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FĂRĂ SEMINȚE

Agricultori pentru care primăvara 
a sosit... prea devreme (!!!)

Tn această primăvară, spre deose
bire de ceilalți ani, din cauza evolu
ției vremii, lucrările agricole nu au 
început mai întîi în sudul țării, ci.în 
Transilvania și Banat. In timp ce în 
Muntenia și Moldova pe cîmp se 
mal găsesc straturi de zăpadă, în 
vestul țării, ca și în Dobrogea, pă- 
mîntul s-a zvîntat și încălzit mai 
repede. Din datele centralizate la 
Consiliul Superior al Agriculturii 
rezultă că s-au semănat 11 200 ha, din 
care peste 7 000 ha în județul Con
stanța. Deoarece timpul este în con
tinuă îmbunătățire, se creează con- 
cif-ijf ca din săptămîna viitoare să 
se''poată lucra la cîmp și în restul 
tării. Tinîndu-se seama că am intrat 
în a doua parte a lunii martie și 
că timpul afectat lucrărilor a- 
grlcole de primăvară s-a redus mult, 
trebuie luate măsuri tehnice și or
ganizatorice încît, odată începută 
munca în cîmp, toate mijloacele de 
care dispun unitățile agricole să fie 
folosite din plin, punîndu-se accent 
pe calitate, factor de mare însemnă
tate care, în actualele condiții, va 
putea influența obținerea unor re
colte mari la hectar.

Buna desfășurare a campaniei a- 
gricole de primăvară presupune pre
gătirea temeinică a mașinilor agri
cole. aprovizionarea cu semințe la 
toate culturile încît, odată începute, 
lucrările să se desfășoare nestinghe- 
rit. La începutul lunii martie, la De
partamentul mecanizării agriculturii 
s-au dat asigurări că toate trac
toarele aparținînd întreprinderilor de 
mecanizare a agriculturii care vor lu
cra în actuala campanie au fost puse 
în stare de funcționare. Dar iată că

organele județene informează că, 
în unele locuri, continuă să se 
lucreze la reparații cînd, în mod 
normal, tractoarele ar trebui să 
fie în cîmp. O asemenea situație este 
la I.M.A. Bistrița. O parte din trac
toare neputînd fi reparate au fost 
trimise la I.M.A. Dej. Sînt și alte 
asemenea exemple. Insă cele mai 
mari neajunsuri se constată în ce 
privește aprovizionarea cu semințe. 
Acum, cînd trebuie să se iasă în 
cîmp și să se lucreze din plin, se 
constată că la unele plante agricole 
nu există cantități suficiente de se
mințe. Cer semințe cooperativele 
agricole, întreprinderile agricole de 
stat, direcțiile agricole, trusturile zo
nale I.A.S. Si în loc de semințe, de 
la Consiliul Superior al Agriculturii 
se primesc justificări. Dar să vedem 
mai amănunțit cum stau lucrurile.

Dintr-o informare întocmită pe 
baza unor date furnizate de comite
tele județene de partid spi
cuim cîteva exemple. Din județul 
Vrancea se comunică un deficit de 
473 tone cartofi de sămînță, 80 tone 
floarea-soarelui, 132 tone măzăriche, 
21 tone ovăz, 12 tone mazăre, 13,5 
tone lucerna și 295 tone fasole. Re
feritor la județul Galați se arată 
că repartițiile date de Consiliul Su
perior al Agriculturii nu acoperă ne
cesarul de semințe în cooperativele 
agricole cu 280 tone mazăre, 290 tone 
măzăriche, 50 tone lucernă, 20 tone 
iarbă de Sudan. In județul Cluj, 
planul de însămînțărl la culturile 
furajere nu se poate realiza cu 6 700 
ha tocmai din cauza deficitului de 
semințe. Chiar și în întreprinderile 
agricole de stat nu s-a rezolvat peste

Sesiuni de constituire 
a consiliilor

1*

populare județene
în «ursul zilei de ieri s-au des

fășurat în 16 județe ale tării se
siunile de constituire a consiliilor 
populare județene, moment impor
tant în viata organelor locale ale 
puterii de stat. Cu acest prilej, de
putății recent aleși în consiliile 
populare, exercitîndu-si mandatul cu 
care au fost învestiți de alegători, 
desemnează organele de conducere 
ale consiliilor — comitetele execu
tive si comisiile permanente. Tot
odată. deputății stabilesc laolaltă o 
serie de măsuri menite să asigure 
dezvoltarea complexă a județelor si 
localităților. în cadrul programului 
general de dezvoltare multilaterală 
a patriei elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului și de Confe
rința Națională a P.C.R.

Cum este cunoscut, cu prilejul 
măsurilor de reorganizare teritorial- 
administrativă care au avut loc în 
primăvara anului trecut s-au alcă
tuit consiliile populare provizorii 
județene, care au ales comitetele 
executive provizorii, urmînd ca a- 
cestea să coordoneze activitatea so- 
cial-administrativă a județelor pînă 
la alegerea, prin votul cetățenilor, a 
organelor locale ale puterii de stat. 
Alegerile de la 2 martie, consemnînd 
o strălucită victorie a Frontului U-

nității Socialiste, au desemnat depu
tății pentru Marea Adunare Națio
nală. întrunită recent în prima se
siune a celei de-a Vl-a legislaturi, 
precum si deputății pentru organe
le județene, municipale, orășenești 
și comunale ale puterii de stat.

Desfășurate într-o atmosferă de 
profundă responsabilitate cetățeneas
că. primele sesiuni de constituire a 
consiliilor populare județene — con
duse. pînă la alegerea comitetelor 
executive, de președinții de vîrstă 
— au prilejuit, pe baza obiective
lor economice și sociale ce se află 
în fata județelor, a numeroaselor 
propuneri și sugestii făcute de oa
menii muncii în cursul campaniei e- 
lectorale, o sintetică trecere în revistă 
a principalelor sarcini ce urmează 
a fi înfăptuite în cadrul acestui an 
hotărîtor al cincinalului, a obiecti
velor de perspectivă privind dez
voltarea multilaterală a orașelor și 
comunelor. S-au discutat programe 
de lucru care. în funcție de spe
cific și cerințe, cuprind probleme 
de actualitate pentru viata social- 
economică a județelor, pentru în
deplinirea angajamentelor luate ca 
răspuns la chemarea la întrecere a

(Continuare în pag. a V-a)
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întoarcerea de la Belgrad 
a delegației Partidului Comunist Român 

care a participat la Congresul 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia

Sîmbătă seara s-a înapoiat în 
Capitală, venind de Ia Belgrad, de
legația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., care a par
ticipat la lucrările celui de-al IX- 
lea Congres al Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia.

Din delegație au mai făcut parte 
tovarășii Vasile Patilineț, secretar 
al C.C. al P.C.R., și Ilie Făsui, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Caraș-Severin al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de to
varășii Paul Niculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Voitec, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru

supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Aldea 
Militaru, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost de față Milorad Komati- 
na, însărcinatul cu afaceri ad-in- 
terim al R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

★

La plecarea din Belgrad, membrii 
delegației au fost salutați de Miloș 
Milici, președintele Skupștinei R. S. 
Serbia, membru al C.C. al U.C.I., de 
ambasadorul României la Belgrad, 
Aurel Mălnășan, și ambasadorul 
R. S. F. Iugoslavia la București, 
Iakșa Petrici.

★

înaintea plecării, Miloș Milici a 
oferit un dineu în cinstea delega
ției P.C.R., la care au luat parte și 
ambasadorii Aurel Mălnășan și 
Iakșa Petrici. (Agerpres)
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tot această problemă. Cele din jude
țul Tulcea au asigurate semințe în 
proporție de numai 55 la sută la bor- 
ceag. 70 la sută la lucernă și 60 la 
sută la iarbă de Sudan. S-ar putea 
ca acum cantitățile arătate mai sus 
să fie mai mici. Problema nu a fost 
însă rezolvată. Așa cum am aflat la 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
pentru unele plante agricole nu sînt 
și nici nu vor putea fi asigurate se
mințele necesare. Explicația ?

— Eu n-am dus nici un bob acasă 
— ne răspunde tov. Adrian Rogojan, 
director general în Consiliul Supe
rior al Agriculturii. Am împărțit se
mințele pe județe după nevoi, ținînd 
seama să dăm mai multe acelora 
care au suferit anul trecut din cauza 
secetei. Situația la care s-a ajuns se 
datoreste faptului că cele mai multe 
cooperative agricole nu-și asigură 
din producție proprie necesarul de 
semințe, așteptînd totul de la stat. 
Așa se face că la unele sortimente, 
îndeosebi la legume, sîntem nevoiți 
să aducem mari cantități de semințe 
din import.

Desigur, nimeni nu-1 învinuiește pe 
tov. Rogojan că a dus semințele aca
să. însă cîteva precizări trebuie făcu
te deoarece pe baza anchetei pe care 
am întreprins-o rezultă că, în această 
privință, există serioase deficiențe.

Din cele aflate la Consiliul Supe
rior al Agriculturii rezultă că la po
rumb. floarea-soarelui. sfeclă de za
hăr, orzoaică, orez, in. cînepă, ricin 
și sparcetă s-a asigurat sămînța ne
cesară pentru toate suprafețele care 
urmează să se cultive in acest an. 
Pînă aci, toate bune. Dar există un 
deficit mare la mazăre, fasole și 
soia. Situația este foarte proastă în 
ce privește culturile furajere, care 
determină în cea mai mare măsură 
dezvoltarea zootehniei. Cantitățile de 
semințe care au fost contractate a sc 
produce anul trecut nu au fost livra
te de către unitățile producătoare. 
Nu trebuie uitat că țara noastră, cu

Ion HERȚEG 
Gheorghe RADEL 
Gheorghe BALTA
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TELEGRAME DE FELICITARE ADRESATE 
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

CU PRILEJUL REALEGERII ÎN FUNCȚIA 
DE PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE STAT

în aceste zile, pe adresa Comite
tului Central al partidului sosesc din 
toate colțurile țării telegrame prin 
care comitetele județene de partid, 
consiliile populare, colective ale oa
menilor muncii din întreprinderi, u- 
nități agricole, instituții adresează 
calde felicitări tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru realegerea sa în 
funcția de președinte al Consi
liului de Stat. Telegramele oglin
desc sentimentele de profundă sti
mă și prețuire nutrite de în
tregul nostru popor față de secre
tarul general al Comitetului Cen
tral al partidului, pentru marea sa 
contribuție la elaborarea politicii 
marxist-leniniste a partidului, pentru

al unei noi familii
de strunguri românești

— Ce e nou ? suni 
prima întrebare.

Cunosc „Strungul" 
arădean de ani de 
zile, în urma unor vi
zite succesive. Cunosc 
performanțele sale in 
dobîndirea unei preci
zii din ce în ce mai 
înalte, datorită unui 
spor neîncetat de teh
nicitate, de măiestrie 
a oamenilor. Bine
înțeles că nu toate 
noutățile le-am aflat 
direct de la sursă, ci 
și din reportajele 
scrise de colegii mei, 
care, adunate laolaltă, 
ar putea să alcătuiască- ■ 
o cronică în timp a u- 
zinei, in cej 20 de ani 
de existență pe care îi 
aniversează surind. 
Cîndva, despre oame
nii care au creat pri
mul strung românesc 
s-a scris un roman... 
Ce fac aceste perso
naje după două dece-

•zii ? Printre ultimele 
noutăți de răsunet, am 
consemnat la timpul 
său, în decembrie tre
cut, premiera lui „SN- 
400" cu comandă pro
gram. E un răspuns e- 
dificator. Și totuși în
treb, poate din obiș
nuință : ce ■ este nou ?

Reportaj de 

V. N1COROVICI

întrebarea mea, însă, 
e de btin augur. In
ginerul GaVril Mure- 
șan, tehnolog-șef, ca și 
cum ar fi așteptat-o 
dinainte, îmi răspunde 
prompt:

— Aniversăm cei 20 
de ani printr-un nou 
debut. Punem în lucru 
noile familii de strun
guri cu simbolul SNA,

de concepție modernă, 
proprie. Asta presupu
ne reorganizarea în
tregului flux tehnolo
gic,

— E vorba de o ma
turizare sau de o re
întinerire ?

— Și una și alta. 
Reîntinerim pe o bază 
mai matură. Acum 20 
de ani fabricam un 
singur tip de strung 
(S-3), acum realizăm 
10 tipuri, cu care echi
păm întreaga noastră 
industrie prelucrătoa
re. Produsul nostru de 
bază — „SN-400" — 

•livrai. iu 
peste 50 
export.

— Cum 
ceastă rapidă ascen
siune către creații de 
prestigiu ?

proporție
Id iută,

explicați

(Continuare 
în pag. a III-a)
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devotamentul șl perseverența cu 
care pune calitățile sale în slujba 
nobilei cauze a înfloririi României 
socialiste. In cuvinte emoționante se 
exprimă adeziunea unanimă a între
gului nostru popor, a oamenilor 
muncii de toate naționalitățile, față 
de principiile politicii interne și ex
terne a partidului, hotărîrea lor de 
a-și consacra toate forțele înfăptuirii 
însuflețitorului program de dezvol
tare multilaterală a patriei adoptat 
de Congresul al IX-lea și Conferința 
Națională a partidului.

„Cu inimile pline de bucurie și 
legitimă mîndrie patriotică, comu
niștii din organizația județeană de 
partid lași, toți .oamenii muncii din 
orașele și satele județului nostru, ca 
și întregul popor, au primit vestea 
realegerii dumneavoastră, secretarul 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, fiu cre
dincios al clasei noastre muncitoare, 
în înalta funcție de președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, se arată în tele
grama adresată de Comitetul jude
țean de partid Iași. Dumneavoastră, 
mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, v-ați închinat viața, fără 
precupețire, prosperității patriei și 
poporului, slujind cu pilduitoare ab
negație și devotament, în funcțiile de 
înaltă cinste și răspundere ce v-au 
fost încredințate prin voința unani
mă a națiunii noastre socialiste, 
cauza socialismului și comunismului, 
cauza păcii și prieteniei între popoa
rele lumii. îmbărbătați permanent 
de exemplul dumneavoastră, de in
dicațiile pline de înțelepciune mar- 
xist-leninistă, de înalt umanism ce 
caracterizează fiecare îndemn pe 
care ni-1 adresați, așa cum au fost 
și cuvintele rostite cînd ați vizitat 
străvechea și azi întinerită cetate a 
Iașilor, ne angajăm să realizăm, în 
cele mai bune condiții, obiectivele 
mobilizatoare cu care vom întîm
pina aniversarea unui sfert de veac 
de la eliberarea patriei".

„înalta învestitură acordată dum
neavoastră de către Marea Adunare 
Națională, se spune în telegrama tri
misă de Comitetul județean al P.C.R. 
și Consiliul popular județean Cluj, 
întruchipează simțămintele de adîn- 
că prețuire și încredere de care se 
bucură Partidul Comunist Român și 
politica sa în inima și conștiința fie
căruia.. dinirț ;..noi, în, ■ .conștiința' .în
tregii noastre națiuni socialiste, poli
tică elaborată sub directa dumnea
voastră conducere. Inchinîndu-vă 
viața intereselor majore ale patriei, 
ca fiu credincios al poporului român, 
ca luptător încercat In primele rîn- 
duri ale eroicului nostru partid, 
exemplul dumneavoastră de militant 
consecvent pentru cauza socialismu
lui și comunismului constituie un 
îndemn mobilizator în activitatea 
noastră. Vă dorim din Inimă, mult

stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
succese depline în nobila misiune 
încredințată dumneavoastră de în
treaga noastră națiune socialistă și 
vă asigurăm că vom dărui și pe vii
tor tot ce avem mai bun patriei și 
partidului nostru".

în telegrama trimisă de Comitetul 
județean al P.C.R. și de Consiliul 
popular județean Prahova se arată : 
„Vestea alegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului de Stat a umplut de bucurie 
și entuziasm inimile întregului nos
tru popor. In numele comuniștilor și 
al tuturor oamenilor muncii de pe 
meleagurile prahovene, Biroul Comi
tetului județean Prahova al P.C.R. 
și comitetul executiv al consiliului 
popular județean vă adresează cu 
acest prilej, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde felicitări, 
urări de sănătate și viată lungă, 
multă putere de muncă spre binele 
patriei. Dăruirea și hotărîrea cu 
care munciți neobosit pentru în
florirea țării și afirmarea el pe 
plan internațional constituie pen
tru noi toți o pildă vie, însufleți- 
toare. Ne exprimăm încă o dată an
gajamentul de a depune toate efor
turile în vederea obținerii unor suc
cese tot mai mari în industrie. în 
agricultură, în domeniul cercetării, 
în știință și cultură, în toate cele
lalte sectoare de activitate, pentru 
a reafirma prin fapte adeziunea de
plină la politica internă si externă 
a partidului, pentru a întîmpina cu 
un bogat buchet de realizări mă
reața sărbătoare a unui sfert da 
veac de istorie nouă și cel de-al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Român".

In telegrama trimisă de Comitetul 
județean de partid Hunedoara se a- 
rată : „Oamenii muncii de pe aceste 
frumoase și străvechi meleaguri, mi
neri, siderurgiști, constructori, ță
rani cooperatori și intelectuali, își 
reafirmă încrederea nestrămutată că 
dumneavoastră, fiu credincios și de
votat al poporului român, care v-ați 
închinat întreaga viață și activitate 
slujirii înaltelor idealuri ale po
porului. întruniți trăsăturile comu
nistului șl omului de stat chemat să 
conducă, alături de ceilalți conducă
tori de partid și de stat, destinele 
națiunii noastre spre împlinirea nă
zuințelor de prosperitate, progres șt 
fericire. Proeminenta dumneavoastră 
personalitate, caracterizată prin 
principialitate și fermitate în elabo
rarea și înfăptuirea politicii marxist- 
leniniste a partidului și statului, prin 
deosebita grijă șl răspundere față de 
cauza sacră a poporului, față de vii
torul său, inepuizabila energie, spi
ritul creator și inovator de care datl 
dovadă v-au adus prețuirea și stima

(Continuare în pag. a III-a)
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în producția materială 
există descărcări binefăcă
toare si electrizante : son
dorii scormonesc pînă tîș- 
nește trîmba de țiței, oțe- 
larul rîcîie știhul cuptoru
lui pînă se dezlănțuie jer
ba înstelată. în cele de mai 
sus se observă un efort al 
omului civilizat de a cana
liza, de a direcționa : gura 
cuptorului are un jgheab, 
explozia e dozată de arti
ficier cu grijă, ca să deschi
dă galerii noi. Și în alte 
domenii, pe alte planuri, 
competițiile și concursurile 
de tot felul oferă „conflic
te" de competentă și de di
băcie din cele mai necesa
re și rodnice.

Nu e nevoie să fii mare 
observator al realității ca 
să-ți dai seama că în unele 
locuri, mai ales la nivelul 
comitetelor de direcție, se 
înregistrează cîteodată o 
tendință de a ocoli orice 
conflicte, nu numai cele 
sterile, ci și cele care ar 
putea deschide „galerii 
noi". Deplasările pe teren 
și scrisori sosite la redac
ție indică încă unele cazuri 
de evitare a discuției co
lective sau chiar cazuri 
cînd, de pildă, un inginer, 
susținînd deschis și cu ar
gumente, în probleme de 
organizare a producției, o 
părere opusă aceleia a 
colegilor săi (mai bine si
tuați în ierarhia între

Hala de montaj a locomotivelor Diesel de la uzina „Electroputere' Craiova

Preliminarii la un
cod al conflictului

creator
prinderii), a avut de sufe
rit. Te întrebi de ce con
flictul creator — înfrunta
rea maximă a unor idei și 
soluții opuse, discutarea 
lor argumentată, cu scopul 
de a alege pe cea mai bună 
sau de a le combina într-o 
terță variantă optimă — 
scapă în asemenea cazuri 
de pe jgheabul principial, 
al discuției „la meserie" si 
al interesului obștesc, 
scurgîndu-se Pe căi lătu
ralnice și sterile — învi
nuiri de orgoliu, favoritism, 
răfuieli, interese înguste; 
te întrebi de ce conflictul 
de producție pentru alege
rea unei soluții optime de
vine uneori un conflict 
administrativ sau juridic

— dacă a fost justă decizia 
de trecere a unui inginer 
în altă muncă, dacă sînt a- 
devărate acuzațiile aduse 
de el conducerii etc.

opinii

Lăsăm de-o parte cazuri 
ea acela amintit la pagina 
„Omul fată în față cu el 
însuși", cînd un inginer 
arădean a fost îndepărtat 
dintr-o fabrică de spirt 
pentru că propunerile lui 
ținteau să facă imposibile 
furturile din întreprindere. 
Aci era vorba, evident, de

elemente necinstite, coali
zate împotriva unui om 
corect. Se ivesc însă ca
zuri cînd elementelor în 
conflict nu poți să le re
proșezi nimic la capitolul 
cinstei personale — nu nu
mai din punctul de vedere 
al legii, dar și în ce priveș
te bunele lor intenții. In
tr-unui din aceste cazuri, 
la Brașov, am aflat că 
directorul general al în
treprinderii cu care se ju
deca un salariat i-a dat îm
pricinatului acces la dife
rite documente care îl pri
veau si care erau în favoa
rea lui și în defavoarea în
treprinderii. Firește, e re
gretabil că s-a ajuns la 
un proces, dar c fapt că

Foto : M. Andreescu

un director mai puțin 
scrupulos și leal ar fi pu
tut găsi pretexte în genul 
„secretului" pentru a-i re
fuza salariatului cu care 
era în proces accesul la 
documentele de care a- 
cesta avea nevoie.

Conducerea unei între
prinderi e atît de comple
xă, încît un director gă
sește în treburile curente 
suficiente temeiuri pentru 
dureri de cap, fără a mai 
pleca urechea la conflicte 
suplimentare, numai așa, ca 
să mai aibă un subiect de 
discuție. Creangă are o 
anecdotă, despre un frate 
care îi spune celuilalt:

— Măi frate-miu, ia hal 
să vorbim și degeaba, că 
destul vorbirăm d-ale bune!

— Există oare dileme 
realmente importante, în 
care soluția să vă fie clară 
de la început și în care să 
nu mai simțiți nevoia de 
a vă consulta 7

întrebarea i-am pus-o, 
într-o discuție mai veche, 
directorului general . aj 
Fabricii de mașini-unelte și 
agregate din București. To
varășul Bozgan — care de 
altminteri a urmat și 
cursurile de perfecționare 
a cadrelor de conducere

Sergiu FARCAȘAN

(Continuare în pag. a Il-a)

porte DE
VERSAILLES
Salonul internațional de agri

cultură, recent deschis la pala
tul de expoziții de la Porte de 
Versailles, atrage ca un magnet 
nu numai pe agricultori si 
specialiști, dar și numeroși 
alți vizitatori de cele mai 
diverse preocupări. Este în- 
tr-adevăr instructivă o călă
torie intr-un asemenea mi- 
crounivers agricol, unde poți 
cerceta îndeaproape cele mai noi 
mașini ce brăzdează ogoarele 
lumii sau poți admira cele mai 
perfecționate rase de animale și 
păsări. Salonul 1969 prezintă 
însă, înainte de toate, „ultima 
modă" în tehnica mașinismului 
agricol mondial.

Uzina „Tractorul" din Brașov 
este și ea prezentă, ală-

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

turi de numeroase firme din 
diverse țări, cu „U-650" și 
„U-651". Anul acesta, standul 
nostru s-a prezentat cu o 
nouă surpriză: „U-400". ul
timul vlăstar al uzinei bra
șovene, 
mondială 
Paris, 
tehnice 
mai bun ______ r.
agricultori cu care am stat de 
vorbă mi-au declarat că „U-400“ 
constituie pentru ei o revelație.

„Aveți o gamă impresionantă 
de mașini agricole. Admirăm li
nia modernă a tractoarelor dum
neavoastră. în special a lui 
„U-400", apreciau mai mulți ti
neri agricultori veniți din înde
părtate regiuni ale Franței, care 
făceau astfel cunoștință pentru 
prima oară cu produsele in
dustriei românești. Jean Le- 
mesle, agricultor din Nor- 
mandia, consideră „U-400" o 
mașină ideală, care execută o 
gamă bogată de operații.

Dl. Georges Thevenin, direc
torul general al reprezentan
ței de tractoare românești din 
Franța, îmi confirmă că „U-400" 
a trecut cu succes „prima probă" 
la stand.

„U-400" este incontestabil ve
deta standului românesc la a- 
cest salon, care constituie cea 
mai importantă manifestare in
ternațională a genului.

Este premiera 
la salonul de 

Caracteristicile 
avansate sînt 

pașaport. Numeroși

lui 
la 

sale 
cel
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FAPTUL
DIVERS
Pămînt
de flori

zahărPentru că fabrica de 
din Bucecea (Botoșani) obținea 
un randament superior la pre
lucrarea sfeclei, direcția gene
rală de resort din Ministerul In
dustriei Alimentare a luat o 
măsură epocală : fabricile de 
zahăr din Roman și Buzău să 
trimită unele cantități de sfe
clă pentru a fi prelucrate la 
Bucecea. Șl din ziua în care au 
început să sosească vagoanele, 
cei de la Bucecea nu mai știu 
ce să facă. De la Urleasca le^a 
sosit un vagon de 24 tone, din 
care 15 tone pămînt; de la Sih- 
lea. din 33 tone. 22 tone erau 
pămînt; de la Pogoanele, 27 tone 
sfeclă, între care 20 tone pă
mînt. Și... vagonul record (nr. 
315347017326). care din încărcă
tura de 32 tone de sfeclă a 
avut 26 tone pămînt. Adică peste 
81 la sută pămînt mănos, arabil, 
din Pogoanele trimis la Boto
șani. Banii pe transport au fost 
plătiți. Vinovății conchid : „Să 
le fie țărîna ușoară 1“ E imposi
bil. Sînt... 83 de tone 1 Dacă o 
țin tot așa, la toamnă vor 
mite spre Bucecea tarlaua 
sfeclă, cu totuL

tri
de

o veni

SEMNALE CRITICEvățămîntul de partid în 
organizațiile de bază e- 
xistente pe raza comu
nei Laslea. Ne-am in
format mai întîi la comi
tetul comunal de partid. 
Secretarul și locțiitorul său 
n-au putut să ne spună 
mare lucru. Ei cunoșteau 
numai cîteva cifre statis
tice cu privire la numărul 
celor înscriși în învăță
mînt, la formele de studiu. 
Dar despre conținutul lec
țiilor, al dezbaterilor n-am 
putut afla de la ei aproape 
nimic. Discutînd cu 
cursanți! din cooperativele 
agricole Laslea și Mălîn- 
crav, din brigăzile din Flo- 
rești și Londula. am aflat 
că pînă la 10 februarie, la 
cercurile de studiere a 
Statutului partidului nu se 
ținuse decît o singură lec
ție, și aceea improvizată. 
Această situație ilustrează 
clar cît de dăunător este 
formalismul în conducerea 
învățămîntului. Nu folo
sesc nimănui datele statis
tice despre numărul cercu
rilor și cursurilor, al lec
țiilor și seminariilor, dacă 
în spatele lor nu se află 
grija pentru a asigura în- 
vățămîntului un conținut 
bogat de idei, din care 
cursanții să tragă învăță
minte pentru 
lor practică.

In rîndurile 
ne-am propus 
năm măcar în 
din preocupările Comitetu
lui județean de partid Si
biu privind desfășurarea 
învățămîntului. 
de birou, care 
de curînd, s-au 
seriozitate șl 
deficiențele semnalate și 
cauzele acestora, stabilin- 
du-se totodată un șir de 
măsuri pentru sprijinirea 
propagandiștilor și a bi
rourilor organizațiilor de 
bază în vederea îmbunătă
țirii conținutului lecțiilor, 
expunerilor și a dezbateri
lor care au loc în cercuri 
și cursuri. Totodată, ar fi 
bine ca biroul comitetului 
județean de partid să se 
ocupe mai intens de stu
diul ideologic al membrilor 
săi, al aparatului de partid. 
Măsurile preconizate vor 
determina îmbunătățirea 
propagandei de partid în 
județul Sibiu, cu condiția 
să fie și riguros îndeplinite.

șite. Astfel, la școala uzi
nală de partid de la între
prinderea „Balanța", o 
lecție consacrată proble
melor conducerii întreprin
derii nu se ocupa de îm
bunătățirile survenite în a- 
cest domeniu ca rezultat al 
aplicării măsurilor stabilite 
de Conferința Națională a 
partidului, de semnificația

Este bine cunoscută im
portanța pe care o are în- 
vățămîntul de partid în ri
dicarea pregătirii politico- 
ideologice a membrilor de 
partid și a celorlalți oa
meni ai muncii, în înar
marea lor cu cunoașterea 
învățăturii marxist-leni- 
niste, a politicii interne și 
externe a partidului și 
statului nostru. Pornind de 
Ia aceste cerințe, de la in
dicațiile conducerii parti
dului, Comitetul județean 
de partid Sibiu s-a îngrijit 
de buna organizare și des
fășurare a învățămîntului 
de partid în acest an.

Se poate spune că, spre 
deosebire de anii trecuti. 
cînd învățămîntul de par
tid se organiza insuficient 
de diferențiat, biroul co
mitetului județean a urmă
rit acum — și nu fără a- 
numite rezultate — gă
sirea unor forme de în- 
vățămînt mai suple și efi
ciente. care să permi
tă o propagandă a- 
daptată condițiilor con
crete existente în organiza
țiile de partid din județ șl 
care să răspundă mai bine 
preocupărilor și necesi
tăților cursanților. Pe baza 
nevoilor reale, numărul cel 
mai mare de comuniști, a- 
tît de la orașe cît și de la 
sate, s-au înscris să stu
dieze problemele economiei 
concrete, urmînd în ordine 
cei care participă la ciclu
rile de conferințe.

Merită reținut șl un 
alt aspect pozitiv. Pornind 
de la rolul deosebit al 
propagandiștilor în bunul 
mers al învățămîntului, în 
aprofundarea temelor puse 
în dezbatere, biroul comi
tetului județean de partid 
s-a ocupat sistematic de 
pregătirea acestora. în 
primul rînd s-a urmărit ca 
propagandiștii să fie infor
mați cu regularitate, de 
cîte ori este nevoie, asupra 
problemelor actuale ale po
liticii partidului. Am re
ținut ca o metodă bună 
statornicită aici faptul 
că, în afară de pregă
tirea obișnuită, lunară, a 
lectorilor și propagandiști
lor, se țin cu operativitate 
expuneri pe marginea 
principalelor documente 
de partid și de stat care 
apar. Astfel, imediat după 
publicarea materialelor 
plenarelor C.C. al P.C.R. 
din octombrie șl decembrie 
1968. s-a organizat dezba
terea lor de către lectori 
și propagandiști. Pentru 
propagandiștii de la sate 
s-a organizat studierea cu- 
vîntării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la Plenara 
Consiliului Uniunii Națio
nale a Cooperativelor A- 
gricole de Producție, iar 
cei care conduc cercurile 
de învățămînt ideologic din 
școli au studiat cuvîntarea 
secretarului general al C.C. 
al P.C.R. la Conferința na
țională a cadrelor didac
tice.

Totodată, s-a urmărit 
pregătirea metodică a 
propagandiștilor. în scopul 
îmbunătățirii elaborării 
lecții", or. ca si pen
tru a înlesni aprofun
darea problemelor puse în 
discuție. Se remarcă în a- 
cest context organizarea 
sistematică de către cabi
netul județean de partid 
a unor schimburi de ex
periență. la care participă 
lectori și propagandiști de 
la diferite forme ale în
vățământului de partid. 
In timp ce în tre
cut problemele învătă- 
mîntului de partid erau lă
sate mai mult pe seama 
cabinetului de partid, anul 
acesta secretari ai comi
tetului județean, ai comi
tetelor municipale și o- 
rășenești de partid, ca și 
alți membri ai birourilor 
acestor comitete participă 
nemijlocit la diferite forme 
ale învățămîntului de par
tid, țin expuneri în 
fața propagandiștilor șl a 
cursanților.

Este de asemenea de re
marcat că numeroase bi
rouri de organizații de 
bază, comitete de partid nu 
si-au considerat sarcinile 
încheiate o dată cu deschi
derea învățămîntului de 
partid, ci urmăresc în 
permanentă modul cum 
se desfășoară învătă- 
mîntul. în ce măsură 
dezbaterile sînt legate de 
viață, de activitatea prac
tică, cum îi ajută pe 
cursanți să cunoască hotă
rî rile partidului și gu
vernului, principalele sar
cini ce revin unității, co
lectivelor din care fac 
parte. Așa au procedat co
mitetele de partid și unele 
organizații de bază de la 
întreprinderile „Indepen
dența", „Drapelul roșu" și 
„7 Noiembrie" din Sibiu, 
„Carbosin" din Copșa Mică, 
„Vitrometan" și „Emailul 
roșu" din Mediaș, care au

îndrumat cercurile de stu
diu în dezbaterea concretă, 
aprofundată a unor pro
bleme importante și deose
bit de actuale pentru în
treprinderile respective 
cum sînt: căile de creștere 
a productivității muncii, 
reducerea cheltuielilor de 
producție, folosirea ma
șinilor și utilajelor și al-

însemnări despre învățămîntul 
de partid din județul Sibiu

IN PAS
CU

CERINȚELE
VIE ȚII

activitatea

de mai sus 
să consem- 
parte cîteva

In ședința 
a avut loc 
analizat cu 
răspundere

NERECEPTIONATE
t

LA CENTROCOOP
(unde fusese de nenumărate ori) 
pentru... a da unele lămuriri. Ce 
s-a mai întîmplat după aceea — nu 
se știe. Cert este că nici pînă astăzi 
cererea respectivă n-a fost rezol
vată. Cum poate fi calificată alt
fel decît total lipsită de solicitudine 
această atitudine față de o atît 
de simplă, dar nu fără impor
tanță, cerere a unui cetățean ? O 
altă cerere, semnată de Dumitru 
Comîrzan din comuna C. A. Rosetti, 
județul Tulcea, tot pentru elibera
rea unei adeverințe de vechime în 
muncă, a fost soluționată la Centro
coop, de către Direcția generală 
plante medicinale (director general 
Ion Chico), după 198 de zile (terme
nul legal fiind de 20 de zile 1). Este 
adevărat că o bună parte a cereri
lor și sesizărilor adresate Centro
coop sînt soluționate propriu-zis de 
organele județene, ceea ce duce la 
întîrzieri, dar tot atît de adevă
rat este că unele direcții generale șl 
direcții din Centrocoop, în evidența 
cărora există cererile și sesizările 
respective, nu fac mai nimic pentru 
a determina uniunile județene să 
respecte termenele legale, să cerce
teze cu temeinicie faptele, nu infor
mează conducerea instituției cen
trale asupra unor astfel de încălcări 
ale legii și nu propun sancționarea 
salariaților vinovați. La Direcția or
ganizării muncii și salarizare, unde 
am găsit mai multe scrisori cu ter
menul de rezolvare depășit sau re
zolvate formal, un funcționar a in
vocat, cu dezinvoltură, drept „scuze" 
faptul că unele conduceri de uniuni 
județene nu vor, pur și simplu, să 
respecte termenele și nu se poate 
acționa în nici un fel, eficient, aspA* 
pra lor, deoarece... „sînt organe â-' 
lese". Bunăoară ni s-a oferit exem
plul U.J.C.C. — Vrancea (președinte 
Constantin Iruc), căreia i s-a remis, 
la 28 noiembrie anul 
soare a Vasilicăi 
comuna Dumitrești, 
fuză — nu pentru 
— să dea vreun 
s-au făcut în acest scop mai multe 
reveniri scrise și telefonice. Evident, 
punctul de vedere obtuz al acestui 
funcționar n-a fost însușit de con
ducătorul direcției respective, Ion 
Stoica, dar nu ni s-a putut oferi nici 
un caz în care să se fi intervenit cu 
energie pentru respectarea prevede
rilor legale privitoare la rezolvarea 
scrisorilor. Asemenea intervenții erau 
necesare, după cum am aflat la bi
roul de sesizări, și în cazul uniuni
lor județene Timiș (președinte Ion 
Buftea), Argeș (președinte Vasile Flo- 
rescu), Vîlcea (președinte Nicolae 
Mîrlan). Conducerile uniunilor ju
dețene (și nu numai ele) sînt, în- 
tr-adevăr, organe alese, dar aceasta 
nu le dă în nici un caz dreptul să nu 
respecte legea, ci dimpotrivă, le 
obligă cu atît mai mult la respecta
rea ei.

Soartă vitregă au avut șl unele 
sesizări adresate conducerii Cen
trocoop. Un singur exemplu : Se
sizarea lui Alexandru Tobă, sa
lariat la întreprinderea de con
strucții și proiectări-Craiova, tri
misă pe adresa conducerii instituției 
la 15 iulie 1968. a căpătat soluționare 
după aproape o jumătate de an (•' 
timp în care petiționarul a mai tr 
mis sesizări similare și altor orga ./ 
centrale. Au fost și cazuri cînd unor 
sesizări întemeiate nici măcar nu 11 
s-a dat curs, sau au fost rezolvata 
formal, de ochii lumii.

Trebuie să observăm, de asemenea, 
că biroul de sesizări de la Cen
trocoop este slab încadrat și lip
sit de autoritatea și sprijinul ne
cesar pentru a organiza cum se 
cuvine activitatea de soluționare 
a scrisorilor. La unele cabine
te ale conducerii instituției și secre
tariate ale direcțiilor, evidența sesi
zărilor nu este ținută cum trebuie. 
La toate acestea se adaugă atitudi
nea, cel puțin stranie, a unor sala- 
riați cu munci de mai mare sau 
mai mică răspundere (de pildă C. I. 
Petcu. director al Direcției comer
ciale mărfuri alimentare, și inspecto
rul Constantin Graur de la Direcția 
de control și ’îndrumare), care se 
socotesc absolviți de îndatorirea de 
soluționare a scrisorilor.

Este adevărat că în ultimul timp în 
instituție au fost luate unele măsuri 
organizatorice pentru înlăturarea ne
ajunsurilor de genul celor semnala
te mai sus. Dar acestea nu au fost 
de natură să schimbe prea mult lu
crurile. De aceea, socotim nece
sar să sugerăm conducerii Centro
coop să analizeze, în cadrul unei șe
dințe de comitet executiv, modul în 
care se desfășoară, în întreaga insti
tuție, activitatea de rezolvare a scri
sorilor și să dispună luarea unor 
astfel de măsuri care să asigure îm
bunătățirea acestei activități în toate 
compartimentele instituției.

tuația de a reveni sau de a se adresa 
altor foruri. Am zăbovit mai mult 
la Centrocoop și am constatat că, 
din păcate, cazurile de depășire a 
termenelor legale de soluționare a 
sesizărilor, reclamatiilor si cererilor 
primite de la cetățeni nu sînt rare. 
Anul trecut ele au întrecut cifra 
de 300. iar la ora actuală își aș
teaptă soluționarea, mult întîrzlată. 
alte circa 100 de scrisori și cereri. 
Unele întîrzieri sînt de-a dreptul 
uimitoare, depăslndu-se termenul le
gal de rezolvare cu 80. 100, 150. 
de zile 1 Să examinăm cîteva 
zuri.

Cetățeanul Toader Baciu, de 
de ani, din comuna Păncești, jude
țul Bacău, s-a adresat la începutul 
anului trecut Centrocoopului, semna- 
lînd greutățile pe care le întîmpi- 
nă, de vreme îndelungată, în elibe
rarea unei adeverințe de vechime în 
muncă la cooperativa Răcăciuni. La 
14 februarie 1968 a fost înștiințat că, 
pentru eliberarea adeverinței, este 
nevoie să se deplaseze la Bacău, la 
uniune (unde mai fusese !). Ceea ce 
a și făcut. A fost apoi din nou la 
Răcăciuni, din nou la Bacău, dar a- 
deverința tot n-a primit-o. Văzînd 
că este trimis de atîta 'amar de vre
me, de la Ana la Caiafa și că, fără 
această adeverință, nu-și poate com
pleta dosarul de pensionare (deși 
depășise cu un an vîrsta legală), fi
ind frustrat, din această cauză, de 
drepturile sale de pensie, s-a ho- 
tărît să vină personal la București, 
la Centrocoop, să semnaleze prin viu 
grai această situație și să depună o 
nouă sesizare. Deplasarea sa la Bucu
rești și audiența " 
prilej la această : 
nu se cunoaște de < 
primit, deoarece 
vidență clară a 
miți în audiență — n-au 
însă nici ele darul să 
tisfacă cererea sa, pe deplin îndrep
tățită. La 3 iunie, deci după 
cinci luni de la prima scrisoare a- 
dresată Centrocoop, a fost înștiințat 
acasă, de către uniunea județeană, 
să se prezinte din nou la Răcăciuni

Seslzărîle șl reclamatiile care 
primesc la redacție. în număr 
mai mare. în legătură cu activita
tea unor unități și a unor lucrători 
din cooperația de consum ne-au de
terminat să facem o vizită la Uniu
nea centrală a cooperativelor de 
consum (Centrocoop). pentru a afla 
cauzele lor și a cunoaște modul în 
care se soluționează scrisorile cetă
țenilor la această instituție centrală. 
Ce se constată 7

Statisticile aflate la Centrocoop 
consemnează că în cursul anului 
trecut s-au primit de la cetățeni 
peste 4 800 sesizări, reclamații. ce
reri. Acest număr este cu aproxi
mativ 1 500 mai mare față de anul 
1967. Creșterea aceasta sensibilă este 
determinată de faptul că în acti
vitatea unor organizații si între
prinderi ale cooperației de consum 
persistă o seamă de deficiente frec
vent Semnalate de cetățeni (și re
liefate și în articole apărute în 
ziarul nostru), pentru înlătura
rea cărora uniunile județene nu 
depun suficientă stăruință, ce
tățenii fiind nevoit! astfel să se a- 
dreseze uniunii centrale. Este vorba 
de lipsuri ca slaba preocupare pen
tru sporirea numărului de unități 
de desfacere și de prestări de ser
vicii la sate ; încălcări ale legis
lației muncii în unități ; cazuri de 
gîtuire a criticii : menținerea în 
funcții de răspundere în unele coo
perative sătești a unor elemente 
necinstite, abuzive sau care nu cu
nosc și nu respectă cele mai ele
mentare reguli de comerț; slaba 
aprovizionare cu produse mărunte, 
de strictă necesitate, a unor maga
zine sătești : vînzarea preferențială 
sau condiționată a unor produse 
ș. a.

înmulțirea numărului de sesizări 
se datorește. pe de altă parte, sla
bei receptivități fată de semnalele 
critice ale cetățenilor, de care dau 
dovadă unele uniuni județene si 
chiar unele compartimente din 
Centrocoop. Unele scrisori și cereri 
sînt rezolvate cu întîrziere sau for
mal, semnatarii lor fiind puși în si-

se 
tot

180 
ca-

83

înființării comitetelor de 
direcție.

Toate acestea arată nece
sitatea unui sprijin mai 
activ din partea cabinetu
lui de partid județean pen
tru propagandiști.

In diferite organizații, în- 
vățămîntul de partid s-a 
deschis cu întîrziere. Așa 
stau lucrurile la întreprin
derile „Elastic", „Liberta
tea", „Flamura roșie". La 
cooperativele agricole de 
producție din Arpașu de 
Jos, Miercurea Sibiului, 
Șeica Mare, Orlat și altele, 
cercurile au început să 
funcționeze numai în luna 
ianuarie. Am căutat să cu
noaștem mai amănunțit 
cum se desfășoară în-

tele. Supunînd dezbateri
lor probleme care pre
ocupă în cel mal înalt grad 
colectivele întreprinderilor 
respective, învățămîntul de 
partid și-a sporit atractivi- 
tatea pentru cursanți. a 
devenit mai eficient. Toc
mai de aceea la cele mai 
multe cercuri frecvența 
este bună, discuțiile sînt 
vii, interesante.

învățămîntul se desfă
șoară cu succes și în nu
meroase cooperative agri
cole de producție — de 
regulă acolo unde el se 
bucură de îndrumarea a- 
tentă din partea comi
tetelor de partid și bi
rourilor organizațiilor de 
bază. In cooperativele 
agricole din Aței, Apoldul 
de Sus. Bratei și in altele, 
propagandiștii au legat 
strîns expunerile șl dez
baterile de activitățile con
crete din cooperativele 
respective, lnsistînd asupra 
căilor de sporire a produc
ției vegetale și ani
male, respectării statutului 
C.A.P., dezvoltării și apă
rării avutului obștesc etc. 
Caracterul concret al ex
punerilor a stimulat 
cursanții să participe la 
discuții, să vină cu suges
tii pentru îmbunătățirea 
activității economico-finan- 
'ciare a cooperativelor a- 
gricole respective.

O analiză mai atentă, 
întreprinsă, de altfel, de bi
roul comitetului județean 
de partid, dezvăluie însă că 
în diferite întreprinderi și 
unități agricole, instituții, 
școli persistă încă serioase 
deficiențe în desfășurarea 
învățămîntului. Astfel, unii 
propagandiști nu se pre
gătesc cu seriozitate, lec
țiile ținute de ei sînt o în
șiruire de citate, un con
glomerat de generalități, 
fără nici un fel de refe
riri la activitatea concretă. 
Asemenea expuneri nu tre
zesc interesul și, cum este 
de așteptat, nu au nici un 
fel de eficiență. Tată un 
exemplu tipic de acest fel : 
la cursul de economie de la 
Uzina mecanică unde par
ticipă maiștri și tehnicieni, 
cînd s-a predat tema : ,,Fo
losirea capacităților de 
producție", propagandistul 
s-a rezumat la citirea unui 
text teoretic, foarte gene
ral, abstract, în care nu era 
nici o referire la fabrică. 
Abia în încheiere a amin
tit că „este bine să vedem 
și situația de la noi din 
întreprindere pentru că 
mai avem capacități de 
producție 
nai".

La anul 
nale de la 
propagandistul, deși 
pregătit în prealabil, 
reușit să redea cursanților 
conținutul revoluției știin- 
țifico-tehnice contempora
ne, a prezentat cu totul
simplist implicațiile aces
teia asupra economiei ro
mânești. a folosit cunoștin
țe inaccesibile auditorilor, 
pe care nu le-a explicat.

In unele locuri 
folosesc încă 
vechi, întocmite după ma
nuale și documente depă-

obținută cu acest 
instituție <— unde 
cine anume a fost 
nu există o e- 
cetățenilor pri- 

avut 
sa-

Sa
de 

a rămas
Depozitul de lemne din 

parcea al 
combustibil Craiova 
în vană de lemne. Nu mai are 
nici o așchie. Școala generală 
de t ani din localitate acti
vează într-o atmosferă polară. 
Cîteva zile a împrumutat lem
ne de la oficiul postai, dar s-au 
terminat si la vecin. Cînd Ion 
Cușma, directorul adjunct al 
Scolii, s-a dus la Consiliul popu
lar Segarcea să ceară sprijin, 
secretarul consiliului. Radu 
Barbu, i-a răspuns: „Așteptați 
pînă se topește zăpada. Noi am 
plătit lemnele, dar sînt în pă
dure si nu le putem transpor
ta". Cu alta cuvinte, la vară o 
să fie si lemnele !

întreprinderii

i

Spiridon STANEI

Cînd marfienii vor gusta
Abuzul
omului legii

Se întlmțilă ca prevederile le
gale să fie nesocotite chiar de 
cei puși să vegheze la respec
tarea lor. Ca în cazul de față. 
Șeful Inspectoratului județean 
de miliție Argeș, col. Va
sile Stanciu. avea Îndatorirea 
de a lupta împotriva abuzurilor 
și a încălcărilor legalității. Dar 
el a procedat altfel. O dată in
stalat într-un post de mare răs
pundere, a pornit pe drumul 
căpătuielil. Cu ajutorul subal
ternului său. locotenent-colone- 
lul Gh. Baba, face rost de un 
lot de pămînt pe care „îl aduce" 
(el știe cum) din județul Pra
hova în... suburbiile orașului 
Pitești. Aici, cu ajutorul vecinu
lui său, Vasile Damian — direc
tor la întreprinderea de con
strucții și prestații — începe 
să-și construiască o casă. Ace
lași lucru îl face și o rudă a 
amabilului director, iar Stanciu 
— grijuliu ! — își determină 
subalternii să nu se intereseze 
de proveniența mijloacelor ma
teriale ale rudei directorului. Și 
lucrurile ar fi continuat dacă... 
Dar ministerul de resort a luat 
măsurile de rigoare, scoțîndu-1 
pe colonelul Vasile Stanciu din 
rîndurile cadrelor de miliție. 
Trebuie însă să se meargă pînă 
la capăt. Să-și spună cuvîntul și 
justiția.

Cămătarul
Filotim om ! Pe lingă respec

tabila sa profesie de inginer. 
Ion Georgescu din București, în 
vîrstă de 56 de ani. își mai gă
sise o meserie. împrumuta bani 
altora. Aveai nevoie urgentă, 
găseai la el orice sumă. Pretin
dea. firește, si o mică bonifi
cație. Nu mult. Peste 20 la su
tă (!) din valoarea împrumutu
lui. In situații speciale, nu se 
sfia să ceară chiar mai mult. 
Lui C. V. i-a pretins o dobîn- 
dă de 3 000 de lei la un „îm
prumut" de numai 5 000 de lei. 
Și nu e singurul caz. (De la un 
altul a luat 7 000 lei!) Și 
așa a reușit să agonisească un 
capital de 200 000 de lei. Nu
mai că meseria lui poartă o 
denumire precisă în codul pe
nal : cămătărie. Și cum a tre
cut vremea lui Hagi Tudose, a- 
cum i se calculează lui ..pro
centele". Nu știm cit la sută. 
Dar n-o să rămînă în pagubă.

(Urmare din pag. I)

nefolosite rațio-

I al școlii uzi- 
„Independența", 

s-a 
n-a

se mai 
expuneri

trecut, o scri- 
Moraru din 

dar care re
prima oară ! 

răspuns, deși

din vinul de Lețcani!...
Cînd era bădița Conachi Manoliu pre

ședinte al C.A.P.-ului Lețcani, ce viață 1 
Oho, ce trai se ducea. Dădeai numai un 
telefon de la Iași, ori îi trimiteai o depeșă : 
„Măi Conachi, vezi că pe seară, încolo, trec 
pe la tine cu niște tovarăși. Ai grijă, măi 
Conachi, să nu ne facem de rîs. Ologește și 
tu niște găini pe-acolo, pune mai la răcoare 
niște oale cu vin d-ăla de care beau pre
ședinții..."

Mai primitor decît bădița Conachi nici că 
se afla altul în toată Moldova. Dar lasă că 
nici evidență strictă ca acum nu era. Nici 
atitea controale- Mă uit cu jind la o notă de 
mină dintr-un dosar, care glăsuiește ast
fel : „Vă rog să prindeți zece cocoșei mai 
grași pentru cineva de la București. Vezi 
că picăm peste cîteva ore. Vreo doi cocoșei 
vezi să-i găsim rumeniți"-

Ce viață ! Se ducea brigadierul la magazi
ner și se văita:

— Bădie, am pe cineva la mine. Cu ce să-l 
tratez ?

— Păi să-ți dau o damigeană cu vin, da’ 
fă și tu un bon de mină. Scrie așa: „Am 
luat de la C.A.P. Lețcani o damigeană cu 
vin avînd pe cineva la mine". Semnează și 
ia-ți vinul. Dacă ai nevoie și de ceva de-ale 
gurii, scrie ce-ai nevoie.

Ce viață! Tot bădița Conachi a reac
tualizat trocul și trampa. Avea, să zicem, 
nevoie de o piatră de polizor pentru a- 
telierele C.A.P.-ului. Credeți că trimitea pe 
cineva să cumpere o piatră de polizor 7 Se 
dădea sfoară în țară. Trimitea un om cu 
toba prin comună și-l punea să strige : 
„Care ai, mă, o piatră de polizor ? Care 
ai, vino cu ea la C.A.P. să iei în schimbul 
ei vin".

Venea culesul viilor. Președintele trimi
tea după cadrele didactice din comună, 
întreba :

— Voi aveți plan de muncă patriotică 
elevii ? Dacă aveți, hai să 
cîți elevi îmi veniți ca să 
vă trimit acasă.

Ce viață era la Lețcani! ......
contract cu I.R.I.C.-ul pentru oi.

— Cîte oi îmi luați 7
— Atîtea.
— Ca să le luați mai repede, să nu-mi

ne tocmim. 
Știu cît vin

Le
cu 
Cu 
să

Avea, să zicem,

Procurați-vâ 
bărci!

Primăvara plutește în aer. In 
Buzău a coborît chiar pe pă
mînt. Multe străzi băltesc. Se 
circulă ca vai de lume. Ar tre
bui luate, de urgență, măsuri de 
curățire. Ca în alte părți. 
La Buzău se preconizează însă 
soluții mai originale. La cape
tele străzilor înfundate au apă
rut indicatoare : „Circulația in
terzisă". încotro se-ndreaptă ofi
cialitățile de resort municipale ? 
Se pare că au luat-o... pe lîngă 
drum. Alte... căi nu s-or găsi ? 
Păcat de pingele I

«W 1. 
„Scînteii

Rubricâ redactata
Ștefan ZIDĂRITA 
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sprijinul corespondenților

de

de la CEPECA — ne-a 
răspuns :

— Există, într-adevăr, 
probleme importante în 
care am siguranța că am 
găsit de la început soluția 
bună. Mă feresc însă de 
a impune de la început so
luția mea si de a ocoli dez
baterea. Vorbim, desigur, 
nu de decizii operative, ci 
de hotărîri de importantă. 
Tin seama de cel puțin 
trei împrejurări. în primul 
rînd, în ce privește soluția 
însăși. Deși mi se pare op
timă, s-ar putea ca ea să 
fie, dacă nu greșită, măcar 
cu puncte slabe pe care 
nu le-am observat. Dacă 
îmi impun părerea de la 
început, scad șansele de a 
afla ceva util de la cola
boratorii mei. Dacă adopt 
calea dezbaterii, pot anti
cipa mai lesne toate obsta
colele sau punctele slabe 
pe care altfel le-aș fi des
coperit abia pe drum. Dacă 
soluția e realmente bună, 
ea nu poate ieși din dis
cuție decît întărită. în a) 
doilea rînd, e vorba de un 
factor psihologic foarte 
important. Soarta unei ho
tărîri depinde de justețea 
ei, dar depinde mult și de 
modul în care a fost adop
tată. Dacă e vorba de o

decizie cîntărită si întoar
să dinainte pe toate fetele, 
colaboratorii simt că au 
participat la elaborarea 
ei. Răspunderea, în con
dițiile organizării știin
țifice, aparține unui exe
cutant care a avut un cu- 
vînt de spus și în luarea 
deciziei. In al treilea rînd, 
consultarea frecventă a co
laboratorilor îi pune pe a- 
ceștia într-o stare de per
manentă antrenare și gîn- 
dire. Știind că va da ochii 
cu tine și că nu-i vei cere 
numai să raporteze sec 
niște cifre, el se simte so
licitat să gîndească tot 
timpul problemele produc
ției. Această stare de 
solicitare permanentă este 
una dintre poverile cele 
mai plăcute ale mun
cii. Omul a studiat, are 
o anumită pregătire, a- 
numite capacități. Dacă 
le poate desfășura în mun
că. și nu se simte redus Ia 
rolul de simplu ..cărăuș", 
sentimentul de Plăcere si 
gradul de activitate cresc.

Să revenim la întrebarea 
noastră inițială : de ce con
flictul creator — deși ofe
ră atîtea avantaje, deși 
discutarea analitică a punc
telor de vedere opuse e 
recomandată în diferite 
documente de partid — 
scapă uneori pe făgașuri

sterile ? Sub titlul de „o- 
pinii", putem avansa cîteva 
păreri, în speranța că citi
torii le vor amenda cu pro
priile lor observații.

Aminteam într-un alt 
articol despre divergențele 
ivite într-o mină în chesti
unea transporturilor : unii

băgați bețe în roate, ciți litri de vin si vă 
trimit la domiciliu 7

— Atîția.
I.R.I.C.-ul era mulțumit. Se dădea un bon 

de mină. (Există astfel de bonuri la dosar). 
„Atîția litri de vin pentru contractat oi cu 
I.R.I-C.-ul".

în marginea comunei, niște buldozeriști 
lucrau la amenajarea cursului apei. Con
ducerea C.A.P. s-a dus la buldozeriști.

— Măi băieți, ce faceți voi, în timpul 
vostru liber 7

— Ce să facem, ne plimbăm, dormim...
— Măi băieți, uite colo, in vale, noi vrem 

să facem un iaz. Ia faceți voi un deviz și 
spuneți-ne cam cite vedre de vin ne-ați 
lua să începeți săpatul iazului 7

— Atîtea.

foileton
de Nicuță TĂNASE

— La lucru, băieți! Veniți cu cîteva ca
nistre să vă dau avans.

Și s-a făcut iazul. Venea adunarea gene
rală. Conducerea era întrebată:

— Cît vin să scoatem din beci ?
— Scoate și tu cit e nevoie și fă un bon 

de mină.
— Le dăm și la muzicanți ?
— Dă-le și lor, dar faci bon de mină 

separat: „Atîta vin pentru muzicanți".
— Pentru că veni vorba de muzicanți, 

am vorbit cu tăbăcarul pentru niște piei. 
Cică nu poate să se apuce așa de repede.

— Dă-i o damigeana și o să vezi că...
— Și ce scriu pe bon ?
— „Atîta vin pentru tăbăcit piei".
Trocul și trampa au mers pînă prin anul 

1966, cînd se treziră cu o brigadă de control 
ai cărei membri, din motive de boală, nu 
suportau vinul și nici măcar mujdeiul de 
usturoi. Brigada a scos la iveală niște lip
suri în gestiune (vin, caș, brinză, păsări...) 
în valoare de 139 725 lei.

îmi veți imputa că dezgrop marții- Că vă

înfățișez niște fapte învechite. Aveți răb
dare ! Povestea abia de acum incepe.

Bădița Conachi este mutat disciplinar în
tr-o funcție ceva mai bunicică. Organele de 
stat fac cercetări în continuare, se mai face 
o revizie. în anul 1967 o expertiză con
tabilă. Suma se reduce la 127 542 lei și tot 
în același an dosarul se clasează! Asta, 
după' expertiză. Motivul clasării nu se cu
noaște. Să fi intervenit pe undeva tăbă
carul 7 Mai Știi ?

în anul 1968, cazul C.A.P. Lețcani iese din 
nou la iveală. începe o nouă expertiză. Se 
zvonește că după expertiza asta, suma pre
judiciului ar fi scăzut. O perioadă de timp 
cazul amorțește iar. în anul 1969 incepe o 
altă expertiză. O expertiză care se pare că 
va dura pînă prin 1970.

Gurile mai puțin bune vorbesc — în 
șoaptă, bineînțeles — că, din anul 1966 și 
pînă acum, suma cheltuită cu deplasarea 
a fel de fel de specialiști în materie de ex
pertiză și anchete ar fi depășit cu mult 
prejudiciul.

Din an în an, de la o expertiză la alta, 
suma păgubită scade și, dacă expertizele și 
anchetele vor dura pînă prin anul 2009 
(sînt perspective), experții vor dovedi, cu 
acte pe masă, că la C.A.P- Lețcani, in anul 
1966 s-a găsit nu o lipsă în gestiune de 
139 725 de lei, ci un plus. Aș vrea să fiu un 
profet mincinos. Dar aflati de la mine că 
in anul 2009 se va deschide o nouă anchetă. 
„De unde plusuri in valoare de 139 725 lei 
în anul 1966, la C.A.P. Lețcani ?“ Se vor 
aduce experți de pe alte planete. De pe 
Marte, de pildă. (Aflați de la mine că stnt 
experți și pe alte planete. Știu precis. Si 
nu vă spun decît dumneavoastră).

Marțienii vor da de gustul vinului de 
Lețcani, de gustul copanului tăvălit prin 
mujdei și, doamne..- vor face la expertize 
pînă prin anul 3000.

De n-o fi așa, uite, fac rămășag cu oricare 
dintre dumneavoastră. Dacă in dimineața 
anului 3000 cazul C.A.P. Lețcani va fi re
zolvat, vă dau voie să-mi 
Da, da. să-mi radeți barba, 
avea. Din anul 2966 încolo, 
Mi-am cumpărat și pieptene.

Vă dau voie să veniți și 
constate că n-o să fie o barbă falsă !

radeți barba ! 
pentru că voi 
îmi las barbă.
cu experți, să

Alexandru STROE

concepții eronate cu pri
vire la competentă. In teo
rie, orice director știe că 
un principiu de bază al or
ganizării științifice spune 
că, cu cît cobori pe scara 
ierarhică a unei întreprin
deri. cu atît gradul de spe
cializare e mai mare : cu

neapărat că directorul nu 
poate avea într-o problemă 
de specialitate mai multă 
dreptate decît însuși spe
cialistul respectiv : totul e 
că poți avea sau nu drep
tate într-o chestiune, fără 
ca de aci să rezulte o a- 
preciere definitivă asupra

numeam la începutul arti
colului nostru codul con
flictului creator, jgheabul 
pe care e canalizată discu
ția. Dacă într-o polemică 
toate părțile recunosc de la 
început că nu vor exista 
învingători și învinși, că 
ceea ce trebuie să primeze

Preliminarii la w „cod al conflictului creator"
erau pentru screpere, alții 
pentru crațere. Nimic mai 
firesc decît să compari 
calm diferite metode, să 
investești în încercarea lor 
o sumă moderată. în mă
sura în care ai siguranța 
că merită, că îti vei scoate 
banii prin beneficiile rea
lizate. A considera auto
mat că și în asemenea 
chestiuni trebuie să existe 
oricînd o unitate necondiți
onată înseamnă a te con
damna singur la interzice
rea luptei de opinii si la 
stagnare.

Apoi se manifestă unele

cît urci, specificul scade, 
pentru a face loc unui alt 
specific, acela al muncii de 
conducere în sine. Directo
rul unui șantier naval nu e 
obligat să cunoască cele 
mai bine de o sută de me
serii, cîte intră în nomen
clatorul întreprinderii sale ; 
competenta sa nu constă în 
a amenaja instalația de ra
dar mai bine decît specia
liștii respectivi, ci în a 
încuraja, controla si coor
dona competentele celor 
din jur spre o cît mai de
plină si judicioasă mani
festare. De aici nu decurge

competentei tale generale 
și a valorii tale ca om. 
Am cunoscut însă cazuri 
cînd oameni priceputi și 
meritorii întîmpinau cea 
mai măruntă contrazicere 
cu sentimentul că sînt puși 
în fața unui dezastru impla
cabil. A admite punctul de 
vedere al altuia li se părea, 
implicit, o autocondamna- 
re. Mîndria profesională e 
un sentiment stenic, dar o 
competentă reală nu se 
teme de înfruntarea altor 
competente ; orgoliile răni
te și complexele ies din 
sfera mîndriei profesionale.

Aici intervine ceea ce

este interesul general, a- 
tunci discuția rămîne diri
jată la obiect : „să facem 
transportul cu cratere sau 
cu screpere ?“ Dacă însă 
părțile capătă sentimentul 
că soarta lor personală 
depinde de rezultatul dis
cuției. că dacă nu „în
ving" vor rezulta neapărat 
„măsuri administrative", 
atunci patimile împing dis
cuția în afara făgașului ei.

Presimt că unii cititori — 
cum e si firesc — vor o- 
biecta la cele de mai sus. 
îmi vor reproșa că n-am 
asistat la ședința comitetu
lui LOR de direcție, ca să

văd cum merg lucrurile în 
întreprinderea LOR. Vor 
susține — și poate nu fără 
dreptate — că obstacolele 
în calea conflictelor crea
toare au fost analizate mai 
pe larg decît meritau. In
tr-un cuvînt. că am exage
rat.

Ca să puteți constata sin
guri dacă am exagerat sau 
nu, vă propun un mic test. 
Voi cita o scrisoare. Dacă 
vi se pare reală, înseamnă 
că am exagerat. Dar dacă 
scrisoarea vi se va părea o 
născocire a subsemnatului, 
atunci va însemna că mai 
avem de făcut pentru a in
troduce în viața noastră 
zilnică un „cod" al conflic
tului creator. Iată scrisoa
rea :

„Sînt directorul fabricii 
XYZ. Vreau să vă semna
lez că la ultima ședință a 
comitetului nostru de di
recție am propus, împreu
nă cu inginerul șef, o nouă 
organigramă. I-am invitat 
pe toți să-și spună deschis 
părerea. Tînărul inginer 
ZW a scos atunci din buzu
nar o organigramă care, a- 
firma el, ar fi mai bună. 
L-am combătut cu argu
mente, dar a venit cu con- 
traargumente. Cîtiva. în 
dezbatere, au trecut de 
partea lui. Fiind o pro
blemă de mare răspun

dere, m-am gîndit că nu 
e nici o rușine pentru în
treprinderea noastră dacă 
o să chem și cîtiva specia
liști din afară. După o săp- 
tămînă, am ținut o nouă 
dezbatere, cu invitați. I-am 
poftit pe inginerul șef și pe 
tînărul ZW să susțină fie
care una din organigrame. 
Pînă la urmă, ne-am con
vins că organigrama tînă- 
rului, cu unele îmbunătă
țiri, se potrivea mai bina 
întreprinderii noastre de
cît cea preconizată de mine.

Am tinut să vă semnalez 
acest fapt, pentru că m-a 
bucurat să constat că am 
subalterni competent! si 
hotărîti în susținerea pă
rerilor lor și am avut o 
mare satisfacție să constat 
cît de rodnică se dovedeș
te încurajarea dezbaterii 
colective și a metodelor 
științifice de conducere. 
V-am scris acestea pentru 
a încuraja și alte comitete 
de direcție să procedeze 
Ia fel".

—Si totuși, aici vom ajun
ge. Noile comitete de direc
ție, indicațiile pentru pro
movarea muncii colective șl 
a conducerii științifice cer 
un nou stil de muncă, a 
cărui înstăpînire pretinde 
eforturi și timp, eforturi și 
iar timp. Socialismul însă 
cunoaște multe accelerații.
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unanimă a poporului. V-ați făcut cu
noscut în întreaga lume ca un mili
tant consecvent pentru întărirea 
unității mișcării comuniste și mun
citorești, ca un eminent om de stat. 
Întreaga dv. activitate, totala dă
ruire cu care munciți pentru înflo
rirea continuă a patriei întăresc 
convingerea că veți rezolva și în vii
tor cu succes problemele complexe 
ale dezvoltării multilaterale a eco
nomiei și culturii, în scopul progre
sului general al României socialiste1'.

In telegrama adresată de Comi
tetul județean de' partid Galați se 
spune : „Sîntem convinși că în func
ția de înaltă răspundere care v-a 
fost încredințată de națiunea româ
nă. nu vă veți precupeți eforturile 
pentru a înfăptui neabătut politica 
internă și externă a partidului, pro
gramul Frontului Unității Socialiste, 
care a întrunit adeziunea unanimă 
a întregului nostru popor. Strîns u- 
niti în iurul conducerii partidului 
nostru, comuniștii, toți oamenii din 
județul Galați — muncitori, țărani 
cooperatori, intelectuali — antrenați 
în întrecerea socialistă în cinstea 
celei de-a XXV-a aniversări a 
eliberării patriei șl a Congresu
lui al X-lea al partidului, se 
angajează să depună eforturi spo
rite pentru a îndeplini exemplar 
sarcinile stabilite de Congresul al 
IX-lea al partidului și de Conferin
ța Națională. Vă asigurăm, iubite 
tovarășe Nicolae Ceausescu, că oa
menii muncii din județul Galați, mo
bilizați de organizația județeană de 
partid, vor fl permanent alături de 
teitjegul popor, aducîndu-si contri- 
bttția la înfăptuirea programului 
partidului si statului nostru, pentru 
progresul multilateral al economiei 
si culturii patriei, pentru creșterea 
permanentă a bunăstării materiale și 
spirituale a poporului român".

..Organizația județeană de partid, 
comuniștii, toți oamenii muncii — 
români, maghiari, germani din ora
șele și satele județului Mureș, se 
arată în telegrama trimisă de Co
mitetul județean de partid și Con
siliul popular județean Mureș, ne 
reafirmăm șl cu acest prilej, scumpe 
tovarășe Nicolae Ceaușescu. atașa
mentul profund. încrederea deplină 
în conducătorii patriei și statului 
nostru, angajamentul ferm de a ne 
consacra întreaga energie, price
perea. capacitatea de muncă si ta
lentul, traducerii în viață a politi
cii Partidului Comunist Român, po
litică Izvorîtă din cerințele edifică
rii depline a socialismului, pusă în 
slujba intereselor vitale ale po
porului. Sub îndrumarea Comitetu
lui județean de partid, organiza
țiile de masă, obștești și profesio
nale. consiliile oamenilor muncii a- 
partintnd naționalităților conlocui^ 
toare voi- milita neabătut pentru 
înfăptuirea» sarcinilor stabilite , de 
partid In vederea întăririi continue 
a potențialului economic al tării, 
a propășirii patriei noastre so
cialiste. Muncitorii, țăranii, inte
lectualii de pe plaiurile județului 
Mureș vor munci neobosit pentru 
îndeplinirea angajamentelor asuma
te, ’n întrecerea socialistă în întîm- 
p-,ț rea celei de-a XXV-a aniver
săm a eliberării României de sub 
jugul- fascist si a celui de-al X-lea 
Congres al partidului, aducîndu-și 
astfel contribuția la înfăptuirea 
perspectivelor de progres si civili
zație care se deschid în fata târli 
noastre".

In telegrama trimisă de Comi
tetul județean Vrancea al P.C.R. 
se arată : „Votul unanim al deputa- 
tilor în Marea Adunare Națională 
exprimă încă o dată voința întregu
lui nostru nopor. încrederea sa în 
politica partidului. în Comitetul 
său Central, în dumneavoastră, 
scumpe tovarășe Ceaușescu, care 
v-ați pus întreaga capacitate și 
putere de muncă în slujba parti
dului. a poporului muncitor. In nu
mele membrilor de partid, al oa
menilor muncii din județul Vran
cea. primiți. iubite tovarășe 
Ceaușescu. alături de sincerele noas
tre felicitări, asigurarea că prin ac
tivitatea noastră vom da viată tu
turor hotărîrilor de partid si de 
stat, că vom sprijini prin fapte vo
tul ce v-a fost acordat de ce’ mai 
înalt sfat al tării, spre binele patriei 
șl prosperitatea poporului român.

„Realegerea dumneavoastră ca 
președinte al Consiliului de Stat, se 
arată în telegrama Comitetului ju
dețean al P.C.R. șl Comitetului e- 
xecutiv al Consiliului popular ju
dețean Arad, exprimă aprecierea de 
care vă bucurați, stima si respec
tul întregului nostru popor pentru 
politica înțeleaptă a Partidului Co
munist Român, a Comitetului său 
Central. înalta prețuire a activi
tății prodigioase, plină de dăruire, 
pe care ati desfăsurat-o în inte
resul înfloririi României socialiste, 
al creșterii prestigiului și influen
tei sale în lume. Comitetul jude
țean de partid și Consiliul oopu- 
lar județean Arad, dînd glas sen
timentelor oamenilor muncii ro
mâni. maghiari, germani și de alte 
naționalități de pe meleagurile ară- 
dene. vă adresează cele mai calde 
felicitări, dorindu-vă multă sănătate 
și putere de muncă spre binele na
țiunii noastre socialiste. Vă asigu
răm că vom milita neobosit pentru 
înfăptuirea hotărîrilor partidului și 
statului, chezășia ridicării patriei 
noastre pe culmile tot mai înalte ale 
progresului și civilizației".

„Biroul Comitetului județean Bu
zău al P.C.R. și Comitetul executiv al 
consiliului popular județean, expri- 
mînd bucuria și deplina satisfacție a 
comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii din județ pentru realegerea 
dumneavoastră în înalta funcție de 
președinte al Consiliului de Stat, vă 
adresează din toată inima calde fe
licitări, urări de viată îndelungată și 
noi succese în activitatea pe care o 
desfășurat! pentru înflorirea multila
terală a națiunii socialiste române — 
se arată în telegrama trimisă de Bi
roul Comitetului județean Buzău al 
P.C.R. și Comitetul executiv a! Con
siliului popular județean. Alături de 
întregul popor, oamenii muncii din 
județul nostru vor cinsti împlinirea 
unui sfert de veac de la eliberarea 
României de sub jugul fascist mun
cind cu abnegație pentru îndeplinirea 
și depășirea obiectivelor ce ne revin 
în anul 1969 și a angajamentelor luate 
în întrecerea dintre întreprinderi 
unități socialiste agricole si locali
tăți".

„Realegerea dumneavoastră în cea 
mai înaltă funcție în stat constituie 
Încă o dovadă a prețuirii și încre
derii nemărginite pe care vi le acor

dă partidul, întreaga noastră națiune 
socialistă — se arată în telegrama 
Comitetului județean P.C.R. Sălaj, 
Consiliului județean al Frontului 
Unității Socialiste, Consiliului popu
lar județean. în numele comu
niștilor, al tuturor oamenilor mun
cii din județul nostru, asigurăm 
conducerea de partid și de stat, pe 
dumneavoastră personal, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
înfăptuirea neabătută a politicii știin
țifice, clarvăzătoare a Partidului Co
munist Român, a programului.stabilit 
de Congresul al IX-lea și Conferința 
Națională a partidului de dezvoltare 
a construcției socialismului și pregă
tirea condițiilor pentru trecerea trep
tată la comunism".

In telegrama trimisă de Comitetul 
județean al P.C.R. Bihor se spune : 
„Realegerea dumneavoastră în înalta 
funcție de președinte al Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a fost primită cu deosebită 
bucurie de toți oamenii muncii din 
Bihor. Permiteti-ne, scumpe tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca, folosind acest 
prilej, să vă transmitem în numele 
comitetului județean al P.C.R., al 
consiliului popular județean și al tu
turor oamenilor muncii — români, 
maghiari și de alte naționalități — 
de pe meleagurile Bihorului, cele mal 
calde felicitări, urări de viată înde
lungată, multă sănătate și putere de 
muncă în îndeplinirea înaltelor sar
cini încredințate de partid și popor 
— spre binele șl fericirea întregii 
noastre națiuni socialiste, pentru 
progresul și prosperitatea scumpei 
noastre patrii — Republica Socia
listă România".

„Investirea dumneavoastră cu cea 
mai înaltă responsabilitate în condu
cerea statului, se arată în telegrama 
Comitetului județean de partid și 
Consiliului popular județean Brasov, 
vădește încă o dată prețuirea, dra
gostea și profunda încredere de care 
vă bucurați, faptul că oamenii mun
cii văd în dumneavoastră pe fiul 
devotat al patriei, militantul revolu
ționar care de peste trei decenii își 
consacră întreaga capacitate și putere 
de jnuncă propășirii națiunii române, 
înfăptuirii socialismului și comunis
mului ne pămîntul nostru strămoșesc. 
Exercitarea de către dumneavoastră 
a acestei funcții constituie o garanție 
că partidul și statul nostru vor des
fășura și în viitor o politică externă 
marxist-leninistă activă. în scopul în
tăririi unității sistemului mondial so
cialist. a mișcării comuniste și mun
citorești Internationale, al dezvoltării 
colaborării cu toate țările, pentru 
triumful socialismului și păcii în 
întreaga lume".

în telegrama lucrătorilor Consiliu
lui Superior al Agriculturii se spune: 
„Bucurîndu-ne din toată inima de a 
avea în fruntea tării pe cel mai bun 
fiu al poporului nostru, ne exprimăm 
ferma convingere că destinele patriei 
nciastre vor /i cjîlpuzițe cp, șucpes 
pe drumul glorios al desăvîrșirii con
struirii socialismului, pentru ferici
rea și bunăstarea întregului popor, 
pentru ridicarea continuă a presti
giului tării noastre pe plan interna
țional. Vă asigurăm, tovarășe secre
tar general, că vom pune toată ca
pacitatea noastră de muncă în sluiba 
scumpei noastre patrii, muncind fără 
răgaz pentru consolidarea și înflori
rea agriculturii noastre socialiste și 
îndeplinirea întocmai a programului 
de dezvoltare economică și socială 
stabilit de Congresul al IX-lea al 
Partidului Comunist Român".

în telegrama salariaților Ministe
rului Petrolului se spune : „Cu pri
lejul realegerii dumneavoastră în 
înalta funcție de președinte al Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, salariatii Ministeru
lui Petrolului vă felicită călduros și 
vă doresc multă sănătate. Vă asigu
răm că vom depune în continuare 
toate eforturile și priceperea noas
tră pentru a traduce în viată sarci
nile de partid și de stat ce ne revin".

în telegrama trimisă de colectivul 
de muncitori, ingineri și tehnicieni ai 
Uzinei de aluminiu Slatina se spune: 
„Voința unanimă a poporului român, 
exprimată de reprezentanții săi în 
forul suprem al țării, prin realegerea 
dv., iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, în funcția de președinte 
al Consiliului de Stat, a umplut de
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ani în urmă exporta mari can
tități de sămînță de trifoi de Tran
silvania. de lucernă și alte semințe 
care aveau o mare căutare pe piața 
europeană. Și iată că în acest an nu 
ne ajung nici pentru nevoile interne. 
Cît privește legumele, la o bună 
parte din sortimente — ceapă, ar
pagic. usturoi, sămîntă de morcovi, 
pătrunjel și aitele — semințele defi
citare se aduc din import.

Specialiștii din Consiliul Superior 
al Agriculturii afirmă și pe bună 
dreptate că. la unele plante agricole, 
unitățile de producție ar trebui să-și 
producă singure semințele necesare, 
înmulțind pe cele pe care le livrea
ză stațiunile experimentale. Desigur, 
aceasta este o soluție. Dar trebuie 
să spunem deschis că lipsa semințe
lor va continua să fie resimțită, pro- 
ducînd serioase neajunsuri, datorită 
faptului că, deși a avut de mult 
sarcina, Consiliul Superior al Agri
culturii n-a pus încă la punct siste
mul de producere a semințelor, n-a 
trecut încă cu toată seriozitatea și 
răspunderea la elaborarea unor 
măsuri eficiente care, pe baza cu
noașterii necesităților reale actuale 
și de perspectivă, să asigure obți
nerea unor cantități suficiente de 
semințe, de bună calitate, la toate 
sortimentele. Fără îndoială, această 
treabă nu e simplă, nu poate fi fă
cută de azi pe miine. Tn scopul evi
tării lipsei de semințe în anul vii
tor. se impune să se ia. totuși, unele 
măsuri încă de pe acum. Astfel, ar 
trebui ca acum, o da'ă cu însămînță- 
rile de primăvară, să se stabilească 
și suprafețele care urmează să fie 
destinate obținerii de semințe.

Dar, ce facem acum, în această 
campanie de însămîntări ? Tn primul 
rînd se cere ca semințele exis
tente să fie cît mai bine folosite, să 
ajungă cît mai renede în unități, 
pentru ca lucrările de semănat să 
nu fie stînienite nici o clipă. Or. si 
în aceste privințe se constată unele 
deficiențe. Direcțiile agricole jude
țene au stabilit cantități mult 
mai mari de semințe care să 
se dea la hectar. La ovăz, de 
exemnlu. în județul Suceava s-a luat 
în calcul o normă de 220 kg la 

bucurie Inimile tuturor muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din ceta
tea aluminiului românesc. Realegerea 
dumneavoastră în fruntea Consiliului 
de Stat, învestit cu atribuții sporite, 
constituie o chezășie a îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor complexe de edi
ficare a socialismului în țara noastră. 
Folosim acest prilej spre a vă trans
mite cele mai calde urări de viată 
lungă, sănătate și putere de muncă 
pentru ca în fruntea partidului și 
statului să conduceți mai departe po
porul român spre culmile cele mai 
înalte ale progresului și civilizației".

„Alături de toți oamenii muncii din 
țara noastră, se arată în telegrama 
trimisă de colectivul Institutului de 
cercetări forestiere, toți lucrătorii 
institutului nostru au primit cu a- 
dîncă satisfacție și bucurie vestea 
realegerii dv. în funcția de președin
te al Consiliului de Stat- Unanimita
tea exprimată de Marea Adunare 
Națională demonstrează încrederea 
nețărmurită a poporului nostru în 
partid, în politica sa internă și ex
ternă. Vom depune în continuare toa
tă energia pentru transpunerea In 
viață a sarcinilor ce ne revin, vom 
justifica prin munca noastră încre
derea pe care dv. personal o acordați 
cercetării științifice, creînd condiții 
ca ea să se dezvolte la nivelul cerin
țelor actuale și să fie cît mai strîns 
legată de nevoile producției".

In telegrama trimisă de Comitetul 
comunal de partid, consiliul popular 
al comunei Domnești șl consi
liul de conducere al C.A.P. 
Domnești, se spune : „Sîntem con
vinși, scumpe tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că ne veți călăuzi spre 
noi succese în înfăptuirea politicii 
marxist-leniniste a partidului pentru 
desăvîrșirea construcției socialiste în 
patria noastră. O dată cu asigurările 
noastre că vom sprijini din tot sufle
tul politica partidului și guvernului, 
vă adresăm tradiționala urare : „La 
multi ani fericiți !“.

Dînd glas sentimentelor de satis
facție ale corpului didactic și stu
denților din Capitală pentru reale
gerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în funcția de președinte al Consiliului 
de Stat, telegrama trimisă de Comi
tetul de partid al Centrului univer
sitar București subliniază că „Aceas
ta exprimă înalta stimă, dragostea și 
adînca prețuire a poporului față de 
partid și conducătorii săi încercați, 
recunoștința vie față de neobosita 
dumneavoastră activitate pusă în 
slujba fericirii națiunii noastre so
cialiste. încrederea deplină că desti
nele patriei se află în mîinile celor 
mai buni dintre fiii săi. De numele 
partidului ca forță conducătoare se 
leagă marile realizări economice, po
litice și sociale ale poporului, presti
giul și influența crescîndă a țării 
noastre pe arena internațională. în 
același timp, grija părintească a par
tidului și statului fată de tînăra ge
nerație, dezvoltarea 'continuă a în- 
vățăhiîntului și culturii, adîncirea 
democrației socialiste creează ca
drul optim de afirmare a per
sonalității umane în societatea 
noastră. Sînt mereu vii și pil
duitoare. în mintea și inima comu
niștilor, a celorlalți oameni ai mun
cii. patosul revoluționar și patrio
tismul fierbinte, multilaterala dv. 
activitate desfășurată în toate dome
niile de activitate, preocuparea per
manentă pentru a ridica România su
verană și liberă pe culmile progresu
lui și civilizației. Ne exprimăm încă 
o dată atașamentul deplin fată de 
politica Partidului Comunist Român 
și ne angajăm s-o slujim cu devota
ment și abnegație"

Telegrame de felicitare au mai 
fost trimise de colectivele Combina
tului petrochimic din Pitești, al Com
binatului poligrafic „Casa Scînteii". 
Uzinei mecanice Muscel, întreprinde
rii agricole de stat Curtea de Argeș, 
Institutului de cercetare și proiec
tare pentru industria electrotehnică, 
Stațiunii experimentale Stefănești ; 
cadrele didactice, studenții și perso
nalul tehnico-administrativ al Uni
versității din București, corpul di
dactic și studenții Academiei de stu
dii economice din București, Uzina 
Automatica, întreprinderea pentru 
industria bumbacului, Direcția re
gională C.F.R- București, I.I.S. 
Tehnometal și altele.
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hectar. în județul Ialomița — 200 kg. 
Brașov — 197 kg deși, așa cum 
arată experiența, nu sînt necesare 
mai mult de 130—140 kg la 
hectar. La fel, în majoritatea ju
dețelor s-au prevăzut norme mai 
mari de sămîntă Ia fasole și mazăre. 
Nu se va putea ajunge la un rezultat 
bun dacă și cantitățile de semin
țe existente vor fi risipite.

In unele cazuri, semințele care 
există încă nu au ajuns în unitățile 
de producție. Aceasta are la bază 
lipsa de grijă a conducerilor unor 
cooperative care, potrivit unul rău 
obicei, ridică semințele din bazele de 

Agricultori pentru care 
primăvara a sosit... 
prea devreme (!!!)

recepție cînd semănatul trebuie să se 
desfășoare din plin Acest fel de a 
proceda face ca la bazele de recep
ție să se producă aglomerări tocmai 
în zilele în care ar trebui ca semin
țele să existe în unitățile de produc
ție și să se lucreze cu toate forțele 
la semănat

Din datele centralizate, vineri 14 
martie, la Consiliul Superior al 
Agriculturii, rezultă că unitățile De
partamentului pentru valorificarea 
cerealelor au distribuit orzul în pro
porție de 26 la sută, ovăzul — 28 la 
sută orzoaica — 23 la sută, floarea- 
soarelui — 63 la sută, inul ulei — 
45 la sută O situație asemănătoare 
este și în ce privește livrarea semin- 
țeloi către cooperativele agricole de

Instalație 
metalurgică 

originală
Specialiștii Institutului pentru 

proiectări de laminoare au pro
iectat o instalație de debavurat 
bare rotunde pentru laminorul 
de 800 mm de la Combinatul si
derurgic Hunedoara. Instalația 
este necesară asigurării condiții
lor optime strunjirii capetelor 
barelor din otel aliat la strungu
rile de decojit tip Norton. Fo
losirea ei va duce la creșterea 
producției de bare de circa 2 
ori, mărind în acest fel canti
tatea de bare din otel aliat, cu 
calități superioare.

(Agerpres)

Produse prestigioase 
ale Uzinei 
de fibre sintetice 
de la Săvinești

Un colectiv de specialiști a 
lansat, de pe Valea Bistriței, 
de la Săvinești, o marcă ce 
avea să devină an de an tot 
mai cunoscută, sugerînd pre
zența vie a două industrii — 
petrochimică și textilă — in
dustrii strîns legate în dina
mica dezvoltare a tehnicii 
contemporane. Creșterea cu 
200 la sută, pînă în anul 1970, 
a producției acestei mari u- 
zine va marca nu numai un 
spor cantitativ, dar și o re
marcabilă afirmare a poten
telor tehnico-științifice româ
nești.

Nenumărațl sînt beneficia
rii MELANEI fabricate aici. 
Cercetările ce se efectuează la 
Uzina din Săvinești vizează 
introducerea acestei fibre în 
noi domenii de utilizare. Din 
firele textile continui se țes 
cămăși, fulgarine, hanorace, 
ciorapi fini pentru femei. Co
voarele fabricate din fibre 
acrilice sînt mai rezistente la 
purtare și la frecare (în 
comparație cu cele de lînă), 
se pot curăța chimic și prin 
spălare. Rezistența la micro
organisme și insecte, precum 
și la expunerea în aer liber, 
la lumina solară, stabilitatea 
dimensională la spălare, greu
tatea redusă fac avantajoasă 
folosirea acestor fibre la rea
lizarea de pături și cuverturi, 
de tricotupi-jerseu. Fibra me- 
lana poate fi utilizată și pen
tru căptușeli pufoase, vopsiie 
sau imprimate. S-au confec
ționat și imitații de blană 
foarte reușite din fibre me- 
lana.

Dacă vom cerceta catalogul 
de produse al uzinei vom afia 
rezultatele cercetării desfășu
rate de-a lungul celor 11 ani 
de activitate. La Săvinești se 
produc fire textile continui, 
de tipul mătăsii ; fire supra- 
elastice pentru ciorapi și șo
sete, costume de baie, pu
lovere ușoare, costume; fire 
voluminoase — relontex — 
care se pot livra nevopsite 
sau vopsite ; fire tehnice pen
tru filtre speciale, site meca
nice, unelte de pescuit in
dustrial, inserții pentru anve
lope auto și pentru curele 
trapezoidale și benzi de trans
port, corturi și prelate; fire 
de pescuit continui și mono- 
filamentare supraetirate, foar
te rezistente.

Producția de fibre acrilice 
crește. Cercetările fructuoase 
ale specialiștilor conferă pro
duselor melana noi proprietăți 
valoroase, făcîndu-le solicitate 
în cantități mereu sporite.
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către Trustul „Agrosem". Pînă la a- 
ceastă dată din cele 710 tone ovăz 
s-au livrat doar 107 tone : din 49 576 
tone porumb — 29 217 tone ; din 
3 845 tone mazăre — 2 742 tone ; din 
930 tone fasole — doar 510 tone etc. 
Cît privește plantele furajere, care 
trebuie să se însămînțeze în primă 
urgență, livrarea semințelor se face 
cu foarte mare întîrziere. S-au li
vrat pînă acum doar 25 Ia sută din 
cantitățile repartizate de trifoi, 20 
la sută la lucernă. 22 la sută la spar- 
cetă și 63 la sută la măzăriche. De 
ce se desfășoară atît de greu apro
vizionarea unităților agricole cu se

mințe 7 Iată cum stau lucrurile din 
acest punct de vedere în cîteva ju
dețe.

La Bacău a tntîrziat aprovi
zionarea cu acele semințe care 
trebuiau aduse din alte județe. Tov. 
P. Gheorghiasa, inginer principal la 
Direcția agricolă județeană, ne infor
mează că întreprinderea de valorifi
carea cerealelor Bacău trebuia să 
pună la dispoziția cooperativelor a- 
gricole 220 tone mazăre, dar pînă la 
ora actuală au intrat în bază doar 65 
tone de sămînță. La fel stau lucrurile 
și cu sămîntă de in pentru ulei, ovăz 
și pentru alte culturi. La întrebarea : 
„De ce nu sînt aprovizionate bazele 
de recepție ?“ tov. ing. Ion Lungu, 
directorul întreprinderii de valorifi-

Acordarea titlurilor de întreprindere fruntașă 
pe (ară, pe ramură și evidențiată 

unităților care s-au remarcat în îndeplinirea 
. și depășirea sarcinilor de plan

Secretariatul Consiliului Central 
al U.G.S.R., analizînd rezultatele ob
ținute în întrecerea socialistă pe 
anul 1968, a hotărît acordarea titlu
rilor de întreprindere fruntașă pe 
țară. De asemenea, a fost aprobată 
lista întreprinderilor fruntașe și evi
dențiate pe ramuri de producție sta
bilite de comitetele uniunilor și mi
nisterele de resort.

In aprecierea rezultatelor obținute 
s-au avut în vedere criteriile stabili
te prin Directivele Comitetului Cen
tral al P.C.R. cu privire la organi
zarea întrecerii și indicațiile Plena
rei Consiliului Central al U.G.S.R. 
din ianuarie 1969. întreprinderile că
rora le-au fost acordate titlurile de 
onoare au înregistrat realizări 
deosebite în îndeplinirea și de
pășirea planului la producția globa
lă, producția marfă vîndută și înca
sată, productivitatea muncii, în 
fabricarea unor produse de înaltă 
calitate, îndeplinirea în termenele 
stabilite a sarcinilor la export, a lu
crărilor de investiții, obținerea unor 
însemnate economii și beneficii peste 
plan, folosirea judicioasă a timpului 
de lucru. De asemenea, s-a ținut sea
ma de modul cum au fost îndeplinite 
angajamentele luate de către colec
tivele de oameni al muncii din aces
te întreprinderi.

Au fost declarate fruntașe pe 
țară : în industrie — Combinatul 
chimic Borzești (grupa A) și Combi
natul de industrializare a lemnului- 
Reghin (grupa B) ; In construcții — 
Sistemul hidroenergetic și de navi
gație Porțile de Fier ; în transpor
turi — Direcția navigației maritime- 
Constanța; în agricultură — I.A.S. 
Pecica-Arad.

Titlul de întreprindere fruntașă pe 
ramură a fost acordat: în industria 
constructoare a mijloacelor de trans
port — Uzinelor „Steagul Roșu"- 
Brașov ; în industria constructoare 
de utilaje tehnologice și masini-unel- 
te — Uzinelor de utilaj chimic Plo
iești ; în industria constructoare de 
mașini-unelte agricole și mecanică 
fină — Uzinelor „Semănătoarea"-

Certificatul de naștere al unei
noi familii de strunguri românești
(Urmare din pag. I)

Trecem prin halele uzinei, intre 
agregate veșnic rotitoare. In fata 
noastră — un colos care lucrează 
prin alunecare.

— Aici se rectifică ghidajele ba- 
tiurilor. îmi spune inginerul Mure- 
san. Operație de mare precizie. în
trucît trebuie obținut la fiecare me
tru o curbură de două sutimi de 
milimetru. Priviți: mașina reali
zează curbura conform programului 
stabilit. înainte vreme, aceeași ope
rație se realiza prin „potriviri". prin 
tatonări succesive, și calitatea lucru
lui depindea exclusiv de iscusința 
muncitorului.

— Nu s-ar putea înțelege de aici 
că muncitorii sînt acum mai puțin 
Iscusiți ?

— Dimpotrivă. Li se cere o iscu
sință mai mare. Să programeze mer
sul acestui agregat complicat, să-l 
regleze astfel incit să meargă cu 
maximă precizie. Aportul calificării, 
al gindirii tehnice este mult mai 
ridicat. Este numai un exemplu, din
tre multe altele, care s-ar putea da 
pentru a dovedi in mod palpabil în 
ce constă. în acești ani. procesul 
de maturizare a uzinei, a oameni
lor. a potențialului lor de creație.

Ne aflăm intr-o încăpere a „teh- 
nologului-sef". Interlocutorul imi
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care a cerealelor răspunde : „Nu am 
primit nici noi sămînță din ju
dețele de unde s-a repartizat. 
Mazărea o avem de primit de 
la Iași și Bihor, inul de la 
Dorohoi. iar ovăzul de la Piatra 
Neamț. Am fost anunțați de către 
întreprinderile de valorificare a ce
realelor din județele respective că 
vagoanele încărcate cu semințe au 
fost expediate de mult. Dar n-au 
ajuns la noi". Se ocupă însă cineva 
de soluționarea problemelor care 
condiționează transportul ? Nimeni. 
Toți așteaptă cu brațele încrucișate. 
Si apoi, de ce s-a amînat transportul 
acestor semințe pînă acum, la jumă
tatea lunii martie ?

In județul Bacău nici semințele 
care există nu au fost preluate de 
către cooperativele agricole. In baza 
de recepție de la Tescani. de pildă, 
se află aproape 6 000 kg de ovăz și 
35 400 kg de sămîntă de in. Singura 
unitate, din cele 7 planificate, care 
s-a prezentat să ridice sămînță a fost 
cea din Grigoreni. Aceeași situație 
există și la bazele de recepție din 
Sascut, Podu Turcului, Galbeni, Tă- 
vădărăști. Nici semințele puse la 
dispoziția unităților agricole de că
tre „Agrosem" Bacău nu au ajuns In 
unități decît în cantități mici. Din 
cele 75 000 kg sămînță de mazăre, s-av 
ridicat doar 48 000, iar la măzăriche 
s-a realizat doar jumătate din can
titatea planificată. La fel stau lu
crurile și cu semințele de soia, cî- 
nepă, lucernă, trifoi, fasole și ovăz. 
De necrezut, dar tocmai unitățile din 
apropierea orașelor și a bazelor de 
recepție nu s-au aprovizionat pînă 
acum cu semințele necesare. Coope* 
ratorii din Mărgineni, care șe află 
în apropiere de Bacău, n-au hidicat 
de la „Agrosem" sămîntă de soia, cî- 
nepă și lucernă. iar cei din Bucium 
amînă să ridice de la bază sămînță 
de sfeclă furajeră, lucernă și po
rumb.

In județul Caras Severin mai e- 
xistau de distribuit, prin bazele de 
recepție. 56 tone ovăz. 75 tone să
mîntă de in pentru ulei. 14 tone 
floarea-soarelui. 25 tone mazăre, iar 
de la „Agrosem" din 15 tone ovăz 
se ridicaseră doar 7.9 tone, din 448 
tone porumb — 134 tone. Aici se ridi
că o serie de probleme în ce privește 

București ; în industria constructoare 
de mașini și echipament electric, e- 
lectronic și automatizări — Uzinelor 
„Electroputere“-Craiova ; în indus
tria siderurgică — Combinatului si
derurgic Reșița ; în industria de țevi 
trefilate, cabluri și materiale refrac
tare — Uzinelor „Industria sîrmei"- 
Cîmpia Turzii ; în industria extrac
tivă a cărbunelui — Exploatării mi
niere Lupeni ; în industria extracti
vă a minereurilor neferoase și me
tale rare — Exploatării miniere Su- 
ior ; în industria extractivă a mine
reurilor feroase, sare și nemetali
fere — întreprinderii miniere Hune
doara ; în industria energiei electri
ce — întreprinderii „Electroccntra- 
le"-București ; în industria distribu
ției energiei electrice — întreprin
derii regionale de electricitate Ba
nat ; în sectorul foraj-extracție — 
întreprinderii de foraj gaz metan 
Mediaș; jn sectorul de prelucra
re a țițeiului — Rafinăriei Brazi ; 
în industria chimiei anorganice
— Combinatului chimico-metalur- 
gic Baia Mare ; în industria chimiei 
organice — Combinatului de cauciuo 
și produse petrochimice Bacău ; în 
sectorul construcții pentru industria 
chimică și rafinării — I.C.S.M. Brazii 
în sectorul exploatării forestiere — 
întreprinderii forestiere Tg. Neamț ; 
în sectorul industrializării lemnului
— C.I.L. Km. Vîlcea ; în sectorul sil
viculturii — Inspectoratului silvio 
Argeș ; în sectorul construcții indus
triale — întreprinderii de construc
ții montaje siderurgice Galați ; în 
sectorul construcții social-culturale
— întreprinderii de construcții mon
taje nr. 4 București ; în industria 
materialelor de construcții — Fabricii 
de ciment Medgidia; în industria 
confecții și tricotaje — Fabricii de 
confecții și tricotaje București ; în 
industria textilă — Fabricii de pos
tav Buhuși ; în industria încălță
minte, cauciuc, sticlă, articole casnice
— fabricii „Dîmbovița"-București ; 
în industria de prelucrare a pro
duselor animale — întreprinderii

atrage atenția că tn curind se vor 
muta într-o clădire nouă, dedicată 
„sectorului de concepție".

— Deci o primă inaugurare...
— Si in același timp semnificati

vă. Căci schimbările pe care le 
preconizăm au la bază „o nouă con
cepție". armonioasă si unitară. Tipu
rile de strunguri pe care le produ
cem au fost proiectate — la vremea 
respectivă — fiecare in parte, indi
vidual. Ceea ce a determinat pen
tru fiecare si un proces tehnologic 
aparte.

— înțeleg. Diversitatea se obți
nea prin procedee prea compli
cate. neeconomice.
— întocmai. Prin sistemul de pro

iectare și de lucru „pe familii de 
strunguri", pe care l-am inițiat, rea
lizăm această cerință a organizării 
moderne. Prin simplificare raționa
lă — o diversitate si o elasticitate 
mai mare. Cum ? Fiecare familie 
în parte, grupată pe asemănări de 
mărime, precum si toate cele pa
tru familii la un loc sînt proiec
tate potrivit unor caracteristici co
mune. făcînd posibilă tipizarea ți
nui mare număr de piese si fabrica
rea lor în serie mare...

— Avantajul acestei unificări a 
tehnologiilor e cît se poate de e- 
vident.
— în ciuda unei mai mari diver

sificări. numărul de repere, pe an-
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condiționarea semințelor. Multe coo
perative agricole nu sînt pregătite 
pentru începerea semănatului, deoa
rece semințele nu au fost condițio
nate și nu au buletine de germina
ție. Din 87 cooperative agricole nu
mai 75 au trimis probe de semințe 
la laborator, iar din acestea ma
joritatea numai în ultimul timp. Așa 
sînt cele de Valeadeni. Căvăran, Ză- 
gujeni. Gîrbovăț, Moceriș, Maciova și 
altele. Oare președinții și inginerii 
acestor cooperative, direcția agri
colă, Uniunea județeană a coopera
tivelor agricole nu au știut cu luni 
în urmă că se apropie timpul pen
tru însămîntări, că trebuie făcute 
din timp pregătirile necesare ?

întrucît nu s-au putut asigura toa
te semințele necesare. îndeosebi la 
plantele furajere, cele care există 
trebuie gospodărite cu cea mai mare 
grijă. Se cere ca în aceste zile toate 
semințele aflate în bazele de recep
ție și magaziile „Agrosem" să fie ri
dicate de către unitățile agricole con
form repartițiilor făcute de direc
țiile agricole. De asemenea. Consi
liul Superior al Agriculturii și or
ganele sale județene să impulsio
neze atît redistribuirea unor canti
tăți de semințe între județe, cît si li
vrarea lor către unitățile agricole.

Acum cînd timpul s-a încălzit și 
pămîntul a început să se zvînte. se 
cere ca în toate cooperativele agri
cole și întreprinderile agricole de 
stat să se lucreze cu toate forțele la 
pregătirea terenului și la semănat 
îneît printr-o bună organizare a mun
cii și rapiditate în execuția lucrări
lor să fie recuperată rămînerea în 
urmă cauzată de venirea cu întîrziere 
a primăverii. Organele și organiza
țiile de partid sînt chemate să con
troleze îndeaproape mersul lucrări
lor. să se ocupe cu cea mai mare 
răspundere de rezolvarea multiplelor 
probleme care se ridică în desfășu
rarea campaniei agricole din primă
vara acestui an, să desfășoare o in
tensă muncă politică și organizato
rică pentru mobilizarea tuturor celor 
ce lucrează în agricultură în vede
rea intensificării lucrărilor, astfel ca 
acestea să poată fi făcute la timp 
și de bună calitate, condiție hotărî- 
toare pentru obținerea unor recolte 
mari.

„Industria cărnii“-Snceava t în In
dustria de prelucrare a produselor 
vegetale (vin, conserve, panificație)
— întreprinderii „Vinalcool“-Con- 
stanța ; în industria de prelucrare a 
produselor vegetale (ulei, bere, zaha
roase) — Fabricii de ulei „Munte- 
nia“-București ; în sectorul proiec
tări — Institutului de proieotări Buou- 
rești ; în industria locală — între
prinderii de industrie locală Odor- 
heiul-Secuiesc ; în gospodăria comu
nală — întreprinderii de transporturi 
Constanța; în sectorul transporturi 
feroviare — Depoului C.F.R.-Cra- 
iova ; în sectorul reparații de mate
rial rulant — Uzinei mecanice Paș
cani; în sectorul transporturi auto — 
D.R.T.A.-Piatra Neamț ; în sectorul 
transporturi navale șl aeriene — 
TAROM-Bucureștl ; în sectorul 
poștă și telecomunicații — Direcției 
județene P.T.T.R.-Constanța ; în ra
mura agriculturii cerealiere . — 
I.A.S.-Borănești; In ramura zooteh
nică — I.A.S.-Caracal ; în ramura 
hortl-viticolă — I.A.S.-Murfatlar ; în 
ramura valorificării cerealelor — 
I.V.C.-Bihor ; în ramura mecanizării 
agriculturii — I.M.A. Castelul-Con- 
stanța ; în comerț — sectorul alimen
tar — O.C.L.-Alimentara-Timișoara s 
în comerț — sectorul nealimen
tar — O.C.L.-Textila nr. 2 Bucu
rești ; în cooperația de consum — 
Cooperativa de consum Agigea- 
Constanța ; în industria poligrafică
— întreprinderii poligrafice de tim
bre București.

De asemenea, Secretariatul Con
siliului Central al U.G.S.R. a decer
nat titlul de întreprindere evidențiată 
pe ramură unui număr de 104 uni
tăți din industrie, construcții, agri
cultură, transporturi șl comerț.

întreprinderile fruntașe pe țară 
vor primi steagul și diploma de o- 
noare a Consiliului Central al 
U.G.S.R., Iar întreprinderilor frun
tașe pe ramură li se vor acorda 
steaguri și diplome de onoare ale 
comitetelor uniunilor sindicatelor pe 
ramură.

(Agerpres)

M TO T----- •*- .*
samblu. nu creste corespunzător, A- 
ceasta permite o echipare mai bună 
cu scule, specializarea oamenilor — 
întrucît familiile derivă firesc si ar
monic una din alta.

— In ce stadiu al aplicării în 
practică a acestor proiecte vă a- 
flați ?
— Mai tntîi, o precizare. Spre 

deosebire de tipurile vechi, care au 
simbolul SN. noile tipuri se nu
mesc SNA. Realizarea lor se află 
în diferite faze. Cele din familia 
„strunguri mari" sînt gata pentru 
a intra în producția de serie. Al
tele sînt în faza de prototip sau de 
serie zero. Concomitent. însă, tre
buie să ne reorganizăm fluxul teh
nologic.

— Ați avut și aici în vedere cri
terii mai elastice ?
— Da. Ca să împăcăm produc

ția de mare serie cu cerințele be
neficiarilor. La prima vedere, o pro
ducție „în cicluri", care ar consta 
în fabricarea, pe rînd. a cîte unei 
singure familii pare cea mai rațio
nală. Dar în felul acesta se igno
rează elasticitatea cererii diferitilor 
beneficiari, care nu e uniformă și 
riscăm să ne imobilizăm fondurile 
prin crearea unor stocuri cu vînzare 
lentă. De aceea, organizarea fabrica
ției pe două fluxuri („strunguri mici" 
și „strunguri mari") ne va permite să 
realizăm, simultan, o diversitate de 
produse. în condițiile avantajoase ale 
unei fabricații de serie, de mare pro
ductivitate.

— Tn ce constă, de fapt, această 
nouă organizare a tehnologiei ?
— într-o reamplasare a utilajelor, 

astfel ca ele să se încadreze firesc 
în cele două fluxuri tehnologice, iar 
piesele si subansamblurile să ajun
gă pe drumul cel mai scurt si mai 
rational la montaj. Aveți în vedere 
— lucru important! — că toate a- 
cestea se vor efectua „din mers", în 
condițiile în care uzina are de în
deplinit sarcini de plan sporite.

Pe lingă faptul că sînt gîndite u- 
nitar și armonic, noile tipuri SNA 
vor fructifica, din punct de vedere 
constructiv și funcțional, caracteris
ticile cele mai moderne, care să le 
facă competitive ne plan internatio
nal.

— Cum se manifestă, si în acest 
domeniu, fluxul creator al ideilor 
noi ?
în fata planșelor, îmi răspunde in

ginerul principal Ion Birăuas, de la 
constructorul-sef :

— în soluțiile adoptate am tinut 
seama de cerințele beneficiarilor in
terni si de peste hotare. Funcțional, 
strungurile sînt înzestrate cu o gamă 
largă de turații, care permite re
gimuri de lucru rapide. în condi
ții de precizie sporite. Precizia a- 
ceasta se realizează prin aplicarea 
unor noi soluții de ordin construc
tiv. cum ar fi lăgăruirea axului 
principal prin rulmenți speciali. 
Centralizarea comenzilor (de la cu
tia de avansuri, cutia de viteză) dă 
suplețe în manevrare si reduce 
timpii auxiliari. Ca. aspect, pentru 
toate strungurile SNA s-a păstrat o 
siluetă unitară cu contururi drep
te. comodă si plă,cută la vedere.

— Cum au decurs probele de în
cercare a noilor tipuri de mașini- 
unelte ?
— Cu toată răspunderea și serio

zitatea. Am colaborat cu un insti
tut de specialitate — ICPMU A-Bucu- 
resti. S-au făcut încercări compa
rative cu tipuri similare de strun
guri străine.

— în concluzie ?
— Ne putem declara mulțumiți. 

Dar asta nu înseamnă că lupta pen
tru nou în fabricația strungului ro
mânesc d ajuns la punctul termi
nus. De ve acum ne oîndim la o e- 
tavă mai înaltă. în care să putem 
produce noi tivuri de strunguri, cu 
parametri si mai inalti. de mare pre
cizie.
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Sentimentul încorporat 
în monumentul artistic

La est de Eden : PATRIA
5

cinema
o

9

14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ;
18.30 ; 21.
o Pașa : LUCEAFĂRUL —
9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,30, FESTIVAL —9; 11; 13; 15; 
17 ; 19

11,15
21.
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

150 DE ANI DE LA NAȘTEREA

Orientate tn primul rînd asupra expresivității 
umane, lucrările maestrului Ion Jalea sînt mărturia 
elocventă a unei munci pasionate și laborioase.

Sensurile umaniste, trecute prin filtrul idealu
lui estetic, dobîndesc în structura sculpturilor sale 
înfățișări de o simplitate și concizie care le si
tuează în sfera viziunii clasice-

Sculptura, al cărei mij- 
Boc de exprimare îl consti
tuie. după părerea mea. 
figura umană — ne 
spune artistul poporului 
Ion Jalea — cere un studiu 
profund al omului și al 
vieții lui, o putere de sin
teză și de exprimare psi
hologică a existenței u- 
mane. Mă refer aici numai 
la arta figurativă, în care 
cred foarte mult și care a

— Tradiția noastră de 
sculptură este cea a artei 
țărănești. Mă refer în spe
cial la arta de largă răs- 
pîndire a crestăturilor în 
lemn ca și la olărit, care 
au influențat o bună parte 
a artei românești. Și n-ar 
fi decît să amintesc exem
plul lui Brâncuși, care, por
nind de la străvechea teh
nică a lemnului, a ridicat-o

parte efectiv Ia mișcarea 
revoluționară-

— Există. desigur, 
certe valori ale uma
nismului modern...

— Cred că fiecare artist 
trebuie să știe foarte bine 
ce are înainte și ce lasă 
în urmă. Adică să fie con
știent de întreaga valoare 
a artei trecutului, ca și de 
contribuția pe care o va 
aduce la dezvoltarea artei 
țării sale. Și cel mai impor
tant este să epuizezi în pri
mul rînd toate căile de în
vățătură. Cei mai mari ar
tiști nu au putut face artă 
modernă decît după ce au 
învățat foarte mult din

constituit preocuparea mea 
dintotdeauna. Desigur, în
săși înțelegerea noțiunii de 
„umanitate" necesită foarte 
multă receptivitate și aș 
Xice chiar un deosebit 
„simț de umanitate". Căci 
sculptura se adresează în 
primul rînd oamenilor, se 
raportează cu necesitate la 
el, la marile lor fapte, la 
marile epopei istorice — 
este deci o artă care are 
în mijlocul preocupărilor 
el omul și viața lui.

— Cum reflectă di-

Convorbire cu artistul poporului Ion JALEA

feritele genuri ale
sculpturii 
compoziție 
compoziție 
etc.) aceste

(portret, 
de gen, 

istorică 
trăsături

de spiritualitate și 
forță morală ?

— Fac parte din genera
ția celor despre care se 
spunea că știu să facă un 
portret sau o compoziție. 
Nu vreau să mă refer la
mijloacele tehnice, dar 
cred că indiferent de ma
nieră,. atît portretul cît și 
compoziția trebuie să fie 
cultivate în continuare și 
în epoca actuală. Realiza
rea oricăruia din genurile 
menționate se bazează în 
primul rînd pe o bună ști
ință a meșteșugului, cu 
toata consecințele ce 
decurg de aici, pe adec
varea la conținutul ome
nesc pe care trebuie să-1 
albă o operă de artă și pe 
eare vrei să-1 exprimi.

— Tradiția romă- 
toaască de sculptură 
are vreun rol în a- 
«fvst sens T

la rang de monumentali
tate.

Sculptura modernă ro
mânească nu are o tradi
ție prea îndelungată, ea 
numără circa 100 de ani. 
Primii care s-au remarcat 
în mod deosebit și de la 
care au pornit toți cei din 
generația mea, în afară de 
Karl Stork și cei doi fii 
ai săi (Carol și Frederic), 
au fost I. Georgescu. St. 
Valbudea. dar mai ales D. 
Paciurea. De altfel, eu sînt 
unul din urmași; direcți 
ai lui Valbudea și Paciurea, 
care mi-au fost profesori- 

Există. însă, o altfel de 
legătură cu arta trecutului 
care se stabilește prin in
termediul compoziției isto
rice, care începe să fie tot 
mai mult cultivată în zilele 
noastre. Este desigur o le
gătură spirituală, dar 
care mi se pare foarte im
portantă. Genul de artă is
torică, predominant în 
toată arta trecutului, mo
numentul public, pictura 
unor mari tablouri cu su
biect național nu este o 
inovație a vremurilor noas
tre. ci are o lungă tradiție. 
Cei mai mari artiști ai lu
mii au fost animați de sen
timente patriotice, așa cum 
și pictorii noștri de la 1848 
au dat o contribuție nu 
numai în arta lor. ci luînd

arta înaintașilor. Cred că 
simpla căutare de noi 
forme care să trăiască au
tonom oferă posibilități li
mitate. Ceea ce e „nou" 
se află în spiritualitatea 
artistului și posibilitățile 
lui de obiectivare. Arta 
modernă își pune multe 
probleme, urmărind mereu 
înnoirea ei. Dar nu tot
deauna cu deplină justifi
care. Se vorbește uneori, 
în mod greșit, despre ar
tiști care, îndeplinind anu
mite comenzi, practică un 
mediocru gen de artă isto
rică. Nu există însă gen 
de artă mediocru, ci nu
mai artiști mediocri, că
rora orice libertate și 
orice sprijin le-ar sta la 
dispoziție nu le-ar fi de 
nici un folos.

— Importanta ridi
cării monumentelor 
publice de sculptură a 
fost subliniată de ne
numărate ori in pre
să. Care credeți că 
sînt factorii stimula
tivi pentru realizarea 
acestui deziderat 1

— Monumentele sînt sem
ne ale unei conștiințe des
pre popor și patrie, docu
mente ale existentei și isto
riei tării, păstrătoare ale 
tradiției ei. podoabe de artă 
ale progresului și civiliza
ției. Ele întăresc coeziunea

unui popor șl unitatea lui 
de gînduri. De aceea, sculp
torii generației mele erau 
stăpîniti de o mare do-' 
rință de a ajunge să exe
cute asemenea monumente, 
pentru care se pregăteau 
cu îndelungă răbdare. Se 
știe însă că aceste monu
mente au fost puține nu
meric. iar dintre acestea 
cele mai însemnate erau 
încredințate spre execu
tare unor străini. Menta
litatea cosmopolită a con
ducătorilor din trecut a fă
cut mult rău, astfel încît 
forte însemnate în arta 
sculpturii au lîncezit și dis
părut, lăsînd un gol care, 
probabil, va fi completat 
acum.

Artiștii pot avea talent, 
pot poseda știința unui 
meșteșug de artă superior, 
pot avea idei și neostenită 
forță de creație, dar mij
loacele materiale pentru 
opere de mare amploare 
nu le poate pune la dispo
ziția lor decît statul- A- 
ceasta a fost regula de tot
deauna în ridicarea unor 
astfel de lucrări, care au 
apărut în lume în trecu
tul istoric. Așa a luat fi
ință „Parthenonul" lui Fi- 
dias, frescele din Capela 
Sixtină ale lui Michelange
lo, statuia ecvestră a lui 
Coleone făcută de Veroc- 
chio etc. De aceea, consider 
deosebit de îmbucurătoare 
măsurile care s-au luat de 
către guvern de a in
tensifica acțiunea de rea
lizare a monumentelor 
noastre publice și națio
nale. Prin aceasta se asi
gură o dezvoltare a artei 
monumentale dintre cele 
mai fericite. Dar a- 
ceasta obligă șî pe artiștii 
ce vor ridica aceste monu
mente să se gîndească bine 
la sensul și conținutul lu
crărilor pe care le vor rea
liza, astfel încît să fie cît 
mai expresive, bogate în 
idei, generatoare de senti
mente patriotice.

Am cele mai mari spe
ranțe în forțele creatoare 
ale artiștilor noștri din ge
nerația mijlocie și tînără.

Convorbire realizata de
Marina PREUTU
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Casa mamei noastre : VICTORIA —
Primul învățător : CENTRAL — 11 ; 19.
Cuțitul în apă : CENTRAL — 9 ; 13 ; 15 ; 17 ; 21.
Expresul colonelului von Ryan î LUMINA__ 15,30 . 18, DQINA _ 13>45 . 16 . 18 30 . 2o,45.
în orașul „S“ : MOȘILOR — 20,30.
Vii și morți (ambele serii) : LUMINA — 15,45 ; 19,15. 
Dominika și prietenii ei : DOINA — 9—12 în continuare.
Zodia Leului ; CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
Un om pentru eternitate : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Țara duhurilor din Mările Sudului : TIMPURI NOI — 9—21 în conti-

©
O

©
MOȘILOR
O *
•
©
o 
o 
o 
nuare.
© Rolls Royce-ul galben : FEROVIAR — 8,30—16 în continuare ; 18,30 ; 21, 
EXCELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ; 17,15 ; 19,45, MELODIA — 10 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
© „...Apoi s-a născut legenda* : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, ARTA — 9—15,45 în continuare ; 18 ; 20,15.
G Căderea Imperiului roman : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; 19. 
o Astă seară mă distrez : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Feldmareșala : DACIA — 8,15—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21, DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Bună ziua, contesă : BUCEGI — 9,30 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MIORIȚA — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30. 
Judoka, agent secret : UNIREA — 15,30 ; 18.
Eu te-am iubit : UNIREA — 20,30.
Marele șarpe : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15 ; POPULAR — 15,30 ; 18.
Valea : POPULAR — 20.
Pantoful cenușăresel : COTROCENI — 16 ; 18 ; 20.
Becket : GIULEȘTI — 15,30 ; 19.
Acest pămînt este al meu : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Hombre : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
Pensiune pentru holtei : VOLGA — 9—15,45 în continuare ; . . .
Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea Iul Joe Indianul : VIITORUL — 

15,30 ; 19.
• Pianele mecanice : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Rio Bravo : AURORA — 9,30 ; 12,45 ; 16,15 ; 19,30 ; TOMIS — 8,45—14,30 
în continuare ; 17,30 ; 20,30.

Primăvara pe Oder : MUNCA — 14 ; 16.
Tudor : MUNCA — 18.
Samuraiul : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Colivie pentru doi : FLACĂRA — 20,30.
Urletul lupilor : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Noaptea : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Un delict aproape perfect : FLACĂRA — 15,30 ; 18.

8,30—13 în continuare.

O

O

18,15 ; 20,30.

®8C88!sa!2HE3ZSffi3BSfflSiESBE8QEEB®3BEECT © Filarmonica de stat „George 
Enescu» (sala Ateneului) : Con- 
cert pentru elevi — 10,30. Te- 

jgSh bmj ma : sentimentul patriotic re-
W? O & B ’E? flectat în creația muzicală.

© Opera Română : Spărgătorul 
de nuci — 11 ; Traviata — 19,30.

ninl — 10,30 ; Văduva veselă 
— 19,30.

• Burgtheater din Vlena (la Teatrul Giulești) : Parazitul — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : O femele cu bani
— 10 ; Regina de Navara — 15 ; Becket — 19,30 ; (sala Studio) : Părinții 
teribili — 10 ; Castlllana — 15 ; Jocul adevărului — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Opinia publică — 10,30.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra- (sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Nepotul Iul Rameau — 10,30 ; Meteorul — 15 ; Contrapuncte — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Photo Finish — 10,30 ; 15 ; Tandrețe șl abjecție — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie în crengile de sassafras
— 10 ; Călătorie cu scandal — 15,30 ; O casă onorabilă — 19,30 ; (sala Stu
dio) : Femei singure — 10,30 ; Cînd luna e albastră — 16 ; Fedra
• Teatrul Mic : Tango — 15 ; Iertarea — 20.
© Teatrul „Barbu Delavrancea" : Ion — 10.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota zero la purtare — 10 ; Regele Cerb
© Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Mult zgomot pentru nimic — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aventurile lui Plum- 
Plum — 11 ; (sala din str. Academiei) : Punguța cu doi bani — 11.
© Teatrul „C. Tănase» (sala Savoy) : Cafeaua cu lapte de adio — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Varietăți pe portativ — 19,30.
O Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : De la Bach la Tom Jones — 20.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Selecțlunl *88
— 20.
© Circul de stat : Circul are euvîntul — 16 ; 19,30.

20.

16.

I

*

*

i PROIECTUL PIANULUI
DE 1NVĂIĂMÎNT

PENTRU LICEUL
DE CUITURĂ GENERALĂ

IN DEZBATEREA

CORPUIUI PROEESORAL
Oferind o orientare clară ac

țiunii de perfecționare și mo
dernizare a învățămîntului, Di
rectivele Comitetului Central al 
partidului ți Legea învățămîn
tului au creat premisele unei 
activități organizatorice con
crete pentru îmbunătățirea con
tinuă a conținutului și structu
rii școlii, pentru realizarea o- 
biectivelor pe care societatea 
noastră socialistă le pune în 
fața învățămîntului de toate 
gradele. O însemnătate deosebi
ta pentru aplicarea în practică 
a măsurilor stabilite de condu
cerea de partid și de stat are 
elaborarea noilor planuri și pro
grame de învățămînt.

După cum se știe, la începu
tul acestui an a fost supus dez
baterii corpului profesoral Pro
iectul planului și al programelor 
de învățămînt ale școlii gene
rale de 10 ani. In numărul de 
ieri al „Gazetei învățămîntului" 
a fost inserat Proiectul planu
lui de învățămînt pentru liceul 
de cultură generală. Elaborat de 
Institutul de științe pedagogice, 
ținînd seama de experiența 
școlii noastre, de dezvoltarea 
învățămîntului de grad secundar 
pe plan mondial și de sugestiile 
a numeroși specialiști, proiectul 
prevede o diversificare mai ac
centuată a studiilor liceale. A- 
ceastă diversificare este preco
nizată a fi realizată prin orga
nizarea unui număr mai mare 
de secții și o mai accentuată 
profilare a acestora. Astfel, în 
locul celor două secții de pînă 
acum — reală și umanistă — 
sînt propuse trei secții : mate- 
matică-fizică, chimie-biologie, 
umanistă. Organizarea secțiilor 
se va face din primul an al li
ceului. Totodată, vor fi studiate 
și discipline la alegere, faculta
tive. în acest context, proiectul 
noului plan de învățămînt vi
zează însușirea de către elevi, 
indiferent de secția pe care o 
vor frecventa, a unui fond co
mun de cultură generală, con
comitent cu adîncirea studiului 
unor anumite discipline, fapt ce 
va permite o mai bună valorifi
care a capacităților, a aptitudi
nilor și interesului elevilor și o 
mai bună orientare școlară și 
profesională a acestora.

Menționînd efortul meritoriu 
depus pentru elaborarea pro
iectului planului de învățămînt 
pentru liceul de cultură gene
rală, apreciind metoda de a 
supune dezbaterii corpului pro
fesoral acest important docu
ment școlar, paralel cu planul 
de învățămînt al școlii generale 
de 10 ani, subliniem îndatorirea 
cadrelor didactice, a specialiști
lor șl a tuturor celor interesați 
de a contribui cu competența și 
experiența personală la perfec
ționarea lor.

la învățătură, în comportamentul 
lor școlar general. Din păcate, însă, 
de multe ori observațiile si mai 
ales caracterizările pe care le fac 
diriginții asupra elevilor sînt super
ficiale. exterioare, formale, nu sînt 
desfășurate si consemnate după me
tode riguros științifice. Institutul de 
științe pedagogice promite de mult 
timp că ne va pune la îndemînă 
o fișă de observare psihopedagogi- 
că. dar promisiunea n-a fost încă 
onorată. într-un anume fel. cred 
că specialiștii în materie trebuie să 
ajute profesorii să dobîndească — 
poate prin cursuri postuniversitare 
— o pregătire mai temeinică și în a- 
ceastă direcție. în tot cazul, con
sider că în planurile de învăță- 
mînt ale institutelor pedagogice si 
ale facultăților care pregătesc pro

tot felul de îndatoriri ce nu le revin; 
în sfîrșit, în altele, funcția de con
silier a fost confundată cu aceea de 
director adjunct și desfășurată ca a- 
tare. Nu încape nici o îndoială că 
nici una dintre aceste ipostaze ale 
„consilierului" nu este cea autentică. 
Drept care este de dorit ca „Regu
lamentul activității psihologului șco
lar" să depășească cu maximă ope
rativitate stadiul de proiect.

Pregătirea si perfecționarea cadre
lor didactice și a specialiștilor, che
mați să realizeze în mod științific și 
pe baze reale orientarea școlară și 
profesională a elevilor, nu pot fi des
părțite de preocuparea pentru a- 
sigurarea unui cadru adecvat, a ma
terialelor. instrumentelor de lucru și 
aparatajului științific, fără de care 
nu poate fi concepută o îndrumare

pacității lor. Aparatele necesare a- 
cestei activități se produc în număr 
redus și în ritm greoi. In plus, este 
de dorit ca Ministerul Invățămîntu- 
lui să ia măsuri pentru realizarea 
neîntîrziată a sarcinii, pe care a prl- 
mit-o de aproape un an, de a crea 
în cadrul universităților labora
toare de orientare profesională 
menite să asigure pregătirea perso
nalului calificat de specialitate șl să 
organizeze cursuri de inițiere pentru 
profesorii de psihologie, pedagogie, H 
filozofie etc. H

Desigur, rezolvarea acestei proble- | 
me de mare însemnătate socială tre- B 
buie privită ca o sarcină de durată. II 
In cîțiva ani, folosind practica mo- H 
dernă. se poate crea un sistem efi- B 
cient de orientare a tinerilor spre 0 
domeniile de activitate care le sînt H 

cele mai indicate, pe |J 
baza stabilirii aptitu- n 
dinilor lor în mod B 
științific, în urma u- g 
nor observații mal B 
îndelungate, teste, | 
convorbiri etc. în f| 
plus, ținînd seama 0 
de faptul că învăță- | 
mîntul profesional se B 
va dezvolta în urmă- h 
torii ani cu precăde- S 
re în ansamblul sis- 0 
ternului nostru de 0 
instrucție publică. H 
psihologii vor trebui B 
să stabilească si mă- n 
sura în care un tînăr | 
sau altul are aptitu- Q 
dinile necesare me- Q 
seriei pentru care H 
optează. De altmin- || 
teri, proba de apti- ■ 
tudini la admiterea n 
în învățămîntul pro- B 
fesional, studierea e- B 
volutiei acestora pe | 
parcursul școlărită- | 
ții devin tot mai o- H 
bligatorii în procesul I 
de pregătire a mun- B 
citorului modern. H 
Toate aceste conside- | 
rente impun o mai H 
judicioasă folosire a Pi 
psihologilor de care B 
dispunem si. totoda- | 
tă, pregătirea unui 0

număr corespunzător de asemenea H 
specialiști. „Vremea cînd tînărul în- H 
cerca mai multe meserii pînă cînd H 
una din ele i se potrivea, cît de cît, a | 
trecut — ne scria cu cîtva timp în H 
urmă psihologul Adrian Neculau din 
Iași. Azi există criterii pentru o 
orientare și o selecție științifică a ti
nerilor către cele mai reprezentative 
din profesiunile moderne sau mai 
vechi, se poate găsi posibilitatea unei 
asistente psiho-sociale a evoluției lor. 
în prezent, însă, cele doar două-trei 
centre de orientare școlară din Bucu
rești, Cluj și Iași, cei cîțiva zeci de 
psihologi care absolvă anual univer
sitatea și care, aproape toți, rămîn în S 
București, multi din ei în munci g 
străine psihologiei, precum și lipsa, | 
deocamdată, a laboratoarelor psiholo- fi 
gice școlare pentru examene colec- B 
tive șl individuale nu pot, evident, M 
asigura cu succes eficiența unei acti
vități atît de complexe, cu rezonante 
deosebite pe plan social-economic".

Proces continuu și de durată, cu- 
prinzînd acțiuni bine gîndite și con
stituite într-un sistem științific, an- , 
trenînd întregul corp profesoral, o- 
rientarea școlară si profesională a 
elevilor poate deveni cu adevărat 
o verigă importantă a procesului de 
pregătire si educare a tinerelor ge
nerații. Individul și societatea sînt 
slujiți, deopotrivă, prin perfecționa
rea acestei activități. Omul potrivit, 
găsindu-și în viață locul potrivit, 
poate aduce contribuția sa deplină la 
progresul continuu al societății noas
tre socialiste.

Fiorica DINULESCU i

LUI ALECU RUSSO

i W «o 
DIN ADÎNCA IUBIRE 

A PĂMlNITULUI JMIII
Zoe DUMITRESCU - BUȘULENGA

Alecu Russo întregește, cu perso
nalitatea șl opera lui, o epocă de ac
țiune și jertfă din istoria româ
nească. El n-a avut existența chi
nuită de luptător a lui Bălcescu, nici 
înzestrarea multilaterală a prietenu
lui său Alecsandri. dar a gravitat în 
jurul acestor două personalități ale 
anului ’48, împrumutînd din patosul 
lor militant, din ideile lor care erau 
ale întregului veac, participînd la 
țelurile generale ale luptei lor 
într-un chip conform cu tempera
mentul său mai puțin furtunos, mai 
puțin dinamic. Fără zgomot, Russo 
era de găsit oriunde se punea o pia
tră nouă, fie la temelia edificiului 
social, pe care-1 dorea modernizat, 
fie la aceea a instituțiilor de 
cultură necesare unei vieți de 
popor luminat. în mișcarea revolu
ționară din Moldova a fost prezent 
între cei care au semnat Proclama
ția partidului național din Moldova

ric, întreruptă de leit-motivele dure
rii după înfrîngere șl ale bucuriei 
după victorie. Din vaierele pămîntu- 
lui, din suferințele șl luptele oame
nilor. din năzuințele lor spre lumi
nă șl pace se înfiripează ideea 
marii schimbări: „furtuna mîntui- 
rii", „ziua dreptății...", așa cum fu
sese întrevăzută de Bălcescu. Prin 
flăcări și lacrimi se încheagă viziu
nea sfîrșitului lumii vechi, a naște
rii lumii noi, mult așteptate de su
fletul setos de dreptate și „sloboze
nie" al scriitorului și al poporului 
său.

Amestecul de idei sociale șl națio
nale îndrăznețe, de elemente folclo
rice și stil profetic, emoționant în
tretăiat de sincope, dă operei lui 
Alecu Russo o pecete specifică, inte- 
grînd-o ca pe un exemplar adine 
original în romantismul european,

Romantismul exprimă însă nurojl 
o latură a personalității lui Russo

gene- 
mer- 

aensul 
isto-

asemenea 
scriito- 

generatiel 
deține mai

Despre principiile, căile și cadrul 
de desfășurare a acțiunii de orien
tare școlară și profesională a ele
vilor si tinerilor în general se dis
cută mult în cercurile școlare și 
de specialitate. La Conferința na
țională a cadrelor didactice proble
ma a revenit deseori în discuții, 
subliniindu-se — pe bună dreptate 
— că este necesar să se treacă mai 
operativ de la stadiul propunerilor 
si dezideratelor la acela al reali
zării unui sistem închegat si uni
tar de orientare școlară si profe
sională a elevilor, corelat — pe 
plan național — cu o acțiune am
plă de orientare si selecție profe
sională. în cadrul acestei anchete, 
am încercat să conturăm cîteva din 
direcțiile în care trebuie să se ac
ționeze mai operativ si cu toată 
competenta pentru 
dezvoltarea și per
fecționarea sistemu
lui de orientare șco
lară și profesională a 
elevilor — factor im
portant al realizării 
in viață a fiecărui tî- 
năr și, implicit, al a- 
sigurării „oamenilor 
potriviți" pentru toa
te activitățile econo
mice, științifice și 
culturale de care 
societatea noastră 
socialistă are nevoie.

— Organizarea pe 
baze științifice mo
derne a orientării 
școlare și profesio
nale este menită să 
contribuie în mod 
direct la descoperi
rea și utilizarea ra
țională a disponibi
lităților spirituale ale 
tineretului, să dimi
nueze procentul in
succeselor înregis
trate de unii elevi și 
studenți la învăță
tură, dificultățile u- 
nora în integrarea 
rapidă în activitatea 
practică social-eco- 
nomică — este de 
părere prof. Ion Dra- 
gu, directorul liceu
lui bucureștean „Ion Neculce". 
Astăzi la noi. cînd întregul tineret 
este menținut sub influenta școlii 
pînă la vîrsta de 15 ani, iar. în 
curînd, după generalizarea scolii de 
10 ani, pînă la vîrsta de 16 ani, 
orientarea profesională trebuie pri
vită ca o parte integrantă a pro
cesului instructiv-educativ în toți 
anii școlarității. A devenit im
perios necesară crearea unui ase
menea sistem de lucru care să 
permită ca la sfîrșitul primului ci
clu de școlarizare, conducerea șco
lii. cadrele didactice să aibă o 
imagine clară asupra posibilităților 
si înclinațiilor fiecărui elev, pen
tru a-i putea oferi o îndrumare 
realistă. în cunoștință de cauză. în 
alegerea profesiunii. Insist asupra a- 
cestor probleme de principiu, deoa
rece. în diferite colective didactice, 
mai există părerea greșită că o- 
rientarea școlară si profesională a 
elevilor este o activitate exterioară 
procesului de învățămînt. specifică 
numai anumitor clase — a VIII-a 
și a XII-a — pe care sînt datori 
s-o realizeze numai profesorii diri- 
ginti sau psihologii. în acest mod 
activitatea de orientare școlară si 
profesională nu poate fi decît for
mală și neeficientă, nefiind fondată 
pe o investigație profundă.

— într-adevăr — relevă prof. 
Teodor Burcescu, directorul liceu
lui „Dr. Petru Groza" din Bucu
rești — „orientarea" trebuie să fie 
o acțiune cît se poate de realistă, 
care să tină seama de însușirile e- 
levilor. de posibilitățile lor fizice 
si intelectuale, inclusiv de modul în 
care se manifestă acestea în re
zultatele obținute de ei. an de an.

fesori. indiferent de disciplina pe 
care o vor preda, trebuie să li se 
asigure în anii de studii universi
tare un minimum de pregătire teore
tică si practică în domeniul orien
tării profesionale a tineretului.

Firesc, activitatea complexă, sis
tematică a corpului profesoral tre
buie coordonată. îndrumată si în
deosebi finalizată de cadre de spe
cialitate. care stăpînesc tehnici mo
derne de investigație și sînt capa
bile să extragă esențialul din noia
nul de observații ce li se oferă. De 
aceea, corespunzător indicațiilor din 
Directivele C.C. al P.C.R. privind 
dezvoltarea si perfecționarea învă- 
țămîntului. începîr.d cu acest an 
școlar. într-o serie de scoli au fost 
încadrați psihopedagogi. așa-numi- 
ții consilieri școlari. în vara tre
cută. Ministerul învățămîntului a 
organizat un curs de inițiere ce a 
cuprins peste 100 de profesori de 
pedagogie sau psihologie, din rîn- 
dul cărora au fost recrutați acești 
consilieri. Din păcate, însă, aceste 
măsuri nu au fost finalizate așa 
cum ar fi fost de dorit. Nici a- 
cum nu sînt precizate pe deplin lo
cul. rolul și îndatoririle lor în 
școală, formele si cadrul de lucru cu 
elevii și părinții. Nu de mult, 
într-o consfătuire pe această temă 
cu directorii liceelor si cu consilierii 
școlari din București — inițiativă 
demnă de menționat a Inspectoratu
lui școlar al municipiului — au fost 
semnalate unele dificultăți pe care 
consilierii le întîmpină în noua lor 
muncă : în unele școli sînt socotiți 
singurii „responsabili cu orientarea 
elevilor" și lăsați să se descurce cum 
pot ; în altele, atribuția lor a fost 
confundată cu aceea de „pedagog" și 
deci au fost puși să îndeplinească

cît de cît obiectivă si în concordan
tă cu datele realității. „Este nece
sară, în primul rînd — consideră 
prof. Sofia Pușcașu, inspector șef la 
Inspectoratul școlar al municipiului 
București — o mai bună informare 
centrală a colectivelor didactice din 
școli asupra posibilităților de înca
drare în producție a absolvenților 
diferitelor categorii de școli, de ca
lificare la locul de muncă, știut fiind 
că o parte a absolvenților școlii ge
nerale și liceului nu își continuă 
imediat studiile. Evident, este nevoie 
și de o mai completă documentare 
despre tipurile de școli și facultăți, 
condițiile de studiu și perspectivele 
de activitate productivă pe care le 
oferă ^acestea tinerilor, dar și des
pre profilul diferitelor meserii, cali
tățile si aptitudinile ce se cer ace
lora care-și aleg o anume profesie 
ș.a.m.d. Nu e mai puțin adevărat, 
însă, că se cere o mai intensă stu
diere și utilizare a materialelor exis
tente în școli, o folosire intensivă a 
condițiilor concrete de pregătire a 
elevilor de care dispune fiecare 
școală, fiecare colectiv pedagogic".

In treacăt fie spus, vizitînd la o 
distantă de un an unul din cele cîte
va laboratoare de orientare școlară 
și profesională — cel din București 
— am constatat aceeași sărăcie a ma
terialului documentar de informare 
a elevilor asupra profilului unor 
școli, unor meserii, unor domenii pe 
care ar voi să le îmbrățișeze (unele 
prospecte de școli și facultăți da
tează din anii 1963—1964), to
tala absență a unor aparate adec
vate. Abia acum se lucrează, dar des
tul de încet, la adaptarea și genera
lizarea unor teste si chestionare de 
verificare a aptitudinilor și înclina
țiilor elevilor, pentru încercarea ca

către Români, a 
participat la ma
rea adunare de pe 
Cîmpla Libertății 
cu entuziasmul 
unuia care cre
dea fierbinte în 
unitatea indis
pensabilă a Da
ciei. obsesiv îm- 
plîntată în con
știința sa româ
nească. Iubea tre
cutul pe care-1 
considera. în spi
ritul Daelei lite
rare, mai glorios, 
mai eroic decît 
prezentul, și do
rea progresul, 
reunind astfel 
sentimentele le
găturii cu obîr- 
sia. foarte stator
nice. și aspirați
ile noi ale 
rației sale 
gînd în 
dezvoltării 
rice.

A Înțeles Importanța teatrului în 
viața unei națiuni, ca tribună de răs- 
pîndire a ideilor înaintate, și a fost 
gata să-și ajute prietenii ajunși în 
1840 la direcția 
din Iași, adică 
Alecsandri și Negruzzi, contribuind 
prin două comedii la îmbogățirea 
repertoriului încă atît de sărac la 
vremea aceea. Cînd a supărat ocîr- 
muirea prin aluzii destul de trans
parente puse în gura personajelor 
din Provincialul la Teatrul Național 
sau Jlcnicerul Vadră, Russo a fost 
trimis în exil la Soveja. Aci a cunos
cut una din cele mai autentice re
giuni românești, cu un folclor deo
sebit, a cărui importanță o înțele
sese încă mai de mult, de cînd, în
tors în țară. își începuse cariera li
terară cu legende cum este aceea 
despre Piatra Teiului. Russo a cules 
și perla între perle a poeziei populare 
românești, Miorița, pe care a dat-o 
prietenului Alecsandri spre înmănun- 
chere, alături de alte juvaeruri fol
clorice și spre publicare. In marea 
lui modestie, el a dăruit amicului 
poet balada aceasta (și poate și al
tele) pentru a fi valorificată, gîndind 
probabil că judecata lui proprie 
asupra poeziei nu putea avea greu
tatea hotărîrii unui protejat al mu
zelor. A scris el însuși despre poezia 
populară, cu un remarcabil simț al 
valorilor lirice, punînd în relief 
deopotrivă semnificația istorică a 
folclorului ca „arhivă a popoarelor" 
și frumusețea, capacitatea lui de a 
emoționa. Articolul intitulat Poezia 
poporală se citește cu plăcere pînă 
astăzi și are o vibrație specială care 
trădează dragostea lui Russo pentru 
poezie. Iar Cîntare României, operă 
de glorificare a trecutului în spiritul 
programului Daciei literare, este în
trețesută cu fragmente de baladă 
populară și cu întorsături specifice 
de stil. Concentrarea lirică a mare
lui poem în proză, caracteristic unor 
vizionari de seamă din literatura eu
ropeană, ca francezul Lamennais, 
este remarcabilă. Istoria poporului 
român se desfășoară în

Teatrului Național 
pe Kogălniceanu,

chip alego-

care, 
tuturor 
rilor 
sale, 
multe registre de 
sensibilitate si 
creativitate. în a- 
fara privirii tre
cutului. el își mai 
îndreaptă atenția 
sere lumea con
temporană. o zu
grăvește si o ju
decă. Se bucură 
de transformările 
moravurilor, dar 
numai pe jumă
tate. fiindcă i se 
pare că se um
bresc. se șterg 
particularitățile 

naționale si se u- 
niformizează psi
hologia. Cînd 1- 
ronic. cînd me
lancolic (mai me
lancolic poate 
decît Negruzzi șl 
Alecsandri atunci 
cînd abordează 

prezentul), Russo evocă, în schițe pi
torești. peisaje, oameni, obiceiuri în 
care vechiul și noul se ciocnesc ori 
se îmbină într-un chip foarte colo
rat, foarte viu. Entuziasmul său. e- 
lanurile sale de patriot luminat se 
temperează întotdeauna printr-o per
spectivă critică nelipsită care cerne 
faptele și oamenii vremii. Așa se pe
trec lucrurile și în Studii moldo' .ne, 
și în Iașii și locuitorii săi in 840, 
dar în special în Amintiri și €uge- 
tări, unde sita critică este aplicată 
unor fenomene de limbă și cultură 
dintre cele mai interesante. Un bun 
simț deosebit de sănătos îl păstrea
ză pe Russo întotdeauna pe o cla
sică linie de mijloc, departe de orice 
pedantism, și se aliază cu un sigur 
criteriu istoric în toate judecățile 
emise de scriitor. Lăudînd fapta de 
cultură (cum e lăudată inițiativa lui 
Alecsandri de a scoate România lite
rară în 1855), Russo nu s-a sfiit să 
spună, de pildă, ardelenilor pe care 
îi iubea și-i stima atîta. adevărul cu 
privire la nefastele urmări ale ex
cesului de latinism în limbă. S-a 
pronunțat în toate cu prudență și 
măsură, purtat numai de gîndul in
tervenției binefăcătoare în cele ce 
priveau dezvoltarea firească a cul
turii românești. La acest tînăr atît 
de călătorit, cu studii în Occident, 
totul a fost ieșit dintr-o adîncă iu
bire a părnîntului țării, iubire mo
destă, lipsită de emfază, dintr-un 
devotat atașament față de oamenii 
acestui pămînt, dintr-o conștiință 
ascuțită a datoriei de a participa 
din toate puterile, cu toată rîvna, la 
lucrarea obștească a poporului său.

Alecu Russo a fost una dintre 
acele personalități scriitoricești, nu
meroase în istoria noastră, care, 
prin viața lot plină de abnegație, au 
împlinit misiunea unui ceas istoric 
greu, de începuturi și răspunderi. 
De aceea, el rămîne în istoria litera
turii și culturii noastre printre cei 
care, cu o adîncă încredere în desti
nul istoric al țării șl poporului lor, 
și-au făcut pe deplin datoria.

Sesiune științifică
O sesiune științifică 

consacrată aniversării 
a 150 de ani de la naș
terea scriitorului Alecu 
Russo a avut loc sîm- 
bătă dimineața în aula 
Bibliotecii centrale u- 
niversitare din Iași. Au

luat parte oameni de 
cultură și artă, cadre 
didactice din învătă- 
mîntul superior și me
diu. studenti. un nu
meros nublic. Cu a- 
cest prilej. Drof. miv. 
Gavril Istrate. lectorii

universitari Maria Pla
ton și Vasile Adăscă- 
litei și asistentul An- 
toneta Macovei au pre
zentat comunicări des
pre viata și opera 
scriitorului.

(Agerpres)
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Programul I

8,30 — Ora exactă. Cum 
va fi vremea ? — Gimnastica 
de înviorare. 8,40 — Pentru 
copii și școlari. — La șase pași 
de o excursie, emisiune con
curs. Participă echipele re

prezentative ale școlilor din județele Suceava și Teleorman 
■— Filmul serial : „Meteor X L-5“. 10,00 — Ora satului. 11,00 —
Caleidoscop muzical-coregrafic. 12,00 — De strajă patriei. 12,30 —
Publicitate. 12,45 — Concert simfonic. In program : „Enigma" variațiunl 
simfonice pe o temă proprie de Eduard Edgar și Concertul de cameră 
pentru baterie și 12 instrumente soliste de Filip Lazăr. Interpretează or
chestra simfonică a Radioteleviziunii. Dirijori Emanuel Elenescu și Iosif 
Conta. 13,30 — Duminica sportivă : — Fotbal : Rapid-Universltatea Cluj, 
Steaua-Petrolul. — Hochei pe gheață : U.R.S.S.-Suedia. 19,15 — Tele
jurnalul de seară. 19,30 — Concert folcloric. Ansamblul de cîntece și 
dansuri „Perinița" al municipiului București. 20,15 — Post Scriptum : 
Culisele Festivalului. 21,00 — Film cu trei stele : ,,Eddie Chapman agent 
secret" cu Christopher Plummer, Yul Bryner, Trevor Howard. 23,00 
Telejurnalul de noapte. 23,15 — închiderea emisiunii programului I.
Programul II

19,15 — Telejurnalul de seară. 19,30 — Seară de teatru : „Fîntîna tur
melor" de Lope de Vega. Scenografia : Vasile Rotaru. Regia : Miron 
Niculescu. 21,10 — Capodopere ale muzicii universale „Simfonia Alpilor* 
de R. Strauss. Interpretează orchestra simfonică a Radioteleviziunii. Diri
jor : Iosif Conta. Prezintă : muzicologul Gheorghe Firea. 22,10 — închi
derea emisiunii programului II.
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FELICITĂRI ADRESA TE TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU CU PRILEJUL 
REALEGERII SALE CA PREȘEDINTE

AL CONSILIULUI DE STA T
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Domnule președinte,
Cu ocazia realegerii Dumneavoastră ca președinte al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, Vă adresez, Dumneavoastră per
sonal, călduroasele mele felicitări și urările cele mai sincere pentru în
deplinirea, în continuare, cu succes a înaltei Dumneavoastre misiuni, 
pentru fericirea poporului român și dezvoltarea colaborării prietenești 
între țările noastre.

Primiți, Domnule președinte, asigurarea înaltei mele considerațiuni.

CHARLES DE GAULLE

Excelenței I Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Alegerea dv. în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România îmi oferă plăcuta ocazie de a vă adresa cele 
mai calde felicitări. Vă rog să primiți, în numele meu și al națiunii 
italiene, cele mai bune urări de succes în înalta dv. misiune și pentru 
viitorul prosper al poporului român.

GIUSEPPE SARAGAT 
Președintele Republicii Italiene

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă rog să primiți urările mele cele mal sincere cu ocazia realegerii 

dumneavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, în numele meu personal și al poporului ceho
slovac.

Vă doresc multe succese în înalta sarcină care vă revine pentru 
edificarea socialismului în Republica Socialistă România.

LUDVIK SVOBODA 
Președinte al Republicii Socialiste 

Cehoslovace

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul realegerii dumneavoastră ca președinte al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, în numele popoarelor și guver
nului Republicii Socialiste Federative Iugoslavia și al meu personal, vă 
transmit cu deosebită satisfacție felicitări cordiale și cele mai bune urări 
de' prosperitate în toate domeniile pentru țara dumneavoastră, de noi 
succese poporului român prieten în construirea societății socialiste.

Folosesc această ocazie pentru a exprima credința fermă că rela
țiile sincere de prietenie și colaborare dintre țările noastre vor continua 
să se dezvolte multilateral și să se adîncească în interesul popoarelor 
noastre, al socialismului ți păcii în lume.

IOSIP BROZ TITO

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Stimate tovarășe președinte,
în numele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare și 

al meu personal, vă rog să primiți cele mai sincere și bune urări eu 
ocazia alegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România.

Vă doresc multă sănătate șl mari succese în munca dv. plină de 
răspundere.

PAL LOSONCZI 
Președintele Consiliului Prezidențial 

al Republicii Populare Ungare
.a- '■ ' '    ——'-------- ---------- -------------_ : .-.du?

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Stimate tovarășe Ceaușescu,
C £u ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al 

Cofi iliului de Stat al Republicii Socialiste România, vă transmit felici
tări cordiale. Doresc să folosesc acest prilej pentru a-mi exprima con
vingerea că relațiile prietenești dintre statele noastre se vor dezvolta 
în continuare cu succes. Vă doresc mult succes în înalta dumneavoastră 
funcție, iar dumneavoastră personal multă sănătate.

WALTER ULBRICIIT 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Socialist Unit din Germania 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Democrate Germane

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu ocazia realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste România, vă transmit, tovarășe președinte, 
în numele Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone și al meu 
personal, felicitări cordiale.

Vă rog să primiți urări de fericire personală, de succese în activi
tatea dv., spre binele poporului român, pentru întărirea, în continuare, 
a prieteniei și colaborării polono-române și a cooperării dintre țările 
membre ale Tratatului de la Varșovia, în interesul cauzei noastre co
mune, cauza socialismului și păcii.

MARIAN SPYCHALSKI 
Președintele Consiliului de Stat 

Mareșal al Poloniei

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Realegerea Excelenței Voastre în înalta funcție de președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii îmi oferă fericita ocazie de a vă pre
zenta, în numele guvernului Israelului și al meu personal, cele mai 
cordiale felicitări și urările noastre cele mai sincere pentru succesul și 
fericirea Dumneavoastră personală, precum și pentru prosperitatea țării 
Dumneavoastră. \

ZALMAN SHAZAR 
Președintele Israelului

Sesiuni de constituire 
a Consiliilor populare județene
(Urmare din pag. I)

Consiliului popular județean Ga
lati ! s-au discutat, de asemenea, 
probleme privind buna desfășurare 
a actualei campanii agricole de 
primăvară. îmbunătățirea activității 
de construcții. a aprovizionării 
populației, extinderea activității de 
înfrumusețare a orașelor si comu
nelor.

învestite eu atribuții sporite prin 
Legea de organizare și funcționare 
a consiliilor populare, cu răspun
deri nemijlocite fată de desfășura
rea activității economice de ne te
ritoriul județului, a activității edi- 
litar-gospodăresti. social-culturale 
etc., beneficiind de o largă auto
nomie — expresie elocventă a de
mocratismului orînduirii noastre, a 
creșterii competentei, autorității si 
prestigiului organelor locale ale pu
terii de stat — de sprijinul califi
cat al organelor centrale de speciali
tate, consiliile populare județene, de
putății care le alcătuiesc au mari 
îndatoriri față de cei ce le-au acor
dat cu încredere votul în alegerile 
de la 2 martie.

Desfășurîndu-și activitatea sub 
conducerea comitetelor județene de 
partid, consiliile populare județene 
sint chemate să cunoască în profun
zime realitățile locale, să studieze 

posibilitățile, resursele existente, ca- 
nalizînd și valorificînd plenar rezer
vele inepuizabile de înțelepciune și 
inițiativă ale maselor largi.

în cadrul sesiunilor de constituire 
a consiliilor populare județene, al
cătuite din reprezentanți ai tuturor 
categoriilor sociale, oameni ai mun
cii de la orașe și sate, fără deose
bire de naționalitate, depută
ții au ales, prin vot, comitetele 
lor executive, învestite cu marea răs
pundere de a duce la îndeplinire 
hotărîrile consiliilor populare, de a 
organiza și coordona, în perioada 
dintre sesiuni, activitatea consiliilor.

în fruntea consiliilor populare ju
dețene, ca președinți ai acestora, au 
fost aleși primii secretari ai comite
telor județene de partid. Aceasta 
constituie încă o dovadă a autorită
ții și prestigiului de care se bucură 
organele și organizațiile de partid în 
rîndul oamenilor muncii, calități do- 
bîndite prin realizările numeroase 
obținute în domeniul social-politic și 
economic, prin ținuta moral-cetățe- 
nească și competenta profesională a 
celor ce se află în fruntea organe
lor și organizațiilor de partid.

în sesiunile de constituire a con
siliilor populare județene care au 
avut loc ieri în 16 dintre județele 
țării, au fost aleși ca președinți ai 
acestora tovarășii : VICTOR BOLO-

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.
BUCUREȘTI

In momentul în care ați fost reales în înalta funcție de președinte al 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, țin să prezint Exce
lenței Voastre caldele mele felicitări, împreună cu cele mai bune urări 
pentru fericirea Dumneavoastră personală și pentru prosperitatea po
porului român.

CEVDET SUNAY 
Președintele Republicii Turcia

î i ' ' ~ ~~ ■■ '

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Am aflat cu vie satisfacție realegerea dumneavoastră la președinția 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.

Cu această ocazie îmi este plăcut să vă prezint. Excelență, atît în 
numele meu personal cît și în numele guvernului și poporului tunisian, 
felicitările noastre cele mai călduroase.

Vă adresez cele mai sincere urări de succese în îndeplinirea înaltei 
dumneavoastră misiuni consacrate bunăstării și prosperității poporului 
român, precum și pentru continua dezvoltare a legăturilor de prietenie 
și cooperare între cele două țări ale noastre.

HABIB BOURGUIBA 
Președintele Republicii Tunisiene

JAN (Bihor), ILIE FASUI (Caraș-Se- 
verin), AUREL DUCA (Cluj), PETRE 
IONESCU (Constanța), CAROL KI- 
RALY, (Covasna), NICOLAE TABIR- 
CA (Dîmbovița), CONSTANTIN DAS- 
CĂLESCU (Galați), GIIEORGHE PA
LOȘ (Gorj), LUDOVIC FAZEKAS 
(Harghita), GHEORGHE NECULA 
(Ilfov), NICOLAE VEREȘ (Mureș), 
ȘTEFAN BOBOȘ (Neamț), DUMITRU 
BALALIA (Prahova), MARIN DRA
GAN (Teleorman), TUDOR COMAN 
(Tulcea), GHEORGHE TĂNASE 
(Vaslui).

în cadrul sesiunilor au fost aleși 
prim-vicepreședintii, vicepreședinții 
și au fost numiți secretarii consilii
lor populare județene, conducătorii 
organelor județene de miliție. De a- 
semenea. au fost alese comisiile per
manente ale consiliilor populare ju
dețene, președinții și judecătorii tri
bunalelor, procurorii șefi ai procura
turilor județene, au fost numiți con
ducătorii organelor locale de specia
litate ale administrației de stat.

în cursul acestei luni se vor des
fășura, în continuare, sesiuni de con
stituire a consiliilor populare jude
țene, municipale, orășenești și comu
nale, vor fi alese, prin vot, comite
tele lor executive, conducătorii aces
tora, creîndu-se astfel cadrul organi
zatoric necesar pentru desfășurarea 
activității organelor locale ale pu
terii de stat.

Astăzi «e desfășoară parti
dele din cadrul etapei a 2-a a 
returului campionatului diviziei 
A la fotbal. Pe stadionul „23 
August" din Capitală se va dis
puta un interesant cuplaj după 
următorul program : orele
13,45 : RAPID—UNIVERSITA
TEA CLUJ ; orele 15,30 : 
STEAUA—PETROLUL.

în tară vor avea loc urmă
toarele meciuri : Vagonul
Arad—Dinamo București ; Cri- 
șul Oradea—U.T. Arad (meciul 
are loc în orașul Dr. Petru 
Groza) ; Politehuica Iași—F.C. 
Argeș ; Dinamo Bacău—Pro
gresul ; A.S.A. Tg. Mureș—Farul; 
Universitatea Craiova—Jiul.

ASEARA, IN SALA SPORTURI
LOR FLOREASCA, S-A DISPUTAT 
DERBIUL CAMPIONATULUI RE
PUBLICAN MASCULIN DE BAS
CHET între formațiile bucureștene 
Dinamo și Steaua. La capătul unei 
partide spectaculoase, victoria a re
venit sportivilor dinamoviști cu sco
rul de 69—61 (33—26).

TÎNARUL CAMPION ROMAN 
ILIE NĂSTASE CONTINUA SA 
SE AFIRME ÎN TURNEUL INTER
NATIONAL DE TENIS DE LA BAR- 
RANQUILLA (COLUMBIA). După 
ce l-a eliminat pe australianul Ray

20 de ani de la 
înființarea ansamblului 

„Permită"
în Sala mică a Palatului a avut 

loc, sîmbătă dimineața, o adunare 
festivă prilejuită de aniversarea a 
20 de ani de la înființarea Ansam
blului de cîntece si dansuri „Peri- 
nita“ al Consiliului popular al mu
nicipiului București.

Au luat parte tovarășii Dumitru 
Popa, prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, Ion Cos- 
ma, prim-vicepreședinte al Comite
tului executiv al Consiliului popular 
al municipiului București, Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, repre
zentanți ai conducerii unor institu
ții de cultură și artă, conducători ai 
unor ansambluri folclorice, persona
lități ale vieții cultural-artistice.

Adunarea a fost deschisă de Virgil 
Brădăteanu. președintele Comitetu
lui pentru Cultură si Artă a] muni
cipiului București.

In cuvîntul său la adunare. Nicolae 
Patriche, directorul ansamblului, a 
arătat că „Perinița" a prezentat în 
două decenii peste 5 000 de specta
cole, purtînd totodată mesajul artei 
populare românești în 33 turnee pes
te granițele tării și făcînd cunoscu
te frumusețile folclorului românesc 
în rîndul a peste 1 500 000 de spec
tatori din 19 țări ale Europei. Asiei, 
Africii și Americii Latine.

Culegînd din florile folclorului ro
mânesc pe acelea care oglindesc cel 
mai deplin. într-o cizelare artistică 
seculară, istoria, curajul, înălțimea 
morală, bogăția sufletească a po
porului — a spus în încheiere vor
bitorul — artiștii „Perinitei" vor de
pune toate eforturile pentru a oferi 
aceste comori acelora de la care 
le-au cules. învesmîntate în .măies
tre forme și culori.

în numele Comitetului municipal 
București al P.C R. și al Consiliului 
popular al municipiului București, 
tovarășul Dumitru Popa a felicitat 
călduros ansamblul cu ocazia sărbă
toririi a 20 de ani de activitate.

Dorim colectivului — a spus vor
bitorul. — noi succese în strădania 
de autodepășire, în eforturile de a 
cimenta legăturile cu spectatorii, de 
a prezenta un repertoriu de înaltă 
calitate care să reflecte viața, spe
ranțele, bucuriile omului societății 
socialiste, munca sa închinată înflo
ririi patriei.

Cronica zilei
Sîmbătă după-amiază a părăsit 

Capitala îndreptîndu-se spre patrie 
Yahia Mohamed El Fadly, ministrul 
comunicațiilor și turismului din Re
publica Sudan, care a făcut o vizită 
de prietenie în tara ncașțră..

în timpul -șederii în Capitală, oas
petele sudanez a avut convorbiri cu 
conducătorii unor ministere și insti
tuții centrale. în timpul întrevederi
lor, care s-au desfășurat într-o at
mosferă prietenească, au fost puse în 
evidență noi posibilități privind dez
voltarea colaborării dintre Republica 
Socialistă România și Republica Su
dan • în domeniul transporturilor și 
alte domenii de interes reciproc.

înainte de plecare, ministrul co
municațiilor și turismului din Repu
blica Sudan a împărtășit impresii din 
cursul acestei vizite redactorului A- 
genției „Agerpres". Adina Constan- 
tinescu :

Mă găsesc pentru a doua oară în 
România, ca oaspete al harnicului 
popor român, unde — a spus el — 
am fost înconjurat tot timpul cu 
multă amabilitate si ospitalitate. Ca 
și în prima mea vizită, de acum doi 
ani, simt nevoia să subliniez din nou 
excelentele mele impresii despre 
buna organizare a învătămîntului 
superior românesc și despre pregăti
rea competentă a absolvenților săi. 
Tinerii sudanezi care au absolvit 
în ultimii ani diferitele facultăți ale 
Institutului de petrol, gaze și geolo
gie din București — unul din pu
tinele existente în lume — desfă
șoară o rodnică activitate în patria 
noastră.

în cursul vizitei, a menționat oas
petele. am căutat să contribui la ex
tinderea colaborării dintre țările 
noastre și în domeniile comunica
țiilor. comerțului si turismului. Ca 
rezultat al întrevederilor avute cu 
miniștrii români de resort, aștep
tăm. în a doua iumătate a lunii a-

SPORT
Ruffels, In optimile de finală, Ilie 
Năstase a trecut și de „sferturile de 
finală", învingînd cu 6—2, 7—5 pe 
cunoscutul jucător brazilian Thomas 
Koch. în urma acestei victorii, Năs
tase va juca în semifinalele turneu
lui. De remarcat că tenismanul ro
mân participă și la probele de dublu 
mixt și dublu bărbați.

TURNEUL INTERNATIONAL FE
MININ DE ȘAH DE LA BELGRAD 
a continuat cu disputarea partidelor 
din runda a 6-a. Reprezentanta Ro
mâniei, Elisabeta Polihroniade, a în
trerupt partida cu Bihalici (Iugo
slavia). Alte rezultate mai importan
te : Konarkovska — Aleksandria re
miză ; Malipetrova — Greser între
ruptă ; Kardoso — Ljiliak 0—1 ; Vu- 
janovici — Markovici 0—1 ; Belama- 
rici — K. Jovanovici întreruptă. în 
clasament conduce Aleksandria 
(U.R.S.S.) cu 5 puncte. Polihroniade 
are 2 puncte și o partidă întreruptă.

CAMPIONATUL MONDIAL DE 
HOCHEI PE GHEATA (GRUPA A) 
A ÎNCEPUT SÎMBĂTĂ LA PATI
NOARUL ACOPERIT JOHANNES- 
HOV DIN CAPITALA SUEDIEI, 
în meciul inaugural, selecționata Ce
hoslovaciei a surclasat cu 6—1 (1—0, 
2—1, 3—0) reprezentativa Canadei. 
Hocheiștii cehoslovaci au jucat foar
te bine în ultima parte a meciului 
cînd au înscris trei goluri în mai 
puțin de patru minute. S-au remar
cat din echipa cehoslovacă Suchy și 
Holik. Al doilea meci al campionatu

Au rostit, de asemenea, calde cu
vinte de salut Ion Brad, din partea. 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, artistul poporului Ion Da
cian, în numele Teatrului de Stat de 
Operetă, artistul poporului Dinu Ste- 
lian, din partea Ansamblului Minis
terului Forțelor Armate, Petre Nas- 
tovici, în numele Ansamblului de cîn
tece și dansuri „Ciocîrlia", Victor 
Popescu, din partea Ansamblului ar
tistic al Uniunii Generale a Sindica
telor din România.

în aceeași zi, la Consiliul popular 
al municipiului București a avut loc 
solemnitatea înmînării unor ordine 
și medalii, conferite de Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste România 
cu prilejul împlinirii a 20 de ani 
de activitate a ansamblului „Peri
nița".

Pentru merite deosebite în muncă 
a fost conferit Ordinul „Meritul cul
tural" clasa I Ansamblului de cîn
tece și dansuri „Perinița" al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești.

Ordinul „Meritul cultural" clasa a 
IlI-a a fost conferit directorului an
samblului, Nicolae Patriche, iar Or
dinul „Meritul cultural" clasa a IV-a 
artiștilor Nicolae Băluță, dirijor, și 
Nicolae Sever, maestru de balet.

De asemenea, au fost decorați cu 
„Ordinul „Meritul cultural" clasa a 
V-a zece membri ai ansamblului, cu 
Medalia Muncii patru membri ai 
ansamblului. Medalia „Meritul cul
tural" clasa I a fost conferită unui 
număr de 27 de membri ai ansam
blului.

După înmînarea distincțiilor, în 
numele și din însărcinarea Consiliu
lui de Stat, personal a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășul Ioh 
Cosma, membru al Consiliului de 
Stat, prim-vicepreședinte al Consi
liului popular al municipiului Bucu
rești, a felicitat călduros pe cei dis
tinși cu ordine și medalii. Din 
partea celor decorați au rostit cu
vinte de mulțumire tovarășii 
Nicolae Patriche și Teodora Simio- 
nescu.

*

Seara, Consiliul popular al munici
piului București a oferit o masă to
vărășească în cinstea membrilor an
samblului.

(Agerpres)

prilie, o delegație de expert! ro
mâni cu care vom căuta să înche
iem tranzacții reciproc avantajoase.

La căminul cultural din Cernâtu, 
județul Covasna. a avut loc sinjbă- 
tă seara o adunare comemorativă 
consacrată împlinirii a 200 de ani 
de la moartea lui Peter Bod. cărtu
rar secui, născut la Cernatu. au
torul unor valoroase lucrări isto
rice. și literare. Despre viata si 
activitatea lui Peter Bod au vor
bit Lajos Demeny. cercetător la In
stitutul „Nicolae Iorga" al Acade
miei, și Jigmond Vita, profesor la 
liceul din Aiud.

Actorii Teatrului de Stat din Sf. 
Gheorghe au citit din lucrările căr
turarului secui.

*
Spectacolul cu piesa „Neînsemna

tul" de Nestroy. prezentată sîmbătă 
seara pe scena Teatrului dramatic, 
a încheiat turneul la Brașov al co
lectivului de actori de la Burgthea- 
ter din Viena. în cele două zile, co
lectivul teatrului vienez a prezentat 
trei spectacole — din care unul la 
cererea publicului brașovean.

împărtășind ziariștilor din localita
te impresiile despre turneul tea
trului vienez în România, prof. dr. 
Erwin Thalhammer, consilier în Mi
nisterul învătămîntului, conducăto
rul administrativ al teatrelor din 
Austria, a declarat: Mă bucur că 
am avut prilejul să cunosc înde
aproape Brașovul, care a devenit un 
oraș al muzicii. Credem că vizita 
noastră la Brașov este începutul u- 
nui contact mai strîns cu teatrul ro
mânesc, cu artiștii români, care 
ne-au înconjurat cu atîta dragoste, 
începutul unui larg și multilateral 
schimb de experiență.

(Agerpres)

lui a opus formațiile Suediei și 
Finlandei. Au învins hocheiștii sue
dezi cu scorul de 6—3 (3—1 1—1 
2—1).

ÎN „PALATUL SPORTURILOR" 
DIN MOSCOVA a început un mare 
concurs international de atletism, la 
care participă peste 200 de sportivi 
din Bulgaria, Cuba, R. D. Germană. 
R. F. a Germaniei, Polonia, S.U.A. și 
U.R.S.S. în prima zi Igor Ter Ova- 
nesian a cîștigat proba de săritură 
în lungime cu 8,03 m, întreeîndu-i 
pe americanii Norman Tet (7,94 m) și 
Philipp Chinnik (7,79 m). Proba fe
minină de săritură in înălțime a fost 
dominată de atletele sovietice, cla
sate pe primele trei locuri. A cîști
gat Antonina Lazareva-Okorokova 
cu 1,81 m, urmată de Valentina Ko- 
zîr (1,81 m) și Nina Brințeva (1.75 m). 
Sprinterul american Charlie Greene 
s-a clasat pe primul loc în cursa de 
50 m fiind cronometrat cu timpul de 
5”5/10, iar compatrioata sa Manie 
Rallins și-a adjudecat victoria în 
proba similară feminină cu 7”l/10.

LA LIEGE S-A DISPUTAT ÎNTÎL- 
NIREA DINTRE ECHIPELE STAN
DARD LiEGE ȘI ZAGREB contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cu
pei campionilor europeni" la tenis de 
masă masculin. Victoria a revenit cu 
5—2 sportivilor iugoslavi.

Vremea
Ieri In tară : Vremea a devenit 

umedă în vestul tării unde cerul 
s-a menținut acoperit. Local a plouat. 
Spre seară cerul s-a acoperit în 
toată tara și s-au semnalat ploi lo
cale sub formă de averse și în Do- 
brogea și Muntenia. Pe alocuri, în 
Cîmpia Dunării și în Moldova ceata 
a persistat. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit, din sectorul estic. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila în
tre 1 grad la Rîuseni și Roman și 17 
grade în Dobrogea și Cîmpia Vestică, 
în București : Vremea a fost în ge
neral frumoasă în cursul zilei, dar a 
devenit umedă după-amiază, cînd 
cerul s-a acoperit și a început să 
plouă. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă a a- 
tins 12 grade.

Timpul probabil pentru 17, 18 și 19 
martie. în tară : Vreme în general 
umedă. Cerul va fi mai mult noros. 
Vor cădea precipitații locale, sub 
formă de ploaie în jumătatea de sud 
a tării, iar în rest sub formă de 
lapoviță și ninsoare. Vînt potrivit, 
cu unele intensificări în estul țării. 
Temperatura în scădere ușoară la 
început, mai ales în nordul tării, apoi 
staționară. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 6 și plus 4 grade, iar 
maximele între zero și 10 grade. în 
București : Vreme în general umedă, 
cu cerul mai mult noros. Ploaie tem
porară. Vînt potrivit predominînd 
din sectorul estic. Temperatura în 
scădere ușoară la început, apoi sta
ționară.

Depuneri pe libretele 

de economii cu dobîndă 

și ciștiguri 

in autoturisme 

la tragerea la sorți 

pentru trimestrul I11969
Casa de Economii și Con- 

semnațiuni face cunoscut că 
depunerile pe libretele de e- 
conomii cu dobîndă și cîști- 
guri în autoturisme, necesa
re participării la tragerea la 
sorfi pentru al doilea trimes
tru al anului curent, se pot 
efectua pînă la data de 31 
martie a. c. inclusiv. La a- 
ceastă tragere la sorți tri
mestrială, Casa de Economii 
și Consemnațiuni va acorda 
autoturisme din mărcile : 
MERCEDES 190, FIAT 1 800. 
VOLGA—M—ăl, FIAT 124, 

1 RENAULT 10, DACIA 1 100, 
MOSKVICI 408, SKODA 1 000 
M.B. și altele.

După cum este cunoscut, ti
tularii acestor librete de e- 
conomii beneficiază în afară 
de cîștiguri în autoturisme și 
de dobîndă.

Este important de reținut 
că la tragerile la sorți parti
cipă libretele acelor titulari 
care au păstrat la C.E.C. în 
tot cursul trimestrului pentru 
care se efectuează tragerea la 
sorți respectivă depunerile de 
minimum 5 000 de lei.

Prin O. N. T.

Odihnă 
și tratament
Agențiile și filialele O.N.T. 

din întreaga țară au pus în 
vînzare locuri pentru odihnă 
și tratament — pînă la sfîr- 
șitul lunii mai cu tarif re
dus — Ia Borsec, Bușteni, 
Predeal, Sovata, Tușnad, Baz- 
na, Căciulata, Călimănești, E- 
forie-Nord, Ocna Sibiu, Olă- 
nești, Sîngeorz, Slănic-Moldo- 
va, Buziaș.

Pentru . stațiunile Govora, 
Vatra Dornei și 1 Mai gă
siți bilete numai pentru lu
nile martie și aprilie.

Există avantajul că se a- 
cordă reduceri de 50 la sută 
la transportul pe căile ferate 
și cu mijloacele de transport 
auto. Copiilor pînă la 7 ani 
li se asigură cazare gratuită 
și reducere de 50 la sută la 
plata mesei.

„Luna preparatelor 
culinare"

Cooperația de consum or
ganizează în unitățile sale, 
pînă la sfîrșitul lui martie, 
„Luna preparatelor culinare" 
Publicul consumator este in
vitat să viziteze în această 
perioadă expozițiile cu pro
duse specifice bucătăriei ro
mânești și în special ale se
zonului de primăvară. „Luna 
preparatelor culinare" consti
tuie un bun prilej de a face 
cunoștință cu talentul și mă
iestria bucătarilor și cofeta
rilor. Produsele de artă culi
nară și cofetărie-patiserie 
prezentate în cadrul expozi
țiilor sînt de vînzare.
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Austria. în punctul de frontieră Brenner, traficul a fost blocat datorită unei 
greve a vameșilor italieni. Trenurile sosite aici așteaptă sfîrșitul acțiunii 

greviste

încordării

viața internațională

CARACI 15 (Agerpres). — După 
eîteva zile de relativă acalmie, în si
tuația politică din Pakistan a interve
nit o nouă încordare. Fostul ministru 
de externe, Aii Bhutto, a respins con
cesiile făcute de președintele Ayub 
Khan, care a acceptat instituirea vo
tului universal direct, precum și crea
rea unui parlament federal. Bhutto, 
scrie în legătură cu aceasta corespon
dentul agenției Associated Press, a 
cerut demisia imediată a președintelui 
și formarea altui guvern pînă la orga
nizarea alegerilor generale.

Un alt lider al opoziției pakistaneze, 
șeicul Mujibur Rehman, și-a făcut 
cunoscută nemulțumirea față de re
zultatele recentelor tratative dintre 
reprezentanții guvernului și opoziție.

• PERSONALITĂȚI AMERICANE DEZAPROBA ATITUDINEA 
ADMINISTRAȚIEI ÎN PROBLEMA VIETNAMEZĂ ® CRITICI 
LA ADRESA SISTEMULUI „SENTINEL"

WASHINGTON 15 (Agerpres). — 
Răspunzînd întrebărilor ce i-au fost 
pune în cursul conferinței sale da 
presă de vineri, președintele Nixon 
a abordat între altele problema răz
boiului din Vietnam. El a declarat 
că „nu există nici o perspectivă de 
reducere a trupelor americane din 
Vietnam în viitorul previzibil". Re- 
f-grindu-se la stadiul actual al lupte
lor din Vietnamul de sud, în desfă
șurarea cărora inițiativa aparține 
forțelor patriotice, președintele 
merican a vorbit de „posibilitatea 
unei riposte adecvate, în cazul cînd 
vom considera că pierderile noastre 
vor depăși nivelul apreciat ca tole
rabil". Fără a ține seama de faptul 
că în momentul de față se desfășoară 
oonferința cvadripartită de la Paris, 
președintele S.U.A. a declarat că : 
„în calitate de președinte, politica 
mea va fi de a da un singur aver
tisment. Nu voi repeta avertismen
tul". El s-a pronunțat pentru o așa- 
numltă „dezescaladare reciprocă".

Conferința de presă a lui Nixon a 
provocat o vie reacție din partea 
unor congresmeni americani. Pre
ședintele Comisiei senatoriale, Wil- 
liatn Fulbright, a declarat că este 
„foarte dezamăgit" de felul cum 
Nixon tratează situația din Vietnam.

Claiborne Pell a declarat că ad
ministrația ar trebui' „să modereze 
activitatea militară si să dezescala- 
dexe". Sper, a spus el, că adminis
trația va hotărî aceasta înainte ca 
opinia publică americană să-și mani
feste din nou mînia". După părerea 
senatorului republican Jacob Javits, 
..noua administrație va trebui să 
tragă învățăminte din dezastrul în 
caro a-a aflat Administrația Johnson 
?1 să nu meargă pe aceeași cale". 
Un alt membru al Camerei Repre
zentanților, William Ryan, a subli
niat că „Statele Unite trebuie să

SAIGON 15 (Agerpres). — Vineri 
noaptea, forțele patriotice au supus 
unor bombardamente cu rachete si 
mortiere 65 de baze inamice. In 
parțea de nord a Vietnamului de 
sud, patrioții au asaltat un avanpost 
american, situat la 3 km Sud de zona 
demilitarizată. Forțele patriotice au 
atacat, de asemenea, bazele ameri- 
cano-saigoneze din apropiere de Hue, 
fosta capitală imperială, cartierele^ 
generale ale diviziilor americane a 
25-a și a 9-a infanterie, situate la 
Dau Tieng și Dong Tam.

în regiunea de deltă, unitățile 
Frontului Național de Eliberare au 
atacat maî multe poziții americano-

Un joc complicat al 
afirmațiilor și dezmin
țirilor agită în prezent 
unele cercuri politice 
din R. F. a Germaniei 
și Italia, în jurul u- 
nor declarații atribuite 
ministrului vest-ger- 
man al finanțelor, 
Strauss, si publicate de 
săptămânalul italian 
„L’Espresso". Redacția 
revistei italiene susține 
că la 5 martie, minis
trul vest-german ar fi 
dat un interviu în ca
re. printre altele, 
făceau unele 
sarcastice la 
„marii coaliții" 
namentale de l._ _ . .
și aprecieri negative 
tn legătură 
tuația din 
Potrivit săptămânalu
lui italian. Strauss ar 
fi declarat că prevede 
în curind sfîrșitul ac
tualei formule guver
namentale din R.F.G. 
Strauss, în afirmațiile 
care i-au fost atribui
te, a negat orice rol 
politic viitor pentru 
social-democrați. care, 
după cum se știe, de
țin importante funcții

tn ierarhia 
mentală de 
momentul de față.

Cu privire la. Fran
ța. Strauss ar fi spus : 
„Această țară 
profund încercată 
plan economic și 
cial. Franța riscă 
criză gravă. Dacă 
vernul francez cedează 
în conflictul cu sindi
catele. pentru economie 
începe o perioadă foar
te grea. Dacă nu ce
dează. încordarea so
cială în tară ar putea 
crește, cu consecințe 
imprevizibile. Atît în
tr-un caz, cît și în ce
lălalt, dificultățile fran
cului vor apărea din 
nou". In încheierea in
terviului său. Strauss 
ar fi dat de înțeles că 
Germaniei occidentale 
îi este rezervat un rol 
de conducere în cadrul 
unei „Europe a celor 
șase" sau „a celor șap
te".

Asemenea declarații 
au provocat agitație 
în rîndul oamenilor po
litici. în viața politică 
vest-germană, și așa 
destul de agitată. Sînt

In timpul unei demonstrații desfășurate recent la Berna, participonții au cerut acordarea de drepturi femeilor 
elvețiene pentru a putea participa activ la viața politică a țârii

pună capăt cît maî curind posibil 
acestui război tragic și costisitor 
prin tratative diplomatice și o re
glementare politică".

★
„Președintele Richard Nixon va in- 

tîmpina probabil dificultăți în obți
nerea aprobării Congresului pentru 
aplicarea programului său 
construirea sistemului de 
antiraclietă „Sentinel" ; aceasta 
fost impresia inițială la Washington 
după ce președintele a anunțat vi
neri că a hotărît să construiască un 
astfel de sistem limitat", 
agenția U.P.I.

Reacțiile imediate ale 
senatoriale sînt dominate 
nea critică față de decizia preziden
țială. Mike Mansfield, liderul majori
tății democrate din Senat, a arătat că 
este nemulțumit de hotărîrea a- 
doptată la Casa Albă. Alți se
natori au respins categoric conti
nuarea construirii sistemului „Senti
nel". Senatorul Philip Hart a 
declarat: „Peste 20 de ani s-ar 
putea ea istoricii să asemuiască 
această hotărîre de construire a siste
mului antibalistic cu hotărîrea Fran
ței de a construi linia Maginot. Aceste 
două măsuri se vor dovedi aproxima
tiv la fel de ineficiente". Senatorul 
Albert Gore a apreciat la rîndul său 
că „complexul militaro-industrial a 
cîștigat la Casa Albă", în cazul deci
ziei privind sistemul „Sentinel".

într-un editorial consacrat deciziei 
președintelui Nixon, ziarul „The New 
York Times" consideră că „președin
tele Nixon a prezentat o hotărîre gre
șită în cel mai bun ambalaj. Este a- 
cum rîndul Senatului să apere intere
sele naționale. Sistemul antibalistic 
este un proiect tot atît de costisitor 
ca și piramidele șl cu nimic mai util...".

saigoneze, cauzîndu-le pierderi impor
tante. In cursul nopții de vineri și 
al dimineții de sîmbătă, bombardiere 
grele B 52 au efectuat cinci misiuni, 
lansînd în total peste 1 000 tone 
bombe asupra pozițiilor forțelor 
triptice din Vietnamul de sud.

La un tribunal militar saigonez 
desfășurat sîmbătă procesul intentat 
liderului budist Thien Minh și 
altor opt budiști. Ei sînt acuzați de 
a fi „ajutat și protejat rebelii, de
zertorii și nesupușii". Tribunalul a 
condamnat pe Thien Minh la 10 ani 
muncă silnică, iar pe ceilalți opt bu
diști la pedepse de la 3 la 20 ani.

apreciate ca serioase e- 
ventualele consecințe 
pe plan extern, in sen
sul unei răciri și mai 
pronunțate a relațiilor 
dintre Paris și Bonn, 

■ într-un moment cînd 
acestea nu se remarcă, 
în nici un caz, printr-o 
excesivă cordialitate. De 
aceea, Strauss, aflat in 
vizită la Teheran, s-a 
arab it să dezmintă cu 
vehementă cele publi
cate în „L’Espresso", ca 
fiind un „fals". Pe de 
altă parte, redactorul 
șef al revistei italiene, 
senatorul Lino Januzzi, 
a declarat presei că el 
confirmă „în mod for
mal" autenticitatea in
terviului. Care este a- 
devărul ? De fapt, nu 
aceasta are importanță, 
cît faptul că. după 
controversa prilejuită 
de „afacerea Soames", 
apare acum „afacerea 
Strauss", care scoate la 
iveală, ca și prima, o 
serie de contradicții 
în relațiile dintre ță
rile Europei occiden
tale.

Fostul deputat comu
nist în parlamentul landului 
Renania de nord — Westfalia, 
Jupp Angenfort, a fost arestat 
în orașul Duisburg în urma unei 
hotărîri a procuraturii federale 
vest-germane. într-o declarație 
făcută presei, Angenfort a de
nunțat ca ilegală această acțiune 
întreprinsă împotriva sa de că
tre autoritățile judiciare vest- 
germane.

întrevedere Nixon- 
Eban. Ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban, aflat în vi
zită în Statele Unite, a fost primit 
de președintele S.U.A., Richard 
Nixon. Cu acest prilej — a anun
țat secretarul de presă al Casei 
Albe — a avut loc o convorbire 
cu privire la „elementele funda
mentale ale situației din Orientul 
Apropiat".

Protocol româno-po- 
ÎOÎl. urma convorbirilor care 
au avut loc între un grup de 
specialiști din cadrul Consiliului 
Superior al Agriculturii din Ro
mânia și de la Ministerul Agri
culturii din R. B. Polonă, la 15 
martie s-a semnat la Varșovia un 
protocol de colaborare bilaterală 
în principalele probleme de inte
res reciproc în perioada 1971— 
1975. Protocolul a fost semnat 
din partea română de prof. dr. 
docent David Davidescu, vice
președinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii, iar din partea 
polonă de A. Kacala, adjunct al 
ministrului agriculturii al R. P. 
Polone.

Primele probe la sol 
ale prototipului avionului super
sonic „Concorde 002“, construit 
de către societatea „British Air
craft Corporation", s-au desfășu
rat vineri la Bristol. Prima în
cercare de zbor urmează să fie 
efectuată în cursul lunii aprilie.

Ministrul britanic al 
afacerilor externe, Mi
chael Stewart, a primit delegația 
parlamentarilor canadieni, care 
face o vizită în Marea Brita- 
nie. Cu acest prilej, ministrul 
britanic a pledat insistent pen
tru „întărirea N.A.T.O." și pen
tru transformarea acestei orga
nizații într-un „front unit". El 
și-a exprimat nemulțumirea față 
de intenția guvernului canadian 
de a reduce efectivul forțelor 
sale afectate Pactului Nord- 
Atlantic. Declarația ministrului 
de externe britanic este inter
pretată la Londra ca fiind o 
presiune asupra Canadei, care 
și-a făcut cunoscută intenția de 
a revizui actuala sa politică față 
de N.A.T.O.

„Cosmos-271 
nou satelit artificial al Pămîn- 
tului — a fost lansat sîmbătă în 
Uniunea Sovietică. La bordul său 
se află aparataj științific destinat 
continuării cercetării spațiului 
cosmic.

Sub conducerea di
rijorului român Paul 
PopeSCU, Orcllestra de ca
meră a Radioteleviziunii fran
ceze a prezentat un concert la 
Casa Radioteleviziunii. Au fost 
interpretate piese de Vivaldi, 
Haydn, Ravel, Capoianu și Mie- 
reanu. Concertul s-a bucurat de 
succes.

A 37-a convenție ex
traordinară a Consiliului 
General al Sindicatelor din Ja
ponia (Sohyo) și-a încheiat lu
crările. Participanții au adoptat 
programul de acțiuni al sindica
telor japoneze în cadrul actualei

COMISIEI DUNĂRII
BUDAPESTA 15. — Coresponden

tul Agerpres Al. Pintea transmite: 
Intre 4 și 15 martie a.c. la Budapesta 
s-au desfășurat lucrările celei de-a 
27-a (Sesiuni a comisiei Dunării. La 
lucrările sesiunii au luat parte de
legații ale țărilor membre ale comi
siei Dunării, precum și observatori 
ai Ministerului Transporturilor din 
R. F. a Germaniei. Delegația română 
la sesiune a fost condusă de Dumi
tru Turcuș, ambasadorul României la 
Budapesta, reprezentantul țării noas
tre în comisia Dunării.

în cadrul sesiunii s-au purtat dis
cuții asupra problemelor nautice, 
tehnice, hidrometeorologice, statis
tice, financiare și de organizare. A 
fost ales prezidiul comisiei Dunării 
pentru următorii trei ani. în funcția 
de președinte al comisiei a fost ales 
reprezentantul Austriei, ca vicepre
ședinte reprezentantul R. S. Ceho
slovace, iar ca secretar reprezentan
tul R. S. F. Iugoslavia.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de înțelegere re- 
einrocă.

Cu începere de ieri și pînă la 
mijlocul săptămînii viitoare. în Co
reea de sud se desfășoară manevre
le militare „Focus Retina", cu par
ticiparea forțelor S.U.A. și a u- 
nități'lor regimului de la Seul. Ma
nevrele au fost precedate de or- ’ 
ganizarea unui „pod aerian", peste 
Oceanul Pacific, pentru a demons
tra. după cum s-a explicat oficial, 
mobilitatea unităților ce urmează să 
ia parte la aplicații.

Noul gest demonstrativ a 
minat, după cum se știe, o 
rație de protest din. partea 
ferului Afacerilor Externe al 
Coreene. în care, condamnîndu-se 
manevrele militare ca o sfidare la 
adresa popoarelor si a păcii în lume, 
ca o încălcare a acordurilor de ar
mistițiu în Coreea, se arată că or
ganizarea unor asemenea acțiuni de 
forță nu poate duce decît la inten
sificarea încordării în această par
te a lumii.. Un ecou nefavorabil a 
fost stîrnit si în Japonia, ținîn- 
du-se seama de apropierea geogra
fică a acestei țări de regiunea în 
care au loc manevrele si de fap
tul că baza de la Okinawa este 
folosită drept escală de aprovizio
nare pentru avioanele americane. 
Făcîndu-se interpretul îngrijorării 
populației nipone, Partidul Socialist 
din Japonia a subliniat consecin
țele negative care pot decurge din 
această situație.

îngrijorată de existența focaru
lui de război din Vietnam, opinia 
publică din numeroase alte țări a- 
siatice își exprimă neliniștea legi
timă fată de tot ceea ce este de 
natură să adauge noi elemente de 
tensiune în Asia, să contribuie la 
crearea unei atmosfere de insecu
ritate. să ridice obstacole suplimen
tare artificiale într-un moment cînd 
se ivesc perspective pentru rezol
varea problemei vietnameze. care 
întunecă de atîta vreme orizontul 
politic internațional. Dacă privim a- 
ceastă situație în contextul demer
surilor din ultimul timp pentru în
jghebarea unui pact militar P.A.T.O. 
(Organizația tratatului Pacific — A- 
sia) este firesc ca opinia publică a- 
siatică să formuleze în mod viguros 
dezideratul renunțării la metodele 
de intimidare politică și militară. 
Acest deziderat 
toate popoarele 
clară răspicat 
pașnică, pentru 
)or de tensiune.
alimenta neîncrederea si animozita
tea. pentru îmbunătățirea climatului 
politic mondial, pentru dezvoltarea 
înțelegerii, stimei si încrederii re
ciproce.

Pot oare contribui desfășurarea de

ÎNCHEIEREA SEMINARU
LUI ORGANIZAT LA NEW 
YORK DE CERCURILE DE 
AFACERI AMERICANE

interesul crescînd al 
de afaceri america- 
dezvoltarea relațiilor 
cu țările socialiste, 

s-a pronunțat pen-

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
Vineri s-au încheiat, după cinci 
zile de dezbateri, lucrările Se
minarului asupra comerțului 
Est-Vest. organizat de Asocia
ția întreprinzătorilor americani 
(A.M.A.), cu participarea a 
peste 90 de reprezentanți ai 
principalelor firme din S.U.A. 
Reflectînd 
cercurilor 
ne pentru 
comerciale 
seminarul 
tru promovarea unor astfel de 
relații. John Wolf, vicepreșe
dintele Consiliului executiv al 
companiei „The Chemical In
ternational Finance Ltd" din 
New York, a declarat la în
cheierea dezbaterilor că rela
țiile comerciale trebuie să se 
dezvolte, indiferent de concep
țiile politice, arătînd că este 
necesară reconsiderarea poziției 
actuale a S.U.A. pentru a per
mite un schimb intens de bu
nuri materiale și spirituale, re
ciproc avantajoase.

Donald Charmichael. 
dintele companiei .,'Tower 
ternational" din Cleveland 
hio), a subliniat la rîndul 
ideea că „dacă dorim să 
xiste încredere și înțelegere 
tre oamenii de afaceri ameri
cani și est-europeni. trebuie să 
existe relații comerciale".

Apreciind că acest proces se 
va desfășura 
Reinesberg, 
companiei „Associated 
and Minerals", a scos în evi
dentă că el nu se poate dez
volta decît în direcția extinde
rii contactelor si. legăturilor co
merciale între Est și Vest.

preșe-
In- 
(O- 
său.

e- 
tn-

treptat, Kurt 
vicepreședintele 

Metals

aplicații militare pe teritorii străine 
cu participarea trupelor altor state 
și deplasarea lor în imediata veci
nătate a unor terțe țări la înfăptui
rea acestui obiectiv ? Este compati
bilă realizarea destinderii cu menți
nerea și extinderea bazelor militare 
ale unor state pe....................‘
așa cum este cazul 
cane din Coreea de 
cod al manevrelor 
Retina" s-ar putea traduce 
„imagine clară", „perspectivă clară".

Dar ce perspective pot oferi de
monstrațiile de forță, presiunile mi
litare și 
limpede 
asemenea 
orice orizont, 
argument și viața 
caducitatea lor. Cheia rezolvării așa- 
numitei „probleme coreene", proble
mă de competentă exclusiv internă, 
rezidă în evacuarea trupelor șl baze
lor americane din Coreea de sud, în 
recunoașterea dreptului poporului 
coreean de a dispune de propriul său 
destin, de a-și reunifica pe cale 
pașnică patria temporar divizată. Ca
lea politicii și gesturilor de forță nu 
se poate decît întoarce împotriva ce
lor care o susțin.

Astăzi blocul militar S.E.A.T.O..

Intr-o atmosferă de strînsă uni
tate, cel de-al IX-Iea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugosla
via și-a încheiat ieri lucrările. La 
sfîrșitul ședinței de dimineață, de
legații au primit cu aplauze înde
lungate, propunerea ca tovarășul 
Iosip Broz Tito să fie ales preșe
dinte al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. La începutul după-a- 
miezii, prin vot secret, delegații 
și-au reafirmat dorința ca în frun
tea partidului să se afle în conti
nuare tovarășul I. B. Tito.

Mulțumind pentru încrederea ce 
i-a fost reînnoită, președintele Iosip 
Broz Tito a sintetizat' în cuvin tul 
său de încheiere țelurile principale 
pe care le-a conturat al IX-lea 
Congres al U.C.I. în fața comuniș
tilor, a popoarelor Iugoslaviei. To
varășul Tito a mulțumit delegații
lor partidelor comuniste și munci
torești, mișcărilor revoluționare șl 
progresiste care au luat parte la 
congres.

în ultimele două zile, lucrările 
congresului s-au desfășurat în șe
dințe plenare. Astfel, sîmbătă dimi
neața au fost prezentate rapoartele 
următoarelor comisii: pentru dez
voltarea sistemului social-politic și 
a relațiilor dintre naționalități și 
republici; pentru dezvoltarea re
lațiilor social-economice; pentru 
problemele social-economice și 
ideologico-politice în domeniul în- 
vățămîntului, științei și culturii; 
pentru dezvoltarea relațiilor social- 
economice bazate pe autoconducere 
în domeniul sănătății și politicii 
sociale. Rapoartele au fost adoptate 
în unanimitate. De asemenea, con
gresul a adoptat în unanimitate 
rapoartele de activitate ale Comi
tetului Central, Comisiei de Revizie 
și Comisiei de Control în perioada 
dintre ceîe două congrese.

în continuare, a fost prezentat 
raportul Comisiei pentru alegerea

BELGRAD 15. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : In zilele de 14 și 15 martie 
delegația P.C.R., condusă de tova
rășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv^ al Prezidiu
lui Permanent 
s-a întîlnit cu

creat după modelul alianței atlantice, 
se află în stare de hibernare, iar pro
iectele mai vechi de extindere a a- 
cestui organism, sub forma unui 
tratat al Asiei de nord-est 
(N.E.A.T.O.) care ar fi urmat să în
globeze un număr de state neutre 
asiatice (Japonia, Birmania, India 
etc.), au dat, după cum se știe, fali
ment. Noile încercări de relansare 
a ideii blocurilor militare în Asia, 
prin intermediul proiectului P.A.T.O. 
sau a altora similare, sînt condamna

te, după cum arată desfășurarea eveni
mentelor, la același insucces. Se îm
potrivesc unor asemenea proiecte nu 
numai state ca Japonia, care a cu
noscut îndeaproape suferințele și dis
trugerile datorate promovării unei 
politici militariste, dar manifestă re
ținere chiar și Filipinele, pînă nu de
mult cunoscute pentru docilitatea lor 
față de imperialismul american, iar 
în prezent dornice să se elibereze de 
o tutelă prea apăsătoare. Ce altceva 
demonstrează această evoluție decît 
miopia politică, neînțelegerea pro
fundă a proceselor actuale din partea 
forțelor retrograde ale imperialismu
lui, care perseverează în promovarea 
unei linii îndreptate spre dominația 
altor state, spre încordarea interna
țională ? 

și verificarea alegerilor organelor 
de conducere și președintelui U.C.I. 
Congresul a confirmat pe toți can- 
didații aleși la congresele republi
cane, conferințele provinciale și la 
Conferința organizației U.C.I. din 
cadrul Armatei Populare Iugosla
ve pentru Prezidiul U.C.I.

Congresul a adoptat apoi rezo
luția „Dezvoltarea socialistă a Iu
goslaviei pe baza autoconducerii și 
sarcinile Uniunii Comuniștilor".

De un interes deosebit se bucură 
aici, atît din partea delegaților cit 
și din partea ziariștilor iugoslavi 
și străini, rezoluția adoptată de 
congres cu privire la lupta Uniu
nii Comuniștilor din Iugoslavia 
pentru o cooperare internațională 
bazată pe egalitatea în drepturi, 
pentru pace și socialism. „Uniu
nea Comuniștilor din Iugoslavia — 
se spune în această rezoluție — 
consideră că independența, auto
nomia și neamestecul în dezvolta
rea internă și în politica celor
lalți, precum și responsabilitatea 
fiecărei mișcări revoluționare în 
fața clasei sale muncitoare și a 
poporului său constituie condiția 
prealabilă, sine qua non pentru 
dezvoltarea raporturilor de egali
tate în drepturi, de cooperare și 
de solidaritate între partidele co
muniste și muncitorești, mișcării» 
de eliberare și toate celelalte miș
cări progresiste. Numai pe aceste 
baze este posibil să se realizeze 
unitatea de acțiune și solidaritatea 
internaționalistă."

Am stat de vorbă în această ul
timă zi a congresului cu numeroși 
delegați din toate generațiile și 
de diverse profesiuni. Ei și-au 
exprimat în unanimitate satisfac
ția pentru rodnicia lucrărilor con
gresului, a căror sinteză au consti- 
țuit-o documentele adoptate.

în cursul zilei de duminică s« 
Întrunește prezidiul Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia.

președinte al Partidului Comunist 
din Belgia, și cu Viktor Tambo, 
secretar organizatoric al Directo
ratului Consiliului Național al Re
voluției din Congo (Brazzaville).

Intîlnirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

Drumul spre destindere, apre 
securitate nu trece prin acte mi
litare, prin zăngănit de arme, 
prin intensificarea cursei înar
mărilor, ci prin instaurarea unui sis
tem de relații echitabile care să 
pornească de la respectarea perso
nalității și intereselor legitime ale 
fiecărei țări mari sau mici, de la 
respectarea dreptului său inalienabil 
de a-și alege căile propriei dezvol
tări. care să afirme o linie de con
duită internațională, în spiritul in
dependenței și suveranității tuturor 
statelor, al neamestecului în treburile 
altora.

Nu o 
fanților 
care se . . _
și destindere pe continentul euro
pean, pe toate celelalte continente, 
a arătat însemnătatea pe care ar pre
zenta-o pentru îmbunătățirea atmos
ferei în Europa și în lume înlătu
rarea acelui balast al „războiului 
rece" pe care îl constituie politica 
intimidărilor, întregul arsenal al de
monstrațiilor și actelor de forță de 
orice gen. Tendințele Istoriei merg 
astăzi împotriva unor astfel de ac
țiuni. Imperativele vremurilor pe 
care le trăim dictează un alt curs 
— acela al statornicirii unui climat 
al încrederii și colaborării, care pre
supune depășirea situației anacronice 
de împărțire a lumii în blocuri mi
litare ostile, lichidarea bazelor și a 
instalațiilor militare de pe teritorii 
străine, aducerea trupelor staționate 
în alte țări în limitele propriilor 
granițe, dezvoltarea unui amplu dia
log, la care să ia parte toate sta
tele, fără deosebire de orînduire so
cială, pe baza principiilor recunos
cute ale legalității internaționale, ex
tinderea sferei schimburilor de bu
nuri materiale și spirituale la care 
fiecare să-și aducă contribuția sa. 
Un asemenea proces nu se poate în
făptui spontan, de la sine, nu se poa
te limita la faza proclamării bunelor 
intenții, ci necesită eforturi perseve
rente, răbdătoare, o politică con
structivă care. împotrivindu-se ori
cărei recrudescente a unor practici 
discreditate, să promoveze metoda 
tratativelor pentru reglementarea 
problemelor in suspensie, pentru lim
pezirea relațiilor internaționale, pen
tru eliminarea surselor și a cauze
lor de fricțiuni și litigiu, să nu lase 
neexplorată nici una din posibilitățile 
de a găsi soluții viabile, de a croi 
făgaș larg spre destindere, cooperare 
și securitate Acestea sînt cerințe pe 
care le reclamă imperios întreaga 
dezvoltare contemporană.


