît statele posesoare de arme nucleare cit și statele care nu dețin asemenea arme au răspunderea de a acționa în conformitate cu principiile Cartei O.N.U., în sensul respectării egalității suverane a tuturor statelor, abținerii de la amenințarea cu forța sau folosirea forței în relațiile internaționale și soluționării prin mijloace pașnice a disputelor internaționale".Observatorii subliniază că aceste modificări se limitează deocamdată numai la proiectul de rezoluție și nu afectează textul proiectului de tratat, în legătură cu care un mare număr de delegații au formulat sugestii de îmbunătățire.

MOSCOVA 29. — tul Agerpres, N. transmite : Miercuri, șederii la Moscova, mitetului municipal P.C.R. și a Consiliului popular al municipiului București, condusă de tovarășul Dumitru Popa, a vizitat unități ale rețelei comerciale și de deservire a populației din cîțeva raioane ale capitalei Uniunii Sovietice.Seara, Teodor Marinescu, ambasadorul Republicii Socialiste Ro-

prim-secretar al Comitetului șenesc Moscova al P.C.U.S., V. I. Konotop, prim-secretar al Comitetului regional Moscova al P.C.U.S., președintele Consiliului de conducere al Asociației de prietenie sovieto-române, V. F. Promîslov, președintele Comitetului Executiv al Sovietului orășenesc Moscova, și alte persoane oficiale.

BELGIA

Intensificarea

la r'efe-De asemenea. Federațiaau chemat pe adepții lor să
CORESPONDENȚA 
DE LA N. PUICEA

oadă și fnilăcăratul pa
triot italian Giuseppe 
Garibaldi. Tot ca semn 
de cinstire, In parcul 
„Garibaldi' bustul lui 
Nicolae Bălcescu a fost 
așezat alături de cel al 
lui Garibaldi și ale altor 
reprezentanți de seamă 
ai mișcării revoluționare 
pentru realizarea unității 
Italiei.

înceteze necondiționat 
toate actele de război 

împotriva R. 0. Vietnam

cinstește

nerii de coroane 
flori au fost prezenfl 
prof. Anna Grasso Ni- 
colosi, vicepreședinte al 
Adunării regionale sici
liene, Cassară, vice^' p . 
mărul orașului Palermo ?. 
deputatul Pompeo U 
loianni,fpreședintele St, f

împlinirea a 120 de 
ani de la revoluția din 
1848 din țara noastră 
este sărbătorită în a- 
cesfe zile și în Italia. 
La lectoratele de limbă 
română de la universi
tățile din Florența, Pisa, 
Bologna, Napoli, Roma, 
Milano, sînt evocate, în 
cadrul unor manifestări, 
importanța și semnifica
ția acestui eveniment 
pentru poporul român.

Începutul acestor ac
țiuni l-a constituit festi
vitatea de la Palermo, 
capitala Siciliei, unde 
și-a petrecut Bălcescu 
ultimii ani ai vieții sale 

. zbuciurrtafe. Locuitorii 
orașului prețuiesc și res
pectă memoria lui Băl
cescu, figură luminoasă 
a revoluției de la 1848. 
Pe clădirea din Paler
mo în care a locuit ma
rele patriot român se 
află o placă comemora
tivă. Pe Via Butera 
nr. 24, unde a sfat Băl
cescu, o altă placă 
amintește că în aceeași 
clădire a locuit o peri-

cietății siciliene penfiu 
prietenia între popoare, 
Paolo D'Antoni, fost pre
ședinte al Comitetului 
pentru comemorarea 
centenarului morfii lui 
Bălcescu, deputați al A- 
dunării regionale sicilie
ne. Au fost prezenfl, de 
asemenea, Pio La Torre, 
secretarul Federației din 
Palermo a P.C.I., mem
bru al Direcțiunii P.C.I., 
luptători din rezistența 
italiană, vechi antifas
ciști, studenți care stu
diază limba română la 
Universitatea din Pa-

PARIS 29 — Trimisul special Agerpres, I. Ionescu, transmite: La o conferință de presă, care a avut loc joi după-amiază, purtătorul de cuvînt al reprezentantului oficial al R.D.V. la convorbirile americano—nord- vietnameze, Nguyen Thanh a făcut o expunere asupra d u- rării lucrărilor recentei sesiuni a Adunării Naționale a R.D.V., după care a răspuns la întrebările ziariștilor. La rugămintea de a comenta știrile din presă privind operațiunile ofensive ale trupelor americane în. regiunea Dak To și .recentele declarații ale președintelui Johnson, ' purtătoral de cuvînt ' nord-vietnamez a arătat că guvernul american a hotărît să intensifice operațiunile militare în Vietnamul de sud, iar comandamentul militar a dat chiar un ordin de zi prin care cere trupelor să obțină „victorii decisive" în viitoarele trei luni, pentru a „sprijini" în felul acesta „convorbirile de pace" pe care le duce Harriman aici, la Paris. Această nouă acțiune militară a agresorilor — a subliniat Nguyen Thanh Le — se încadrează în seria de măsuri luate în ultimul timp de guvernul american privind intensificarea războiului pe întregul teritoriu al Vietnamului. Nguyen Thanh Le a arătat că cuvintele președintelui S.U.A. sînt în totală contradicție cu faptele sale. Johnson vorbește despre pretinsa „lipsă de bunăvoință" a reprezentantului oficial al R.D.V. la convorbirile de la Paris și invocă mereu operațiunile militare din Vietnamul de sud și problema așa-ziselor „con- .cesii' reciproce" tocmai pentru a eluda „scopul principal" — cum s-a' exprimat purtătorul de cuvînt — . al convorbirilor de la Paris și anume încetarea necondiționată a actelor de război împotriva R. D. Vietnam.Atît timp cit Statele Unite refuză să dea satisfacție acestei exigențe „legitime și urgente", convorbirile de la Paris nu s?ar putea referi la celelalte probleme care interesează cele două părți, a adăugat el.întrebat dacă nu cumva declarația făcută de ministrul Xuen Tuy în ședința din 27 mai că „Vietnamul este

unul singur, poporul vietnamez este unul singur și nimeni n-are dreptul să-l dividă și nimeni nu va putea vreodată să-l dividă" poate fi interpretată drept recunoașterea existenței trupelor nord-vietnameze în Vietnamul de sud, Nguyen Thanh Le a răspuns : „Din moment ce S.U.A. își îndreaptă atacurile lor atît în partea de sud cît și în partea de nord a țării, întregul popor vietnamez are dreptul șă-și apere țara. Cît timj> trupele S.U.A. vor dezlănțui atacuri în sudul țării, forțele patriotice vor , da riposta cuvenită, iar cît timp a- mericanii vor trimite avioane asupra teritoriului R. D. Vietnam noi le vom doborî. Atît timp cît agresiunea S.U.A. va continua, poporul vietnamez de 31 de milioane va combate această agresiune. Sînt sigur — a spus el în continuare — că dacă vreodată și .poporul american ar fi atacat, el se va ridica ca un singur om împotriva agresiunii". Purtătorul de cuvînt nord-vietnamez a subliniat că poporul vietnamez nutrește sentimente de prietenie față de poporul american și apreciază mișcarea largă desfășurată în rîndurile sale pentru curmarea agresiunii dezlănțuite de guvernul de la Washington împotriva poporului vietnamez.

Depunînd o coroană 
de flori la monumentul 
lui Bălcescu din parcul 
„Garibaldi', ambasado
rul României în Italia, 
Cornel Burtică, a evocat
lupta înflăcărată a lui lermo. 
Bălcescu pentru ca po- Presa locală a publl- 
porul român să poată : cat articole despre per-, 
trăi liber, să-și poată a- 
firma pe deplin capa
citățile sale creatoare. 
La solemnitatea depu-

sonalitafea lui Nicolae 
Bălcescu.

Palermo, 29 mal

Președintele Adunării

Generale a 0. U.

a primit pe G. Jarring
i

Vizita in t

miscărn
revendicativeBRUXELLES 29 (Agerpres). — Mișcarea revendicativă se accentuează în Belgia. Potrivit relatărilor agenției France Presse, după demonstrațiile studenților de la U- niversitatea din Bruxelles și după cererile de participare la conducere formulate de personalul Ra- dioteleviziunii belgiene și de studenții din Liăge și Louvain, tinerii artiști se pronunță pentru schimbarea climatului în .viața culturală. Astfel, aproximativ 100 de tineri artiști ocupă, începihd de marți seara, marea sală de. sculptură din Palatul artelor, frumoase. Această clădire este considerată de manifestanți ca simbolul unei politici care nu ține seama nici de aspirațiile artiștilor, nici' de cele ale publicului. Mișcarea revendicativă a cuprins, de asemenea, facultatea politehnică a Universității din Mons, precum și Conservatorul regal de muzică.Toate aceste mișcări, au loc în timp ce Belgia continuă să lie lipsită de un guvern. Criza ministerială a intrat în cea de-a 114-a zi-
Plenara C. C. 
al P. C. din 
CehoslovaciaPRAGA 29 (Agerpres). — Agenția C.T.K. transmite că la Praga s-au deschis miercuri după-amiază lucrările Plenarei Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia, Ia care participă și membrii Comisiei centrale de revizie și coptrol și președintele R. S. Cehoslovace, Ludvik Svoboda.In raportul prezentat, Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, a făcut o trecere în revistă a activității organelor Comitetului Central, o a- preciere asupra situației actuale și a prezentat propuneri cu privire la acțiunile viitoare ale partidului și la pregătirea Congresului P.C. din Cehoslovacia.

Sub titlul „Comuniștii nu vor înșela 
speranțele poporului1', A. Dubcek, prim- 
secretar al C.C. al' Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, publică un articol în 
ziarul „Rude Pravo" de luni.

Comuniștii — se arată in articol — 
sînt chemați „să dezvolte viata politică 
astfel incit să corespundă timpului 
nostru ; putem spune că marea majo
ritate a oamenilor, cehi și slovaci, și-au 
manifestat speranța în politica comu
niștilor, în politica partidului nostru care 
a deschis o nouă perspectivă in ve- ■ 
derea îndeplinirii, ei. Acestea au fost 
speranfe și aspirații care exprimă do
rința dezvoltării pe mai departe a socia
lismului, a renașterii sale, aprofundarea 
laturilor sale privind personalitatea ome
nească, a umanismului, democratismului, 
caracterului popular și creator". „Tre
buie să rezolvam multe probleme nere- 
zolvale in trecut — scrie autorul — și 
trebuie să le soluționăm in spe’cial pe 
acelea care sînt cerute de evolufia ulte
rioară, evolufie nicicînd terminată, la 
fel cum însăși viafa societății' nu este 
terminată și închisă. Acceptăm critica 
și cererile privind rezolvarea proble
melor actuale, chiar dacă cerem în 
același timp injelegere, căci este posibil 
ca problemele să fie arătate mai repede 
decît să fie rezolvate". A. Dubcek scrie 
că comuniștii sînt aceia „care doresc să 
fie criticii neimpăcafi a tot ceea ce este 
depășit, învechit și deci rău, și creatorii 
cinșfiji a ceea ce servește intereselor 
muncitorilor, țăranilor și intelectualității 
acestei țări- De aceea dorim să colabo
răm cu toții, să solicităm încrederea 
tuturor cetățenilor, să administrăm îm
preună cu ei acest stat, împreună cu 
ei să împărtășim succesele și insucce
sele sale, împreună cu ei să purtăm 
răspunderea pentru toate. A cunoaște 
realitatea socială, a deschide cimpul 
penfru rezolvarea concretă a probleme
lor ei, pentru schimbul de păreri, pen
tru activitatea oamenilor în fiecare 
domeniu de viată, a fi în frunte, a fi 
un activist politic care în mod perma
nent învafă și se aufoînvată, care este 
iubit de oamenii în mijlocul cărora re
prezintă politica partidului — acesfa 
este rolul și menirea membrului de 
partid ca creator de frunte al vieții 
socialiste, aceasta este o datorie perma
nentă, și cu afîf mai insistentă astăzi, 
a sa".

„Țelurile pe care ni le-am propus și 
modul realizării lor la care ne-am obli
gat ridică în fata membrilor de partid 
ca și a organizațiilor și organelor de 
parfid pretenfii poate ca niciodată pînă 
acum, mișcarea socială rapidă pe care 
au inspiraf-o partidul și Comitetul său 
Central dă muncii noastre un conținui 
pozitiv și determină și amploarea sa 
mare. Programul de acțiune al parti
dului exprimă sarcinile și scopurile sale 
nemijlocite”.

„Critica și autocritica pe care le-am 
obfinut — scrie A. Dubcek in conti
nuare — nu trebuie să fie interpretate 
ca o neapreciere a muncii sutelor de 
mii și milioanelor de oameni, ca o di
minuare a eforturilor pline de abnega
ție a mii de comuniști cinstiți care, cu 
cea mai curată conștiință și. cu cel ma: 
înalt spirit de sacrificiu, au ajutat la 
transformările socialiste, care din pro
prie dorință au subordonat interesele 
lor personale intereselor sociale. Cine 
ar dori să procedeze altfel acela nu are 
intenții cinstite, ciuntește adevărul și 
îngreunează procesul de renaștere so
cialist. Pe drept cuvînf au și vor avea 
sprijin deplin toți membrii de partid 
care și-au îndeplinit și își îndeplinesc 
cu abnegație menirea lor socială și 
care, prin munca lor in folosul socie- 

. tații, își ciștigă recunoștința și pe mai 
departe a concetățenilor lor. Fără par
tidul comunist, în ale cărui rînduri sînt 
concentrate cele mai mari forțe crea
toare ale acestei societăți — muncitori, 
țărani, intelectuali — fără munca mem
brilor săi nu este posibil să se ofere 
garanțiile creării unei societăți socia
liste consecvent democratice, nu este 
posibil să se împlinească speranțele pe 
care oamenii noștri și le pun în dez
voltarea socialistă. Rolul conducător pe 
care și l-a cîștigaf pe bună dreptate 
P.C.C. și la care aspiră în continuare 
constituie premisa dezvoltării socialiste 
a acestei societăți. Numai partidul care 
este călăuzit de învățătura marxisf-le- 
ninistă este capabil să conducă clasa 
muncitoare și poporul muncitor pe ca
lea socialistă, spre comunism.

Cînd criticăm deformările care
dăunat socialismului în trecut, apărăm 
în același timp esența sa cea mai ca
racteristică. Acesteia îi aparține fără 
îndoială proprietatea obștească socia
listă, programul marxist de dezvoltare 
socială, care este baza activității parti
dului comunist, umanismul socialist și 
principiul dreptății sociale, precum si 
principiul internaționalismului proletar 
pe care se întemeiază prietenia noastră 
trainică cu Uniunea Sovietică și cu ță
rile sistemului socialist". „Dacă creăm 
spațiu pentru toate opiniile și interesele, 
pe drept cuvînt oamenii muncii de la 
noi cer ca aceste principii să fie garan
tate’.

Referindu-se la ■ plenara C.C. al 
P.C.C. care va avea loc în această săp- 
tămînă, A. Dubcek scrie că aceasta va 
constitui o contribuție „la aprofundarea 
și justa orientare a procesului socialist 
de renaștere". In încheiere, A. Dubcek 
face un apel către toți membrii de par
tid, toți cetățenii societății, țării „să-și 
unifice eforturile în vederea îndeplinirii 
sarcinii de răspundere pe care vrem să 
o împlinim în întregime, conșfienți de 
responsabilitatea noastră istorică".

★HANOI 29 (Agerpres). — A- genția V.N.A. transmite că în perioada 1 aprilie — 20 mai, aviația americană a bombardat în repetate rînduri regiuni populate, centre e- conomice, spitale, școli, diguri și baraje din provincia Nghe. An și alte provincii ale țării. Sute de persoane, printre care mulți bă- trîni, copii și femei, au fost omorite sau rănite, mii de locuințe, culturi, diguri și sisteme de irigație distruse.Asupra comunei Hung Long din districtul Hung Nguen au fost aruncate 36 de bombe, care au rănit 74 de persoane,

NEW YORK 29. — Trimisul special Agerpres, Nicolae Ionescu, transmite: La 29 mai, Corneliu Mănescu, președintele celei de-a 22-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe al României, a primit pe Gunnar Jarring, reprezentantul special al secretarului general al O.N.U. în Orientul Apropiat, la cererea acestuia.Cu acest prilej, a avut loc un schimb de păreri în legătură cu problemele care fac obiectul misiunii lui Gunnar Jarring în Orientul Apropiat.

a delegației de psw./ 
și guvernamentale 

a R. D. GermaneMOSCOVA 29 (Agerpres). — La invitația C.C. al P.C.U.S. și a guvernului U.R.S.S., miercuri au sosit la Moscovă membrii delegației de partid și guvernamentale a R. D. Germane. Delegația este condusă de Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, aflat la odihnă în U.R.S.S.

au

Interviul
lui Otto WinzerBERLIN 29 (Agerpres). — „Adop- tînd legislația excepțională, Bonn-ul acordă regimului actual toate posibilitățile pentru folosirea bastoane- lor. polițienești împotriva propriei populații și pentru înăbușirea oricărei mișcări progresiste", a declarat ministrul afacerilor externe al R.D. Germane, Otto Winzer, în- tr-un interviu acordat agenției A.D.N., în legătură cu dezbaterea în a 3-a lectură în Bundestagul vest-german a proiectului legislației excepționale. Otto Winzer a caracterizat drept „pură fățărnicie" afirmațiile guvernului de la Bonn că legislația excepțională ar aduce R.F. a Germaniei suveranitate și ar servi intereselor naționale. El a a- tras atenția asupra faptului că și după adoptarea legislației excepționale, toate privilegiile și posibilitățile de imixtiune a forțelor armate ale N.A.T.O. din R.F. a Germaniei rămîn în vigoare. în acest fel — a spus Otto Winzer — se menține, de asemenea, „baza pentru activitatea numeroaselor servicii secrete ale N.A.T.O. în R.F. a Germaniei". „Constituția excepțională — a afirmat ministrul de externe — lărgește și mai mult posibilitățile a- mestecului din afară".Otto Winzer s-a pronunțat, dea- semenea, împotriva încercărilor guvernului ' de la Bonn de a include Berlinul occidental în sistemul general al legislației excepționale.

AGENȚIILE DE PRESĂ
Poziția P.C. din 

Japonia intr-o serie

TRANSMIT
Ministerul de Externe al R.D. 

Germane a transmis sesiunii Consiliului economic și social al O.N.U. o declarație în care este salutat faptul că E.C.O.S.O.C., în cadrul raportului Comisiei O.N.U. pentru drepturile omului, dezbate măsuri ce trebuie luate împotriva nazismului și intoleranței rasiale. Deolarația atrage atenția asupra pericolului ce rezidă din reînvierea forțelor neonaziste în R.F. a Germaniei. Declarația Ministerului de Externe al R.D. Germane a fost dată publicității ca document oficial al O.N.U.
Cu prilejul vizitei în Unga

rii a delegației guvernamen
tale șl economice a R.D. Viet
nam, condusă de Le Thanh Nghi, membru al Biroului Politic al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a fost semnat un acord în baza căruia în 1969 Ungaria va continua să acorde sprijin material și de altă natură poporului vietnamez și un acord comercial și de plăți pe anul 1969.

După un turneu în Algeria de două săptămîni, care s-a bucurat de un succes deosebit, ansamblul folcloric al Uniunii Generale a Sindicatelor din Tunisia, unde spectacole. România a va prezenta
rezultateUltimele 

gerilor preliminare 
avut loc în statul

plecat în o serie da
ale ale- 
care au 

Oregon

confirmă avansul obținut de senatorul Eugene McCarthy față de senatorul Robert Kennedy. După numărarea voturilor în 2 178 de birouri de votare din cele 2 599, se arată că senatorul democrat Eugene McCarthy a obținut 45 la sută din numărul voturilor exprimate, în timp ce senatorului Robert Kennedy i-au revenit 39 la sută. In tabăra republicană, fostul vicepreședinte al S.U.A., Richard Nixon, a obținut 73 la sută din voturi, guvernatorul statului California, Ronald Reagan — 22 la sută, iar guvernatorul Nelson Rockefeller, care nu a figurat pe lista de vot, a obținut 5 la sută din voturi.
ale 

Medtasex-14', la care participă unități ale forțelor militare navale din Grecia, Marea Britanie și Statele Unite, au început la 22 mai în regiunile răsăritene ale Mării Medite- rane '■— anunță presa apărută marți la Atena. Ele vor dura pînă la 1 iunie.

Manevrele navale 
N.A.T.O. „

„Guvernul Pakistanului este 
gata să se așeze la masa tra
tativelor alături de India pentru a căuta reglementarea pe cale pașnică a problemei Kașmirului", a declarat în parlament ministrul pakistanez al afacerilor externe, Arshad Husain.

Marți noaptea au reizbucnlt 
tulburările rasiale la Louisville, statul Kentucky. Poliția din oraș a fost întărită cu 1 000 de membri ai gărzii naționale.

de probleme interne
și internaționaleTOKIO 29 (Agerpres). — Secretarul general al Partidului Comunist din Japonia, Kenji Myamoto, a făcut. în cadrul unei conferințe de. presă ținute la Osaka, o expunere privind poziția P.C. din Japonia într-o serie de probleme interne și internaționale, relatează ziarul „Akahata". El a arătat că dezvoltarea, în cadrul opiniei publice japoneze, a unui puternic curent împotriva tratatului de securitate ja- pono-american demonstrează că prin unirea tuturor forțelor democratice ale țării pot' fi izolate acele forțe care se pronunță pentru un sisțem de securitate japono-ameri- can. Acest lucru, a continuat Myamoto, permite obținerea unui larg sprijin al maselor populare împotriva tratatului de securitate ja- pono-american, pentru retrocedarea Insulei Okinawa, pentru crearea unor condiții de instaurare a unui guvern democratic. Partidul Comunist din Japonia consideră că, spri- jinindu-se pe o largă mișcare democratică, un guvern de coaliție ar putea promova o politică internă și externă care să țină seama de următoarele obiective : lupta împotriva tratatului de securitate ja- pono-amerioan, pentru retrocedarea Okinawei, o politică de apărare a intereselor vitale ale poporului japonez.
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