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Se înre- 
simțitoare 

.onelp tării, 
îă condiții 

>r agricole de 
.puie depuse e- 
se termina cît 

.urilor din prima 
minoaselor. în ca- 

• a avut loc ieri la 
xgriculturii și la care 
raportat, cum se des- 

cole de sezon, s-a făcut, 
aandarea ca semănatul 

/rminat urgent. A întîr- 
are înseamnă ca plantele 

.c căldurile din luna mai, 
X florile de mazăre să lege, 
acuitate se pune problema ca, 

xturile din prima epocă, să se 
.mănatul în cel mai scurt timp, 

cop, specialiștii din fiecare unitate 
trebuie să identifice cu maximum 

rativitate- fiecare porțiune de teren 
e se poate lucra. Aceasta implică pre- 

X lor activă la cîmp, unde să verifice 
ea fiecărei palme de pămînt și, în func- 

. de aceasta, să ia măsuri pentru execu- 
area grabnică a lucrărilor. Nici o activitate 

de birou nu trebuie să răpească, în aceste 
zile, pe specialiștii din agricultură de la 
munca practică pe teren.

Firește, grăbirea lucrărilor agricole presu
pune dirijarea operativă a mijloacelor me
canizate și a forței de muncă pentru ca, în 
orele bune de lucru, să se poată însămînța 
suprafețe cît mai mari. în această privință.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae 
.ușescu, a adresat președintelui Republicii Arabe Unite, Gamal Abdel 
ser, o telegramă de condoleanțe în legătură cu catastrofa aeriană de la 
ian, transmițînd totodată profundă compasiune familiilor îndoliate.

ln răspunsul său, președintele Gamal Abdel Nasser, mulțumind pentru 
loleanțele primite, a apreciat în modul cel mai înalt bunule sentimente 

nrîrnat.p.

RĂSPÎNTII

• a încheiat
■ tui an, an 

'. Este un 
ur de orizont asupra activității 
prinderilor și de a analiza mer- 
ealizării planului, a angajamen- 
luate în cadrul întrecerii dintre 

■lizațiile județene de partid. De 
:um, din știrile sosite la redac- 
I din sondajele

. te întreprinderi și județe 
inde că majoritatea 
■mice au obținu' 
noi și eonii

niul ere"'
■ zităt"

întreprinse în 
se . 

unităților 
n acest răs- 
realizări în 

ei și pro- 
tului eco- 

cuvenite 
declan- 

'5-a ani- 
Con-

lent și 
_ii, concen- 

fructificarea

ruri în domeniul eficienței econo
mice. Cît privește angajamentele, si
tuația este la fel de bună. Din spo
rul anual de 2 milioane lei la pro
ducția globală și marfă, în primul 
trimestru s-a realizat 1,5 milioane lei.

Din datele preliminate, rezultă 
însă că în trei unități economice — 
întreprinderea minieră Rm. Vîlcea și 
întreprinderile forestiere Brezoi și 
Jiblea — se consemnează minusuri 
în realizarea planului și angajamen
telor.

Puteau fi evitate aceste „excep
ții" ? Căutăm răspuns la ÎNTREPRIN
DEREA FORESTIERA IIBLEA. Fă- 
cîndu-ne cunoscute angajamente1 
întreprinderii pe anul în curs, i' 
Nicolae Sandu, directorul întrep 
derii, a continuat : „Dacă situat’ 
deplinirii planului și a anga 
telor pe trimestrul I este n< 
bilă, cauza se datorează ier 
din acest an, care a gît' 
simplu atît operațiile de

•;;ii acti- 
economice. 
facția ar 
gur, depli- 
ă, alături 
eprinderile 

rezultateîn___ ______
i angajamentelor, nu ar exista 
n care stăruie unele neajun- 
ai ales de natură organiza- 
neajunsuri ce frînează încă 
ia unor cote tot mai înalte 

domeniu. In ancheta de față 
rropus să evidențiem anumite 
nderi care se detașează prin 
ele lor pozitive obținute în 
trimestru și. totodată, să dez- 
diferite cauze care mai de- 
în unele unități economice 

i.în urmă în îndeplinirea 
.■ilor planului și a angaja- 

asumate în întrecerea so

ancheta economica

îndeplinirea pla- ■țat;; cîteva- 
mină să nu 
opinia tovr 
tîi ni s-a 
te, la or 
plin îr 
gem, •• 
din r
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din discuția cu tov. f 
du am reținut că - 
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rmează să se cr 
ale nivele la prr
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trfă vîndută ' 
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integrală 
export.

acestor
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știgat pi. -
iri tehnico-v să
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ilizate în întregiți. ii fri
estru, generînd ii. ze spo-

fcoloe Ceausescu a delegației 
de activiști ai P.C. din Cehoslovacia

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, a primit luni, 31 martie a.c., 
delegația de activiști ai Comisiei 
Centrale de Control și Revizie a 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, condusă de tovarășul Mi
los Jakes,', președintele 
care la invitația C.C. 
face o vizită de schimb 
riență în țara noastră.

La primire au participat tova
rășii Dumitru Coliu, membru su-

pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., președintele Co
legiului central de partid, loan 
Gluvacov, membru al C.C. al 
P.C.R., membru al Colegiului cen
tral de partid, Nicolae Ionescu, 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost de față Karel Kurka, am
basadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

ÎN PAG. A ll-A: Organizația de partid — 
conducător competent și dinamic al 
colectivului întreprinderii

IN CAMPANIA. AGRICOLA

Dezvoltarea cercetării 
științifice în cadrul învăță
mîntului superior al fizicii 
— și deci perfecționarea pe 
această cale a însăși predă
rii acestei discipline, axate 
pe obiectivele ei practice — 
reprezintă o problemă com
plexă care, în contextul 
planurilor noastre de largă 
viziune, merită toată aten
ția. Aș vrea să mă refer, în 
cele ce urmează, la un fe
nomen mai puțin discutat, 
dar deloc nesemnificativ.

Pînă de curînd, mulți 
profesori și conferențiari de 
la Facultatea de fizică din 
București cumulau funcțiile 
lor didactice cu funcții de 
cercetare în institute ale 
Academiei sau departamen
tale. Cînd, pentru motive 
întemeiate, s-a renunțat la 
cumulul remunerat, cei la 
care ne referim și-au pre
zentat opțiunile lor. Spre 
deosebire însă de alte spe
cialități din Universitate, 
unde preferințele s-au ma
nifestat masiv pentru învă- 
țămint, în fizică curentul a 
fost mai degrabă contrar.

Preferința arătată cerce
tării ar putea trezi oarecare 
nedumerire. în adevăr, azi 
ca și în trecut, poziția pro
fesorului universitar se si
tuează printre cele cu răs
pundere, autoritate și pres
tigiu în viața societății și 
nu prea mulți sînt cei care, 
de-a lungul vremurilor, au 
renunțat de bună voie la 
asemenea titlu și funcție, 
totdeauna greu de cucerit.

Totuși, o explicație exis
tă : în fizică, spre deose
bire de alte ramuri, mijloa
cele materiale și organiza
rea muncii, în vederea fo
losirii eficiente a acestora, 
sînt hotărîtoare pentru des
fășurarea activității știin
țifice la nivelul preocupă
rilor actuale ; or, aceste 
condiții se află realizate 
acum într-o măsură incom
parabil mai mare la insti
tute decît la Universitate.

Dacă știm sau

ce au procedat cum au pro
cedat persoanele în cauză, 
nu este mai puțin adevărat 
că Facultatea de fizică a 
pierdut în acest fel un nu
măr de cadre foarte califi
cate.

După părerea mea, nu ne 
putem liniști doar afirmînd 
că ne găsim în fața unei 
stări de lucruri tranzitorii. 
Examinarea atentă a situa-

chiar acolo unde înscrierile 
în anul întîi sînt în crește
re, sporul de absolvenți nu 
poate acoperi 
economiei.

Fenomenul 
legătură fie 
mari și permanente 
care le implică 
profesiune 
studenției și pe care mulți 
tineri le refuză ; fie cu

O MUNCA
EXCELENTA9

ATIVĂ!
\

este nevoie ca consiliile de 
cooperativele agricole să colaboreze strîns 
cu șefii secțiilor de mecanizare, pentru a se 
putea stabili cu cea mai mare precizie locul 
de muncă al fiecărui tractorist și cooperator. 
Numeroase exemple demonstrează că, acolo 
unde munca a fost bine organizată și a 
existat o colaborare strînsă între mecaniza
tori și cooperatori, au fost obținute rezultate 
bune atît la pregătirea terenului, cît și la 
semănat. Trebuie, de asemenea, rezolvate 
o serie de probleme care apar în cursul 
desfășurării lucrărilor agricole de sezon, 
cum sînt aprovizionarea cu semințe, com
bustibil, piese de schimb etc.

în județele din Transilvania și Banat, 
unde s-a desprimăvărat mai repede, au 
putut fi semănate suprafețe mai mari. To
tuși există diferențe în ce privește ritmul de 
desfășurare a lucrărilor de sezon de la un 
județ la altul. Astfel, în timp ce în județul 
Mureș s-au semănat 17 la sută din culturile 
din prima epocă, iar în Bistrița-Năsăud — 
14 la sută. în județul Cluj lucrarea res
pectivă s-a făcut numai pe 3 la sută din 
suprafețele prevăzute. Aceeași diferență se 
constată și între județele Satu Mare și Ma
ramureș, primul realizînd 46 la sută din 
suprafețele' prevăzute pentru culturile din 
prima epocă, ia’-, al doilea — numai 14 la 
sută. Condițiile climatice fiind aproximativ 
aceleași, aceste diferențe sînt determinate 
de ritmul lent de lucru, de activitatea 
necorespunzătoare a specialiștilor, a cadre
lor de conducere din unitățile agricole.

Al. MURESAN 
Mircea POP

conducere

(Continuare în pag. a V-a)

EXEMPLUL
jun conducător" de civilizație

:>
Biroul de informații al Ministeru

lui Comerțului Interior e așezat 
undeva, intr-un colț al clădirii, la 
stingă unei intrări neprietenoase. E 
o încăpere cu pereți afumați, despăr
țită în cîteva compartimente prin 
alcătuiri grosolane din placaj. Obți
nem legiuitul bon de intrare și după 
ce urcăm pe o scară murdară, cu 
pereți coșcoviți, plină de hîrtii și de 
chiștoace, ajungem în biroul (curat 
și frumos mobilat) tovarășului con
silier Aurel Dumitriu, care ne spune:

— Civilizația ? Iată o problemă 
care ne preocupă în permanență. In

struirea personalului din hoteluri șl 
restaurante reprezintă o sarcină de 
căpetenie a tuturor celor care lu
crăm în acest sector, de la con
ducerea ministerului și pînă Ia res
ponsabil.

— Ne-am. adresat dumneavoastră, 
doritori să vă cunoaștem opiniile, 
pentru că. după părerea noastră, 
Ministerul Comerțului Interior este 
un factor cu o pondere însemnată în 
ceea ce numim civilizația unei așe
zări umane, fie ea municipiul Bucu
rești sau numai o simplă comună 
dintr-un județ ai țării. Unitățile 
comerciale sînt adevărate termo
metre ce indică, în lumea întreagă, 
„temperatura" civilizației în locul 
respectiv.

— Aveți perfectă dreptate și, de 
multă vreme, strădaniile noastre se 
îndreaptă în această direcție. Avem 
cursuri de tot felul care servesc, în 
ultimă instanță, această cerință 
înaltă : de vitrinieri. de ospătari, de 
vînzători, cursuri pentru personalul 
hotelurilor, pentru responsabilii de 
unități. Aici se acordă o grijă mare 
servirii civilizate. Am realizat 
multe, mai avem destule de făcut.

— Ce modalifăți folosiți pentru 
stimularea spiritului de civilizație și 
pentru zăgăzuirea opusului său 7

—. țn Unii mari

sarea celor care își fac datoria și 
sancționarea celor care nu și-o fac. 
în continuare, aș dori să subliniez 
un aspect foarte important al muncii 
noastre : gradul de civilizație al unui 
hotel, de pildă, și al personalului său 
nu este totul. Este vorba și de gradul 
de civilizație al clientului. Adică, 
este vorba de relația între cel care 
servește și cel care este servit. Nu 
este de-ajuns ca vînzătorul să aibă 
o comportare așa cum se cuvine, se 
cade ca aceeași comportare s-o aibă 
și cumpărătorul.

— Așa este. Dar. fără a nega rolul 
„celui care este servit", aș dori să 
evidențiez — sigur că sînt în asenti
mentul dv. — faptul că el este o 
persoană, pe cînd cel care servește 
este o instituție. El reprezintă. în 
clipa aceea, ministerul : dacă vreți, 
vă reprezintă și pe dv. personal.

— Da... Intr-un fel așa e.
(Este cert, gîndeam ulterior, că 

răspunderea socială este calitativ 
deosebită de cea individuală ; multe 
lucruri, mai mult sau mai puțin în
găduite unui om în calitatea sa de 
persoană pur și simplu, sînt inaccep
tabile — la același om — în cele 8

George-Radu CHIROVICI

ției generale și a practicii 
învățămîntului superior al 
fizicii pe plan mondial 
scoate în evidentă trei pro
bleme importante care con
fruntă azi aproape pretutin
deni ministerele de resort, 
organele de conducere ale 
universităților, cadrele di
dactice, ca și pe studenți. 
Deși nu toate se referă la 
cercetare. întrepătrunderea 
lor este suficient de pro
nunțată pentru a nu le des
părți.

Ele se pot enunța astfel :
Prima : în contrast cu 

creșterea permanentă a o- 
fertei de posturi de fizicieni 
pentru industrie, învăță- 
mînt și cercetare științifică, 
se constată în multe țări, 
în ultimii 6—7 ani, o micșo
rare continuă a numărului 
studenților înscriși la facul
tățile de fizică Scăderea 
numărului licențiaților în 
fizică este și mai marcată. 
Fenomenul este cu deose
bire vizibil în S.U.A., dar 
tinde să devină . aparent și 
în unele țări europene ;

lipsa de profesori buni de 
fizică în învățămîntul me
diu, ceea ce nu permite 
elevilor dotați să-și des
copere din vreme vocația ; 
fie cu insuficienta lămu
rire a finalității practice a 
cercetărilor de fizică ; fie 
cu toate aceste cauze îm
preună.

Din păcate, lucrurile 
stau bine nici la noi. 
cîțiva ani, Facultatea 
fizică este obligată să 
ganizeze mai multe con
cursuri de admitere pentru 
a-și completa locurile dis
ponibile pentru anul I, ac- ■ 
ceptînd adesea și candidați 
care nu obțin decît nota 
minimă de trecere.

A doua: Cu toate că 
într-o serie de țări perso
nalul didactic ' universitar 
efectuează cercetări im
portante în domenii mo
derne ale fizicii și contri
buie direct, de multe ori 
cu descoperiri de prim 
rang, la progresul cunoș
tințelor respective, studen
ții remarcă adesea spiritul

tradițional. 
formă și conțin 
se desfășoară di 
tivități didactii 
plîng îndeosebi 
că ajung să știe 
acumulat în fiz: 
30—40 ani în ur 
puțin despre prr 
zicii contempor? 
au acces abia 
semestre ale s! 
în facultate. I 
parte, se critic 
mență insuficie 
taților practice, 
rele fiind sau 
toare, sau insuf 
te cu aparaturi 
moderne, sau 
din ambele cay

Cu alte cuvin 
reclamă mai al 
atenție a profei 
tru îmbunătățir 
lui de învățămi 
preocupîndu-se 
pal de munca 
fică. de aceea 
sau consilieri a 
organisme de s 
treprinderi ind 
precizat, însă, 
științifică li se 
numai atunci 
desfășoară la rr 
de facultăți sa 
tute inaccesibil 
lor.

Nici aceste as 
sînt străine. F 
studenții au în 
țin de cîștigat 
activitatea șt. 
profesorilor și 
cadre didactice.

în sfirșit, a t 
mă de actualit 
tămîntului fizic 
dicată mai ale: 
zentanți ai inch 
special, ai indu:. 
țifice, adică ci 
progres rămîr 
nuare tributar i 
noi, furnizate < 
enunță necesiți 
denților să le . 
liară chiar din

In secția de mașini cu inele a întreprinderii textile dint

Temelii
de granit

reportaj de Mihai CARANFIL

Există în Dobrogea un 
loc mai puțin umblat, 
mai puțin știut. Pînă și 
manualele de geografie 
sînt destul de zgîrcite a- 
tunci 
mele 
doar 
vechi 
Hercinici, 
și-au pierdut . ....... .
sălbăticia, semeția. Istoria 
nu mai amintește, de 
două mii de ani, despre 
Munții Măcinului. După 
căderea imperiului ro
man. orașul Troesmis de 
pe malul drept al Dună
rii, de la poalele Prico- 
panului și Iacobdealului. 
centru militar, adminis
trativ și religios, sediul 
legiunii a V-a Macedo- 
nica, onorat de împăratul 
Marc Aureliu cu titlul de 
municipium, sediul con
siliului provincial al 
Moesiei Inferioare (unul 
din punctele de vîrf ale 
înfloririi 
mane pe 
brogei) 
acoperit 
uitare. Tot așa cum ui
tate au rămas Dinogeția 
(de la capătul nordic al 
Munților Măcinului). ve
chea cetate 
(de pe locul 
oraș Macin) 
dunum-ul de

cînd pomenesc nu- 
lui. Ni se vorbește 
despre cei mai 
munți din Europa, 

munți care 
înălțimea.

civilizației ro- 
teritoriul Do

s-a năruit, s-a 
de pămînt și

isth- 
rrtis- 

păste 
unul

numele străluci- 
de alt/dată n-a 
în acest colt de 
de lume ne în- 
apUm toponimii

Arrubium 
actualului 

sau Novio- 
pe locul de

acum al Isaccei.
Multe valuri ale 

riei. capricioase și 
tiitoare, au trecut 
Dobrogea și nici 
dintre 
toa re 
dăinuit, 
tară și 
tîmpină
noi. Există acum un oră
șel care se numește Mă- 
cin și sate care se nu
mesc: Greci. Turcoaia,
Cerna, Jijila. Garvăn, 
Carcaliu... Nume proprii 
și totuși comune. Ele au 
împărtășit soarta atîtor 
altor localități supuse, 
veacuri în șir. anonima-

tului, prin aceea că orîn- 
duiri potrivnice le-au lă
sat pradă exploatării, izo
lării, paraginii 
și sociale.

Este ținutul 
și tocmai de 
bloul vechi _ _ ___ _ _
locuri încă îmi stăruie 
în minte.

O stradă îngustă ; cîte
va prăvălii mici, cîteva 
clădiri cu etaj, undeva 
o biserică, altundeva o 
geamie ; ulițe înguste și 
colbuite, căsuțe învelite 
cu stuf și rareori 
glă. Țărani, mici 
riași, vînzători 
lanți de acadele, cîtiva 
funcționari aduși <56 
spate, muncitori la con- 
casoarele de granit, rq- 
bagii care încărcau pia; 
tra în șlepurile ancorate 
pe Dunăre — acesta era 
Măcinul. Două instituții 
mai importante ce func
ționau . aici se bucurau, 
într-adevăr. de o teribilă 
afluență : judecătoria si 
spitalul. Erau, pur și 
simplu, asaltate de țăra
nii venili de la zeci de 
kilometri. în jurul lor 
se găseau totdeauna zeci 
de care cu boii desjugati 
și zo mulțime de oameni 
posaci, abătuti. Mă intri
gau. mă îndurerau fetele 
lor. ochii lor. trupurile 
lor nemișcate. Nimic 
altceva decît boala sau ju
decata pentru vreun 
clin de pămînt nu-i adu
cea la Măcin. De acolo 
de unde veneati. din cite 
o așezare așternută pe 
povîrnișurile dealurilor 
cărora li se spune Munții 
Măcinului. ei aduceau 
întreaga atmosferă, în
treaga fizionomie a sa
tului de atunci. Veneau 
de la Cerna, crescători 
de oi și de capre, oameni 
slăbiți de alergătura pe

(Continuare 
în pag. a V-a)
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ORGANIZAȚIA DE PARTID- 
conducător competent și dinamic 

ai colectivului întreprinderii
Ceea ce remarci imediat aici, la 

întreprinderea de produse finite din 
lemn de la Rădăuți, este efervescen
ța creatoare prezentă în fiecare sec
ție sau sector de producție, de la 
locurile unde se trasează dimensiu
nile pieselor de mobilier, pînă la ha
lele de montaj și rectificare. între
prinderea a pășit în noul an sub 
semnul unor sporite exigențe față 
de calitatea produselor ei, și menți
nerea acestui debut promițător, am
plificarea lui este un angajament evi
dent în fiecare loc de muncă. Mîn- 
driei de a lucra într-o întreprindere 
nouă, modern utilată, recent îmbogă
țită sub aspectul creșterii capacității 
de producție — oamenii îi adaugă 
neobosite strădanii, căutări, spre a-și 
ridica activitatea la cît mai înalte 
cote calitative. Iar „centrul de gra
vitație" al tuturor acestor preocupări 
și exigențe, al schimbului de idei 
menit să deschidă cale largă progre
sului, locul de unde pornesc inițiati
vele, cuprinzînd apoi întreaga masă 
de muncitori, este organizația de 
partid a întreprinderii. Viața organi
zației de partid, este astfel, barome
trul de mare sensibilitate care reac- ■ 
ționează prompt la tot ceea ce este 
nou și înaintat, impunîndu-se ca.fac
torul determinant al obținerii tuturor 
acelor rezultate care, în ansamblu, 
conferă întreprinderii rădăuțene unul 
din locurile fruntașe printre unitățile 
economice ale județului Suceava. La 
încheierea întîiului trimestru al celui 
de-al patrulea an al cincinalului, 
IPROFIL Rădăuți se prezintă cu toți 
indicatorii de producție și economico- 
financiari îndepliniți.

Iată, așadar, temeiul pentru care 
am socotit util ca, în cele ce urmea
ză, să încercăm o succintă „radio
grafie" a muncii de partid de aici, 
desprinzînd cîteva din elementele 
esențiale prin care organizațiile de 
bază își îndeplinesc rolul conducător, 
funcția de forță dinamică a colecti
vului.

«/a autori- 
TAȚII NECONTES

TATE
.—.s- ■

Să începem cu un scurt interviu. ( 
Interlocutor : inginerul loan Fintilic, 
secretarul comitetului de partid din 
întreprindere.

— Care este, după opinia dv„ fac
torul de prim ordin al exercitării ro
lului conducător al organizației de 
partid în viața întreprinderii 7

— Competența. A conduce, a în
druma un colectiv de muncă în așa 
fel ca să poată da întreaga măsură 
a capacității sale în efortul general 
al înfăptuirii sarcinilor trasate de 
partid presupune însușirea temeinică 
a politicii partidului, cunoașterea 
aprofundată a specificului unității 
economice respective, a problemelor 
ei, a îndatoririlor ce-i revin din 
obiectivele stabilite de partid ; soli
cită calități politice și organizatorice, 
temeinică pregătire politică și pro
fesională, din partea fiecărui mem
bru de partid și ou atît mai mult din 
partea celor aleși în fruntea organi
zațiilor de bază, în comitetul de 
partid. De aceea, repet, consider că 
o condiție esențială a unei conduceri 
eficiente este competența.

— In ce măsură este asigurat a- 
■est cadru de competentă politică și 

-'rofesională în organizațiile de par- 
A din întreprindere 7

- Rezultatele pe care le-am obți
nui. primul trimestru al anului 
1959 a'' printre antecedentele lor u- 
rul la aș vrea să mă refer mai 
amănunt.-. ^iunăpile de alegeri în 
organizațiile de bazșpși conferința de 
partid pe întreprindere. Plecînd de 
la sarcinile stabilite de partid, noi 
am căutat să conferim alegerilor un 
bogat conținut, să orientăm dezbate
rile acestora către-dezvățuirea aspec
telor deficitare, 'către elaborarea 
unor măsuri care să ridice la un 
nivel superior întreaga activitate. 
Pe acest fond s-au desfășurat alege
rile ; atît de ample și aprofundate 
au fost dezbaterile în fiecare orga
nizație de bază, îneît ecoul lor e șl 
astăzi sesizabil. Dar. alături de. a- 
,-ceastă retrospectivă exigentă, ne-am 
pus problema creșterii competentei 
birourilor organizațiilor de bază, a 
comitetului de partid, în sensul pro
movării celor mai capabili și bine 
pregătiți oameni.

Există aici, în activitatea comite
tului de partid din întreprindere, o 
optică exigentă asupra nivelului de 
competentă, sub multiple aspecte, al 
birourilor organizațiilor de bază, al 
comitetului de .partid, optică ce are 
în vedere fiii numai realitățile de azi 
ci și dezideratele viitorului. La a- 
ceasta contribuie faptul că din comi
tetul de partid, ca și din birourile 
organizațiilor de bază, fac parte in
gineri, tehnicieni, maiștri, muncitori 
cu înaltă calificare; am întîlnit prin
tre ei. alături de comuniști cu înde
lungat stagiu în partid și multă ex
periență, tineri membri ai partidu
lui, caracterizați prin energie și ini
țiativă.

Schitînd un profil al oricăruia din
tre acești oameni, afli lucruri reve
latoare. De-,numele lăcătușului meca- 
nic,J? țu Onciuleanu, secretarul 

’ -de bază nr. 5. se leagă 
. care a dus la înlocuirea 

•ieriale din import, prin 
depistate în întreprindere.

ul Alexandru Leșcinschi, 
în comitetul de partid, se 
de la terminarea studiilor 

Șeful serviciului mecanic- 
izi al întreprinderii aici 
*it primul certificat de 

■>ă cum tot aici a dobîn- 
■>a politică în virtutea 

ponsabil al cursurilor 
i de partid, se preo- 
bltarea pregătirii ideo- 
iștilor.

i cu o mare autoritate 
.olectivului. printre care 
•1 menționăm, în primul 
ce vorbea despre com- 
ucerii — secretarul co- 
partid — inginerul loan 

Pintilie,, sau pe maistrul Gheorghe 
Băhneanu, excelent organizator al 
producției, căruia i s-a încredințat 
sectorul de mare răspundere al mon
tajului mobilei pentru export. Dar, 
cum intenția noastră de a sugera ci
titorului, prin cîteva elemente, o fizi
onomie colectivă dinamică, permea
bilă noului, o socotim realizată, ne 
oprim aici, subliniind exigenta orga
nizațiilor de partid față de calitățile 
politice, profesionale și morale ale 
celor pe care i-au ales în conducere. 

INIȚIATIVĂ, INI

ȚIATIVĂ SI IAR 

mm
■>

împrejurarea cea ma; des invocată 
■în discuția noastră cu secretari ai 

organizațiilor de bază de la IPROFIL 
Rădăuți . a avut loc pe la începutul 
anului și a adus în prim plan al a- 
tenției organizația de partid nr. 3. 
De aici, din rîndurile comuniștilor 
din sectorul mașini I, croit, pregătire 
II șl depozitul de cherestea, a plecat 
o chemare la întrecere care, în scurt 
timp, a cuprins întreaga întreprin
dere. însuflețiți de hotărîrile plena
rei C.C. al P.C.R. din 16—17 decem
brie 1968, membrii de partid de aici 
au trecut la o examinare lucidă a 
resurselor proprii, trasînd un plan 
cuprinzător de acțiune. A fost un 
produs al gîndirii colective acest 
plan ; el includea sugestii primite 
de la fiecare loc de muncă, iar atunci 
cînd adunarea generală l-a aprobat, 
a primit noi întregiri. în final, însă, 
adunarea a hotărît să se adreseze 
tuturor organizațiilor de bază, sub 
forma unei chemări la întrecere 
pentru depășirea sarcinilor de plan, 
întărirea disciplinei în producție și 
folosirea eficientă a timpului de lu
cru, îmbunătățirea calității produ
selor și reducerea consumului spe
cific de lemn și alte materii prime și 
materiale.

Dar dincolo de precizarea obiecti
velor economice, chemarea la între
cere a formulat un bogat program 
de ridicare a conștiinței, de perfec
ționare a pregătirii profesionale, un 
program la înfăptuirea căruia să 
concure întreaga capacitate politică 
și organizatorică a organizației de 
partid, a organizațiilor de masă, a 
conducerii tehnico -administrative. 
Chemarea aceasta este astăzi Ia Ioc 
de cinste pe agenda de preocupări a 
fiecărei organizații de bază și, trep
tat, s-a constituit într-un cadru 
care, la rîndu-i. a favorizat alte ini
țiative. Iată cîteva, despre care am 
aflat cu prilejul unei mese rotunde 
ad-hoc, cu participarea unor secre
tari ai organizațiilor de bază. Tema : 
orientare și inițiativă în munca de 
partid.

Arcadie Reuț, secretarul organi
zației de partid nr. 4 : Din proprie 
experiență, ne-am convins că între o 
orientare judicioasă către ceea ce 
este hotărîtor șl inițiativă este o 
strînsă legătură. Deci, nu numai să 
cunoști, ci să acționezi. în chemarea 
lansată în întreprindere se vorbește 
despre folosirea Ia întreaga lor capa
citate a utilajelor. Este acesta un 
obiectiv care, la noi, în sectoarele fi
nale — finisat, lustruit, ambalat — 
capătă expresii specifice. Am fost 
înzestrați nu de mult cu o mașină 
nouă de turnat lac. Deservirea' a- 
cesteia nu punea doar probleme de 
calificare. Apăreau posibilități de 
reorganizare a activității în sector, 
favorabile, mai ales, îmbunătățirii 
ritmicității. Ne-am propus, în con
secință, o discuție despre răspunde
rea comuniștilor față de zestrea teh
nică a întreprinderii, despre „atitu
dinea activă" fată de utilaje. Urma 
să aibă loc în adunarea generală. în 
prealabil, pornind din secția unde 
avea să se introducă noua mașină, 
am efectuat un studiu asupra 
folosirii, întreținerii, reparării utila
jelor, un studiu în care pe prim plan 
se afla omul, rolul lui. A urmat dez
baterea propriu-zisă, după care, prin 
toate pîrghiile de influențare de care 
dispunem, am concentrat atenția co
lectivă către obiectivul „nici o stag
nare, nici o reparație înainte de țer- 
toen“.

— Această relație între orientare și 
acțiune are o mare importanță — 
continuă discuția Gavril Cornea, se
cretarul organizației de partid nr. 2. 
în cursul anului 1968 am avut de în
fruntat un șir de dificultăți din care 
am tras însă cîteva concluzii esențiale. 
Una dintre ele : necesitatea perfec
ționării organizării muncii. Organiza
ția de partid, în urma alegerilor, s-a 
gîndit (intenționat folosesc expresia, 
fiindcă într-adevăr a fost o gîndire 
colectivă) mult timp ce se poate face 
ca randamentul uman să crească. A- 
colo unde muncim noi, la sectorul 
montaj, se concentrează toată pro
ducția fabricii. Din consultările în
treprinse de biroul organizației de 
partid cu muncitorii din sector a apă
rut ifieea concentrării aici a celor 
mai buni muncitori care, înainte ca 
întreprinderea să cunoască dezvolta
rea de uzi, lucraseră în diferite 
puncte de montaj. Am făcut această 
propunere comitetului de partid, care 
sprijinind-o a pus-o în discuția comi
tetului de direcție. Astăzi, la mai pu
țin de două luni de la această reor
ganizare, efectul este cel scontat: lu
crăm mai bine, ne îndeplinim pla
nul.

— Relevînd cîteva din caracteristi
cile bunei orientări a activității or
ganizației de partid, aș adăuga, la 
cele amintite, perseverența, reia firul 
discuției Dumitru Onciuleanu, secre
tarul organizației de partid nr. 5. 
După stabilirea judicioasă a celor 
mai importante obiective, să fii per
severent în înfăptuirea lor. Une
ori, în mod greșit, această perseve
rentă este înțeleasă ca repetare a 
sarcinilor cu prilejul diferitelor a

dunări și ședințe. Cred că o aseme
nea viziune e formală. Cum proce
dăm 7 Să mă refer tot la chemarea 
lansată de organizația numărul 3. 
Pentru mecanici, aceasta presupune o 
înaltă probitate profesională. Noi 
efectuăm întreținerea și repararea 
mașinilor, așa îneît e lesne de ima
ginat ce urmări poate avea aici su
perficialitatea. Nu e vorba deci de 
măsuri limitate la o scurtă perioadă, 
ci de o înrîurire continuă asupra con
științei. De aceea, o dată cunoscute, 
dezbătute, întregite, implicațiile mai 
largi ale chemării la întrecere au 
constituit teme de expuneri în în- 
vățămîntul de partid, au atras efor
turile grupelor sindicale, unde s-au 
purtat discuții despre influența cali
ficării mecanicilor și lăcătușilor asu
pra bunului mers al întreprinderii. 
Ne-am străduit, așadar, să îm
binăm orientarea judicioasă cu perse
verența în materializarea ideilor.

Iată și opinia unuia din autorii 
chemării la întrecere, muncitorul 
loan Nasadnluc, secretarul organiza
ției de bază nr. 3 : „Tovarășul On
ciuleanu vorbea despre perseverență 
în înfăptuirea sarcinilor. Eu aș adău
ga la aceasta combativitatea. Uneori, 
o atitudine insuficient de critică și 
autocritică a organizației de partid 
duce la evitarea atacării frontale a 
ceea ce e mai important. Sînt aștep
tate rezolvări din „exterior". Multă 
vreme, sectorul nostru. în pri
mele 9—10 zile ale fiecărei luni, 
nu avea comenzi. Oamenii erau ne
voit! să se ocupe de mici lucrări, 
reparații etc, după care începea 
„asaltul". Se împămîntenise chiar pă
rerea că așa va fi întotdeauna, că 
asta depinde exclusiv de bene
ficiari etc. Dar realitatea era alta, 
și a ieșit în evidentă cînd, la sfîr- 
șitul anului trecut, am efectuat un 
studiu asupra resurselor umane și 
materiale nefolosite în sector. De 
aici a apărut necesitatea îmbună
tățirii organizării muncii, a fluxului 
productiv. A reieșit cu claritate că 
așa-zisa cauză „externă" a lipsei de 
comenzi la începutul lunii nu era 
decît efectul perpetuării manifestă
rilor de pasivitate proprii condu
ceri} administrative a sectorului. 
Le-ăm pus în discuția organizației 
de partid. Dar altfel ca pînă atunci. 
Adică în perfectă cunoștință a stă
rilor de lucruri, arătînd cauze, indi- 
cînd urmări, mijloace de remediere. 
Organizația de partid s-a dovedit 
combativă în acea dezbatere, după 
cum fusese combativă în pregătirea 
ei și, ulterior, în aplicarea a ceea 
ce s-a hotărît. Sînt trei luni de 
atunci. Avem acum o ritmicitate 
bună, dar mai ales avem o atmos
feră de muncă ostilă tolerării nea
junsurilor, o atmosferă critică șl au
tocritică pe care ne străduim s-o 
menținem la acest nivel de exi
gență".

NIMIC DE CON
CEPUT FĂRĂ 0 

BUNĂ ORGANI

ZARE
Am văzut un fel de grafic al re

partizării îndatoririlor membrilor 
comitetului de partid; el oferă o 
imagine limpede asupra forțelor de 
care dispune, asupra felului în care 
sînt folosite. Există un nucleu al
cătuit din cei mai experimentați 
membri de partid, prin care comite
tul acționează operativ asupra în
tregii colectivități a întreprinderii. 
Caracteristic activității sale este pre
cizarea îndatoririlor fiecăruia dintre 
tovarășii din activul comitetului, sta
bilirea unor sarcini de partid con
crete și controlabile.

In ce măsură sînt extinse acest 
procedeu, această metodă de lucru 
și în organizațiile de bază 7 Spicu
iesc din dialogul purtat cu membri 
ai birourilor organizațiilor de bază, 
cu alți membri de partid.

Aurel Doea, membru în biroul or
ganizației de partid nr. _ 1. „Mă 
ocup îndeosebi de două obiec
tive : învățămîntul de partid și 
calificarea profesională. întreprinde
rea noastră este relativ nouă. Multi 
dintre muncitorii ei aici s-au cali
ficat. Și în prezent există cursuri de 
calificare frecventate de 143 de oa
meni. O neplăcută experiență a do
vedit că lipsa de control din partea 
organizației de partid asupra felu
lui cum își însușesc oamenii cunoș
tințele profesionale atrage multe 
neajunsuri privind calitatea produc
ției. Un anumit control se făcea și 
înainte. Dar cum 7 Biroul organizației 
de bază urmărea numai prezența la 
cursuri. Ce-și însușesc oamenii 7 
Cum asimilează cunoștințele 7 De 
asta nu se ocupa nimeni. Am ini
țiat, de aceea, un control, prin parti
cipări la cursuri, prin discuții cu 
oamenii, prin studierea efectelor în 
producție a celor învățate și, apoi, 
im supus concluziile noastre unei 
adunări generale.

— în biroul organizației de bază 
au loc discuții contradictorii 7

— Da. Chiar dacă cineva are o pă
rere nu îndeajuns de bine funda
mentată, o exprimă în birou, unde 
ajungem pe baza confruntării păre
rilor la un punct de vedere comun. 
Așa s-a întîmplat. nu de mult, cu 
prilejul unei discuții despre calitatea 
producției. In birou erau mai multe 
opinii. Unii considerau că apariția 
cîtorva defecte de prelucrare se da
torează exclusiv mașinilor. Alții, că 
oamenii sînt vinovați. Tot exclusiv.

— Care era adevărul 7

— Cauzele deficiențelor erau și 
într-o parte și în cealaltă. Aceasta a 
fost, pînă la urmă, concluzia. Fiind
că s-a ajuns la o concluzie judicioa
să, tocmai în urma schimbului liber 
de păreri, a studierii situației reale.

Florea Bighei. din colectivul de 
muncă politică de masă din organi
zația de bază nr. 5 : „La noi există 
practica discuțiilor operative cu 
membrii de partid, cu toți mecanicii 
și lăcătușii din sector. Nu sîntem 
partizanii ședințelor convocate pen
tru orice. Discuții și consultări promp
te, schimburi de păreri, astfel ca 
fiecare să știe ee are de făcut. Sîn
tem preocupați în momentul de față 
să economisim bronzul, material mai 
scump. Am făcut din aceasta un o- 
biectiv de muncă politică, de consul
tări individuale. A apărut, astfel, o 
idee : să construim un cuptor de topit 
bronz și să folosim deșeurile, șpanu- 
rile. Am trecut operativ la acțiune și 
astfel s-au putut realiza importante 
economii de bronz".

O bogată paletă a muncii colective 
care se ramifică de la comitetul de 
partid în organizațiile de bază. Așa 
cum se exprima ultimul din partici- 
panții la această discuție, fiecare tre
buie să știe bine ce are de făcut, fie
care să înțeleagă ce solicită 
de la el organizația de partid. 
Este vorba de sarcina de partid ; 
încredințată în funcție de obiec
tivele aflate în fața organizației, 
de pregătirea și aptitudinile comuniș
tilor, ea constituie un mijloc esențial 
de educare partinică a acestora, pre
cum și de creștere a forței de înrîu
rire a organizației în ansamblu. Cu 
condiția, firește, ca să nu se ajungă 
la o supraaglomerare de sarcini. 
Fiindcă există și „excepții" de nedo
rit. Tînăra ingineră Carmen Ghen- 
ghea este membră în comitetul oră
șenesc de partid și răspunde, cu în
datoriri de propagandă, de alte între
prinderi din oraș. în același timp, 
este și membră în biroul executiv al 
consiliului local al sindicatelor, unde 
se ocupă de probleme economice. în 
întreprindere este și secretar ăl unei 

..organizații a U.T.C. Și, după pro- 
pria-i expresie, „face cite puțin" din 
toate...

SE SIMTE „UMĂ

RUL" ORGANIZA
ȚIILOR DE MASĂ?

Secretarul comitetului U.T.C. din 
întreprindere, tovarășul Constantin 
Rotaru, a răspuns întrebării noastre 
asupra participării tineretului Ia 
preocupările majore ale colectivului, 
printr-o ciudată reacție. „Din cauza 
atîtor controale, nu te mai poți ocupa 
de desfășurarea propriu-zisă a activi
tății".

Dintr-o mai atentă investigare a 
stărilor de lucruri a reieșit însă că 
respectivele controale au stîrnit iri
tare numai pentru că au constatat 
absența totală a unor acțiuni elogios 
prezentate în scriptele organizației de 

1 tineret a întreprinderii. Cu cîteva ■■ 
săptămîni înainte, un colectiv al co
mitetului județean U.T.C., controlînd 
munca organizațiilor de tineret de 
aici, constatase că din planurile pri
vind intensificarea vieții culturale, 
cu grijă păstrate în dosare, aproape 
nimic nu fusese aplicat.

Oare nu există probleme care să 
merite atenția organizației U.T.C. de 
la I.P.R.O.F.I.L Rădăuți? Sînt aici 
214 uteciștî.’Sînt aici 44 de tineri care 
urmează cursurile de calificare. Se 
arăta în darea de seamă prezentată 
adunării generale a salariaților, cu 
prilejul dezbaterii sarcinilor de plan 
pe anul 1969, că în 1968, „majoritatea 
muncitorilor care nu și-au îndeplinit 
normele au fost elevii practicanți care 
au lucrat în acord individual" etc. 
Mulți tineri absentează din producție. 
Iată, deci, nu numai obiective perma
nente (calificarea), dar și altele ime
diate la atingerea cărora aportul or
ganizațiilor U.T.C. este departe de a 
fi corespunzător. Negreșit, însă, criti
cabilă este și lipsa de preocupare a 
organizațiilor de partid care au da
toria șă se ocupe îndeaproape de 
conducerea și îndrumarea organiza
țiilor U.T.C., manifestînd față de ele 
aceeași exigență ca și față de propria 
activitate.

în mai mare măsură se simte 
„umărul" sindicatului. Unele din pro
blemele privind îmbunătățirea orga
nizării producției și a muncii și-au 
aflat soluții aici, prin diverse meto
de utilizate spre a conecta întreaga 
masă de salariați Ia aceste preocu
pări. Unele răspunsuri le-a dat co
misia inginerilor și tehnicienilor de 
pe lîngă comitetul sindicatului, de- 
terminînd, între altele, înlăturarea 
„locului îngust" de la sectorul de 
pregătire care s-a efectuat — prin 
aplicarea acelui studiu de „organi
zare a fluxului tehnologic la lus
truit", despre care ne vorbea ingi
nerul Gheorghe Mailath, responsabi
lul comisiei. în diferite perfecționări 
aduse organizării producției se re
flectă atenția acordată populariză
rii a ceea ce e nou în tehnologia 
industriei forestiere, informării pro
fesionale a inginerilor, tehnicienilor, 
maiștrilor.

Pe lîngă eforturile consacrate pro
movării noului, sau mai bine zis, 
o dată cu acestea, remarci aici o 
bună experiență în folosirea opiniei 
grupelor sindicale, în cunoașterea în
datoririlor și înlăturarea neajunsu
rilor. Grupele sindicale completează 
strădaniile organizațiilor de partid 
pentru a forma o opinie colectivă 
combativă față de orice rămîneri în 
urmă. Un singur fapt, și e conclu
dent. De cîtva timp s-a introdus 
obiceiul ca orice sancțiune adminis
trativă să fie dezbătută și în grupa 
sindicală. Efectul 7 Scăderea conside
rabilă a numărului abaterilor.

PRINCIPIUL VASE

LOR com 
CANTE ÎN CIRCU

LAȚIA IDEILOR
Am început, în mod intenționat, 

aceste însemnări printr-o radiogra
fie în metodologia activității organi
zațiilor de bază. Două motive au 
pledat pentru aceasta : ele au rolul 
hotărîtor în acumularea acelor ele
mente calitative care, însumate, au | 
determinat mersul ascendent al în- J 
treprinderii ; către organizațiile de H 
bază, către îndrumarea lor, converg g 
marea majoritate a eforturilor comi- a 
tetului de partid.

Dar, îndrumînd organizațiile de I 
bază, insistînd asupra metodologiei g 
lor, comitetul de partid își rea- I 
lizează viziunea de ansamblu a ! 
propriei activități de conducere H 
a vieții întreprinderii. Orice o- 
biectiv ales, orice inițiativă privind 
actualitatea sau perspectiva are la 
temelie aportul concret al organiza
țiilor de bază și, implicit, orice mă
sură declanșează, prin intermediul 
lor, largi efecte. Aceasta învestește 
actul de conducere și control al co
mitetului de partid cu atribuțiile cu
noașterii și competentei. Am întâl
nit, și în acest sens, exemple reve- 0 
latoare. Iată un episod : pregătim- H 
du-se pentru participarea la o dez- || 
batere în cadrul comitetului de di- g 
recție în legătură cu cauzele unor | 
pierderi materiale, secretarul corni- | 
tetului de partid și-a făcut propria m 
„documentare", prin intermediul or- | 
ganizațiilor de bază. Cuvîntul tuturor- 0 
comuniștilor din întreprindere a fost B 
exprimat de- secretar atunci, cînd, H 
opunîndu-se unor tendințe de justi- H 
ficare a pierderilorv'prin motive așa- I 
zis „obiective", a propus comitetului a 
de direcție un studiu atent al aces- U 
tora, spre stabilirea exactă a răs- i,v. 
punderilor. Propunerea a fost accp- h 
tată și multe pierderi sînt astăzi re
cuperate. .

în zilele cînd vizitam IPRCFIL 
Rădăuți, la comitetul de parii! se 
pregătea d plenară care avea sădez- 
bată munca depusă de comitetii de 
direcție pentru realizarea prod’cției 
destinate exportului. Asemenea me
tode, de punere în discuția cotletu
lui de partid a activității conțțetu- 
lui de direcție sînt deseori flosite 
aici și întotdeauna cu bune irmări. 
Ni s-a relatat că dintr-o asfel de 
analiză, a rezultat necesitat» îm- H 
bunătățirii evidenței producții. To- | 
varășilor din comitetul de -irecțle | 
nu le-a venit să creadă că în între- g 
prindere nu se ține o evident' gtiin- H 
tifică a activității oamenilor. 5-a re- | 
curs atunci la studii, crononetrări, | 
consultări la fiecare loc de muncă. | 
Rezultatul a fost concludent Comi
tetul de direcție a hotărît Imediat 
perfecționarea evidenței.

Exercitarea rolului conductor, a 
controlului vizează aici atît realită
țile etapei prezente, cît și lerspec- 
tiva. Astăzi, pe agenda comtetului 
de partid figurează multe preocupări 
vizînd întreprinderea de mîini, care B 
va trebui să răspundă unor conanda- 
mente calitative superioare, va 'i de
servită de utilaje cu un plus dețeh- 
nicitate. Acestui „mîine", ast.zi îi 
sînt consacrate mai ales efortur. de 
perfecționare a oamenilor. O perfec
ționare care are loc în procesul ma
terializării dezideratelor actuale.1 
Ne-a părut sugestivă, în acest sens k 
angajarea tuturor cadrelor de spe- W 
cialitate în acțiunea largă de organi- H 
zare științifică ■' a producției, urmă- | 
rită _ îndeaproape de comitetul de H 
partid. Prin studiile aplicate în 1968, H 
s-au dobîndit economii de aproxima- | 
tiv 700 000 lei. Afli însă aici și stu
dii care își propun ca țel întîmpina- 
rea anilor 1971—1975.

★
Schitînd cîteva din liniile profilu

lui organizațiilor de partid de la 
IPROFIL-Rădăuți, experiența și me
todologia lor, nu înseamnă că ele nu 
sînt perfectibile, că nu există rămî
neri în urmă ce se cer înlăturate.

Elementul esențial însă constă în 
peisajul de muncă, de preocupări, 
de eforturi perseverente pentru per
fecționarea vieții de partid, pentru 
excluderea a tot ce este formal, pen
tru încărcarea fiecărui act cu o cît 
mai mare densitate de idei și utili
tăți. Este ceea ce. de altfel subli
nia și tovarășul Gheorghe Cu- 
eiureanu, secretar al Comitetu
lui orășenesc Rădăuți al P.C.R. : 
„Firește, eficienta muncii de par
tid nu se măsoară de astăzi pe 
mîine, nu se concretizează imediat în 
unități materiale sau în cifre. Ceea 
ce se poate însă constata în organi
zațiile de bază de la IPROFIL este 
climatul creator, atitudinea exigentă, 
neîmpăcată față de lipsuri, îmbina
rea intervenției prompte cu acțiunile 
politico-educative de perspectivă. Iar 
toate acestea se reflectă în ridicarea 
la un nivel superior a activității e- 
conomice a întreprinderii".

— Comitetul orășenesc de partid 
are în intenția sa extinderea expe
rienței bune a acestor organizații de 
bază 7

— Am făcut-o și pînă în prezent 
cu prilejul instruirii secretarilor, dar 
credem că nu e de ajuns. Ne gîndim. 
de aceea, să organizăm cîteva schim
buri de experiență între organiza
țiile de partid din oraș, atît cele de 
la IPROFIL, cît și din alte părți, 
mai ales cu scopul extinderii meto
delor eficiente folosite.

IPROFIL Rădăuți este emblema 
unei întreprinderi care, de cîtiva 

. ani, dobîndește un tot mai larg 
prestigiu pe piața internă, cît și pe 
depărtate meridiane ale planetei. 
Temeiurile acestui prestigiu se află 
aici, în conștiința oamenilor, în 
căutările lor, izvorîte din acel nucleu 
de inițiativă și elan creator, din acea 
forță dinamică, pe care o constituie 
organizațiile de partid.

Platon PARDAU

0 ¥10 ÎNCHINATA
luptei

LA COMEMORAREA
LUI ION FONAGY

...Sînt vieți care, asemenea umbre
lor trecătoare, nu lasă nici o urmă. 
J. J. Rousseau afirma că oricît de 
lungă ar fi distanța dintre punctul 
nașterii și cel al morții, viața rămîne 
totdeauna prea scurtă cînd este rău 
împlinită.

Sînt, însă, vieți care, dăruindu-se 
cu generozitate cauzei celor mulți, 
sapă adînc în conștiința generațiilor 
ce le succed amintirea unor vajnici 
luptători pentru libertate. Un ase
menea luptător înflăcărat a fost și 
Ion Fonagy, de la a cărui moarte 
prematură se împlinesc azi patru de
cenii.

A văzut lumina zilei la 19 octom
brie 1900, în comuna Marghita, din 
județul Bihor. însetat de învățătură, 
izbutește, în ciuda greutăților mate
riale, să termine liceul din Oradea. 
Nutrea fierbinte gîndul să devină 
constructor. în 
anul 1918 se afla 
la Budapesta, stu
dent la arhitec
tură. Evenimen
tele revoluționare 
îl surprind acolo. 
Se încadrează 
imediat în mișca
rea de tineret. In 
timpul 
sovietice 
din 1919, 
apărarea

După înfrîngerea revoluției ungare, 
încercă, la Viena, apoi la Praga, 
să-și continue studiile. Nu și le-a 
putut termina, însă, fiind absorbit 
de pasiunea pentru activitatea revo
luționară.

în anul 1922 se reîntoarce în țară, 
îl aflăm, mai întîi la Satu Mare, 
apoi la Oradea, Timișoara și în alte 
localități ale Transilvaniei.

Era perioada cînd, după crearea sa, 
Partidul Comunist Român își dezvol
ta activitatea organizatorică, politică 
și ideologică, afirmîndu-se pe arena 
vieții politice românești ca cel mai 
consecvent apărător al intereselor 
maselor muncitoare, al drepturilor și 
libertăților democratice pentru în
tregul popor. Se organizau atunci 
secțiile locale legale ale partidului; 
cercurile de tineret se înmănuncheau 
în Uniunea Tineretului Socialist, de
venită în 1924 Uniunea Tineretului 
Comunist.

In rîndurile tineretului comunist 
își desfășoară în acești ani Ion Fo
nagy activitatea sa revoluționară. Se 
dovedește a fi un destoinic și energic 
agitator, propagandist și organizator 
al tineretului muncitor din Valea 
Someșului.

Pentru calitățile sale este primit 
în anul 1923 în Partidul Comunist 
Român care reunea în rîndurile lui 
pe cei mai buni fii ai poporului, pe 
cei mai hotărîți luptători revoluțio
nari, indiferent de naționalitate. Cu- 
rînd i se încredințează sarcini de 
mare răspundere : instructor al Co
mitetului Central al P.C.R. și orga
nizator al presei comuniste din 
Transilvania, care avea misiunea să

puterii 
ungare 

îl găsim 
revoluției.

militînd activ în

EXEMPLUL
(Ui ’mare din pag. J)

propage linia parti\, , -
zeze masele la lupta x*! ’ s,a. 
ploatării și asupririi, î®?* riva .e?“ 
mai bună a poporului ?. viaț? 
dată cu scoaterea partidui?c-ltor'.. ° 
galitate. primește și sarcina^11 lie“ 
ocupa de organizarea activity,.3 ?e 
noile și grelele condiții care V, ln 
mat. Astfel, în 1925, capătă misisur“ 
pe care o duce la bun sfîrșit, deea’ 
organiza una din tipografiile ilegir 
ale partidului, la Tg. Mureș.

ore p<° care le petrece în slujba so
cietății. Pentru că în „8-ul producției" 
avem, în fiecare om, doi: individul 
Georgescu' sau Stănescu și instituția 
respectivă. jFără a admite că un indi
vid poate fi necivilizat, sîntem, în 
orice caz, lnfln.it mai pretențioși față 
de instituție).

La plecare, îl înitrebăm din ușă pe 
tovarășul Dumitriu :

— De ce are acest (.aspect clădirea 
ministerului 7

— După cum ati văzuxț. se fac 
reparații.

Așa e. $1 chiar dacă ne deranjează 
prezența sacilor de nisip și a văruitul, 
o explicăm ; dar nici o reparație fru 
poate justifica chiștoacele și hîrtiil- e 
de pe scări sau geamurile nespălate 
de cine știe cînd. Cerîndu-le — și 
foarte bine fac că le cer — lucră
torilor din comerț să aibă o atitu
dine civilizată, funcționarii minis
terului ’ar trebui să le servească, 
înainte de toate, un exemplu,

★
— Care este valoarea exemplului 

în acțiunea de întărire a comportării 
civilizate 7 — l-am întrebat pe to
varășul conf. univ. Paul Fopescu- 
Nerpanu.

— ?undamentală. La urma urme
lor, ct este această acțiune decît un 
act edu'ativ ? Or, se știe bine, este 
un adevlr curent, că nici o predică 
din lume, nu va face dintr-un copil 
un om de treabă, dacă cel care i-o 
ține, tatăl tău, de exemplu, nu va 
dovedi^ prin comportarea sa cotidi
ană că este, în primul rînd, el, 
posesorul calită-.ilor pe care le re
comandă cu atîta stăruință. Exem
plul, exemplul, exemplul — iată 
cheia oricărei educații

— Adică problema muielului...
— întocmai. Spiritul de civilizație 

prezintă o infinitate de htete ; el 
este un permanent examen h care 
este supusă întreaga societate de 
către ea însăși. Trebuie ca tot ceea 
ce reprezintă manifestări ale sa'e 
să fie evidențiat, să fie stimulat.. Și 
invers, să fie sancționată prompt 
orice manifestare negativă. Avem 
nevoie de modele pe care să le pro
pagăm și avem nevoie de intransi
gență față de modelele negative.

— Școala are aici un rol impor
tant.

— Indiscutabil. Aș spune mai 
mult : este principalul factor de pro
pagare și fortificare a spiritului ci
vilizat.

(„Civilizația — ne scrie cititoarea 
noastră Elena Botez, din București 
— coordonatele care o caracteri
zează, ar trebui să se predea în școli 
începînd din clasele elementare").

Despre rolul opiniei publice ne-a 
vorbit tovarășul profesor Vasile Po- 
peangă din Arad :

— Opinia publică, formă a con
științei colective, are de multe oh 
reacții prompte în fața unor maxi- 
festări negative. Alteori, nu.

— De ce 7
— Aș enumera aici o serie de fac

tori : primul, indiferența. Ea are un 
rol nociv în toate compartimentele 
vieții, dar aici este, parcă, și mai 
nocivă. Un om poate fi indiferent 
pentru că nu are discernămîntul res
pectiv, pentru că el însuși făptuiește 
acte necivilizate. Fi nu este afectat 
nici o clipă de o manifestare huliga
nică ; cum să nu fie indiferent 7 In 
el nu se trezește reacția legitimă^ de 
apărare pentru că : ar însemna să se 
apere de ej însuși. Altul este in
diferent nu fiindcă nu ar avea cri
terii, ci fiindcă „filozofia" Iui de 
viață îi comandă „nu te băga, nu 
te amesteca". Aceștia sînt exemple 
triste de auto-anulare cetățenească.

în toți acești ani. Ion Fonagy sdy 
dovedește a fi tipul revoluționarului 
dîrz, care pentru a-și îndeplini în
tocmai și la timp sarcinile încredin
țate nu se cruța, nu se dădea în 
lături de la nici un sacrificiu. Cît 
timp a activat liber, putea fi întîlnit 
cînd la București, cînd la Oradea, 
Satu Mare, Arad, Brașov, Timișoara 
și din nou în Capitală pentru a ra

porta și a primi 
EBHimuBiimaauaam noi sarcini, noi 

misiuni revoluțio
nare.

Dintr-o întîm- 
plare .nefericită, 
la începutul anu
lui 1926, tipogra
fia de la Tg. Mu
reș a fost desco
perită de poliție. 
Tipograful și au- 
pregătite pentrutorul manifestelor 

tipar au fost arestați. Consiliul de 
Război l-a condamnat pe Ion Fonagy 
la 5 ani închisoare.

La „Doftana", unde este întemni
țat. luptătorul Ion Fonagy își conti
nuă activitatea revoluționară căreia 
i se dăruise cu trup și suflet. Deși 
slăbit și bolnav, el își îndeplinește 
cu cinste sarcina de propagandist al 
cercului de studii din închisoare. 
Cei care au fost atunci împreună cu 
el își amintesc cu admirație de. cu
noștințele temeinice ale tînărului co
munist, de talentul său în a impar- 
tăși tovarășilor de detențiune, în 
tr-un chip accesibil, atrăgător, pre 
țioasele învățăminte cuprinse în lu 
crări clasice ale marxismului ca 
„Anti-Duhring". „Sfînta Familie 
ș.a. Activitatea sa revoluționară n-: 
încetat, de fapt, decît o dată ci 
completa sa epuizare fizică, datorat: 
condițiilor inumane de la „Doftana' 
Eforturile organizației de partid dii 
închisoare și ale tovarășilor din a 
fără de a-1 interna în spitalul di> 
Cîmpina și a-1 salva au fost zadar
nice. La 1 aprilie 1929. viața comu
nistului Ion Fonagy s-a stins.

Scurta viață a acestui înflăcăra 
luptător revoluționar — la moarti 
abia împlinise vîrsta de 28 de ani — 
a fost însă plină, bogată,ica pu,tih< 
altele, prin neobosita muncă'''» 
șurată cu abnegație în slujba^.'«Ve' 
mari și înflăcărate idei — -fiseea t 
eliberării maselor muncitoare_ d< 
exploatare 
chipată pe 
minoasă a 
azi.

și asuprire. Idee întru, 
deplin în realitatea lu- 
României socialiste d«

N. G. MUNTEANU

Neopunînd manifestărilor necivili-* * 
zate nici o rezistență, ei ajută la pro
liferarea acestora.

Un alt factor este teama pe care o 
manifestă destui atunci cînd este 
vorba de curmarea unor atitudini 
necivilizate. Să luăm exemplul scap,, 
dalagiilor; oamenii au o aversiun 
firească față de ei și nu se ames
tecă dar, socotesc eu, aici trebuie c? 
fiecare să-și impună ca o dato.,.'ț 
civică învingerea repulsiei pe care • ) 
simte. Să se considere, în minutele 
acelea, în serviciul comandat al so
cietății.

Aș vrea să subliniez un aspect im
portant din punct de vedere socio
logic : opinia publică se încheagă în 
jurul a două-trei nuclee. Este nevoie 
ca într-un colectiv neorganizat (cum 
sînt, de pildă, călătorii dintr-un 
autobuz — spre deosebire de o bri
gadă sau de o grupă studențească) 
sâ' intervină un element sau două 
mai active care să polarizeze în juț 
rul lom întregul grup. Să nu uităm 
că încăilcările normelor de conduită 
socială siînt, în general, făcute în-r 
tr-un spirit .agresiv. Ei bine, „tăriei" 
negative trebU’îe să i se opună o 
„tărie" de cel p uțin același grad, dat 
cu semn schimlhat. Acesta este ros
tul factorilor actJ.vi, mobilizatori ai 
opiniei publice.

Tot despre rolul opiniei publice, al 
mijloacelor de influențare cetățe
nească ne-a vorbit tovarășul Paul 
Florea, președintele . judecătoriei 
sectorului 3 al Capitalei .•

— Toată practica noastmă judecă
torească ne duce la constatarea că 
principala stavilă împotriva mani
festărilor spiritului necivilizat c 
constituie opinia colectivă, fie cea 
de la locul de muncă, din bloc, din 
cartier. Dintre nenumăratele con
flicte pe care le rezolvă justiția, o 
mare parte ajung aici pentru că nu 
a intervenit la timp riposta celor 
care erau cei mai îndreptățiți să . 
facă : tovarășii de muncă, prietenii 
vecinii. într-un cuvînt, pentru că 
spiritul cetățenesc a avut carențe 
într-un loc sau altul. într-o zi sau 
alta.

— Ce măsuri concrete preconizați 
în această privință 7

— O măsură de înaltă valoare eâ 
iucativă s-a luat prin mărirea atri- 
brijilor comisiilor de judecată. Este . 
o fermă de organizare a opiniei pu-‘ . 
blice care dă roade dintre cele mai 
îmbucurătoare.

O a doua măsură pe. ^e aș 
coniza-o ar fi codificarea Vane', 
funcționarilor publici, adopta. ' J'1 
unui statut. Spun aceasta dcoarec- 
relațiile dintre instituții și public 
prezintă o mare importanță în pro
blema despre care discutăm. Noi 
fintem uneori puși să dezlegăm în 
instanță lucruri încîlcite de către un 
funcționar, încîlceli pentru care el, 
adesea, nu răspunde.

★
Profilaxia și terapeutica manifes

tărilor necivilizate — iată un subiect, 
de o permanentă actualitate. Sinteti- 
zînd, am spune că toate acțiunile ce 
se degajă din aceste obligații con
tinue ale societății se reduc, în cele 
din urmă, la străduința de a face din 
normele generale sie societății nor
mele fiecărui om în parte. Societatea 
socialistă așează la loc de cinste 
preocuparea pentru desăvîrșirea 
tuturor membrilor ei; eforturile 
partidului nostru se îndreaptă spre 
a crea asemenea condiții de trai și 
spirituale incit normele înaltei ci
vilizații să intre cît mai profund și 
mai organic în cotidianul, cu
rentul vieții noastre. Iată cărei sar
cini de onoare îi sînt dedicate toate 
zilele noastre de muncă, toate pre
ocupările noastre, toate orele noas
tre.

lnfln.it
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sa 
fel de 
acelor 
se

am mutat centrul in- 
în întreprinderi din 
TR. SEVERIN. Discu- 
cu ing. Aurelian Bog-

mașină 
comandă

adunată — 40 
— urma să fie

cel 
timp restanțele să fie 

Important este ca,

ÎN JUDEȚUL OLT

Nimic nu 
în regu

la stergă-

Nici pînă azi, 
topitoria din 

n-a ridicat

Tr. Severin 
se ardă

cu 
program (reali
zată la 
prinderea 
talul roșu"
Cluj) execută 
mecanizat o o- 
perație deosebit 
de delicată : 
tricotarea dege
telor de mănuși

Semănînd cî- 
a-
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Convorbire cu tov. ALEXANDRU PANAIT,
director în Ministerul Industriei Ușoare

ușoară, ramură care 
>zvoltare accentuată în

iului 
■, ne 
ăfir- 
cum 

aitol- 
>ace- 

cu 
u au 

ă luni
- anului, planul operativ eșalonat 

comun acord cu I.R.T.A. prevedea 
nsportarea a 24 000 tone lemn. S-a 
lizat doar 13 000 tone. Ce să mai

; de I.M.T.F. ? Dintr-un plan de 
. o' tone a realizat 3 200 tone.

... 10 la suta".,_v
este pentru prima oară cînd 
dnuă întreprinderi nu-și în- 

■;Sc obligațiile. contractuale 
de I. F. Jiblea. Totuși, ele nu 
st smulse din inerție. Credem 
intervenție hotărîtjî din partea 

.orurilor de resort pentfu activizarea 
acestor unități este mai oportună ca 
orieînd.

Din Vîlcea 
vestigațiilor 
MUNICIPIUL 
tăm mai întîi 
dan, secretar cu probleme economice 
al comitetului municipal de partid.

— Deși majoritatea întreprinderi
lor, printre care fabrica de confec
ții, întreprinderea de morărit și pa
nificație, fabrica de produse zaha
roase, și-au îndeplinit și depășit sar
cinile de plan — ne spune dînsul — 
totuși persistă unele restanțe, mai 
dies la producția marfă vîndută și 
încasată. Și aceasta, din cauza stării 
de lucruri de la uzina de 
șantierul naval.

Mergem la UZINA DE 
TR. SEVERIN. Liniile

după datele firmei Necchi, obțineau 
anual 6 milioane bucăți de calitate 
superioară. O cifră care, la început, 
părea de domeniul irealului, dar 
care trebuia atinsă fără nici o în
tîrziere în întreprinderea bucureș- 
teană. în acest scop, specialiștii fa
bricii nu numai că au trecut la 
dotarea fiecărui loc de muncă cu 
unele dispozitive, specifice fiecărei 
operații — proiectate și executate 
în cadrul întreprinderii — dar au 
înlăturat tot ceea ce era de prisos 
în organizarea producției, tot ceea ce 
frîna creșterea productivității mun
cii și au conceput aplicarea unor 
tehnologii perfecționate și a unui 
flux tehnologic mai rațional. Rezul
tatele : în acest an, pe un spa
țiu de producție mai mic decît cel 
prevăzut inițial, fabrica bucureș- 
teană va produce 10 milioane cămăși 
de calitate superioară.

Asemenea comparații cu efecte po
zitive s-au făcut și în domeniul in
dustriei pielăriei și încălțămintei. 
De data aceasta, între întreprinderi 
similare din țară- întreprinderea 
„Banatul" din Timișoara realiza 900 
perechi pantofi în opt ore, de bună 
calitate, în timp ce „Ardeleana" din 
Alba Iulia producea doar 850 pe
rechi pantofi, de o calitate medie, 
în aceeași cantitate de timp. 
După studii și confruntări, cei 
de la „Ardeleana" au mărit 
coeficientul de încărcare a ben
zii de lucru de la 0,786 la 0,984, 
prin optimizarea vitezei de înain
tare a benzii, amplasarea mai bună 
a locurilor de muncă și eliminarea 
unor mișcări inutile, pe care ni
meni nu le „văzuse" pînă atunci. în 
această competiție pentru o înaltă 
productivitate a muncii au fost an

inate apoi și fabricile „Dîmbovița" 
"căra roșie" din București, cu 

la bandă sub cea a „Ba- 
"’cît și aici s-a dovedit 

; nefolosite de ri- 
; Iului muncii.

■=ens nu în- 
m nimic 

■ r-es-

Totodată, multe din 
produsele uzinei sînt 
cunoscute si apreciate 
azi în aproape 30 de 
țări. Dacă în urmă cu 
un deceniu, oamenii 
uzinei — printre care 
Virgil Saveliuc, Cris
tina Hotineanu, Ernest 
Vaculic, Mircea Sla- 
vinschi, Dumitru Geor
gescu — trăiau emo
ția primei șarje 
relon românesc, 
tăzi, multi dintre 
sînt ingineri, specia
liști si operatori chi- 
miști de înaltă califi
care.

La ora jubileului — 
10. rapoartele uzinei 
consemnau: de la în
ceputul anului și pînă 
la 22 martie, realiza
rea unei producții su
plimentare în valoare 
de 11 milioane lei. li
vrarea în plus la ex
port a unor mărfuri 
în valoare de 3 mili
oane lei. ceea ce în
seamnă că angajamen
tele primului trimes
tru au fost îndeplini
te si depășite.

Recent, chimiștii Să- 
vinestiului au aniver
sat un deceniu de la 
elaborarea primei șar
je de relon românesc. 
„Bilanțul" acestui mo
ment este impresio
nant : valoarea pro
ducției globale pe an
samblul întreprinderii 
este de 10 ori mai ma
re decît cea realizată 
in anul inaugural, iar 
gama sortimentală s-a 
îmbogățit 
numărînd 
ticole cu 
lizări în 
„Relon", 
„Melană", 
de rezonanță, 
înmănunchează roade
le petrochimiei. du
pă cum relon II și 
relon III — alături de 
instalațiile de capro- 
lactamă. de fire pen
tru rețele cord si de 
melană — sugerează 
vastele retorte indus
triale în care resur
sele tării capătă noi 
valențe în procesul 
valorificării lor supe
rioare.

mice și naturale, au executat 4—5 prașile. 
Drept rezultat, membrii acestei cooperative 
au obținut, în medie, 3 140 kg boabe la hec
tar. în condiții de climă și sol asemănă
toare cooperatorii din Sinești, Movileni și 
Icoana au relizat însă doar 750—900 kg de 
porumb la hectar. Motivul ? Nu au efectuat 
lucrările agricole în termenul optim, potrivit 
indicațiilor date de specialiști. Faptul că la 
cooperativa agricolă din Sinești s-au obținut 
doar 838 kg la ha se datorește, în cea mai 
mare parte, neaplicării măsurilor agroteh
nice. în toamnă, din cele . 1 500 ha destinate 
culturilor de primăvară au fost arate doar 
300 ha : semănatul s-a făcut cu întîrziere, 
s-au administrat îngrășăminte pe suprafețe 
restrînse. iar prășitul s-a făcut numai o 
dată sau cel mult de două ori.

Exemplele citate evidențiază posibilitățile 
mari care există în județul Olt pentru spo
rirea producției. Aceasta depinde, bineînțeles, 
de organizarea judicioasă a muncii, în așa 
fel încît să se asigure aplicarea întregului 
complex de măsuri agrotehnice. Tocmai de 
aceea comitetul județean de partid a inițiat 
numeroase studii menite să pună în valoare 
posibilitățile amintite și, pe această cale, să 
se obțină producții tot mai mari.

S-a urmărit, în primul rînd, orientarea mal 
bună a producției în cooperativele agricole, 
în scopul dezvoltării acelor 'sectoare și ac
tivități pentru care există cele mai bune 
condiții naturale și economice. Unitățile care 
au deficit de brațe de muncă, bunăoară, au 
fost îndrumate să se orienteze spre acele 
culturi și sectoare care pot fi mecanizate 
într-un procent ridicat. Ținînd seama de 
aceste recomandări, cooperatorii din Sinești, 
Icoana. Potcoava etc. au însămînțat, în 
toamna trecută. în afară de grîu cîte 
600—800 hectare cu orz. în total, pe județ, 
au fost semănate 40 000 ha cu orz. Avînd în 
vedere faptul că această cultură este meca
nizată în proporție de 100 la sută, că orga
nele. județene au asigurat unităților res
pective soiuri corespunzătoare și cantități 
importante de îngrășăminte, pe terenurile 
respective se voi’ obține producții bune atît 
de boabe, cît și masă verde. în plus, 
după orz, se va semăna încă o cultură, ceea 
ce va asigura cantități mai mari de furaje 
pentru animale.

Pentru valorificarea mai eficientă a fon
dului funciar, în cursul anului 1968 au fost 
identificate toate terenurile care se pre
tează a fi cultivate cu viță de vie și 
pomi fructiferi. De comun acord cu condu
cerile unităților agricole s-a stabilit ca pă- 
mîntul nisipos sau situat pe pante impro
priu culturii cerealelor, să fie destinat vi
ticulturii și pomiculturii. Se preconizează ca, 
pînă în 1980, plantațiile pomi-viticole să spo
rească cu încă 40 000 de hectare.

O preocupare de seamă a organelor ju
dețene este și aceea de a mări suprafața 
agricolă prin desecări, îndiguiri, defrișări, 
desființarea drumurilor inutile etc. Numai 
prin desecarea lacului Potelu se scontează 
pe creșterea suprafeței agricole cu încă 
11 000 ha, urmînd ca restul de 3 000 ha să 
fie amenajate pentru piscicultură. Această 
problemă e încă în fază de studiu, dar sus
cită toată atenția din partea organelor de 
resort.

întrucît teritoriul județului este străbătut 
de apele Dunării, Oltului și Oltețului, există 
mari posibilități pentru extinderea suprafețe
lor irigate. Studiile întreprinse de organele 
agricole și măsurile întreprinse vor face ca 
suprafața irigată să crească de la 42 000 ha, 
în prezent, la circa 250 000 ha în 1980. Primii 
pași în această direcție vor fi făcuți încă 
în 1969, cînd vor fi amenajate pentru irigat 
alte cîteva mii de hectare.

în prezent se desfășoară o activitate in
tensă pentru a se pune o bază temeinică 
producției din acest an. Au fost fertilizate 
74 000 ha cu grîu, 16 200 ha cu orz și 22 000 ha 
pentru culturile din primăvară. Pentru con
tinuarea acestei acțiuni a fost administrată 
în perioada de iarnă pe suprafețele cultivate 
cu cereale păioase cantitatea de 15 500 tone 
ingrășăminte azotoase. în vederea asigurării 
unor producții mari de legume timpurii sînt 
necesare 90 ha de răsadnițe, la care se lu
crează intens. Pentru aceasta s-au asigurat 
și transportat 15 240 tone gunoi de grajd, 
940 mc de prefabricate, cantități însemnate 
de rame și geamuri și sînt în construcție 
50 ha de solare.

Toate aceste măsuri vor duce în mod cert 
la creșterea veniturilor cooperativelor agri
cole și, implicit, ale membrilor lor, la spo
rirea contribuției acestor unități, la satis
facerea necesităților mereu crescînde de pro
duse agricole ale economiei noastre națio
nale.

în ultima vreme, în județul Olt, la fel 
ca și în celelalte județe din țară, au avut 
loc profunde transformări economice și so
ciale. La baza acestora stau politica parti
dului de dezvoltare multilaterală și armo
nioasă a tuturor zonelor țării, investițiile 
alocate de stat pentru creșterea bazei eco
nomice a județului, munca harnică a lu
crătorilor din industrie și agricultură. în 
actualul cincinal, de exemplu, au fost alo
cate pentru dezvoltarea industriei și agri
culturii, a științei și culturii, precum și a 
altor sectoare de activitate. 4,6 miliarde lei. 
Ca urmare a investițiilor destinate dezvol
tării bazei tehnico-materiale a agriculturii, 
această ramură cu pondere însemnată în 
economia județului dispune în prezent de 
un bogat parc de tractoare și mașini agri
cole, de mijloace de transport tot mai nu
meroase. Au sporit și cantitățile de îngrășă
minte chimice folosite, de insecticide și fun
gicide. Au cunoscut o mare extindere lucră
rile hidroameliorative. .La ora actuală, în ju
deț există mai bine de 40 000 de hectare 
amenajate pentru irigat. De asemenea, s-au 
dezvoltat pomicultura, viticultura, legumi
cultura, zootehnia și sectoarele anexe ale 
cooperativelor agricole. Evident, toate acestea 
au creat condiții optime pentru sporirea pro
ducției.

Chiar în condițiile de secetă din 1968, ță
ranii cooperatori și lucrătorii din întreprin
derile agricole de stat, dînd dovadă de 
multă pricepere și folosind din plin mij
loacele de care dispun, au obținut recolte 
medii mulțumitoare. La grîu, o producție 
medie la hectar de 1 448 kg, iar la porumb — 
de 1 519 kg. Ca urmare, au fost livrate sta
tului 117 000 tone de cereale și cantități în
semnate de alte produse agricole.

Rezultatele obținute pînă acum nu epui
zează însă nici pe departe marile rezerve 
de care dispune agricultura județului în ce 
privește sporirea producției. Acest lucru esto 
demonstrat convingător de rezultatele acelor 
cooperative agricole care, folosind judicios 
forțele materiale și umane de care dispun 
și aplicînd o agrotehnică corespunzătoare, au 
obținut producții mult superioare față ds 
media realizată pe județ, ca și de diferențele 
mari de recoltă dintre o ’ unitate și alta. 
Cooperativa agricolă din Stoicănești, bună
oară, a obținut cîte 2 752 kg de grîu la hec
tar. Rezultate asemănătoare există și la 
celelalte culturi, ca și în sectorul zootehnic. 
Cu tot anul secetos, aici s-au realizat cîte 
3 000 litri lapte de la fiecare vacă furajată, 
iar din veniturile de 15 milioane lei, 38 la 
sută provin din creșterea animalelor. în 
fiecare an s-au oprit cei mai buni produși 
pentru prăsilă. așa încît, în prezent coopera
tiva dispune de animale care dau producții 
foarte bune. Concomitent s-a acordat o aten
ție deosebită alegerii și permanentizării ca
drelor de îngrijitori de animale, asigurării 
furajelor de.calit^te. și îndestulătoare.

Semnificativă în ce privește posibilitățile 
de sporire a producției agricole este și ex
periența cooperatorilor din Scornicești. Pe 
terenurile cultivate cu porumb ei au efectuat 
arăturile la timp și de calitate, au adminis
trat însemnate cantități de îngrășăminte chi-

necontenit, 
azi 50 ar- 
largi uti- 
economie. 

„Relontex", 
sînt nume 

care

metri Ia care sînt folosite diferite 
mijloace tehnice. în continuare, s-au 
inițiat cursuri pentru cadre de condu
cere și specialiști din întreprinderi, 
cu care prilej, pe baza unor date 
certe, furnizate de practică, de ex
periența avansată autohtonă sau 
străină, s-au dat îndrumări compe
tente referitoare la mai buna orga
nizare a locurilor de muncă și pro
gramarea producției, la mijloacele 
legate de creșterea sistematică a 
productivității muncii.

Ca să răspund și la problema re
cuperării restanțelor în domeniul 
sporirii productivității muncii, tre
buie să spun că — într-adevăr — 
•poate că nu întotdeauna ne-am în
dreptat atenția spre chestiunile 
„cheie", principale și nici nu am in
tervenit întotdeauna operativ atunci 
cînd în unele întreprinderi s-a ma
nifestat o slabă inițiativă și preo
cupare pentru a prelua experiența 
pozitivă acumulată în alte părți. Mă 
refer, de pildă, la Fabrica de sticlă
rie „Prahova", Fabrica de tricotaje 
din Brașov și la întreprinderea 
„Timpuri Noi" — tot din Brașov. Nu
mitorul lor comun devenise reali
zarea sarcinilor de plan și doar atît. 
De găsirea posibilităților suplimen
tare de sporire a productivității 
muncii se ocupau prea puțin, nu se 
străduiau decît în mică măsură să 
folosească experiența altora. Nici 
nu se putea altfel, din moment ce 
în aceste întreprinderi acțiunea de 
organizare superioară a producției 
și a muncii se desfășura nesatisfăcă
tor. în ultimul timp, însă, și în aceste 
fabrici s-a observat o concentrare a 
eforturilor pentru atragerea în cir
cuitul economic a rezervelor exis
tente, pentru a ridica nivelul pro
ductivității muncii.

Ne-am notat, în continuare, că în 
acest an forurile de resort din Minis
terul Industriei Ușoare își intensifică 
preocupările îndreptate spre creș
terea necontenită a productivității 
muncii — indicator esențial al efici
enței economice. Important este 
ca intervenția specialiștilor ministe
rului să fie cît mai eficace, să ducă 
la impulsionarea comitetelor de di
recție și a colectivelor de întreprin
deri în activitatea de creștere a ran
damentului muncii prin fructificarea 
din plin a potențialului tehnic și 
uman existent în unitățile din aceas
tă ramură.

• Neîntîrziat și fără 
menajamenteI

„Nu sînt specialist 
desăvirșit în domeniul 
mecanicii auto — ne 
scrie ing. I. Perșina- 
ru. de la C.A.P. din 
Goicea Mare — dar 
în cei 14 ani de cînd 
lucrez îtj. agricultură 
pot spune că am în
vățat măcar... abece
darul mecanicii auto". 
Ce îl determină pe 
corespondentul nostru 
să fie asa de modest, 
dar și de indignat ? 
„Odiseea" celor 
autocamioane ale 
perativei trimise 
luna februarie a. 
reparație capitală.

...Două din ele (S.R. 
131 „Carpați") au în
treit pe porțile între
prinderii de reparații 
auto nr. 5 din Cluj. 
Si iată cum au ieșit. 
Unul cu un 
foarte uzat, cu 
ria înlocuită, 
încărcată, cu 
numeroase defecțiuni 
— încît. șoferul tri
mis să-l ad.ucă în 
cooperativă a ră
mas pe drum, ime
diat ce a plecat din 
Cluj. Al doilea auto
camion a suferit 
„transformări" mai 
grave. I s-a luat re
zervorul de benzină 
bun și i s-a pus u- 
nul spart, i ș-a înlo
cuit caroseria cu alta 
dărîmată. 
mai este 
lă. de ____
toarele de parbriz, la 
frînă și pînă la cu-

tia de viteze — care 
se blochează. Cel 
mai mult a avut de 
suferit, însă, autoca
mionul S.R. 101. care 
la I.R.A. Timișoara a 
fost realmente dis
trus. Pur și simplu, 
la recepție, șoferul nu 
l-a mai recunoscut, 
decît după. cauciucuri 
și bușonul de la re
zervorul de benzină. 
In rest, totul s-a me
tamorfozat. S-au înlo
cuit sasiul si motorul, 
cabina si caroseria, 
arcurile. * ' ’ '
s-au pus

Cînd 
cele trei 
ne, pierd __  ...
tități industriale, 
ferii nu au cu 
să se mai un 
volan. Matrapazlîc 
practicate de 
două întreprinder 
Cluj 
au 
tiva 
lei. Cui i s-au în 
nat 
dislocate de 
trei 
Oare 
respective sînt o 
să fără stăpîn", 
se practică înșe 
nea pe față a 
care apelează la 
viciile lor ? Ne 
liem întrebărilor 
se de corespont 
nostru și cerer ■ 
organele în drei 
acționeze neînt 
si fără menajam

si caroseria, 
în locul lor 
fiare v~~ 
funcțior. 
autocan 
ulei în

și Timi 
costat coo 

peste

subansan 
pe 

autocamic 
întreprins

■Ut, 
în 

< zelul 
) ici si- 
ă, fa- 
produ- 
anumit 

cu 57,1 
în vreme 

.“ din

mai 
există d;. 
puține căzu, 
productivității i... 
milare 
brica 
ce 
fel de țesătură 
om/ore manoperă specifică, 
ce întreprinderea „Dorobanțul' 
Ploiești produce aceeași cantitate cu 
65,7 om/ore manoperă specifică. Sau 
Fabrica de confecții din Brăila 
duce cămășile bărbătești din 
medii cu o manoperă specifică 
0,80 ore pe bucată, în timp ce Fa
brica de confecții și tricotaje Bucu
rești produce același.articol cu o ma
noperă specifică de numai 0,57 ore 
pe bucată. Sînt cazuri, cred, destul 
de pilduitoare pentru a demonstra 
că nici pe departe nu s-a școs totul 
din ceea 
o analiză 
muncii.

românești 
„Libertatea 

100 metri dintr- ji, 
de lînă

ce ar putea oferi practicii 
comparată a productivității

— In ce măsură se 
volta, în continuare, 
tatea de documentare 
economică și, mai ales, 
va proceda în vederea 
rării rămânerilor în urmă la in
dicatorul productivitatea mun
cii ?

— Recent, multor întreprinderi li 
s-au transmis tabele cu indicatori 
comparativi ai unităților economice 
privind manopera specifică la dife
rite operații și produse, productivi
tatea muncii, gradul de utilizare a 
capacităților de producție și para- Florea CEAUSESCU

P. DANESCU

locurile de muncă sînt blocate 
scheletele vagoanelor neterminate. De 
respectarea unui flux tehnologic 
normal al procesului de producție 
nu poate fi vorba. Pînă la data de 
18 martie, din 600 vagoane de cale 
ferată, cît trebuiau expediate în pri
mul trimestru beneficiarilor, uzina a 
livrat numai 225.

— Aprovizionarea defectuoasă cu 
materii prime si materiale constituie 
principala cauză a acestei situații —

cît trebuia să ni se livreze, în mod 
eșalonat, pe întreg trimestrul I".

— Nu ați cerut sprijin forului dv. 
de resort ?

— Cum să nu. Ministerul cunoaș
te foarte bine situația uzinei. Au fost 
trimiși delegați, au venit în uzină 
chiar un adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de mașini și un 
adjunct al ministrului economiei fo
restiere. Am primit toate asigurările 
că vom fi sprijiniți.

gotexul. Ambele ministere, însă, nu 
au privit cu destulă seriozitate pro
blema și nu au luat măsuri eficiente 
în vederea fabricării acestui ma
terial.

Că forurile de resort ale M.I.C.M. 
întîrzie să intervină cu măsuri ho- 
tărîte se desprinde și din situația 
creată ia ȘANTIERUL NAVAL, tot 
din Tr. Severin. Acesta nu și-a rea
lizat integral anul trecut planul la 
producția globală și la producția

pe director să 
pe larg această 
Directorul, vădit

ne-a declarat ing. Vasile Bacalu, di
rectorul uzinei.

L-am rugat 
ne descrie mai 
stare de lucruri, 
stînjenit, a căutat să justifice, să 
motiveze situația, afirmînd că atît. 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, cît și alte ministere care 
colaborează la aprovizionarea uzinei 
ar fi depus eforturi în această di
recție. Pînă la urmă, directorul ne-a 
spus : „Printre materialele mai im
portante și în cantitățile cele mai 
mari, care ne țin în loc cu producția, 
aș enumera tegotexul și cheresteaua 
de răștooase. Astfel de produse sînt 
furnizate de întreprinderi aparținînd 
Ministerului Economiei Forestiere. 
Pînă la 18 martie, uzina a primit nu
mai 263 m.c. de tegotex. din 680 m.c.

— După vizita delegaților ministe
relor și a celor doi adjuncți de mi
niștri, s-a înregistrat un reviriment 
în aprovizionarea uzinei ?

.— Deocamdată nu se poate spune 
că situația aprovizionării este mai 
hună, dar ministerul a făcut tot ce-i 
sta în putință. Problema, este mult 
prea complicată...

în ce constă această „complica
ție" am aflat la comitetul de partid 
al municipiului Tr. Șeverin. Pentru 
a se traduce în viață indicațiile con
ducerii de partid si de stat cu pri
vire la economisirea lemnului, Mi
nisterul Economiei Forestiere de co
mun acord cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini au prevăzut 
ca la uzina din Tr. Severin, la 3 000 
vagoane de marfă să fie folosit te-

marfă vîndută și încasată. în primul 
trimestru a.c. se părea că s-au tras 
învățămintele necesare, că lucrurile 
au intrat pe făgașul cel bun. E ade
vărat, la principalii indicatori, sar
cinile de plan s-au realizat. Dar. în
suși directorul șantierului, ing. Lu
cian Mititelu, recunoștea : „A fost un 
plan mai mic, La defalcarea trimes
trială s-a ținut cont de timpul nefa
vorabil și de condițiile de lucru. în 
aprilie, însă, nu văd cum o să reali
zăm planul".

— Ce vă face să adoptați această 
atitudine pesimistă ? — l-am întrebat 
noi pe director.

— Sarcinile sporite întrec posibili
tățile șantierului — ne-a răspuns. 
Planul de producție nu este acope
rit cu forța de muncă necesară.

Sînt oare plauzibile aceste justifi-

cari ? în ziarul nostru din 7 decem
brie anul trecut am amintit despre 
neajunsurile existente aici. Atunci a- 
rătam că realizarea investițiilor ce 
se efectuează pe acest șantier ar 
trebui să se desfășoare în strînsă 
concordanță cu îndeplinirea sarcini
lor de producție. Nu s-a întreprins 
mai nimic în acest sens. Comitetul 
de direcție al șantierului naval a 
înaintat, în luna decembrie anul tre
cut, ministerului un memoriu în care 
se amintește detaliat situația difici
lă a investițiilor și realizării planu
lui. Dar nici semnalele critice și nici 
memoriul nu au avut darul să acti
vizeze pe cei în drept să ia măsuri 
corespunzătoare.

★
Este de așteptat ca și aceste 

cîteva unități industriale, rămase în 
urmă față de avîntul general în în
deplinirea planului și a angajamen
telor, să-și găsească neîntîrziat ca
dența. în acest scop comitetele de 
direcție din aceste întreprinderi au 
îndatorirea de a mobiliza susținut co
lectivele pentru ca în 
scurt 
cuperate.
acest teren, inițiativa colectivelor, a 
comuniștilor, a organizațiilor de 
partid, hotărîrea lor de a lichida 
orice deficiență să se afirme din plin. 
Este, totodată, oportun ca organele ---- ----i.'.l -X nu maj 

compro- 
ministere 

complac în

județene de partid 
admită nici un 
mis din partea 
de resort care 
a tolera neajunsurile, în a face pro
misiuni formale, cerîndu-le să acor
de tot sprijinul unităților din subor
dine. Nici un efort nu trebuie precu
pețit pentru a se asigura realizarea 
ritmică, exemplară a planului și a 
angajamentelor în fiecare întreprin
dere.

întreprinderile eco
nomiei forestiere sînt 
mai puțin virtuoase în 
domeniul economisirii 
combustibilului. Une- 
le_ din ele ard la 
păcură cu nemiluita! 
Cum e cazul la C.I.L. 
Tr. Severin. De unde 
această predilecție cos
tisitoare pentru econo
mia națională ?

La întrebare, 
primit un răspuns do
cumentat din partea 
ing. Traian N. Iones- 
cu, director general 
adjunct în Ministerul 
Economiei Forestiere. 
Se desprinde. din 
răspuns, că de fapt la 
C.I.L. ~ 
trebuia să 
lignitul și nu păcura 
$i că în acest scop au 
fost construite insta
lații speciale. Instala
ții care... ruginesc.

„Cu toate insisten
tele noastre — ne 
scrie directorul gene
ral adjunct — proiec
tanta. precum si uzi
na „Vulcan" din 
București și Uzina 
constructoare de ma
șini Reșița 
reușit să

Anul trecut, coope
rativa agricolă din co
muna Hopîrta, jude
țul Alba, a cultivat cu 
cînepă 35 de hectare. 
Recolta 
de tone . ........ ..
predată topitoriei din 
Luduș. ~ '
nepă, cooperativa 
gricolă din Hopîrta, 
a contat să realizeze 
însemnate venituri bă
nești, 
însă. 
Luduș 
cînepa și, prin urmare 
nici banii n-au intrat 
în casa cooperativei. 
Mai mult, stînd o 
iarnă în cîmp, cînepa 
s-a depreciat în pro
porție de 25—30 la

deficiențele legai 
functionarea in 
țiilor. Ele trebui, 
intre în exploatai-" 
anul trecut".

Contînd pe cui 
M.I.C.M., pe soluț. 
rea neajunsurilor 
funcționarea ac 
instalații — Corn 
de Stat al Planif 
a alocat, în aces 
C. I. L. ~ 
numai 
păcură 
tinerii diferenței 
energie ; 
preconizat 
acestui 
Numai pe 
oarece, în 
ceste instalații m 
funcționat decît ci 
zile în luna iam 
a. c. si din nou 
defectat. Ca urrr. 
C.I.L. Tr. Severi; 
consumat în tril 
trul I mai mult ti 
dublul cantității 
păcură alocate în 
ceastă perioadă.

In loc de păcură 
ar putea să „ardă 
focul"... obrazul c 
care tărăgănează 
nerea la punct a in 
lațiilor amintite ?

Tr Se. 
cantitatea 
necesară

deci, 
prote; 

combus 
hîrtie, 

practici

sută. In loc să se 
pească la Luduș, 
nepa se „topește" 
tarlaua cooperative 
o dată cu ea. si bc, 
pe care 
caseze, 
vinovat_ ______ „
tuație ? In egală r t- 
sură consiliul de c i 
ducere al cooperați', 
care n-a întreprins 
ce trebuia pentru 
vrarea tulpinilor 
cînepă. cît și condu • 
rea topitoriei din Lui 
care, la rîndul ei, 
s-a îngrijit de p 
luarea acestei mate 
prime atît de necesi 
în industria text 
Cei care n-au 
cînepa. ci banii, 
buni de plată!
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INO VA TIE Șl CONTINUITA TE
Un dialog între

Nichita STĂNESCU

de revelații a lumii în care tra

să uit acest tes-

22,45 — Telejurnalul de noapte.

Din cărți de joc 
/ Si eu cîte-o

un mesaj con-
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17,30 — Telex TV.

caracterul

trecuti de pa-

Ada BRUMARU

si

e-

de

Generozitatea 
lemnului, folosirea 
de proprie artei 
mai proprie chiar

artel
o

la preluarea grosola- 
soluțiilor găsite do 
cu impresia, evident 
a situării pe o plat- 

mai

fundamenta- 
în spiritul, 

lui.
inițial

Convorbire cu Ovidiu MAITEC

Reevaluarea spiritualită
ții artei populare, investi
garea tot mai pasionată a 
formelor de expresie pe 
care aceasta le oferă, ca 
și cristalizarea istorică a 
impresiilor pe care epocile 
trecute le proiectează în 
sufletul creatorului, sînt 
puncte de plecare în defi
nirea unui limbaj propriu 
al artei contemporane. în 
acest sens, sculptura româ
nească, îricorporînd noi 
modalități de- reflectare: a 
sensibilității contemporane, 
se manifestă că un feno
men de continuitate»

O. M. Raportate la tra
diție, noile forme, noile a- 
devăruri nu sînt în contra
dicție cu ea. ci trebuie să 
se afirme ca un fenomen 
de continuitate. Cred că 
arta contemporană trebuie 
să adauge noi. valori, spiri
tuale, trebuie, să fie un 
plus valoric față de tradi
ție. în sculptură, ca în ori
ce alt domeniu de activi
tate, s-au produs nu atît 
modificări esențiale, cît 
adaosuri. Mă refer la sen
sul evoluției generale a 
sculpturii și a personalită
ților ce o reprezintă. De 
la Paciurea, Brâncuși, Me- 
drea, Jalea, Han, de la a- 
pariția plină de sensibili
tate a lui Anghel, de la 
Irimescu si pînă la ultime
le generații de artiști exis
tă o traiectorie, comună.

Apariția unei viziuni sin
tetice, de tipul Brâncuși. a 
determinat un efort de e- 
sențializare mai strictă a 
sculpturii. Apostu. Iliescu- 
Călinești. pentru a nu cita 
decît cîteva nume, îmbogă
țesc, cu propria' personali
tate, această linie a tra
diției românești de sculp
tură. „Caracterul comun", 
care, cred eu, este garanția 
cea mai sigură a continui
tății, este cît se poate de 
vizibilă în cadrul unei con
fruntări pe plan internațio
nal. Un Anghel, Medrea 
sau Han au știut să alto
iască, cu caracterul propriu 
sensibilității noastre, ri
goarea unei școli de tip 
francez, preluînd numai e- 
xigențele pe care le im
plică meseria.

— Spiritualitatea
tradiționale constituie 
sursă a modernității ?

O.M. Această spirituali
tate nu trebuie să trăiască 
demonstrativ, ci intrinsec 
în produsul creației. Tra
diția trebuie să se mani
feste în lucrare mult mai 
misterios, mai fundamen
tal, decît ca o simplă re
cunoaștere a unei morfolo-

gii de tip popular. Altfel 
se ajunge la o pastișă a 
artei populare, care-și tră
dează imediat 
de compilație. S-au făcut 
numeroase încercări de 
îmbinare a tradiționalului 
cu modernul și de multe ori 
s-a ajuns la rezultate hi
bride. Mă refer la încer
cările ce aparțin începutu
lui de secol XX, de a crea 
un „stil românesc" în ar
hitectură sau la o- anumită 
latură a arhitecturii mexi
cane, care caută să pre
lucreze și să integreze o 
anumită tradiție de tip 
incaș. Brâncuși a știut să 
preia magistral întreaga e- 
conomie de tip filozofic a 
artei populare, ca și întrea
ga lecție de echilibru si 
armonie Pe care aceasta o 
oferă și de care arta noas
tră a beneficiat generos.

sitate, asimilarea unor no
țiuni de meșteșug, impli- 
cînd totodată și formarea 
unei anumite maniere de 
lucru. Se manifestă adese
ori, depășind chiar această 
fază, fenomenul de pastișă, 
de mimare, cu repercusiuni 
uneori nefavorabile pe pla
nul vieții artistice...

O.M. A învăța un sistem, 
a te lăsa influențat total 
de profesorul bun pe care-1 
admiri constituie o primă 
fază a unei realizări vii
toare. Pînă aici, orice sis
tem e necesar și inevita-, 
bil. Plafonarea și. deci, do
vada incapacității intervin 
în momentul în care siste
mul o dată însușit conti
nuă să fie folosit fără a 1 
se mai adăuga nimic. Exis
tă. uneori, teama sau poate 
incapacitatea de soluțio
nare care duce la mistifi-

Pentru elevi : Consultații 
la limba română (clasa a 
XH-a). Tema : Direcții în 
dezvoltarea romanului din 
perioada interbelică. Pre
zintă prof. dr. docent Al. 
Piru.

Pentru o structurare a 
autenticului, în ceea ce mă 
privește, în tot ceea ce fac 
simt că am nevoie de filo
nul acestei tradiții. Lupt 
continuu cu mine să nu 
preiau de-a. gata formulele 
unei armonii de tip stilis
tic, geometric, ce există ■ 
splendid în arta noastră 
populară, pentru că există 
marele pericol de a vul
gariza tradiția, atunci cînd 
nu te înscrii organic în 
resursele ei spiritual-con- 
ceptuale și încerci să le 
adaptezi.

— In condițiile artei con
temporane. în care folclo
rul este admis ca adevăr 
vital, ca rațiune elementa
ră, credeți că folosirea 
lemnului, atît de caracte
ristică artei populare, poa
te apropia mai mult sculp
tura de rădăcinile unei is
torii autentice ?

O.M. 
căldura 
lui atît 
noastre, 
decît marmura, au readus 
în actualitate valoarea 
ternă a acestui material. 
Exemplul artei populare 
indică, de altfel, și modul 
de tratare, felul de a ape
la și pune în valoare re
sursele lui. Căci, condiția 
esențială este să nu-i alte
rezi calitățile 
le, ci să intri 
în structura

— Procesul 
formare a personalității ar
tistice presupune. cu nece-

care, 
nă a 
alții, 
falsă, 
formă mai avansată, 
de prestigiu, asemănătoare 
artei de la care preiei. Per
sonal, sînt îngrijorat cînd 
văd artiști 
truzeci de ani, care conti
nuă să lucreze ca meșterul 
lor. Din cele cîteva călăto
rii făcute peste hotare, 
mi-am dat seama că se în
șeală dureros cei ce cred 
că ne putem omologa cu 
o mișcare artistică de pres
tigiu mondial, preluîndu-l 
direct soluțiile. Cît timD 
nu te degajezi de tea
ma provincialismului, pe 
plan mondial, încerci me
reu să împrumuți. Cred 
că ar trebui să cultivăm 
mai mult, programatic 
chiar. încrederea în noi.

— Tema aleasă este, de 
multe ori, un simplu pre
text. Alegerea ei ar trebui 
să se confunde cu comple
xitatea ființei creatoare, cu 
preocupările ei intelectua
le și morale...

O.M. Cunoscînd bine 
meșteșugul, artistul își pro
pune împlinirea unei nece- ■ 
sitățî culturale prin inter
mediul unei teme. Dacă el 
nu se contopește cu această 
temă, rezultatul va fi un 
produs neutru și corect, o 
simplă convenție. Adevăra
tul creator se antrenează 
însă, începe să trăiască 
tema si să o realizeze la 
potența și tensiunea mo-

ralăf si spirituală conform 
talentului său. Aici se pro
duc transfigurările care, 
uneori, nedumeresc. Un 
artist autentic nu poate e- 
tala academic o temă dacă 
nu adaugă ceva din sufle
tul liii, din concepția lui 
plastică.

Sînt un artist care rar își 
fixează programatic o temă, 
dacă nu are garanția unei 
trăiri maxime. Elaborînd, 
se zidește și ceea ce va 
urma, împletind armonia 
volumelor cu dorința de a 
transmite 
temporan, o idee, o stare, 
o expresie.

— Multe dintre lucrările 
actuale de sculptură sînt 
concepute pentru muzeu și 
nu-și găsesc locul în spatii
le exterioare. Care credeți 
că sînt, în aceste condiții, 
posibilitățile, necesitățile și 
exigentele sculpturii mo
numentale ?

O.M. Continuă să rămî- 
nă foarte actuală necesita
tea formării unei concep
ții de ansamblu, a ceea ce 
numim „urbanism". în a- 
ceste condiții, colaborarea 
urbanistului cu arhitectul 
și sculptorul este de primă 
importanță. Volumul, ca și 
ritmul construcțiilor, scuză 
o serie de greșeli, dar cred 
că este imperios 
elaborarea 
unitare, în 
lizeze toți 
în genere, 
obiect de 
loc anumit, sau căutăm un 
loc încă inexistent Pentru 
un obiect existent. în pri
vința sculpturii monumen
tale. orașele noastre, cu 
importantele, lor spații so- 
cial-culturale, au fost des
tul de puțin înzestrate. 
Nouă ne revine sarcina de 
a umple aceste goiuri cu 
opere care să exprime la 
proporții monumentale con
cepțiile și idealurile epocii 
noastre socialiste și, în ace
lași timp, de a ne gîndi la 
necesitățile viitorului. E- 
xemplele ansamblurilor 
monumental-decorative de 
la Galați sau de pe litoral, 
cu toate neajunsurile și 
improvizațiile, sînt realizări 
concludente, insuficiente 
totuși. Nu mă refer aici Ia 
o amplasare cantitativă de 
produse 
borarea 
care să 
crearea 
tetice, elaborarea unei 
mai unitare viziuni de 
samblu.

— Limba engleză. Lecția 52.

— Pentru copii : „TELEBO- 
TANICUS". Plante de apă.

19,00 — Telejurnalul de seară.
— Buletin meteorologic.

Tele-universitatea : 
la lunetă la ’radioteiescop".

20,00 — Seară de teatru : ,,Hora 
domnițelor" de Radu Stan
ca. Transmisie de, la Tea
trul Național din Cluj. 
Regia Ioan Taub. In dis
tribuție : Ștefan Sileanu, 
Octavian Cosmuță, Octa
vian Lălut, Dorel Vișan, 
Eugen Nagy, 
Stanca, Liliala 
Oltica Munteanu, Mariana 
Popovicl, Any Glurumla, 
Ana Marla Dominic, Theo
dora Mezanltiz, Ion Tu- 
dorică. In pauze : — Cro
nica muzicală, de Petre 
Codreanu — Calendar 
UNESCO : Alecu Russo.

Dorian 
Welter,

cine a

11,30
11,15

® Răutăciosul adolescent î FAVORIT — 18 
tacol festiv),. REPUBLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
18.45 ; 21,15.
® Riscurile meseriei : LUCEAFĂRUL — 9 15 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FESTIVAL — 9 ;
13.30 ; 16 ;.18,30 ; 21.
0 Pe plajele lumii : BUCUREȘTI — 9 ; 11 ; 13 ; 15 
17 ; 19 ; 21.
0 La est de Eden : VICTORIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 
16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15
15.45 ; 18,15 ; 20 45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
18,15 ; 20,30. ,
0 Oameni împietriți : CENTRAL — 12,15 ; 18,45.
0 Un bărbat și o femele : CENTRAL — 10 ; 14,15
16.30 ; 20,45.
0 Pe teren propriu : LUMINA - 
continuare ; 18,45 ; 20,45.

Micul fugar : DOINA — 9 ; 11 ; 13.
Pianele mecanice : DOINA — 16 ;18,15 ; 20,30.
Simfonia dragostei : CINEMATECA — 12 ; 14.
Drumuri : .UNION — 15,30 .; 18 ; 20,30.

_ Totul pentru rîs : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.

8,30—16,30 în

(Urmare din pag. I)

folosirea fizicii în tehnolo
gia industrială și in prac
tica inginerească, structura»,, 
și progresele actuale ale fa
cultăților fiind nesâtisfăcă-. 
toare din acest punct de 
vedbre. Problema este în
deosebi studiată în țările 
vest-europene, constatîn- 
du-se că un licențiat în fi
zică cu greu poate începe 
în momentul de față o ca
rieră în industrie, altfel de
cît într-o muncă neînsem
nată. Posturile de cercetare, 
în laboratoarele, uzinelor 
pot fi acordate cu folos 
doar celor cu un anumit 
stagiu de activitate științi
fică, desfășurat în univer
sități ca doctoranzi, de-a 
lungul mai multor ani (3 
pînă la 6), timp în care ti
nerii învață, din nevoi im
puse de cercetare, să con
ceapă și să stăpînească teh
nici rafinate, cu care nu au 
contact înainte de licență. 
Dar tînărul fizician ar tre
bui să devină util în in
dustrie chiar.fără să fie — 
sau înainte de a fi — doc
tor.

Aceeași situație este cate
goric prezentă și la noi. în 
primul rînd, industria noas
tră absoarbe cu greu, chiar 
și azi, absolvenți ai facul
tăților de fizică, pentru că 
utilitatea acestora în fa
brici și uzine nu a putut fi 
demonstrată într-un mod 

. convingător. Părerea profe- 
' sorilor este că 

și conducerile 
rilor, dar aici 
referim numai 
cultăților. Din

de vină sînt 
întreprinde- 
vrem să ne 
la vina fa- 
contra, con-

necesară 
unei concepții 

care să se rea- 
acești factori, 

sau căutăm un 
artă pentru un

artistice, ci la ela- 
unui plan general, 

aibă drept scop 
unei ambiante

Convorbire realizată 
Marina PREUTU

>
I

O Tată de familie : FEROVIAR — 8—12 15 în con
tinuare ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, EXCELSIOR - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15, GLORIA — 9 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
O Pașa : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15
20.30, MIORIȚA — ■ 9,15 ; 11,30 ; 13,46 ; 16 ; 18,15
20.30.
a Freddy, lovește tu întîi : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
e Becket : BUZEȘTI — 15,30 ; 19.
0 Bună ziua, contesă : DACIA — 8.30—15,30 în 
continuare ; 18 ; 20,30.

Un om pentru eternitate s BUCEGI
; 15,30 ; 18 ; 20,30. ..
Marele șarpe : UNIREA — 15 ; 17.
Hamlet : UNIREA — 19.
Columna : LIRA — 15,30 ; 19.
Rolls-Royce-ul galben : DRUMUL SĂRII — 15

®
12

©
o

9,30 »

®
17.30 ; 20, TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,30.
o Un delict aproape perfect : FERENTARI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
e Klo Bravo : CIULEȘTI — 15,30 ; 19, VOLGA — 
8,30—17 în continuare ; 20,30.
o Astă seară mă distrez : COTROCENI — 15.30 ; 18.
0 Republica Skid : COTROCENI — 20,30.
© Expresul colonelului von Ryan : PACEA — 15,45 ; 
18 ; 20,15, VITAN — 15,30 ; 18.

in- 
de

22,20 — Varietăți pe peliculă. In 
program : Richard Antony, 
Ileana Popovicl, formația 
muzicală Swingle Singers, 
Roy Blak, Mireille 
thleu.

23,00 — închiderea emisiunii.

„Copii eram noi amîndoî / Fra- 
te-meu și cu mine, I Din coji de 
nucă car cu boi / Făceam și în? 
hămam la el / Culbeci bătrîni cu 
coarne / Si el citea pe Robinson / 
Mi-l povestea și mie ; I Eu zideam 
turnul Vavilon / 
și mai spuneam 
prostie...".

Greu as putea 
tament eminescian al prieteniei și 
al copilăriei fundamentale '. De 
altfel, nimic din ce este bun în 
destinul unui scriitor supus aces
tei dulci limbi românești nu poate 
să nu amintească de marele înte
meietor al nobleței scrisului româ
nesc. de Mihail Eminescu. li spun 
Mihail și nu Mihai pentru că așa 
spunea Caragiale sau. mai precis, 
așa povestea Caragiale lucidul în
tâlnirea sa cu Eminescu, așa i se 
prezentase, cu acest nume. Emi
nescu cel adolescent lui. Nu pot 
să cred că acel spectacol al unei 
existente unice trasă din esența 
unui popor nu se poate întoarce 
în replicile sale. în urmașii săi e- 
sențiali. De cite ori cineva mi-adu- 
ce în aerul său intim măcar o 
frunză din teiul eminescian sau 
măcar un iz din acel dulce miros 
despre care odinioară se credea că 
este călărit de zei, credința mea 
este că drumul cel bun al lite
raturii nu a fost ocolit, ci tradi
ția ei nobilă se află în continuare. 
Ne-am dezobișnuit să mai facem 
modesta muncă a informării citi
torului prin sentimente. Din ce în 
ce mai rar poetul, preocupat de 
propriile sale obsesii, se înduplecă 
să observe banalitatea atît de pli-

nă 
iește. Dar meșterul nostru, maes
trul, cel pe care „Nu-l vom a- 
tinge niciodată", cum pregnant 
spunea poetul Mihai Beniuc, el ne 
însămînțează perpetuu talentul și 
ne obligă de a fi datori celor care 
ne citesc nu numai în speranța 
noastră de sublim, ci mai ales în 
speranța noastră de firesc.

Țin în mîini cartea cu suavul 
titlu „Filigran" a colegului meu 
Gheorghe Tomozei. Ea mă emo
ționează atinsă cu degetul și re
pede filigranată în particule de . 
sensibilitate. E gestul de dăruire 
fată de cititori, de informare a ci
titorului. a sublimului cotidian, a 
firescului care zace în sublim si-l 
face durabil. E o selecție dintr-un 
șir lung de articole scrise cu sîr- 
guință într-un ziar („Munca") și 
predestinate cu dragoste unui citi
tor nepretențios, dar cu un egal 
acces la sublim.

Harul unei balerine de neuitat, 
evoluînd miraculos'pe scena ochiu
lui nostru, destinul trist al unui 
poet tânăr, rupt prematur din mi
racol, gingășia unui simbol, sau 
pur și simplu un adio zis fru
moasei Ada Kaleh. o stradă a 
plantelor, o lalea albă, un han al 
ÎUi Manuc și evocarea lui Sado- 
veanu văzut cu propria sa ve
dere. sau 70 de garoafe aduse me

moriei lui Vrac, a, alături de îm
păratul Lear, alături de Tomis, de 
Callatis. de Vama Veche, întârziind 
lingă Veronica sau călătorind prin- 
tr-un oraș nou creat de pura 
noastră contemporaneitate și fără 
de memorie, iată tot atîtea imagini 
exprimând prezenta unei sensibili
tăți contemporane, de o rară dis
creție. de un rar talent al expre
siei. „Filigran" este o carte de 
om viu. de poet .înfundat pînă la 
gît în actualitate. El a întreprins 
o muncă de cronicar al epocii și 
al întâmplărilor, al sensului epocii 
noastre socialiste si al sensului în
tâmplărilor. Primul, poate dintr-o 
generație tânără de poeți substan
țial afirmați, Gheorghe Tomozei 
întreprinde o jurnalistică de întâia 
mină pe care un mare reporter ca 
Geo Bogza o consemna în „Con
temporanul". „Pe urmele unor pre
decesori iluștri, el aducea în pre
sa zilnică boarea poeziei".

La rîndul meu, colegial — atît 
de colegial cît de coleg poate să 
fie un cititor cu ziaristul pe care-l 
citește (și de ce n-am avea zia
riștii noștri preferați!) — con
semnez cu bucurie și tandră emo
ție apariția, în tânăra și matura 
generație de poeți a unei preocu
pări constituite către diurnul și 
către nocturnul constituit în ma
terie obiectivă.

„Filigran", cartea alcătuită de 
Gheorghe Tomozei, este o dova
dă a aderentei poetului și nu nu
mai a poetului, ci și a poeziei la 
realitate, este un dialog între poe
zie și realitate. O primim ca pe 
o victorie a amândurora.

I
I

tribuția fizicienilor din 
stitute, după cîțiva ani 
activitate de cercetare, la 
însușirea și dezvoltarea 
tehnicilor industriale noi, nu 

■ poate fi contestată; Un e- 
• xemplu ne ■ oferă Institutul 

de fizică atomică, cu foarte 
numeroasele legături pe 
care le întreține cu aproape 
toate sectoarele economiei, 
la solicitarea acestora. Dacă 
vrem să obținem însă o e- 
conomicitate ridicată a în- 
vățămîntului superior al fi

urgentă din impasul actual, 
cînd cercetarea serioasă 
creează dificultăți procesu
lui de învățămînt și invers. 
Se cere modernizarea sub 
toate aspectele a învăță- 
mîntului superior al fizicii, 
inclusiv introducerea pre
dării de mai multe cunoș
tințe tehnice decît pînă 
acum- La amîndouă aceste 
probleme mă voi referi si
multan, pentru motivul că, 
la curent cu fizica contem
porană, ca și cu cea a vii-

BS

ts®

zicii, este necesar ca și noi 
să-i pregătim pe studenți 
astfel incit ei să poată lu
cra cu un anumit randa- 

. ment în industrie, chiar 
imediat după licență.

★
Cred că din cele de mai 

sus se desprind cu ușurință 
cîteva elemente care ar 
putea fi luate în conside
rare. Nu mă voi mai referi 
la penuria de candidați la 
concursurile de admitere la 
Facultatea de fizică din 
București, întrucît recenta 
înființare a claselor spe
ciale de fizică, la multe li- 

v cee, ar putea să ofere o 
cale de soluționare a pro
blemei.

Se impune însă ieșirea

torului apropiat, sînt acele 
cadre didactice care au o 
activitate continuă în cer
cetare și tot ele sînt ace
lea care cunosc mai în a- 
mănunt tehnicile de investi
gare științifică, „dintre care 
multe ar putea deveni 
mîine tehnici industriale, 
așa cum s-a întîmplat de 
atîtea ori.

Mai întîi, o soluție care 
mi se pare ideală : construi
rea într-o regiune de la 
periferia orașului nostru a 
unei „platforme" cercetare- 
învățămînt superior (științi
fic și tehnic), după mode
lul platformelor industriale 
care se realizează azi în 
București, cuprinzînd și in
stitutele de cercetări afe-

în timpul unui spectacol susținut de Ansamblul artistic de stat „Nicolae 
Bâlcescu" din Craiova

Ca profesiune și mai ales dincolo 
de profesiune, unii oameni iubesc 
muzica. Se bucură și cînd ea le oferă 
desăvîrșirea certă a marilor clasici, 
și cînd descoperă frumusețile necu
noscute ale domeniului sonor, cînd e 
simplă sau e complicată, cînd. e sua
vă sau tragică, cînd e logică și con
centrată la esențe, cînd o 
Bach sau Enescu, o spune 
sau Dallapiccola, cînd o 
Juliette Greco, o fluieră de i 
gur ciobanul sau cînd i 

să descătușeze 
sonorități muzical

> iubire . mar»-

o Romanță pentru trompetă : VITAN — 20,30.
e Pentru încă puțini dolari : FLOREASCA — 11,15 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16
16

o«
O

o
e
o

; 18,15; 20,30, ARTA — 9,15—13,30 . în continuare
; 18,15 ; 20,30.
Program pentru copii : FLOREASCA — 9.
judoka, agent secret : VIITORUL — 15,30 ; 18. 
Ultima noapte a copilăriei : VHTORUL — 20,30. 
Feldmareșala : MOȘILOR — 15,30 ; 18.
Acuzatul : MOȘILOR — 20,30.
Profesioniștii : POPULAR — 15,30 ; 18.
Prima zi de libertate : POPULAR — 20,30. 
Pensiune pentru holtei : MUNCA — 16 ; 18.
Gustul mierli : MUNCA — 20.
Omul care l-a ucis pe Liberty Walace : FLACĂRA

»

din

bd.
20 ;

«
— 18 ; 20,30.

Păgînii din Kummerow : FLACĂRA — 15,30.
Operațiunea San Gennaro : RAHOVA — 15,30 ; 18.
Fidelitate : RAHOVA — 20,30.
Planele mecanice : PROGRESUL — 15.30 ; 18.
Magazinul de pe Strada Mare : PROGRESUL —

o

20,30.
Prințesa : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
„...Apoi s-a născut legenda" : COSMOS — 15,30 ; 
; 20,15.

O
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rente noilor întreprinderi. 
Soluția, adoptată în cîteva 
țări, a dat rezultate foarte 
bune. Avantajul esențial 
constă în contactul imediat 
— și deci, la nevoie, per
manent — între studenți și 
profesori, chiar cînd aceș
tia se află în laboratorul de 
cercetări, ca și între cei 
care lucrează în discipline 
diferite, dar secante, cum 
ar fi fizica cu majoritatea 
specialităților inginerești. 
Dificultățile generate de

distanțele mari dispar, tim
pul se cîștigă, eficiența 
muncii crește, se dezvoltă 
emulația reciprocă, prin 
schimbul lesnicios de idei 
între toți cei interesați. Ex
periența arată că aparte
nența unora dintre aceste 
așezăminte la organe cen
trale diferite nu constituie 
un impediment major.

La noi s-a mers însă, 
pînă acum, pe o idee aproa
pe contrară. Institutul de fi
zică atomică se află în co
muna Măgurele, Institutul 
de fizică al Academiei își 
construiește un local mai 
adecvat profilului său în 
comuna Roșu, clădirea nouă 
a Facultății de fizică ar 
urma să fie amplasată un
deva lingă Facultatea de

O O.S.T.A. (la Sala Palatului) : Recital susținut de 
Amalia Rodrigues (Portugalia) — 20.
e Opera Română : Faust — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Come
dia) : Idiotul — 19,30 ; (sala Studio) : Travesti
— 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Croitorii cei mari 
Valahia — 20.
® Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Schitu Măgureanu) : D-ale carnavalului — 
(sala din str. Alex. Sahla) : Photo Finish — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie 
în crengile de sassafras — 19.30 ; (sala Studio) : 
Fedra — 10 ; Enigmatica doamnă „M" — 20.
® Teatrul Glulești : Cursa de șoareci — 19,30.
O Teatrul „Ion Creangă" : Egmont — 16.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Gardero
bierele ; Vin soldații ; Există nervi — 19,30.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
Șoricelul și păpușa — 10 ; (sala din str. Acade
miei) : Punguța cu doi bani — 10.
0 Teatrul tineretului din Piatra Neamț (la sala 
Teatrului Mic) : Omul cel bun din Sîciuan — 20.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Cafeaua cu lapte de adio — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Femei, femei, femei — 19,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : De la Bach 
la Tom Jones — 20.
0 Circul de stat :
— 16 ; 19,30.

Circul „Orion" (R. P. Bulgaria)

drept, iar Politehnica își 
ridică clădirile sale la Gro
zăvești. O împrăștiere mai 
mare mi se pare a fi greu 
de realizat !

Totuși, dacă s-ar conveni 
ca măcar Facultatea de fi
zică să-și așeze localul în 
vecinătatea Politehnicii, 
încă ar fi un pas înainte, 
pentru că oricît de multă 
tehnică ar ști un fizician cu 
mare experiență în cerce
tare, studenții ar căpăta 
fără doar și poate cunoștin
țe mai solide de acest gen 
de la profesorii cu forma
ție inginerească. în plus, ei 
ar beneficia și de unele la
boratoare de specialitate ale 
acestei instituții. Pe de altă 
parte, noua Facultate de fi
zică, dimensionată și echi
pată corespunzător, ar pu
tea oferi condiții pentru in
struirea în laboratoarele ei 
a studenților de la Politeh
nică, în perioada cînd a- 
ceștia urmează cursurile de 
fizică generală și specială 
din programul de învăță- 
mînt. Oricum, 
convenabil așa, decît dacă 
s-ar dota corespunzător și 
Facultatea de fizică și cate
drele respective de la Po
litehnică. După cum se 
știe, echipamentul actual 
este și într-un loc și în altul 
tot atît de puțin modern 
și se cere a fi cît mai re
pede completat și înnoit. A 
face acest lucru o singură 
dată este evident mai eco
nomic decît de două ori.

Dar pentru a putea con
centra aici și acele cadre 
didactice care sînt cercetă
tori activi în disciplinele de 
predare este necesar să li 
se pună la dispoziție condi-

ar fi mai

ții de lucru potrivite. Cred 
că asemenea condiții nu vor 
putea fi întrunite, atîta 
timp cît se va urma linia 
actuală de fărîmițar.e pe ca
tedre a activității științifice 
și, implicit, a mijloacelor 
materiale. Avem azi sufi
cientă experiență proprie 
pentru a afirma, fără risc 
de dezmințire, că numai 
prin concentrarea masivă a 
forțelor de creație științi
fică și tehnică se pot obține 
rezultate reprezentative pe 
plan teoretic și practic, pen
tru că numai astfel se pot 
limita, la niveluri suporta
bile, cheltuielile de creare a 
bazei materiale și de susți
nere curentă a activității 
de cercetare.

Soluția constă — după 
părerea mea — în realiza
rea pe aceeași platformă a 
unui singur centru de cer
cetări, care să îmbrățișeze 
marea majoritate a discipli
nelor tehnice și științifice 
ce-și au corespondent în ac
tivitatea didactică universi
tară desfășurată pe „plat
formă". Nu-i nimi'c artifi
cial într-o asemenea solu
ție, pentru că azi, mai mult 
ca oricînd, între fizicienii 
și inginerii de toate specia
litățile există o cooperare 
atît de strînsă, încît unii 
fără alții nu pot realiza 
mare lucru atît pe planul 
concepției, cît și pe acela 
al finalizării eforturilor lor. 
Fără îndoială că și studenții 
vor fi puși astfel în postura 
favorabilă de a se iniția 
încă de pe băncile facultății 
în problemele de viitor ale 
specialității, ca și în dificul
tățile, exigențele și frumu
sețea muncii de cercetare.

cuvîntă 
Schubert 
rostește, 

unul sin- 
un pian 

izbutește să descătușeze ecou
rile unei sonorități muzical fas
cinante. O iubire ... marc * nu se 
poate întemeia pe prejudecăți, ast
fel că acești oameni nu res
ping decît ceea oe nu face, în 
nici un fel, contact cu spiritualita
tea lor. Generozitatea față de tot 
ceea ce cuprinde divers arta specia-, 
lității sale devine însă, pentru teme
rarul care și-a luat răspunderea să o 
discute în rînduri și coloane tipo
grafice, o obligație a nrotfesiunii 
alese, tot atît de gravă ca și aceea 
a unei informări prealabile — fără 
goluri sau impreciziuni — asupra 
subiectului abordat.

Opiniile contradictorii, exaltînd sau 
blamînd fenomenele artistice ale 
timpului nostru, sînt firești, necesare 
și repetă de fapt, în alte împrejurări, 
istoria cunoscută : 
perioadă de pe
rioadă, cu vehe
mență mereu re
luată de la capăt 
s-a reproșat evo
luției impertinen
ța ei față de nor
mele tradiționa
le. Apoi noile 
căpătat, ele, aerul potolit pe care se 
sprijineau argumentele ce înfruntau, 
de la capăt, un alt nou ivit în dru
mul normal al artei spre progres. 
Cît timp există generozitatea pe 
care o invocam și o anume cumpă
tare, dacă nu spontană, măcar im
pusă de învățămintele trecutului 
care arată că a reținut întotdeauna 
valorile reale și că nu a îngropat 
nimic din bunurile sale de preț, 
discuțiile au rostul și folosul 
lor. Ba chiar avem dreptul să 
ne plîngem că prea puține feno
mene ale vieții muzicale contempo
rane din lume și de la noi. sînt dez
bătute consecvent. Cînd tonul de
vine însă iritat și iritant, marcînd 
o anume incitare la distrugere, pro
feții sumbre despre viitor, sau insi
nuări, sau ironii, la adresa cuiva 
numit sau atacat implicit prin lauda 
a ceea ce el tocmai nu face, atunci 
cerneala și hîrtia consumată, timpul 
nostru, dar mai ales etica noastră 
se simt jignite.

Diversitatea de tendințe și posibili
tatea afirmării tuturor personalită
ților creatoare sînt o garanție a dez
voltării muzicii noastre, a succesu
lui ei în țară și peste hotare, unde 
școala românească de compoziție are 
un prestigiu considerabil. De aseme
nea, în viața muzicală din tara noas
tră, o lărgire a repertoriului în sensul 
cuprinderii muzicii noi este evidentă.

întotdeauna asimilarea artei noi a 
fost un proces lent, delicat, cu ezi
tări imprevizibile ; dar, atențiune, 
nimic nu strică mai rău, decît tonul 
violent al propagării intolerante a 
acestui nou. Intoleranța este o di
recție deopotrivă de primejdioasă în 
ambele, ei sensuri.

Cîteodată ea izbucnește neașteptat 
și jenant, dintr-un colț 
deai că te plimbi — 
— printre pajiști de 
lele trecute am citit 
lizarea înverșunată 
și sufletească" a lui 
hin. Părea că toate laudele din pri
mele două coloane ale acelui articol 
(apărut în România 
fost 
fața 
Menuhin nu are 
lui, tocmai lui, 
tețea violonistică", cînd 
artei sale trece acum dincolo 
acestea. Nu are nevoie nici de fon
durile noastre, căci se apără singur 
cu vioara în mînă, cu bagheta, cu 
tot ce a făcut pentru muzică, pentru 
cea veche și mai nouă, din toate se
colele de muzică, cu tot ce va mai 
face încă. Ne interesează însă starea 
de spirit a autorului care țintește 
mai mult decît cele două minunate 
concerte din București, pe care se în-

adunate 
coloanei

temeiază demonstrația sa cu concluzii 
uimitoare. E o stare de spi^t ■ pe 
care articolul publicv* ’ie-ah^eaScgJ- 
gină a revistei — ar .ctfs.-spodt' 
neobservat — o prelu' ,,ș(e prin rr 
fleriii supradimensio ...ie asupra un 
tefne expediate, la/țșfîrșit, în cîteva 
rînduri. . ,.J '

Cinstit VOlfrihti'’ îmi doresc să ” 
jung timpul în care Dublul conce 
de Each sau chiar modestele roma 
țe pentru vioară ale lui Beethovi 
vor fi un „best seller" ; căci în afa 
ră de pocnitura lipsită de nobleț» 
a cuvîntului, în preajma domeniilor 
muzicii pe unde se vorbește în șoap
tă și se pășește cu fruntea descope
rită, vom avea atunci de-a face cu 
oameni care vor dispune de o splen-r 
didă bogăție intelectuală, atît de fo
lositoare tuturor idealurilor omenii 
rii ! Cînd acuzi limitarea lui Metiuhin 
la muzeografie, cînd îi acuzi „fixita
tea atemporală", alegerea a 
două secole de muzică" (mă 
care sînt ele căci și concertele —. 
tate cuprindeau trei) ești obligat su 
știi tot ce îl preocupă astăzi pe ge
niul obosit căruia crezi că i-ai prins 
maladia. Să nu uiți că a fost printre 
primii care a cîntat, cu mulți ani în 
urmă, muzica lui Enescu și a lui 
Bartok ; că i-a comandat 
muzician maghiar.

puncte de vedere

descoperiri au

unde cre- 
în fine în voie 
certitudini. Zi- 
despre specia- 
„instrumentală 
Yehudi Menu-

literară) au 
ca un scut în 
a treia. Yehudi 

nevoie să-i lăudăm 
„precizia și acura- 
............. sublimul 

de

marelui 
care sfîrșea tra

gic în America, 
neînțeles încă în 
semnificațiile u- 
riașe ale operei 
sale, Sonata pen
tru vioară solo» 
Aceasta însemna 
enorm pentru de
ceniul al IV-lea 
să continuăm ii-al secolului. Dar 

vestigațiile în timpuri mai receive : 
orchestra sa cîntă pe lîngă compozi
tori englezi de astăzi (ne plac sau 
nu, dar ei există) pe clasicii secolului 
XX : în concerte și un supei*  disc 
cu Stravinski, Hindemith, Bartok. în 
ciclul de discuri (best-seller dacă 
vreți), „Un violonist povestește is
toria vieții sale muzicale" sinț par
curse cinci secole de muziță, înce- 
pînd cu al XVI-lea și, pe deasupra, 
o aparent stranie incursiune în ve
chea muzică indiană.

în sfîrșit, un ultim amănunt: 
în februarie 1969, Casa de discuri 
„His Master’s Voice" editează, cu 
B.B.C. Simphony Orchestra. „Concer
tul pentru vioară și orchestră" de 
Alban Berg, o incontestabilă capo
doperă a secolului XX : solist Yehudi 
Menuhin, dirijor Pierre Boulez.. . E 
drept, Boulez are și el acum păca
tele sale : acest poate cel mai turbu
lent muzician pe care l-a avut veacul 
nostru pînă astăzi a moderat into
leranța sa acceptînd, prinxre altele, 
chiar și colocviul cu Wagner. Dar .nu 
tocmai aceasta ar trebui să clatine 
ceva din siguranța intransigenței 
acționînd numai în favoarea muzicii 
celei mai noi ?

Revenind la Yehudi Menuhin, el 
are dreptul să protesteze împotriva 
acelei muzici actuale „ieftine, vul
gare, lipsită de noblețe"..Nu ne pu
tem permite să credem că toată mu
zica actuală e valoroasă ; niciodată 
nu. s-au creat numai) opere defini
tive și întotdeauna rhuzicienii de 
elită au avut rezerve față\de medio
critate, posibilă astăzi ca și Vită dată 
Aici descoperim însă un vf*ju  
gîndire prin care inedita! u ' 
sinonim cu originalul și acesta . 
valoarea artistică reală ; deși poak 
fi vorba de mimarea unui anume tip 
de inedit care, prin repetări, s-a ba
nalizat și el.

Orice creator alege ceea ce mul
țumește nevoia lui de a se dărui ar
tei : ne oferă ceea ce are el mai 
bun și noi primim, sîntem aceia că
rora le este dedicat darul său. As
cultătorii cărora 
răpim ) 
rilor de muzică 
Menuhin, 
inferioritate sau 
spirituală (ce eroare pentru 
pîndirea muzicii contemporane !) 
vor fi aruncați, fără voia lor, în
tr-o reacție de intoleranță în sens 
invers. Sau dacă se vor găsi printre 
ei oameni mai cu haz sau mai în- 
jgăduitori, vor spune ca și George 
’Călinescu odată despre această zum- 
zăială pe un singur sunet... „Cînd 
spunînd cuiva — „te iubesc !“ — ni 
se răspunde „șapte" — am înțeles 
că universul a început să se desfacă".

cu originalul și acesta .

încercăm să 
mulțumirea deplină a 
J- muzică împreună 

creîndu-Ie complexe 
de bătrînețe 

răs-

le 
se- 
cu 
de
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7 ELEGRAME
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Doresc să vă exprim sincerele mele felicitări și urări de bine i 

scazia realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de Stat.
ROLAND MICHENER 

Guvernatorul general al CanadeiA

CU

Excelenței Sale
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România 
în numele guvernului și al poporului indonezian am plăcerea să 

transmit Excelenței Voastre sincere felicitări cu ocazia realegerii dum- 
heavoastră în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România.

Nutresc speranța că relațiile de prietenie și înțelegere existente între 
țările noastre pot să se dezvolte în mod fericit.

.',-Vă rog primiți, Excelență, urările mele cele mai bune de sănătate și 
fericire personală.

SUHARTO
Președintele Republicii Indonezia

■Ecelenfei Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Guvernul și poporul Maltei mi se alătură în a vă trimite cele mai 
cere felicitări cu ocazia realegerii dumneavoastră ca președinte.

ANTHONY MAMO 
Guvernatorul General în funcțiune

>mnului ION GHEORGHE MAURER
ele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

■ le președinte,
zia realegerii dv. în funcția de președinte al Consiliului de 
■ dori să vă transmit felicitările guvernului Canadei, la care 
lie mele de bine.

PIERRE ELLIOTT TRUDEAU 
Primul ministru al Canadei

imnului ION GHEORGHE MAURER
ele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
. ul și poporul Maltei mi se alătură în a transmite Excelenței 

jpponțJjM Republicii Socialiste România sincere urări de bine 
r; Idili dumneavoastră ca președinte al Consiliului de Mi
ma. M. Vă asigur că relațiile existente între țările noastre se 
ie viitor.

Plecarea delegației Comitetului Central

Luni dimineața a plecat la Hel
sinki delegația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român care 
va participa la lucrările celui de-al 
XV-lea Congres al Partidului Co
munist din Finlanda. Delegația este 
formată din tovarășii Gheorghe 
Stoica, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., și Va-

sile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii Va- 
sile Vîlcu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass și Aldea Militaru, șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

LISTA DE CÎȘTIGURI

la depunerile pe librete de economii 
cu cîștiguri 

TRAGEREA LA SORȚI 
PE TRIMESTRUL I 1969

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 
și 4 aprilie. In țară : Vremea se menține 
în general umedă, cu cerul mal mult

V r e m e a
noros. Vor cădea precipitații locale, 
mai ales sub formă de ploaie. Vîntul 
va sufla potrivit din vest șl nord-vest. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între minus 4 și plus 6 grade, iar maxi
mele între 6 și 16 grade. In București : 
Vremea se menține în general umedă, 
cu cerul mai mult noros. Ploaie tempo
rară. Vînt potrivit din vest șl nord-vest. 
Temperatura în creștere ușoară.

Luni a fost semnat la Bucu
rești Planul de colaborare știin
țifică între Academia Republicii 
Socialiste România și Academia 
Regală Suedeză de Științe Ingi
nerești.

Planul prevede schimburi de
cercetători, de documentații și pu
blicații, organizarea anuală de
simpozioane bilaterale pe diferite 
teme ale cercetării științifice de 
interes comun. Documentul a 
fost semnat de acad. Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei 
Republicii Socialiste România, și 
de prof. dr. Arne Tiselius, de la 
Universitatea Uppsala, laureat al 
Premiului Nobel, membru de o- 
noare al Academiei 
cialiste România. "

La solemnitate au 
sile Gliga, adjunct
afacerilor externe, Nicolae Sîrbu, 
vicepreședinte al Consiliului Na-

Republicii So-

participat Va
al ministrului

0 muncă prin excelență

țional al Cercetării Științifice, a- 
cademicieni, profesori universi
tari.

Au luat parte ambasadorul Sue
diei la București, Cari Rappe, pre
cum și specialiști suedezi sosiți 
în țară pentru a participa la 
simpozionul de biochimie româ- 
no-suedez.

După semnare, acad. Miron Ni- 
colescu și prof. dr. Arne Tiselius 
au rostit scurte cuvîntări.

★
In cadrul solemnității, prof. dr. 

A. Tiselius a anunțat că Acade
mia Regală de Științe 
mia de Arte Frumoase, 
Antichități din Suedia 
Academiei Republicii 
România o colecție de 
prezentative din tezaurul științei 
și culturii suedeze.

și Acade- 
Istorie și 
au donat 
Socialiste 
cărți re-

(Agerpres)
z:

LISTA DE CÎȘTIGURI

(Urmare din pag. I)

Prin LOTO:
Autoturisme

GIORGIO BORG OLIVIER 
Prim-ministru al Maltei

cu patriotul
ica zilei

Osnabrueck 
disputat re-

R. D.
(tine- 

Franța — 
U.R.S.S. —

Consiliului municipal 
:ondusă de Eva Re- 
inta Consiliului, care 
Comitetului Executiv 
i popular al munici- 
iști a făcut o vizită în 
a părăsit luni dimi- 

a, îndreptîndu-se spre

, pe aeroportul Bă- 
ția a fost condusă de 
a, președintele Comi- 
utiv al Consiliului 
unicipiului București, 
erai al Capitalei, Ion 
vicepreședinte, și alți 
mitetului Executiv, 
ent Cari Rappe, am- 
diei la București.

★
răsit Capitala dele- 
ei Ziariștilor din 
îvacă, care la invi- 

Ziariștilor din Re- 
listă România a fă-

' '.n țara noastră.
onvorbirilor purtate, 
t protocolul de cola- 
uniunile de ziariști 

ă țări, stabilindu-se 
ntru anul 1969;

•k

-amiază a sosit în 
elegație a Uniunii 
Sindicatelor ferovia
ra Britanie, condusă 
rassington, secretarul 
ict al uniunii, care, 
Comitetului Uniunii 

din întreprinderile de 
telecomunicații, 

în tara noastră.

în legătură cu arestarea patrio
tului vest-german Jupp Angen- 
fort, luptător pentru apărarea li
bertăților cetățenești și democra
tice, Asociația juriștilor din Repu
blica Socialistă România a adresat 
o telegrarpă Ministerului Justiției 
din R. F. a Germaniei, prin care 
protestează împotriva încălcării ce
lor mai elementare principii de 
drept și legalitate. Juriștii români
— se spune în telegramă — cer cu 
hotărîre încetarea urmăririi și eli
berarea imediată a lui Jupp An- 
genfort.

De asemenea, într-o telegramă 
adresată Comitetului de solidari
tate cu Jupp Angenfort, Comitetul 
foștilor deținuți antifasciști din 
Republica Socialistă România 
protestează împotriva arestării a- 
cestui patriot pentru faptul de a 
se fi ridicat împotriva tendințelor 
de reactivare a forțelor neofas
ciste. Unindu-ne glasul cu al 
luptătorilor antifasciști din lumea 
întreagă — se spune în telegramă
— cerem ca Jupp Angenfort să 
fie pus imediat în libertate.

Jucînd alături de iu- 
"ici, tenismanul ro- 

.; calificat în fina- 
blu hă-'- ați din ca- 

.al de tenis 
i din Roma, 
i se vor în- 

din englezul 
•rerlo. în semi

te și Iovanovici 
4—6, 6—4 pere- 

/ell-Wool ridge.
loniâniei de tenis Ilie 

butat cu o victorie în 
. .lui international.de la 

orto Rieo). în rieciul 
compania americanului 
sus, Năstase a terminat 

7—5, 6—4.

La Tbilisi se desfașoara în pre
zent un turneu internațional mascu
lin de handbal, la care participă echi
pele R. D. Germane, Franței, R.S.S. 
Gruzine, U.R.S.S. și U.R.S.S. (tineret). 
Iată rezultatele tehnice înregistrate 
în primele zile ; U.R.S.S. — 
Germană 25—20 ; U.R.S.S. 
ret) — Franța ■ 21—16 ; 
R.S.S. Gruzină 19—18 ; 
U.R.S.S. (tineret) 29—25.

UTAREA ULTIMELOR 
IDE ÎNTRERUPTE (Li- 
lade 1—0 și Zatulov- 

sK-aia-rihanci 1—0). turneul inter
național feminin de șah de la Bel
grad s-a încheiat. Iată clasamentul:
1. Aleksandria (U.R.S.S.) 13 puncte;
2. K. Jovanovici (Iugoslavia) 12,5 
puncte; 3. Malipetrova (Cehoslova
cia) 11,5 puncte '; 4. Polihroniade (Ro
mânia) 11 puncte ; 5. Liliak (Iugo
slavia) 10,5 puncte ; 6. Zatulovskaia 
(U.R.S.S.) 10 puncte etc. La turneu 
au participat 18 șahiste din 9 țări.

O HANDBAL, 
țional Masculin
Liubliana s-a încheiat cu victoria se
lecționatei Cehoslovaciei, clasată pe 
primul loc cu 5 puncte. Au urmat-o 

'. clasament reprezentativele Dane
marcei, Iug.slaviei și R. F. a Ger
maniei. In Ultimul meci al competi
ției, Cehoslovacia a învins Iugosla
via cu 19—18 (10—14).

e FOTBAL. — La
(R. F. a Germaniei) s-a 
turul meciului dintre selecționatele 
de juniori ale R. F. a Germaniei și 
Suediei, contînd pentru preliminarii
le turneului U.E.F.A. Tinerii fotba
liști vest-germani au terminat învin
gători cu 2—1 (2—0). învingătoare și 
în primul joc (scor 2—1), echipa 
R. F. a Germaniei s-a calificat pen
tru turneul final al competiției pro
gramat la Leipzig între 17 și 27 mai.

— Turneul interna- 
de handbal de la

«> HOCHEI PE GHEAȚĂ. — După 
încheierea campionatului mondial de 
hochei pe gheață din Suedia, comi
tetul directorial al federației interna
ționale Ce specialitate a desemnat pe 
cei mai buni 3 jucători ai competi
ției : cel mai bun portar al campio
natului — suedezul Leif Holmquist; 
cel mai bun fundaș — Jan Suchy 
(Cehoslovacia) \ cel mai bun atacant 
— Ulf Sterner ISuedia).

Primul loc în Clasamentul golgete- 
rilor a fost ocupat de Firsov. 
(U.R.S.S.) cu 14 puhțte (10 goluri în
scrise, la 4 goluri firid coautor).

Noua formulă . de . desfășurare a 
campiontului (meciuri tur-retur) a 
făcut ca întrecerile să «unoască un 
mare succes. Partidele de. Ia Stock
holm au fost urmărite de aproape 
°00 000 da spectatori.

In județul Cluj, din datele centra
lizate la direcția agricolă rezultă 
că, pînă Ia această dată, pregătirea 
terenului s-a făcut pe o suprafață 
de 18 500 ha, din cele 44 000 ha pre
văzute în plan. La prima vedere s-ar 
putea afirma că este o realizare 
bună. Dar din suprafața respectivă 
circa 2 500 ha aparțin întreprinderi
lor agricole de stat, în care lucrarea 
respectivă aproape s-a terminat. în 
cooperativele agricole, pregătirea te
renului decurge în ritm mai lent, 
arăturile de primăvară s-au făcut pe 
numai 38 la sută din suprafețele pre
văzute. O atare situație se datorește 
modului diferit în care lucrează, în 
această 
pentru ... _
Printr-o bună organizare a muncii, 
'I.M.A. Cîmpia Turzij a arat în cî
teva zile, în unitățile agricole pe care 
le deservește, o suprafață de aproape 
5 000 ha. Deși apropiată și avînd a- 
celeași condiții de lucru, I.M.A. Mi
hai Viteazu a realizat, în perioada 
respectivă, numai 1 368 ha. Cu totul 
de neînțeles este de ce în coopera
tivele agricole aflate în raza de ac
tivitate a I.M.A. Huedin, mecaniza
torii au efectuat arături doar pe 
900 ha.

Am cerut, în acest sens, părerea 
tov. ing. Teodor Stănilă, director ad
junct al direcției agricole, care a 
spus : „Aceste diferențe nu pot fi 
atribuite numai timpului nefavora
bil. Putem spune, mai degrabă, că 
unele conduceri de întreprinderi de 
mecanizare și consilii de conducere 
din cooperative nu au privit de la 
început, cu toată seriozitatea, pro
blema utilizării cu randament maxim 
a mașinilor. Pînă acum cîteva zile, 
multor întreprinderi de mecanizare 
le-au lipsit tractoriști. Problema a 
fost rezolvată prin repartizarea elevi
lor din ultimii ani de la școlile pro
fesionale. Apoi nu există, peste tot, 
o colaborare strînsă între consiliile 
de conducere din cooperativele agri
cole șl mecanizatori, ceea ce face să 
se piardă timp prețios, chiar în zile 
bune de lucru. De exemplu, la Aș- 
tileu, condițiile de lucru în cîmp sînt 
mult mai grele decît la Vultureni. 
Dar, în timp ce la prima, printr-o 
conjugare a eforturilor mecanizato
rilor cu cele ale cooperatorilor, ară
turile au fost aproape terminate, la 
a doua cooperativă această lucrare 
s-a executat doar pe 70 la sută din 
cele 735 ha. Ne-am propus să luăm 
măsuri urgente pentru curmarea a- 
cestor neajunsuri".

Dacă se constată asemenea defi
ciente, care duc la întîrzierea lu
crărilor, direcția agricolă este cea 
mai în măsură să acționeze cu ho
tărîre pentru a aduce lucrurile pe 
făgașul cel bun. După cît se pare, 
direcția agricolă a făcut pînă acum 
prea puțin în această privință.

Probleme similare se ridică și în 
legătură cu semănatul culturilor. 
Atît în județul Cluj, cît și în jude
țul Maramureș sînt mari diferențe 
de la o unitate la alta în ce privește 
ritmul de lucru la semănat. Cauzele 
sînt ușor de sesizat. Nu peste tot 
se identifică cu operativitate supra
fețele zvîntate și nu se face regru
parea operativă a forțelor de lucru 
după necesitați. Cele petrecute în 
județul Maramureș sînt semnifica
tive în acest sens.

La Mireșul Mare, pînă la 27 martie, 
semănatul ovăzului și inului pentru 
ulei s-a făcut pe 93 la sută din su
prafața prevăzută. La fel, coopera
torii din Satulung, după ce au ter
minat de semănat cele 20 ha cu ma
zăre și 10 ha cu sfeclă furajeră, 
au concentrat mijloacele de lucru pe 
terenurile unde se va cultiva in 
pentru ulei. Bune rezultate în această 
privință au fost obținute și în coo
perativele agricole din Tăuți-Mă- 
gherăuș, Tămaia, Coaș, Arduzel, Ari- 
niș etc. în alte cooperative agricole, 
însă, se lucrează în ritm lent sau 
se așteaptă să |se zvînte^tot terenul. 
La cooperativa din Făurești, bu
năoară, președintele Simion Bilț, 
împreună cu brigadierii, stăteau la 
sediu si așteptau. După ei, era prea 
devreme să se însămînteze ovăzul 
și ghizdeiul. Au pierdut astfel timp 
prețios. Vecinii lor din Lăschia lu
crau însă de zor. Asemenea celor 
din Făurești sînt si alti cooperatori 
care așteaptă, ceea ce explică rit
mul lent al lucrărilor de semănat 
din iudetul Maramureș.

în multe locuri desfășurarea lu
crărilor agricole de sezon este stin- g 
gherită nu atît de timpul nefavo- g 
rabil. cît de lipsa de sămîntă. U- 
nele cooperative agricole nu s-au 0 
îngrijit să-și ridice din vreme de H 
la bazele de recepție si depozitele B 
„Agrosem" semințele necesare. A g 
întîrziat. de asemenea, trimiterea de | 
probe la laboratoarele de control jj 
al semințelor. Ca‘ urmare, acum se „ 
dă din colt în colt. în iudetul Cluj | 
nu au fost asigurate toate cantită- H 
tile de semințe Ia orzoaica, măză- “ 
riche, sparcetă si mai ales trifo- H 
liene. Vinerea trecută, la coopera- S 
tiva agricolă din Apatrida, ing. Cor- B 
nel Ciobanu așeza pe sugativa 
medă boabele de ovăz pentru a 
cerca puterea lor de germinație. 
trebîndu-1 de ce n-a făcut acest 
cru mai din timp, ne-a spus că 
a primit sămînta verificată și.

.atare, este nevoit să facă el 
ceastă operație. La această unitate 
mai erau de însămîntat 68 ha cu 
ovăz și 50 ha cu orzoaică. Oare

perioadă, întreprinderile 
mecanizarea agriculturii.

direcția agricolă nu putea rezolva 
o asemenea problemă ?

Mult mai prost se stă din acest 
punct de vedere în unele coope
rative agricole din județul Mara
mureș. Abia în jurul 
martie, cooperativele 
Dumbrava, Asuaju de 
mis probele de ovăz 
Acum, cînd trebuie să lucreze din 
plin la semănat, așteaptă buletinele ■ 
de analiză. Frumoasă treabă I De 
altfel, în foarte multe unități a- 
gricole lipsa semințelor constituie un 
mare neajuns. La cooperativa din 
Berinta. de pildă, acesta este uni
cul subiect în discuția cooperatori
lor. „Am terminat cu însămîntarea 
inului — ne spunea Vasile Ghiran. 
inginerul cooperativei — și nu pu
tem continua lucrările fiindcă nu 
avem sămîntă pentru restul cul
turilor". Similar stau lucrurile, la 
ora actuală, si în cooperativele din 
Cernești. Corni. Somesuileac. Săl- 
sig, Oarta de Sus. Rus. Lucăcești, 
Vima Mare ș. a. Dar, curios lu
cru ! Cantitățile de semințe ce lip
sesc din unităti zac la „Agrosem" 
și îri bazele de recepție, așteptînd 
să fie ridicate de cooperativele ă- 
gricole. Cea din Berinta. bunăoară, 
deși are repartiție din 20 februa
rie. n-a ridicat nici acum 5 tone 
de ovăz.'200 kg ghizdei. 40 kg lu
cerna și 80 kg sămîntă de sfeclă. 
Cooperatorii din Sălsig n-au ridi
cat cele 11 tone porumb. 150 kg 
sămîntă de sfeclă furajeră și 1 000 
kg de trifoi. De altfel, lista cu u- 
nitătile care nu și-au ridicat can
titățile de semințe necesare poate 
continua. Desigur, vinovate de a- 
ceastă situație sînt consiliile de con
ducere din cooperativele agricole. 
Dar se pune întrebarea: ce au 
făcut. în această privință, tovarășii 
de la direcția agricolă si de la u- 
niunea județeană 7

Iată, deci, că în desfășurarea lu
crărilor agricole de primăvară se 
ridică numeroase probleme care tre
buie soluționate de urgentă atît de 
conducerile unităților agricole so
cialiste. cît si de către organele 
agricole județene. La teleconferinta 
de luni care a avut Ioc la Consi
liul Superior al Agriculturii s-a a- 
nuntat că se fac mutări de semințe 
dintr-un loc în altul, dună nece
sități. Se cere maximum de ope
rativitate pentru ca însămîntările să 
se desfășoare nestingherit si într-un 
timp cît mai scurt.

Ieri, timpul a fost frumos, soa
rele a strălucit aproape în întreaga 
tară. Pămîntul se zvîntă cu repe
ziciune. Se cere ca, pește tot. să 
fie luate măsuri hotărîte în ve
derea intensificării lucrărilor de se
zon. să se dea dovadă de multă 
inițiativă și operativitate în rezol
varea . tuturor problemelor legate de 
buna desfășurare a campaniei agri
cole de primăvară.

datei de 15 
din Fînațe, 

Sus au tri- 
la laborator.

I

Tragerea specială a Pri
măverii" pe cară Administrația 
de Stat Loto-Pronosport 'o a- 
nunță pentriț 4 aprilie a.c. se 
va desfășura după aceeași 
formulă ca și tragerea „Mărți
șorului". Se știe că, datorită 
noii formule, numărul cîștigă- 
torilor a crescut simțitor — 
peste 12 000 de premii — iar 
valoarea premiilor a fost din 
cele mai mari.

La tragerea specială L'oto a 
„Primăverii", lista premiilor 
este și mai bogată : autoturis
me în număr nelimitat — Dacia 
1100, Moskvici 408 cu patru fa
ruri și radio, Skoda 1 000 MB; 
autoturisme prin tragere la 
sorți — patru Dacia 1100, două 
Moskvici 408 cu patru iaruri și 
radio, două Skoda 1000 MB și 
două Trabant 601 ; 70 de ex
cursii în ITALIA, IUGOSLAVIA 
și UNGARIA prin O.N.T.-Româ- 
nia (circa 18 zile) ; premii fixe 
în bani de 25 000, 10 000 Iei etc.

Pentru stabilirea numerelor 
cîștigătoare se vor efectua pa
tru extrageri în trei faze. Se 
vor atribui 20 de categorii de 
premii. Cu 15 lei se poate par
ticipa la toate cele patru ex
trageri, fiecare variantă avînd 
patru șanse de cîștig.

NOI PREMII MARI
LR PRONOEXPRES

(Urmare din pag. I)
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dealurile sterpe, arși de soarele și 
vînturile aspre ale Dobrogei, oameni 
îmbrăcați în sarici de dimie țurca- 
nă, oameni care de atîta singurătate 
vorbeau atît de rar și puțin !

Veneau de la Greci — satul cu 
cireși, satul de la poalele Țuțuiatu- 
lui — cel mai înalt vîrf al Munților 
Măcinului. Greci trecea drept o așe
zare mai înstărită, pentru faptul că 
oamenii cutreierau primăvara satele 
ca să vîndă cireșe. Două străchini de 
cireșe pe o strachină de porumb sau 
de tărîțe. Grecenii care nu vindeau 
cireșe, munceau la carierele de pia
tră în condiții despre care vom mai 
vorbi.

Veneau de la Turcoaia, satul de 
sub muntele Iacobdeal, acolo unde se 
afla cea mai sistematică exploatare 
de granit (în înțelesul tehnic) și de 
oameni (în înțelesul social). Iacob- 
dealul este un munte de granit. întîi 
un patron care se numea Daniel, apoi 
fel de fel de societăți „anonime" au 
inițiat aici, încă de la începutul 
acestui secol, mari lucrări de extrac
ție și prelucrare a granitului. Țăra
nii din sat, pauperizați de moșierul 
Stras, au trecut în slujba industria
șului Daniel și au învățat meseria 
grea a cioplitului în granit. Era sin
gurul sat care avea un dispensar 
medical și asta pentru că în fiecare 
zi se petrecea un accident grav în 
carierele de piatră. Satul era plin 
de~ mutilați și schilozi. Ei veneau la 
Macin să se judece cu bogătașul Da
niel, căruia îi aparțineau aproape 
toate exploatările de granit din Mun
ții Măcinului și o impresionantă flotă 
fluvială.

Găseai acolo, la judecătorie sau la 
spital, pescari din Carcaliu, podgo
reni din Jijila. oameni din satele 
care trăiesc în umbra crestelor tocite 
și înălbite de timpuri ale Munților Macin.

Acum 25 de ani lucrurile păreau 
acolo așezate. în rînduiala lor strîm- 
bă, pentru vecie. Intrată însă în 
fluxul înnoirilor aduse de socialism 
pînă și în cele mai depărtate și mai 
oropsite colțuri de țară, zona Măci
nului și-a redobîndit tinerețea și vi
goarea. Civilizația antică a dispărut 
de mult. După două mii de ani,. o 
altă civilizație, a omului liber și 
stăpîn pe destinele sale, se insta
lează aici: civilizația modernă a so
cialismului.

Munții de aici s-au dovedit mai

i

Nr. crt.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare

Procentele 
de cîștig

1 364 250%
2 664 200’/»
3 031 100»/»
4 574 50’/»
5 284 25’/»
6 946 25*/»
7 917 25’/»
8 289 25’/o
9 823 25’/.

10 983 25’/»
11 032 25’/.
12 651 25’/»
13 161 25’/.
14 469 25’/.
15 764 25’/»

Calcularea și înscrierea cîștigurilor 
în librete se face de către filialele 
C.E.C. după normele stabilite prin 
regulament.
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ÎN OBIECTE

la depunerile pe librete de economii 
cu dobîndă și cîștiguri

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe obligațiunile C.E.CX 

cu cîștiguri
TRAGEREA LA SORȚI
DIN 31 MARTIE 1969

TRAGEREA LA SORȚI 
pe trimestrul I 1969

*4 -S’ 

u

Nr. libre
tului cîști- 

(Jător

Valoarea cîștigurilor

parțială totală

1 1 467 018 10 000
1 1 194 733 10 000
1 176 976 10 000
1 791 952 10 000
1 405 662 10 000
1 1 116 031 10 000
1 1 666 258 10 000
1 445 145 10 000
1 778 307 10 000
1 817 771 10 000 100 000

Terminația
libretului
cîștinător

19 16 169 5 000
19 53 666 5 000
19 86 432 5 000
19 84 019 5 000 3S0 000

190 9 277 2 000
190 9 125 2 000 760 000
190 2 620 1000
190 9 545 1000
190 6 060 1 000 570 000
190 3 960 500
190 6 622 500
190 3 602 500
190 9 026 500
190 4 429 500
190 4 227 500
190 8 367 500
190 9 649 500 760 000

Total cîștiguri
2 556 în obiecte 2 570 000
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Valoarea 
cîștigurilor
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1 22 437 01 100 000 100 000
1 09 799 42 75 000 75 000
1 08 312 04 50 000 50 000
1 29 221 36 25 000 25 000
1 71328 05 10 000 10 000
1 79 616 19 5 000
1 28 186

ra

cS 
s s w o

09 5 000 10 000

80 305 34 2 000
80 859 10 2 000 320 000
80 108 49 1000
80 135 39 1 000
30 585 20 1 000
80 901 09 1 000 320 000

800 59 28 800
800 69 40 800
800 94 31 800 1 920 000

Ciștigurile revin. întregi, obligațiu
nilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 
lei, 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 
respectiv 1/8 din ciștigurile de mai 
sus. In valoarea cîștigurilor este cu
prinsă și valoarea nominală a obli
gațiunilor cîștigătoare.

Plata cîștigurilor se face prin fi
lialele C.E.C.

Premiile concursului Pronoexpres 
nr. 13 din 26 martie 1969

EXTRAGEREA I: Categoria I: 
1 variantă a 153 226 leî ; categoria a
II- a ; 147,5 a 1 038 lei; categoria a
III- a : 3 223,5 a 47 lei.

EXTRAGEREA a II-a : A : 1 va
riantă a 124156 Iei; B : 272 a 456 lei; 
C : 4 901 a 25 lei. i

Premiul de categoria I a fost ob
ținut de participantul BLANAR 
LAșzlO din Vlahița, jud. Harghita, 
iar la categoria A premiul a fost 
obținut de VASILE VOICU din Cra
iova.

A:

bogați decît se credea. Pămîntul so
cotit arid și-a redobîndit fertilita
tea. O agricultură socialistă moder
nă, bazată pe mecanizare, pe chimi
zare și irigații, înlesnește obținerea 
unor producții necunoscute altădată 
prin aceste locuri. Griul nu creștea 
mai înalt de gleznele calului. Vara 
trecută, pe timp de secetă, am vă
zut aici lanuri înalte și grele. Foștii 
vînzători de cireșe de la Greci sînt 
acum mecanizatori cu vechi state de 
serviciu. Funcționează aici o mare 
întreprindere de mecanizare a agri
culturii, care satisface necesitățile a

Cîștigurile ieșite la sorți se acordă 
integral libretelor de economii care 
au un sold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 10 la sută din valoarea cîș- 
tigului. Dacă soldul mediu trimes
trial este mai mic de 10 la sută din 
valoarea cîștigului, se acordă un cîș- 
tig de 10 ori mai mare decît soldul 
mediu trimestrial al libretului.

Titularii libretelor de economii cu 
dobîndă și cîștiguri ieșite la sorți 
pot alege, în cadrul listei și în limi
ta valorii cîștigurilor ce li se cuvin, 
obiectele preferate.

Obiectele se vor ridica de la filia
lele C.E.C. de care depind unitățile 
care au emis libretele cu dobîndă și 
cîștiguri ieșite la sorti.

Diferentele în plus sau în minus 
între valoarea obiectelor alese și va
loarea cîștigurilor se lichidează în 
numerar, la înmînarea obiectelor.

Daniel ? Ne cocoțam pe cîte o stîncă, 
agățați în frînghii și bateam găuri 
în piatră, în granitul ăsta tare ca 
fierul. Unul tinea burghiul și-l ră
sucea, altul batea cu barosul. O 
gaură de doi metri o făceam în 7—8 
zile. De multe ori barosul mai ni
merea și pe alături. Acuma, cu per
foratorul. un singur om face o gaură 
în granit, în cîteva ceasuri...

Toate vechile instalații — con
cepute acum cincizeci de ani fără 
cea mai elementară grijă pentru 
securitatea muncii — au fost înlo
cuite. ridicate la cub în amploare

TEMELII
E GRANIT

DE LA ADAS
Administrația Asigurărilor de Stat 

anunță că la tragerea de amortizare 
a asigurărilor mixte de viață din 
31 martie 1969 au ieșit următoarele 
opt combinații de litere :

L.L.L.; F.F.L.; M.A.U.; R.M.I. s 
A.B.B.; X.L.T.; F.D.V.; X.R.O.

Toți asigurații care au polițele îri 
vigoare și au trecute în ele una sau 
mai multe din aceste combinații ale 
căror litere sînt înscrise în ordinea 
ieșirii la tragere se vor prezenta la 
unitățile ADAS pentru a-și primi 
sumele cuvenite.

I

zeci de cooperative agricole de pro
ducție.

Vechile exploatări miniere de la 
Turcoaia. de la Iacobdeal, de la 
Greci și de Ia Măcin au căpătat a- 
cum statut de întreprinderi indus
triale moderne, oferindu-le vechilor 
cioplitori în granit mijloace tehnice 
necunoscute de ei în trecut, o altă 
condiție socială și profesională. Bă- 
trînul meu unchi, Gheorghe Tornea, 
din Turcoaia, era unul dintre cei 
mai pricepuți cioplitori. El învățase 
aici, de la un meșter italian, arta 
de a desprinde dintr-un bloc de gra
nit, prin șase lovituri de ciocan, un 
cub perfect. Granitul se despica Jn 
mîinile lui ca tăiat de 
cîțiva ani e pensionar 
tește :

— Acum e mult mai 
crezi în carieră. Sînt 
electrice și pneumatice, 
macarale, excavatoare. _____
încărcat, mașini de despicat. ...Dacă 
aveam și eu vîrsta băieților mei, 
mi-ar fi fost drag să lucrez acum 
acolo. Nu m-aș fi ales cu trupul 
șubrezit de atîtea lovituri, căzături 
și accidente. Știi cum lucram noi la

secure. De 
și-mi poves-
lesne să lu- 
perforatoare 
pickhamere, 
mașini de

și modernitate. Vechiul funicular 
care transporta piatra din carieră 
la stația de 
Iul Dunării, 
total înnoite.
milioane de ___ _____ -JH____
unei noi stații de concasare. în a- 
cesti ani. oamenii de aici au căpătat 
mîndria muncii lor. Granitul dizlo- 
cat si cioplit de ei se așează, de 
exemplu. în construcțiile trainice 
ale Combinatului siderurgic de la 
Galați; pietrarii de la Turcoaia au 
astfel sentimentul că o parte a e- 
fortului pentru edificarea acestui 
gant al industriei socialiste le 
partine.

Tot de aici pleacă spre Vadul 
plăci de granit destinate podului 
peste Dunăre aflat în construcție. 
Și podul de la Cernavoda a fost 
clădit, la vremea lui. cu granit din 
muntele Iacobdeal. Dar faptul a 
trecut atunci neobservat pentru că 
nimeni nu le spunea cioplitorilor 
unde se duc pietrele udate cu su
doarea lor. Ei știau că fac o mun
că de robi pentru Daniel. Atît. A- 
cum numele cioplitorilor, numele

concasare de pe ma- 
statia însăși au fost 
Sînt prevăzute două 
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munților în care sfredelesc ei este 
scos din anonimat, tot așa cum 
și viața lor este înconjurată de alte 
orizonturi.

Odinioară, Turcoaia era alcă« 
tuită, în cea mai mare parte, 
din case de chirpici acoperite 
stuf, cu paie sau cu papură. în 
locul lor au răsărit. în anii din 
urmă, locuințe primitoare și înso
rite. A fost construită o școală nouă 
într-o extremitate mai depărtată a 
așezării, iar o altă școală nouă va 
înlocui clădirea vechii scoli a sa
tului. A apărut un cinematograf. 
Structura profesională a comu
nei este cuprinsă acum între alte 
date, care reflectă prefacerile eco
nomice si sociale de pe aceste me
leaguri. Sînt 555 de muncitori mi
neri, 41 de șoferi. 43 de tractoriști 
pe terenurile amenajate în Insula 
mare a Brăilei. 11 tractoriști care 
deservesc cooperativa agricolă de 
producție, apoi mecanici, electricieni, 
funcționari ; 26 din cei 27 de învă
țători și profesori ai scolii sînt fii 
ai locuitorilor comunei.

Locuitorii satelor din jur se due 
și acum la Măcin. Dar cu alte tre
buri : se duc să cumpere televizoa
re și mașini de spălat, se duc la 
cinematograf sau pur și simplu „să 
mai vadă lumea". Ei găsesc acum 
un alt Măcin decît cel de altădată. 
S-au înăltat blocuri, au apărut 
străzi moderne. S-au construit o casă 
de cultură, un spital și o policli
nică modernă, un liceu și o nouă 
școală generală de 8 ani, un teatru 
de vară, un stadion, o fabrică 
pîine. Din furnizor de cereale 
piatră pentru drumuri. Măcinul 
devenit centru industrial. EI 
vrează quartită. caolin. pielărie, 
cesorii industriale, produse de 
tizanat pentru export, obiecte 
material plastic. Ponderea industriei 
(fată de agricultură) a crescut de 
la 25 la 75 la sută.

Privit de la Dunăre, cu noua luî 
siluetă de orășel modern, proiectat 
pe fundalul crestelor ciudate ale 
munților, Măcinul apare ca un loc pe 
care turismul h-ar trebui să-l oco
lească. Contemplînd vestigiile vechi
lor civilizații peste care se suprapun 
relațiile unui prezent dinamic, călă
torul poate constata și aici cîtă vi
goare are o orînduire socială, care în 
numai 25 de ani a reușit să dea stră
lucire nouă unor locuri sortite parcă 
să stea doar în umbra unei istorii 
demult apuse...
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0 remarcabilă contribuție
la dezvoltarea

la caaza generală a păcii

Presa internațională despre rezulta- 
tele vizitei în Turcia a președintelui 
Consiliului de Stat al României

MOSCOVA 31 (Agerpres). — Re- 
latînd despre comunicatul comun 
publicat la încheierea vizitei preșe
dintelui Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, în Turcia, ziarul 
„Izvestia" scoate în evidență fap
tul că șefii de stat ai celor două 
țări s-au pronunțat pentru instau
rarea unui climat de bună veci
nătate și înțelegere reciprocă în 
Peninsula Balcanică, climat care 
ar contribui într-o măsură însem
nată Ia întărirea păcii în Europa. 
Ziarul menționează dezvoltarea 
pozitivă a relațiilor româno-turce 
și măsurile în vederea extinderii 
colaborării economice bilaterale. 
Dialogul româno-turc, scrie în în
cheiere ziarul, va fi continuat la 
nivel înalt în cursul vizitei de răs
puns a președintelui Turciei în 
România.

*
PRAGA. — „România și Turcia 

se pronunță pentru dezvoltarea 
bunei vecinătăți în Balcani", scrie 
ziarul „Rude Pravo" în titlul in
formației cu privire la înche
ierea vizitei tovarășului Nicolae

Plenara CC. 
al Frontului 

Patriei 
din Vietnam

HANOI 31 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția V.N.A., la Ha
noi a avut loc cea de-a 17-a plena
ră lărgită a Comitetului Central ăl 
Frontului Patriei din Vietnam, la 
care au participat reprezentanți ai 
partidelor politice, organizațiilor de 
masă si religioase, reprezentanți ai 
Armatei populare vietnameze.

Hoang Quoc Viet. membru al Pre
zidiului C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam, a prezentat raportul poli
tic cu privire la succesele tortelor 
armate si ale populației din cele 
două părți ale Vietnamului în lupta 
pentru respingerea agresiunii ame
ricane si centru construirea socia
lismului în R. D. Vietnam, precum 
si cu privire ia sarcinile pentru pe
rioada următoare.

Participantii au adoptat o rezo
luție în care este aprobat în una
nimitate raportul politic. Faptul că 
imperialiștii americani au încetat 
necondiționat bombardamentele asu
pra întregului teritoriu al R. D. 
Vietnam si participă la conferința 
cvadripărtită de la Paris, care are 
scopul de a găsi o soluție politică 
problemei vietnameze, se arată în 
rezoluție, constituie o mare victorie 
pentru întregul popor vietnamez si 
o victorie comună a țărilor socia
liste. a mișcării pentru eliberare 
națională, a popoarelor din întrea
ga lume, inclusiv a cetățenilor pro
gresiști din S.U.A.

Referindu-se la recenta vizită în 
R. D. Vietnam a unei delegații a 
F.N.E. din Vietnamul de sud. rezo
luția arată că aceasta a constituit 
un important eveniment politic care 
a demonstrat o dată în plus adevă
rul că „Vietnamul este unul, națiu
nea vietnameză este una" si a rea
firmat solidaritatea de nezdruncinat 
și unitatea de spirit a poporului 
vietnamez din nord si din sud. ho- 
tărîrea lor fermă de a lupta si de 
a-i învinge Pe agresorii americani.

Rezoluția reafirmă totodată spri
jinul pentru declarația în _ patru 
puncte a guvernului R. D. Vietnam 
si programul "în cinci puncte al 
F.N.E. din Vietnamul de sud — re
prezentantul autentic al poporului 
sud-vietnamez — cerînd ca S.U.A. 
să pună capăt agresiunii, să retragă 
complet si necondiționat trupele a- 
mericane si ale sateliților S.U.A. din 
Vietnamul de sud. să lase poporul 
sud-vietnamez să-si reglementeze 
singur propriile probleme în confor
mitate cu programul politic al F.N.E. 
din Vietnamul de sud. fără amestec 
străin, să dea posibilitatea înfăptui
rii reunificării Vietnamului de căjre 
populația din nord si din sud. fără 
amestec străin.

★
HANOI 31 (Agerpres). — La Ha

noi a avut loc o ședință a Comi
tetului Permanent al Adunării Na
ționale a R. D. Vietnam, prezidată 
de Hoang Van Hoang, vicepreședin
te al comitetului. Au fost ascul
tate rapoartele cu privire la rea
lizarea planului de stat si a buge
tului ne anul 1968 si proiectul pla
nului si al bugetului de stat ne 
1969. Comitetul a aprobat orienta
rea. sarcinile si indicii principali 
ai planului de stat pe 1969 si pro
iectul bugetului de stat ne 1969.

Nguyen van Huong a fost elibe
rat din funcția de vicepreședinte al 
Comitetului Permanent, fiind nu
mit în funcția de ministru al să
nătății publice.

Ceaușescu în Turcia. Ziarul scoate 
în evidență importanța pe care o 
acordă cele două țări principiilor 
suveranității, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc. Aceste 
principii — relevă „Rude Pravo" 
— sînt general valabile, creează 
bazele unor relații internaționale 
sănătoase și trebuie să fie respec
tate de către toate statele, fie ele 
mari sau mici. Citînd din comu
nicatul comun româno-turc, ziarul 
subliniază convingerea că instau
rarea încrederii și înțelegerii în 
Europa ar constitui un aport în
semnat la pacea și securitatea în 
întreaga lume. Ambele părți, a- 
rată ziarul, declară că vor dezvol
ta relațiile în spiritul bunei veci
nătăți și al respectului reciproc. 
Este, de asemenea, relevată impor
tanța acordată de șefii de stat ai 
României și Turciei dezvoltării 
relațiilor economice bilaterale.

★
ATENA. — în legătură cu în

cheierea vizitei în Turcia a pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, zia
rul „To Vima" publică o relatare 
în care scoate în evidență partea 
din comunicatul comun referitoare 
la importanta statornicirii unor 
relații de încredere și înțelegere 
pe continentul european, pentru 
pacea și securitatea întregii lumi. 
Cei doi conducători — scrie zia
rul — au subliniat importanța 
dezvoltării raporturilor de bună 
vecinătate între țările din Balcani, 
într-o atmosferă de înțelegere re
ciprocă, în scopul întăririi păcii 
în această zonă și în întreaga 
lume. în ce privește problema ci
priotă — arată ziarul — comuni
catul exprimă speranța că se va 
găsi o soluție care să respecte 
drepturile legitime ale ambelor 
comunități din insulă.

A
PARIS. — Publicînd extr.ase din 

comunicatul comun româno-turc. 
ziarul „Le Figaro" subliniază im
portanta pe care cele două țări o 
acordă statornicirii păcii și secu
rității în lume, dezvoltării unor 
relații de încredere și de înțele
gere pe continentul european. Zia
rul relatează, de asemenea, despre 
măsurile în vederea dezvoltării 
cooperării economice româno- 
turce. O relatare despre încheie
rea vizitei președintelui Consiliu
lui de Stat al României în Turcia 
și despre comunicatul 
nat la Ankara a fost 
de ziarul „Combat".

★
TOKIO. — Ziarul 

mare tiraj „Asahi" publică extra
se din comunicatul comun ro
mâno-turc, relevînd convingerea 
celor doi șefi de state că suvera
nitatea națională, independența, 
egalitatea în drepturi și neinter
venția în treburile interne sînt 
fundamentul indispensabil al unor 
relații internaționale sănătoase. Se 
scot, de asemenea, în evidență 
părerile privitoare la necesitatea 
dezarmării, exprimate în comu
nicat.

(Urmare din pag. I)

comun sem- 
publicată și

japonez de

prețurilor atrage intensifi
carea luptei sindicatelor 
pentru majorarea salarii
lor ; pe de altă parte, 
nivelul comparativ redus 
al productivității muncii 
scumpește produsele expor
tate și deci slăbește compe
titivitatea pe piețele străi
ne, în timp ce cererea in
ternă favorizează o mărire 
a volumului 
dezechilibrînd 
lanța de plăți, 
se reia atacul 
consumului intern...

Perpetuarea metodelor 
deflaționiste, care nu poate 
oferi decît efecte anestezice 
temporare, a ajuns să fie 
combătută în prezent de 
multi economiști. Astfel, se 
apreciază că dacă bugetul 
va încerca să extragă alte 
cîteva sute de milioane lire 
din economia tării. îndeo
sebi din sfera consumului, 
acest lucru, după cum scrie 
săptămînalul „Tribune", „va 
încetini creșterea produc
ției, va mări șomajul și va 
da o lovitură capitală in
vestițiilor, făcînd economia 
încă și mai puțin competi
tivă" După unele calcule, 
în condițiile actuale șoma
jul ar putea fi împins pînă 
la 5 la sută din totalul bra
țelor de muncă, cifră consi-

importului, 
astfel ba- 
Și din nou 

împotriva

PARTIDELOR SOCIALISTE

Finlanda

în ca-

New

socia- 
relații

reunit la Hotel 
împrejurimile Vie- 
liderilor partidelor 
Austria, Anglia, 

Fin-

CAIRO 31. — Generalul Moham
med Fawzi, ministrul egiptean al a- 
părării, a primit o delegație militară 
libaneză.

că 
o 

reglementare a conflictului care să 
,cei patru". El a 
nistrul de externe

VIENA CONFERINȚA LSD!

reco

age
ourviui va acorda

FUNERALIILE
GENERALULUI

D. EISENHOWER

PAKISTAN

Generalul Yahia Khan

întrevedere Nixon - de Gaulle

anume aici. După termi- 
ccremoniei, sicriul ncope- 
drapelul de stat al S.U.A. 
îmbarcat intr-un tren spe-

N.A.T.O. și evacuarea bazelor militare 
ale S.U.A. de pe teritoriul insulei.

0 demonstrație la care au 
luat parte peste 2 000 de persoane s-a 
desfășurat în fața clădirii ambasadei 
americane din Reykjavik. Demonstran
ții au cerut retragerea Islandei din

forestiere, .,ai. fost ales și vice
președinte ai ■ jmitetului.

nisterului de Externe și ai unor cercuri 
economice și culturale ale Italiei în 
legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre 
cele două țări și unele probleme ale 
situației internaționale.

In cadrul tradiționalelor marșuri de primăvară, organi
zate în fiecare an în principalele orașe vest-germane, 
duminică s-a desfășurat la Frankfurt pe Main o de
monstrație prin care numeroase grupuri de persoane au

45.SSS

Evolufia evenimentelor o

LONDRA 31 (Agerpres). — Guver
nul britanic speră ca convorbirile cu 
privire la situația din Orientul Mijlo
ciu dintre reprezentanții la O.N.U. ai 
celor patru mari puteri, membre ale 
Consiliului de Securitate, să înceapă 
joi la New York, a declarat un pur
tător de cuvînt al Foreign Office-ului. 
Purtătorul de cuvînt a subliniat 
Marea Britanie nu preconizează

fie impusă de „<
reamintit că minis;. „. „„ _
britanic, Michael Stewart, a declarat 
că ar trebui să se depună eforturi 
pentru a se ajunge la o reglementare 
care să fie acceptabilă de către toate 
părțile interesate.

AMMAN 31. — „Vizita pe care ur
mează să o întreprindă la Paris și 
Washington regele Hussein al Ior
daniei are o deosebită importanță, 
deoarece acest turneu va preceda 
reuniunea reprezentanților celor pa
tru mari puteri din Consiliul de 
Securitate, consacrată situației din O- 
rientul Apropiat", a declarat pre
mierul iordanian, Abdel Moneim Ri- 
fai, în cadrul unei conferințe de 
presă care a avut loc la Amman. 
El a precizat că suveranul Iorda
niei urmează ca marți să aibă în
trevederi la Paris, iar apoi la 
York.

AMMAN 31. — Salali Gohar, 
secretar de stat în Ministerul 
cerilor Externe egiptean, a sosit du
minică la Amman. El a fost primit 
de către primul ministni iordanian, 
Abdel Moneim Rifai.

într-un comunicat dat publicității 
la sfîrșitul întrevederii se arată că 
în cursul convorbirilor care au a- 
vut loc a fost analizată situația din 
Orientul Apropiat, precum și pozi
ția celor patru mari puteri în le
gătură cu această problemă.

TEL AVIV 31. — In cadrul unei 
reuniuni a Comitetului Central al 
Partidului israelian Mapai, care a a- 
vut loc la Tel Aviv, a fost adop
tată o rezoluție prin care se cere 
guvernului să adopte de urgență un 
plan de pace, pentru a evita o e-

în capitate Slgertei s-au 
încheiat tratativele dintre Ni- 
kolai Podgornîi, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., și 
Houari Boumediene, președintele Con
siliului Revoluției și al Consiliului de 
Miniștri al Algeriei. Au fost abordate 
probleme privind relațiile sovieto-alge- 
riene și unele aspecte ale situației in
ternaționale.

Congresul național al 
Convenției cluburilor repu
blicane din Franța, formațiune 
politică a stîngii necomuniste, a hotărît 
să ducă o campanie pentru un vot 
negativ cu prilejul apropiatului refe
rendum asupra reformei regionale 
și a Senatului. Membrii convenției au 
hotărît, de asemenea, în marea lor 
majoritate, să adere la viitorul partid 
socialist, al cărui congres constitutiv va 
avea loc între 7 și 9 mai.

Tratative cehoslovaco- 
italiSUS. Iaroslav Kohout locțiitor al 
ministrului afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, a făcut o vizită oficială 
în Italia, anunță agenția C.T.K. El a 
avut convorbiri cu conducători ai Mi-

derată a depăși așa-numi- 
tul „nivel tolerabil". Datele 
publicate recent indică un 
număr de aproape 590 000 
de șomeri, reprezentînd 2,5 
la sută din totalul brațelor 
de muncă. Se constată că 
acest total este cu cir.ca 
17 000 mai mare decît se 
prevăzuse în calculele De
partamentului Economiei 
Naționale, ținînd seama de 
faptul că de obicei în aceas
tă perioadă a anului tre
buia să aibă loc o „normală 
scădere a șomajului". Cert 
este că acum a fost răstur
nată acea tendință de 
ușoară descreștere a șoma
jului, care se manifestase 
în ultimele șase luni.

Multiplele operații de în
tocmire a bugetului sînt în 
mare parte afectate și de 
alti factori, greu de negli
jat, ca instabilitatea siste
mului monetar occidental, 
scadentele masivelor îm
prumuturi contractate la 
băncile străine, tendințele 
în evoluția comerțului 
mondial, urmările recente
lor greve de la uzinele 
„Ford" asupra exportului 
etc. Pare îndoielnic, de pil
dă, că Marea Britanie ar 
putea rambursa, din sperate 
surplusuri, datoria de un 
miliard de lire în valută 
străină în viitorii trei ani.

ventuală soluție impusă din exte
rior în legătură cu reglementarea si
tuației din Orientul Mijlociu, rela
tează corespondentul agenției France 
Presse. O altă rezoluție, precizează 
agenția citată, se referă Ia necesi
tatea găsirii unei soluții pentru pro
blema refugiaților arabi.

. DAMASC 31. — Cel de-al patrulea 
Congres național al partidului Baas 
din Siria, reunit într-o sesiune extraor
dinară, a dezbătut duminică, timp de 
7 ore, o serie de probleme ale situa
ției interne.

A

In preajma 

Congresului

P. C. din

Ziarul „Kansan Uutiset", organ 
central al C. C. al Partidului 
Comunist din Finlanda, informea
ză despre pregătirile ce se fac 
în aceste zile pentru cel de-al XV-lea 

..congres al partidului, care va avea 
loc între 3—6 aprilie. Ziarul a pu
blicat proiectele programului de prin
cipii, programului de acțiune și pro
iectul noului statut al partidului, do
cumente ce urmează să fie dezbătute 
la congres.

Pe ordinea de zi a congresului este 
înscris, de asemenea, ca prim punct, 
raportul Comitetului Central privind 
situația economică și politică, linia 
politică și socială viitoare a parti
dului.

1 t Will
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Lucrările Forumului Na
țional pentru ordinea interi
oară din Cuba'au luat sfîr?il în 
prezența lui Raul Castro, vicepreședinte 
al guvernului, și a altor conducători 
de partid și de stat. în cuvîntul de 
închidere, Sergio del Valle, membru 
al Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Cuba și ministru de interne, a subli
niat importanța îmbunătățirii activității 
pentru asigurarea ordinii interioare, 
precum și contribuția pe care trebuie 
să și-o aducă organele de partid, mi
nisterele, instituțiile de educație, or
ganizațiile de mașă și obștești la în
tărirea vigilenței, apărarea avutului ob
ștesc și a cetățenilor, combaterea delic
ventei, ocrotirea .minorilor, respectarea 
regulilor de circulație etc.

După cum nimeni nu se a- 
venturează să accepte ca 
plauzibil proiectul oficial de 
a obține în anul acesta un 
excedent de 500 milioane 
lire în balanța de plăți.

Recomandările de a in
troduce un control sever a- 
supra scurgerii capitalului 
și asupra importului, pre
cum și de a examina de ur
gență rolul internațional al 
lirei sterline, sînt incluse în 
propunerile trimise zilele 
trecute Ministerului Finan
țelor de către comitetul e- 
conomic și financiar al gru
pului parlamentar laburist. 
Un punct deosebit de im
portant subliniat de acest 
comitet este necesitatea de 
a opera serioase reduceri în 
cheltuielile militare, al că
ror nivel întrece posibilită
țile financiare reale ale e- 
conomiei britanice. Unii de- 
putati laburiști remarcă, de 
exemplu, că numai totalul 
deficitului comercial pe a- 
nul. trecut. în sumă de 458 
milioane lire, reprezintă a- 
bia a cincea parte din imen
sa sumă a bugetului mili
tar.

Pe de altă parte, și-a fă
cut cunoscută atitudinea și 
Confederația Industriei Bri
tanice, forul suprem repre
zentativ al intereselor pa
tronatului industrial, care 
își exprimă neliniștea că

bugetul ar putea mări din 
nou impozitele asupra cor
porațiilor și că adăugarea 
unor noi impozite indirecte 
în sfera consumului s-ar 
răsfrînge negativ asupra 
producției industriale. De 
.altfel, unele semne regresi
ve au și fost înregistrate zi
lele trecute. Principalul re
cul a avut loc în industria 
construcțiilor de mașini, pe 
a cărei participare majoră 
la exportul tării se bizuie 
în mare parte actuala poli
tică economică.

Șirul de indicii nefavo
rabile acumulate în ultimele 
cîteva săptămîni — ceea ce 
a atras calificativul de „mi- 
nicriza din martie" — pare 
un preludiu rău prevestitor 
Ia bugetul din 15 aprilie. 
Fără îndoială că ministrul 
finanțelor, ar putea, după 
unele păreri, să imprime, 
totuși, în ultimă instanță, 
bugetului o orientare mo
derată. Nu pot fi ignorate, 
sub acest aspect, conside
rentele de natură politică 
— o dată cu intensificarea 
eforturilor laburiste de a 
recupera din pierduta popu
laritate electorală. Un fac
tor de care trebuie ținut 
seama este și acela că vii
torul buget va fi penulti
mul înainte de alegerile 
parlamentare generale.

ÎN CADRUL CONFERINȚEI A FOST ANALIZAT C 
APELUL STATELOR PARTICIPANTE LA TRATA' 

VARȘOVIA CĂTRE TOATE ȚĂRILE EUROi
VIENA 31. — Corespondentul A- 

gerpres, P. Stăncescu, transmite: 
Duminică s-a 
Kahlenberg, în 
nei, conferința 
socialiste din 
Belgia, Danemarca, Elveția, 
landa, R. F. a Germaniei, Islanda, 
Italia, Israel, Olanda și Suedia.

în cadrul unei conferințe de 
presă, Bruno Pittermann, preșe
dintele Internaționalei socialiste, a 
declarat că participanții la con
ferința liderilor partidelor 
liste se pronunță pentru 
bune cu toate țările.

Pittermann a relevat că 
drul ședinței au fost analizate cu

protestat împotriva războiului și s-a1 
dezarmarea nucleară. Acțiuni sim:-’ 
tilor la marșurile de primăvară s-- 
la Hanovra, Munchen și alte O'

La RflSîîa au luat s^r?it lucrările 
Comitetului ad-hoc pentru păduri și 
industria forestieră al Organizației Na
țiunilor Unite pentru alimentație și a- 
gricultură (F.A.O.). Delegații au a- 
doptat programul și proiectul de buget 
al comitetului pe perioada 1970— 
1971. Din Republica Socialistă Româ
nia la lucrările comitetului a participat 
o delegație condusă de ing. Filip To- 
mulescu, ministru adjunct al industriei

La Moscova au avut loc 
convorbiri în legătură cu 
colaborarea sovieto-fran- 
COZă domeniul electrotehnicii. în 
cadrul convorbirilor, anunță agenția 
TASS, a fost constatată îndeplinirea 
cu succes a măsurilor adoptate anterior 
în ce privește unele proiecte comune 
și au fost elaborate proiecte de viitor.

atenție apelul parti 
reuniunea Tratatului 
șovia privind secui 
peană, precum și pr< 
cedentei conferințe 
rești a statelor 
Varșovia.

Conferința nu 
mente, ci numai
tru Biroul Internați 
liste și a prilejuit t 
păreri între particii 
problemelor de inter

II RAN 

i îsi afirm?

de pri
resurse

La Teheran a 
de mult, un acor 
tea națională irs 
lului și un const 
(A.p^v ■ ■
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WASHINGTON 31. — Cores
pondentul Agerpres C. Alexan- 
droaie transmite : La Washing
ton au avut loc luni funeraliile 
generalului Dwight Eisenhower, 
fost președinte al Statelor Unite 
ale Americii, remarcabil om de 
stat și conducător militar care a 
adus o însemnată contribuție la 
victoria forțelor aliate asupra 
fascismului. Pe întreg teritoriul 
Statelor Unite, drapelul național 
a fost coborît în bernă. Zeci de 
mii de oameni au adus un ultim 
omagiu generalului Eisenhower.

In cortegiul funebru s-au aflat 
președintele S.U.A., Richard 
Nixon, văduva generalului 
Eisenhower, miniștri ai guver
nului S.U.A., membrii Curții 
Supreme a S.U.A., generali etc. 
De asemenea, la funeraliile ge
neralului Eisenhower au partici
pat demnitari din aproximativ 
100 de țări ale lumii. Din țara 
noastră a participat George 
Macovescu, reprezentant al pre
ședintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

Pe întreg traseul străbătut de 
cortegiul funebru se aflau zeci 
de mii de locuitori ai capitalei 
S.U.A. și ai statelor învecinate, 
sosiți 
narea 
rit cu 
a fost 
cial. care a plecat spre Abilene 
(Kansas), orașul natal al gene
ralului Eisenhower, unde 
miercuri va avea loc înhumarea.

WASHINGTON 31 (Agerpres). - 
Președintele Statelor Unite. Richard 
Nixon, a avut luni dimineața o în
trevedere la Casa Albă cu președin
tele Franței. Charles de Gaulle, care 
a venit să asiste la funeraliile fos
tului președinte Eisenhower.

ROMA 31. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : în
tre 26 și 31 martie a avut loc la 
Roma reuniunea Comisiei mixte 
româno-italiene pentru elaborarea 
programului de schimburi între 
Republica Socialistă România și 
Italia în domeniile culturii, ști
inței și învățămîntului, pe perioa
da aprilie 1969—iunie 1971.

Programul stabilit cuprinde 
schimburi de oameni de știință, 
cadre didactice, bursieri, artiști, 
expoziții, cărți și publicații, or
ganizarea de gale de filme și alte 
acțiuni în domeniul amintit.

și-a asumat funcția 
ile președinte

CARACI 31 (Agerpres). — Gene
ralul Yahia Khan, șeful noii adminis
trații militare din Pakistan, și-a asu
mat luni funcția de președinte al 
țării. Postul de președinte rămăsese 
vacant în urma demisiei mareșalului 
Ayub Khan, de la 25 martie..

în Pakistan s-au deschis școlile, 
colegiile și universitățile, reluîndu-jc 
astfel cursurile după cinci luni de 
întrerupere. Marea majoritate a între
prinderilor industriale funcționează.

Pe de altă parte se anunță Za noul 
președinte, generalul Yahia Khan, „a 
început arestări în rîndul persoanelor 
care se dovedesc corupte", după cum 
transmite agenția U-P.L, citînd 
un comunicat al postului de radio 
pakistanez. Generalul Yahia Khan a 
dat ordin tuturor oficialităților „să se 
ocupe de eliminarea corupției și să 
acționeze în direcția asigurării efi
cienței administrației".
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( reintegrarea acești
> gătii în patrimor 
l Alt aspect, legat 
. noului acord, ar fi m 
) Iranului de a-și plasa 
l produsele petroliere' 
' mondială.
| Deocamdată se remar 
l dentă din partea cont 
I anglo-american în legăti 
l acordul realizat cu A.R.E 
, orice caz s-a creat o 1 
) nouă. Au reținut atenția 
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> Reza Pahlavi făcute în 
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