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Ședința comună a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri

le ședința comună a Consiliului de Stat 
și a Consiliului de Miniștri

ale Republicii Socialiste România
La 10 aprilie 1969, Consiliul de Stat și Con

siliul de Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia s-au întrunit în ședință comună, sub 
președinția tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

Președintele Consiliului de Miniștri, tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, a prezentat infor
marea cu privire la lucrările Consfătuirii de la 
Budapesta a Comitetului Politic Consultativ al 
statelor participante la Tratatul de la Varșovia. 
Au fost ascultate în continuare raportul Co
misiei Marii Adunări Naționale pentru proble
mele de apărare, prezentat de președintele co
misiei, tovarășul Vasile Patilineț, și raportul 
Comisiei Marii Adunări Naționale pentru poli
tica externă, prezentat de președintele comisiei, 
tovarășul Mihai Dalea. Examinînd din însărci
narea Consiliului de Stat documentele adoptate

la consfătuire, cele două comisii le-au avizat 
favorabil.

Au luat cuvîntul tovarășii: Gheorghe Gaston 
Marin, Manea Mănescu, Ion Stănescu, Ion 
Iliescu, Gheorghe Apostol și Janos Fazekas.

După discuțiile care au avut loc, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Miniștri au aprobat în 
unanimitate activitatea desfășurată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al 
Partidului Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, de tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, 
și de ceilalți membri ai delegației Republicii 
Socialiste România la consfătuire, apreciind că 
ea răspunde întru totul politicii externe a par
tidului și statului nostru, pusă în slujba intere
selor fundamentale ale poporului român, a prie
teniei, alianței și colaborării multilaterale cu

toate țările socialiste, a cauzei păcii, destinderii 
și colaborării internaționale în Europa și în 
lume.

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au 
dat o înaltă apreciere modulul în care delegația 
Republicii Socialiste România, personal tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și-au îndeplinit man
datul încredințat de conducerea partidului șl 
statului.

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri au 
adoptat în unanimitate Hotărîrea cu privire la 
aprobarea documentelor referitoare la perfec
ționarea structurii șl organelor de conducere 
ale Tratatului de la Varșovia și Hotărîrea cu 
privire la aprobarea Apelului statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia către toate 
statele europene.

în încheiere a luat cuvîntul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

HOTĂRÎRE
cu privire la aprobarea documentelor referitoare 

la perfecționarea structurii și a organelor de conducere
ale Tratatului de la Varșovia

Consiliul de Stat șî Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, ascultînd informarea președintelui Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Ion Gheorghe Maurer, și raportul Comisiei Marii Adunări Na
ționale pentru problemele de apărare, prezentat de președintele comisiei, 
tovarășul Vasile Patilineț, hotărăsc să aprobe activitatea și poziția repre
zentanților Republicii Socialiste România la Consfătuirea Comitetului 
Politic Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, 
ținută la Budapesta, precum și statutul Comitetului miniștrilor apărării 
(ai statelor participante la Tratatul de la Varșovia, noul statut al forțelor 
armate unite și al Comandamentului unificat și celelalte documente avînd 
ca scop perfecționarea în continuare a structurii șl a organelor de 
conducere ale organizației defensive a Tratatului de la Varșovia.

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri însărcinează pe ministrul 
(Forțelor Armate ale Republicii Socialiste România să la măsurile ne-

HOTĂ

cesare pentru ca forțele armate să poată să-și îndeplinească obligațiile 
ce le revin, în temeiul Tratatului de la Varșovia, în cazul unui atac ar
mat în Europa, împotriva unei țări membre a tratatului.

Pornind de la premisa că atîta timp cît există N.A.T.O. este necesară 
menținerea Tratatului de la Varșovia, Consiliul de Stat și guvernul 
român își exprimă convingerea că documentele adoptate la consfătuirea 
din martie vor contribui la dezvoltarea colaborării militare a statelor 
participante la tratat, la întărirea capacității lor de apărare împotriva 
unui eventual atac militar imperialist, în interesul cauzei păcii și socia
lismului în lume.

Președintele Președintele
Consiliului de Stat Consiliului de Miniștri
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RÎRE
cu privire la aprobarea Apelului statelor participante

la Tratatul de la Varșovia către toate statele europene
Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste 

(România, ascultînd informarea președintelui Consiliului de Miniștri, 
■tovarășul Ion Gheorghe Maurer, și raportul Comisiei Marii Adunări 
Naționale pentru politică externă, prezentat de președintele comisiei, 
■tovarășul Mihai Dalea, hotărăsc să aprobe activitatea și poziția repre
zentanților Republicii Socialiste România la Consfătuirea Comitetului 
Politia Consultativ al statelor participante la Tratatul de la Varșovia, 
ținută la Budapesta, precum și Apelul statelor participante la tratat 
tătre toate statele europene pentru intensificarea eforturilor îndreptate 
aspre întărirea păcii, securității și colaborării în Europa.

Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale Republicii Socialiste 
(România își exprimă acordul cu privire Ia pregătirea și ținerea unei 
Conferințe europene în problemele securității și colaborării în Europa. 
Largul ecou pozitiv al apelului în opinia publică din Europa și din lume, 
primirea favorabilă din partea cercurilor guvernamentale, precum și 
din partea a numeroase partide politice, organizații obștești, personali
tăți de cele mai diferite concepții politice, filozofice și religioase, sub
liniază însemnătatea acestei inițiative, arată că ea vine în întîmpinarea 
laspirațiilor de pace ale popoarelor, răspunde unor cerințe și preocupări 
actuale ale vieții internaționale. Situația din Europa îndreptățește să 
se aprecieze că există posibilități reale ca, prin eforturi comune, să se 
înainteze cu succes pe calea destinderii, spre înfăptuirea securității euro
pene.

Republica Socialistă România apreciază că principala modalitate 
pentru consolidarea păcii și înfăptuirea securității europene constă în 
dezvoltarea relațiilor multilaterale, economice, politice, tehnico-științifice

și culturale între toate statele continentului, indiferent de orîndulrea lor 
social-politică. Temelia sigură a dezvoltării cooperării rodnice între state, 
a eliminării germenilor de neînțelegere și disensiuni, a întăririi încre
derii reciproce rezidă în respectarea neabătută a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur soarta, a principiilor suveranității: și independenței 
naționale, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne, avan
tajului reciproc. România nutrește convingerea că dezvoltarea colaborării 
europene a fost și rămîne unica alternativă reală la politica cercurilor 
agresive, militariste și revanșarde de încordare în relațiile internaționale, 
de menținere a divizării Europei în blocuri militare, de continuare a 
cursei înarmărilor.

în abordarea problemelor europene trebuie să se pornească de la 
realitățile postbelice, de la inviolabilitatea granițelor, de la existența 
celor două state germane și necesitatea normalizării relațiilor cu acestea. 
Avînd în vedere că existența grupărilor militare opuse constituie o sursă 
principală de neîncredere și încordare, un obstacol în calea unei largi 
cooperări europene, România, împreună cu alte state socialiste, se pro
nunță, așa cum s-a arătat în Declarația de la București din iulie 1966 și 
cum s-a reafirmat în recentul apel, împotriva divizării lumii în blocuri

Președintele Președintele
Consiliului de Stat
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Ședința
în ziua de 10 aprilie a.c. a avut loc la Pa

latul Republicii ședința Consiliului de Stat, 
prezidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat miniștri și președinți 
ai unor comisii permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Consiliul de Stat a examinat sarcinile care-i 
revin ca urmare a hotărîrilor Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 11 martie a.c. și a prevederilor Con
stituției, astfel cum acestea au fost adoptate la 
ultima sesiune a Marii Adunări Naționale. Con
siliul a aprobat principiile pe baza cărora va 
fi elaborată reglementarea cu privire la modul 
de exercitare a atribuțiilor de control ce-i re
vin potrivit Constituției, precum și cu privire 
Ia modul în care comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale își vor desfășura acti
vitatea.

Consiliului
Consiliul de Stat a analizat activitatea de 

rezolvare a cererilor, reclamațiilor și sesizări
lor ce i-au fost adresate în anul 1968 și a 
subliniat necesitatea Ca toate organele .de stat 
să acorde atenția cuvenită soluționării opera
tive și temeinice a petițiilor oamenilor muncii 
și să se ocupe de valorificarea cît mai eficientă 
a propunerilor și sesizărilor acestora cu pri
vire la rezolvarea problemelor vieții de sțat și 
obștești, la îmbunătățirea muncii în toate sec
toarele de activitate. <

Consiliul de Stat a adoptat, de asemenea, 
proiectul de decret privind apărarea secretului 
de' stat., în urma dezbaterilor, consiliul a dis
pus îmbunătățirea unor articole, astfel încît 
decretul să contribuie la întărirea răspunderii 
conducătorilor organizațiilor socialiste în ceea 
ce privește luarea măsurilor de apărare a se
cretului de stat, precum și a răspunderii directe

de Stat
a salariaților, cărora, prin natura serviciului, la 
sînt încredințate astfel de secrete.

în continuarea lucrărilor sale, Consiliul de 
Stat a ratificat următoarele acorduri interna
ționale :

— Acordul cultural dintre guvernul Republi
cii Socialiste România și guvernul Regatului 
Maroc ;

— Acordul de colaborare culturali șî științi
fică dintre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii Africa Centrală;

— Acordul de cooperare economică și tehnică, 
Acordul de cooperare în domeniul petrolier și 
Acordul comercial dintre guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Regatului Ha- 
șemit al Iordaniei.

în încheiere, Consiliul de Stat a examinat și 
aprobat unele cereri de grațiere care i-au fost 
adresate.

Stimați tovarăși,
Consider că ședința comună a 

Consiliului de Stat șl a Consiliului 
de Miniștri, care a dezbătut docu
mentele adoptate la Budapest, are 
o importanță deosebită.

Această importanță rezidă, în pri
mul rînd, în faptul că subliniază 
atenția pe care partidul, guvernul, 
poporul’ nostru o dau documente
lor adoptate, atît celor care se re
feră la perfecționarea și îmbună
tățirea conlucrării armatelor state
lor participante la Tratatul de Ia 
Varșovia, cît și a Apelului pentru 
o consfătuire a popoarelor din Eu
ropa ; în același timp, importanța 
acestei ședințe constă în faptul că 
ea exprimă consecvența cu care 
aplicăm hotărîrile stabilite de Con
ferința Națională a partidului nos
tru, de Marea Adunare Națională. 
Ea dovedește că problemele de 
interes deosebit pentru activitatea 
partidului, guvernului, statului, po
porului nostru sînt emanația orga
nelor constituționale în drept să ho
tărască și să adopte asemenea acte.

Aceasta demonstrează, o dată mal 
mult, că am pus capăt practicilor 
cînd asemenea documente de im
portanță națională majoră nu erau 
adoptate de organele constituțio
nale ; și în viitor vom acționa în 
acest sens, vom respecta cu sfin
țenie hotărîrile stabilite de partid, 
de Marea Adunare Națională — fo
rul suprem al puterii de stat — 
astfel ca asupra problemelor pri
vind securitatea țării, activitatea de 
politică internațională să nu poată 
decide decît organele constituțio
nale. Acesta este un lucru deosebit 
de important pentru viața națiunii 
noastre și țin să subliniez că ea nu 
reprezintă o poziție de conjunctură 
ci o orientare permanentă în ac
tivitatea statului nostru. Noi apre
ciem că documentele militare sem
nate la Budapesta corespund prin
cipiilor politicii ('noastre și de 
aceea, .noi am considerat ne
cesar să le adoptăm. Aceste 
documente au făcut obiectul anali
zei Comitetului' Executiv al C.C 
al P.C.R., care Ie-a aprobat în una
nimitate. Adoptarea lor, de ase
menea, în unanimitate, de că
tre Consiliul de Stat șl de că.-

tre guvernul țării subliniază, 
o dată în plus, hotărîrea în
tregii noastre națiuni de a ve
ghea la respectarea cu sfințenie a 
acestor principii.

Desigur, tovarăși, prin aceasta 
noi ne luăm obligația de a respec
ta semnăturile pe care le-am pus 
pe aceste documente, ca pe toate 
tratatele încheiate de țara noastră, 
și de a acționa pentru perfecționa
rea continuă a forțelor noastre ar
mate și a colaborării militare cu 
statele participante la Tratatul de 
la Varșovia, pentru a ridica capa
citatea de luptă a țării noastre, 
fiind gata de a ne îndeplini obliga
țiile în cazul unui atac imperialist 
împotriva vreunui stat participant 
la Tratatul de la Varșovia.

în ce privește Apelul adresat la 
Budapesta pentru securitate în 
Europa, el are o importanță deose
bită pentru că intervine într-un 
moment în care, după aprecierea 
noastră, există condiții favorabile 
pentru a se putea realiza pași îna
inte în această direcție. Felul cum 
a fost primit acest apel de către o- 
pinia publică și multe cercuri con
ducătoare din Europa demonstrea
ză justețea acestei aprecieri a 
noastre, demonstrează că apelul 
este bine venit și că avem datoria 
să acționăm ferm pentru a contri
bui la înfăptuirea dezideratelor pe 
care le cuprinde. '

Hotărîrea pe care a luat-o și în 
această privință Consiliul de Stat 
și guvernul republicii noastre, a- 
pelul solemn către toate guvernele 
europene pe care îl adresăm, vor 
exercita, fără îndoială, o influență 
pozitivă în direcția dezvoltării co
laborării între popoarele europene, 
pe calea înfăptuirii securității. A- 
ceasta pune în fața Ministerului de 
Externe, a celorlalte organe de 
stat, sarcini noi și credem că ele 
se vor achita cum trebuie de aces
te importante îndatoriri.

Aș dori să subliniez, tovarăși, că 
consfătuirea care a avut loc în 
martie la Budapesta constituie o 
manifestare a unității țărilor socia
liste participante la Tratatul de la 
Varșovia, demonstrează că atunci 
cînd .se acționează în spiritul prin

cipiilor marxist-leniniste, principii 
care stau la baza relațiilor dintre 
țările socialiste, se pot găsi soluții 
tuturor problemelor, chiar celor 
mai complicate, se poate asigura 
realizarea colaborării și unității ță
rilor socialiste. în acest spirit par
tidul, guvernul, statul nostru sînt 
hotărîte să acționeze și în viitor, 
dezvoltînd relațiile cu țările socia
liste, membre ale Tratatului de Ia 
Varșovia, cît și cu celelalte țări 
socialiste, considerînd că în situația 
cînd există 14 țări socialiste,'siste
mul socialist își poate afirma din 
plin forța și combativitatea numai 
prin colaborarea și prin unitatea 
tuturor acestor țări. în același 
timp, conform politicii noastre, 
conform însăși hotărîrii adoptate 
cu privire Ia securitatea în Eu
ropa, vom acționa și în viitor pen
tru a dezvolta colaborarea cu toate 
statele, fără deosebire de orînduire 
socială.

Vreau să informez Consiliul de 
Stat și guvernul că în cursul vizi
tei recente în Turcia am putut con
stata la conducătorii acestei țări 
— țară avînd altă orînduire socială 
șl aparținînd altui bloc militar — 
dorința de a găsi căi de dezvol
tare a colaborării atît în domeniul 
relațiilor bilaterale, cît și în rezol
varea problemelor internaționale, a 
problemei păcii în Europa și în 
lume. Am putut constata a- 
ceeași dorință, tovarăși, și la 
alte guverne cu care am a- 
vut contacte în ultima vreme, 
am ajuns la concluzii similare și cu 
alți reprezentanți ai diferitelor 
state europene și de pe alte conti
nente. Remarc aceasta pentru a 
sublinia încă o dată că adoptarea 
Apelului pentru securitate euro
peană, chemarea pe care noi o 
adresăm statelor pentru colaborare 
pașnică, are un ecou pozitiv în 
întreaga lume și că există șanse să 
obținem succese în această direcție. 
Guvernul român își propune să ac
ționeze consecvent și energic în 
această direcție și hotărîrea una
nimă de astăzi este încă o confir
mare a voinței organelor noastre 
de stat, a poporului nostru de a nu 
precupeți nimic în lupta pentru 
pace și prietenie între/popoare. •.

Astăzi soscste în București 
primul ministru al Suediei, 

Tage Erlander
La invitația președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste 

România, Ion Gheorghe Maurer, astăzi sosește în București, într-o vizită ofi
cială, primul ministru al Suediei, Tage Erlander, însoțit de ministrul aface
rilor externe, Torsten Nilsson. ,

Născut în anul 
1901, în localitatea 
Ranstar, dintr-o fa
milie de învățători, 
Tage Erlander și-a 
făcut studiile la 
Karlstad, apoi la 
Universitatea din 
Lund, specializîn- 
du-se în științe so- 
cial-economice. Din 
anul 1929, timp de 
un deceniu, a par
ticipat la lucrările 
de elaborare a En
ciclopediei suedeze. 
A devenit membru 
al Partidului social
democrat suedez 
încă din anii stu
denției și a luat 
parte activă la ac
țiunile studențești, 
lri anul 1932 a fost 
ales deputat în 
Riksdag (parlamen
tul suedez) din par
tea Partidului so
cial-democrat, iar în 
perioada 1945—1948 
a făcut parte din 
Camera superioară a 
corpului legislativ.

Tage Erlander a 
îndeplinit diferite 
funcții în aparatul
administrativ, prima funcție guver
namentală fiindu-i încredințată în 
1938: subsecretar la Ministerul Afa

cerilor Sociale. A mai făcut parte din 
comisiile parlamentare care s-au ocu
pat de problemele demografice, de

educație, asigurări sociale, sistemul de 
pensii și democratizarea învățămîntu- 
lui. In timpul celui de-al doilea război 
mondial, în atribuțiile sale au intrat 
conducerea problemelor legate de apă
rarea antiaeriană a populației civile și 
de ajutorare a refugiaților din țările 
ocupate de fasciști.

In octombrie 1946 Tage Erlander 
devine prim-ministru, funcție pe car» 
o deține de atunci fără întrerupere. 
Din același an, se află la conducerea 
Partidului social-democrat, care în ul
timele alegeri generale, din anultre- 
cut, a obținut o victorie evidentă;

Ca prim-ministru al Suediei, Tage 
Erlander a făcut vizite oficiale în 
numeroase țări ale lumii. El a de
clarat în repetate ocazii că linia prin- r 
cipală a politicii externe suedeze se 
,bazează pe principiul coexistenței paș
nice și colaborării internaționale, ma- 
nifestînd convingerea că toate statele 
au obligația de a acționa pentru men
ținerea șl consolidarea păcii. Intr-o de
clarație recentă, premierul suedez își 
exprima aprecierea pozitivă față de 
inițiativa convocării unei conferința 
consacrate securității europene.

In ultimii ani, relațiile de prieteni» 
șl colaborare dintre România șl Sue
dia au cunoscut o dezvoltare conti
nuă, multilaterală, în interesul ambe
lor popoare. In acest context se în
scrie și vizita pe care președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, Ion Gheorghe 
Mayrer, a făcut-o în Suedia în anul 
trecut, vizită ce a prilejuit noi con
tacte reciproc utile, o nouă și prețioa
să contribuție la întărirea relațiilor del 
prietenie dintre cele două țări și po
poare.

Actuala vizită în țara noastră a 
primului ministru al Suediei constituie 
o contribuție importantă la promova
rea spiritului înțelegerii și colaborării 
internaționale, în interesul cauzei 
păcii în Europa și în lumea în
treagă.

Poporul român, care privește cu 
simpatie realizările poporului suedez 
pe calea progresului social, economic, 
cultural și tehnico-științific, urează 
primului ministru al Suediei, Tage Er
lander, un călduros „bun venit* în 
România.
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NICOLAE CEAUȘESCU
Președinte al Consiliului de Stai 14

BUCUREȘTI f 
Stimata Domnule Președinte, (
Apreciez profund atentul dumneavoastră mesaj de condoleanțe trans

mis la moartea generalului Eisenhower. în numele meu și al concetă
țenilor mei, transmit mulțumiri și recunoștință, dumneavoastră și po
porului României, pentru cuvintele dumneavoastră mîngîietoare.

Cu sinceritate,
RICHARD NIXON
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NIMIC NU POATE

într-una din rubricile noastre 
anterioare relatam că la între
prinderea forestieră Reghin se 
constată un consum exagerat la 
unele materiale. Întreprinderea 
răspunde : „...Ar fi cazul ca cei 
ce scriu asemenea articole la 
ziar. înainte de a le publica să se 
consulte cu specialiștii întreprin
derii respective". Deci, nu e a- 
devărat! Ministerul răspunde : 
„...Vă informăm că întreprinde
rea și-a însușit cele relatate de 
dv. și va lua măsuri pentru în
lăturarea, în viitor, a unor ase
menea cazuri de indisciplină; 
totodată se cercetează cele sem
nalate, pentru aplicarea de sanc
țiuni celor vinovați". Deci, e a- 
devărat ! Sau nici la minister 
nu sînt specialiști ?

Soția lui moș Toader Antoci, 
din satul Bîdinți (Botoșani) este 
bolnavă. A, umblat omul pe la 
medici, dar fără prea mult suc
ces. La un moment dat i-au ieșit 
în cale vracii, în persoana Ane- 
tei Zarafan și a concubinului ei, 
Fănică Pândele din aceeași loca
litate. Cei doi s-au oferit să o 
vindece pe bătrînă cu ajutorul 
celor... 33 de spirite care s-ar 
afla, chipurile, chiar în ograda 
moșului. Totul va fi bine — spu
neau ei — numai că spiritele, 
stîrnite de baba unchiașului, 
trebuie îmbunate printr-o... a- 
provizionare consistentă. Vracii 
au luat lui moș Toader, într-o 
singură săptămînă, multe găini, 
o cantitate impresionantă de ali
mente, precum și bani. Acum es
crocii sînt cunoscuti. Rămîne nu
mai să se constate dacă îi vor 
ajuta, cu ceva, spiritele. De la 
pămînteni n-au la ce se aștepta !

Focșani ?♦
La Focșani, cele trei hoteluri 

existente sînt administrate în- 
tr-un mod original. Sosești în 
gară, noaptea ? Buuun ! Vizavi 
există un hotel. Ceri o cameră. 
O găsești liberă, Dar ca să poți 
intra în ea, trebuie să mergi mai 
întîi în centrul orașului, la alt 
hotel, să plătești cazarea. Aici 
capeți o repartiție pentru... cel 
de-al 3-lea hotel. Ajuns în pose
sia bonului de cazare și a cheii 
de la cameră, trebuie să te apuci 
pe îndelete de gospodărit. Pri
mești un braț de lemne (bine că 
sînt sparte !) faci singur focul și, 
după c.e s-a încălzit puțin — ah, 
sobele astea I — iată și dimi
neața. Buni gospodari ! Nu-i slă
biți din atenție.

Sîmbătă și duminică. Direcția 
circulației și formațiile de resort 
din județele Argeș, Brașov, Si
biu, Vîlcea, Ilfov, Prahova, Bu
zău, Olt, Dîmbovița și Ialomița 
vor continua, cu efective mărite, 
acțiunea de supraveghere a tra
ficului rutier și de prevenire a 
accidentelor. Vor lua parte nu
meroase echipe auto formate din 
agenți de circulație în ținută ci
vilă, precum și un număr în
semnat de șoferi din activul vo
luntar (cu autovehicule proprii). 
Să sperăm că toți participanții 
la traficul rutier vor circula co
rect, respectînd întocmai regu
lile de circulație. O recoman
dare utilă pentru bicicljștii și 
pietonii din localitățile rurale : 
să evite partea carosabilă a dru
murilor naționale și a celor cu 
circulație intensă. In rubrica de 
marți vă vom informa asupra 
rezultatelor acestei acțiuni.

Dar
primele ?

La Fabrica de conserveLa Fabrica de conserve din 
Băiculești (Argeș) s-au spart, în 
cursul anului trecut, sticle și 
borcane în valoare de peste 
700 000 lei. (Ne referim la can
titățile care depășesc procenta
jul normelor admise). Fondurile 
întreprinderii au fost „tăiate" 
serios- Primele au rămas în
tregi 7

Contesa
Are 21 de ani. Drăguță și co

chetă. Pînă acum cîteva luni 
M. N. din București (nu-i 
dăm numele întreg pentru a n-o 
expune, direct, hazului și ridico
lului) era studentă. Acum nu 
mai este. A vrut (și a devenit 
pentru scurt timp) contesă. 
Cum ? A început vînătdarea de 
turiști străini, posesori de ti
tluri... nobiliare. Pînă la urmă 
a găsit un turist străin, căruia 
nu i-a fost greu să-și declare a- 
ceasta calitate (rnai ales că nici 
n-o avea, în afară de o nevastă 
și doi copii). Așa s-a lăsat fata 
de învățătură. Numai că pre
tinsul conte și-a terminat voia
jul, plecînd acasă, unde-l aștep
tau soția și copiii. Amatoarea do 
blazoane s-o fi lecuit ?

de

de

co . . 
„Scînteii".

MOTIVA IROSIREA
TIMPULUI DE LUCRU!
...O întrebasem doar cu cîteva mi

nute înainte de a suna telefonul pe 
secretara comitetului de partid de la 
Fabrica „Tricotex" din Satu-Mare 
dacă este deseori chemată la diferi
te ședințe în timpul programului de 
lucru. Răspunsul n-a fost prea edifi
cator.

— Dar directorul ? Cum se face 
că lipsește din fabrică deși e oră de 
vîrf a producției ?

— A fost chemat la comitetul mu
nicipal de partid.

Sună telefonul...
— Nu pot veni imediat... E imposi

bil să plec din fabrică acum, lipsește 
și directorul. Să amînăm pentru după 
amiază...

Pînă la noi răzbate vocea răstită 
de la celălalt capăt al firului.

— De ce-ml vorbiți în felul acesta 
și insistați să vin imediat, deși e 
vorba de o problemă care se poate 
rezolva tot atît de bine, în cinci mi
nute, după amiază ori mîine ?

In timp ce vocea din receptor urca 
tonul (era a tovarășului loan Roatiș, 
activist într-o secție a comitetului 
municipal de partid), interlocutoarea 
îmi zice : „Nu înțelege că am înda
toriri precise în producție. Cum își 
îngăduie să nesocotească indicațiile 
categorice ale Comitetului Central că 
munca de partid se face în afara pro
gramului de lucru, că în acest timp 
nimeni nu poate fi scos din produc
ție ?“.

Este evident că în acest caz Indis
ciplina provine nu de la secretara 
comitetului de partid care a refuzat 
să dea urmare convocării unui ac
tivist al comitetului municipal, ci 
de la acesta din urmă care a în
călcat flagrant indicații clare ale 
conducerii de partid. Fără îndo
ială, pot apărea situații excep
ționale cînd se impune convocarea 
în timpul programului de lucru a 
unor cadre de partid, dar aceasta 
poate fi hotărîtă, cu dlscernămînt și 
spirit de răspundere, de secretarii 
comitetului municipal. Nu îi este 
permis nimănui să nesocotească fap
tul că pentru un comunist (și cu 
atît mai mult pentru secretarul unei 
organizații de partid) principala sar
cină de partid constă în îndeplinirea 
exemplară a îndatoririlor de produc
ție.

Ce autoritate poate avea un ac
tivist care, după ce ar vorbi oameni
lor despre însemnătatea folosirii 
timpului de lucru, le-ar da sarcini 
obștești în timpul producției ? în Ho- 
tărîrea Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R. și a Consiliului de 
Miniștri sînt precizate indicații clare 
atît în ce privește 
grală a 
industrie, 
tuții, cît și măsuri care să pună 
stavilă deselor „scoateri din produc
ție" ori „convocări la diferite- ședin
țe". Disciplina muncii nu este o no
țiune abstractă, cerințele ei nu sînt 
facultative și nici la discreția in
terpretării fiecăruia ; clar precizate 
de hotărîrea amintită, ele sînt deo
potrivă obligatorii pentru toți mem
brii partidului, cu atît mai mult pen
tru activiștii de partid.

Dar să continuăm descifrarea cau
zelor care duc la irosirea timpului 
de,lucru al unor cadre din economie.

...Fabrica de confecții din ■Odorheiul 
Secuiesc. Interlocutorul, Ștefan Baci, 
director al fabricii de mai multi ani, 
se grăbea fiindcă la ora 13 era con
vocat de tovarășul Balogh, activist 
al comitetului municipal de partid. 
Pentru o ședință sau pentru alt
ceva ? — nu știe precis pentru ce.

— Sînteti des convocat ?...
— Să se pună oricine în locul meu 

și să-1 văd cum se descurcă, începe 
să-și descarce năduful. Ieri, convo
care : la ora 13,30 ședință la comi
tetul municipal de partid, ședință din 
care n-am aflat nimic privind în
treprinderea. S-a terminat la 14.30. 
După numai 40 de minute am in
trat într-o nouă ședință la consiliul 
popular al municipiului. Cu o zi 
înainte am participat la consiliul 
popular, la altă ședință, privind ac
țiunile de înfrumusețare a orașului. 
Să vedem și programul zilei de 
mîine : ora 10, la Miercurea-Ciuc.

ședință privind morbiditatea (adresa 
începe cu „în atenția tovarășului di
rector" și se încheie cu precizarea 
„prezența obligatorie" — N.R.). Altă 
adresă, cu aceeași precizare catego
rică, mă convoacă pentru ora 14 la 
altă ședință, de această dată la Odor- 
heiul Secuiesc. Voi face așadar cursa 

. Odorhei-Ciuc și înapoi. Să vedem 
dacă ședința de la Ciuc se va ter
mina înainte de a începe cea de la 
Odorhei. Altfel voi fi considerat cer
tat cu di^iplina...

Nu e vorba de un caz izolat. Cu 
toate loviturile primite, ședințomania 
e departe de a fi răpusă. Iar convocă
rile gratuite, cu „prezența obligato
rie" sînt tocmai una din formele ei 
persistente. Cum ne împărtășea o 
opinie personală directorul uzinei 
„Metrom" din Brașov, firile con
știincioase, timide, se resemnează, 
iar organele locale de partid se men
țin de multe ori într-o postură de 
„neintervenție". Dar, daunele cine le 
suportă ? Nu este aceasta o delapi
dare... din timpul de muncă ?

Practica este cu atît mal dăună
toare cu cît este vorba de risipirea 
timpului de muncă al unor cadre de 
conducere din unități economice. 
Prin atribuțiile șl răspunderile ce le

revin direct, prima lor datorie este 
să se afle în întreprinderi, să gîn- 
dească, să organizeze, să ia măsuri, 
să conducă nemijlocit producția șl 
nu să-.și cheltuiască timpul pe scau
nele sălilor de ședințe ale diferitelor 
instituții. Aceasta se impune cu atît 
mai mult în condițiile cînd realiza
rea investițiilor, situația din agri
cultură marchează în unele locuri ră- 
mîneri în urmă, cînd factorii de con
ducere au ca sarcină de căpetenie să 
determine un reviriment în activita
tea colectivelor. Or. deseori se întîm- 
plă că tocmai în acele unități, unde se 
ridică probleme mai complexe, unde 
trebuie biruite anumite dificultăți, 
unde, cu alte cuvinte, prezența cadre
lor de conducere este strict necesară 
ceas cu ceas sau poate chiar minut 
cu minut — tocmai acolo aceste ca
dre sînt supuse unui regim „special" 
de hărțuire prin convocări la nenu
mărate ședințe, unele fără sau cu o 
slabă legătură cu problemele directe, 
stringente, ale unității respective.

în cele relatate și de alte cadre de 
conducere ale întreprinderilor reiese 
că excesiva „atenție" pe care nu
meroși activiști ai organelor locale 
de partid, de stat, sindichle, de U.T.C. 
o acordă directorilor solicitîndu-i 
mereu și în toate numai pe ei, se 
explică, în bună măsură, prin consi
derente de comoditate : „Dacă direc
torul dă o dispoziție... totul se re
zolvă sigur. Nu mai este nevoie nici 
de muncă politică, nici să-i convin
gem pe oameni, nici de controlul în
deplinirii hotărîrilor. Am scăpat de 
bătaia de cap !...

Nu statisticomania, ci dorința 
de a pregăti „material documen
tar" împotriva abuzului de ședințe 
l-a determinat pe directorul Uzinei 
mecanice din Buzău să țină — cum 
i-a arătat unui coleg de redacție — 
o evidență a tuturor ședințelor la 
care a fost convocat în ultimele luni, 
zilnic, cînd la municipiu cînd la ju
deț, cînd...

Depășind cadrul consemnării unor 
asemenea cazuri cîtuși de puțin ex
cepționale trebuie să arătăm că — 
utilă, necesară, rodnică atunci cînd 
este axată pe o temă majoră, cînd 
prilejuiește dezbateri constructive, 
un schimb liber de opinii și este ur
mată de măsuri practice — ȘEDIN
ȚA constituie încă, în mentalitatea 
unora, dovada, criteriul suprem al 
activității.

Nu ne putem resemna cu această 
stare de lucruri. Transcriu în cele 
ce urmează opinia tovarășului Ludo
vic Fazekaș, prim secretar al Co

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

Mesageră a unei ramuri indus
triale în plină dezvoltare și dotată 
cu utilaje de înaltă tehnicitate, U- 
zina de prelucrare a maselor plas
tice din Iași asigură o diversitate de 
produse cu multiple întrebuințări.

PLACOND — iată denumirea 
unuia din sortimentele ieșene, care 
a devenit cunoscută prin calitatea 
superioară a plăcilor ondulate din 
policlorură de vinii. Cîteva din ca
racteristicile lor : manipularea ușoară, 
instalarea lor fără accesorii deosebite, 
o gamă variată de culori — gri, roz; 
galben, albastru, vernil, cu suprafața 
netedă sau șagrenată. Aceste plăci 
sînt solicitate îndeosebi pentru aco
perirea chioșcurilor, stațiilor de 
benzină, peroanelor, garajelor în 
aer liber. Ele sînt recomandabile și 
pentru acoperișuri la balcoane și 
terase, săli de așteptare, precum și 
ca standuri pentru expoziții, panouri 
de reclame, obloane și magazii.

TUBUL FLEXIBIL — un alt 
arodus prelucrat, de către uzina ie
șeană, din policlorură de vinii — are 
o structură adecvată măririi sau mic
șorării diametrului, printr-o simplă 
rotație a spiralelor (în limitele pre
scrise în prospect), permițînd astfel 
îmbinări și cu tuburi de alte dimen
siuni. In producția curentă a uzinei, 
tuburile flexibile au diametrul cu
prins între 12 mm și 500 mm. Da
torită acestor calități, tuburile fle
xibile sînt întrebuințate în cele mai 
diverse sectoare ale industriei și a- 
griculturii. Din acest material se 
pot realiza instalații de aspirație și 
refulare a fumului și prafului, insta
lații de transport pneumatic al ce
realelor, rumegușului și al altor 
materii prime, instalații pentru 
transportul apei în sere și culturi a-

gricole irigate, precum și pentru 
ventilații în mine sau hale.

Uzina de prelucrare a maselor 
plastice din Iași asigură și FOLII 
din polietilenă de înaltă presiune. 
Caracteristicile produsului îl fac u- 
tilizabil și, de aceea, e din ce în ce 
mai căutat ca ambalaj (sub formă 
de folie, pungi și saci), în industria 
textilă, alimentară, chimică. In agri
cultură, foliile din polietilenă și-au 
găsit o largă aplicație în protejarea 
răsadurilor, fiind o condiție a obți
nerii legumelor timpurii, în solarii, 
în același tin»p, foliile de polietilenă 
pot fi utilizate ca prelate de pro
tecție în construcții și pentru di
verse izolări hidrofuge.

Polietilena constituie materia pri
mă și pentru realizarea unor RECI- 
PIENȚI de diferite forme și capa
cități : bidoane, butelii, canistre și 
butoaie, de la 0,25 la 140 litri. Ușori, 
anticorozivi, rezistenți la intemperii 
și șocuri, recipienții din polietilenă 
sînt înlocuitorii cei mai indicați pen
tru o serie de ambalaje din metal, 
lemn sau carton, folosite în industria 
alimentară. La cerere, uzina livrează 
separat și unele accesorii — minere, 
garniturii capace și bușoane — pen
tru butoaie, bidoane, butelii și ca
nistre.

O largă întrebuințare au PLĂ
CILE PRESATE din policlorură de 
vinii care se produc în diverse cu
lori — negru, maron, natur, roșu, 
galben, verde și albastru — prin 
procedeul de calandrai e-presare. 
Prezentînd o mare rezistență la ac
țiunea diferiților acizi, baze sau să
ruri, plăcile presate din P.V.C. rigid 
se recomandă a fi materialul anti- 
coroziv cel mai indicat pentru con-

mitetului județean de partid Har
ghita : „Trebuie să acționăm mai ferm 
pentru a dezrădăcina mentalitatea 
că totul se poate rezolva exclusiv 
prin ședințe. La nivelul biroului șl 
comitetului județean de partid orga
nizăm ședințe doar în .cazuri strict 
necesare. In rest, activitatea noas
tră înseamnă studierea problemelor 
pe teren, controlul îndeplinirii ho- 
tărîrilor, rezolvarea operativă, la 
fața locului, a sarcinilor. Un ase
menea stil vrem să imprimăm 
tuturor 
de stat 
indicăm 
analizat 
domeniu__ ____  __
răspunzători consideră de multe ori 
că aceasta înseamnă în mod auto
mat a convoca o ședință cu partici
parea tuturor factorilor responsabili. 
Iar în cadrul ședinței ei deschid car
netul și repetă cuvînt cu cuvînt ce 
li s-a spus în altă ședință — și cu 
asta socotesc că problema e rezol
vată. Trebuie să-i ajutăm să înțe
leagă că analiza înseamnă contactul 
direct cu realitățile, studierea lor 
aprofundată, consultarea cadrelor ce
lor mal competente, intervenție 
promptă, la fața locului".

Din acest punct de vedere, indica
țiile conducerii partidului privind 
concentrarea tuturor eforturilor pen
tru recuperarea rămînerilor în urmă 
în domeniul industriei, investițiilor, 
agriculturii sînt limpezi, categorice. 
Esențial este ca actul de 
al activiștilor pe teren să 
pretutindeni ajutor concret, 
să se reflecte în progrese 
țiale de durată.

Posesorii de aparate de ra
dio, televizoare, picupuri și 
magnetofoane își pot procura 
piese de schimb fard să se 
mai deplaseze la magazinele 
de specialitate. Pe baza unei 
simple comenzi printr-o carte 
poștală 
DIODA, 
în Bd. 1 
41, cel 
domiciliu piesele dorite, con
tra plată cu ramburs.

Orice solicitant poate obține 
la domiciliu piesele de schimb 
necesare funcționării televi
zorului, aparatului de radio, 
picupului sau magnetofonului 
prin colet poștal apelînd la 
serviciile magazinului DIODA.

vămuite

adresată magazinului 
care s-a mutat recent 
Mai 126, Oficiul poștal 
interesat va primi la

la hotarul inerției
cu acțiunea

stil vrem să 
organelor de partid 
din județ. Atunci 
că ar fi util să 

un anumit aspect dintr-un 
sau altul de activitate, cei

Printre mijloacele moderne 
puse de industrie la îndemîna 
gospodinelor se numără și as
piratorul de praf „Practic", 
realizat de întreprinderea „E- 
lectromotor" din Timișoara. 
Rod al unor temeinice studii 
și experimentări, noul tip de 
aspirator are un consum re
dus de energie electrică (15 
bani pe oră). Tehnologia mo
dernă de fabricație și execu
ția îngrijită îi conferă perfor
manțe superioare, compara
bile cu ale celor mai bune 
produse similare străine. Cu
răță ușor și rapid praful și 
impuritățile din locuință, de 
pe parchet, dușumele, mobilă, 
covoare etc. Poate fi utilizat 
șl pentru pulverizarea de li
chide.

Un aspirator „Practic" costă 
785 lei. Se vinde șl cu plata 
in 8 rate lunare, acontul fiind 
de 118 lei.

în ultimii ani. am fost cu toții 
martori ai unor importante măsuri 
inițiate de partid privind introduce
rea șl dezvoltarea organizării științi
fice a producției și a muncii. Putem 
aminti diferite cursuri de perfecțio
nare a cadrelor de conducere din 
economie, structurarea unor compar
timente de organizare a producției 
și a muncii, specializarea cadrelor 
respective prin cursuri organizate de 
către CEPECA sau ministere. înfi
ințarea în fiecare județ a cabinete
lor de organizare științifică etc.

Măsuri bine gîndite. care au si 
vor avea efecte tot mal rodnice pen
tru întreaga noastră economie socia
listă.

Ca efectul să fie mal mare trebuie 
însă și să depistăm punctele slabe, 
greutățile sau frînele existente, pen
tru a le înlătura operativ șl a netezi 
drumul înainte al organizării știin
țifice;-

Ne găsim șl aici într-un domeniu 
marcat de specificul pe care-1 aduce 
în orice activitate factorul om. Să

Constantin MORARU

Stațiunea Mangalia-Nord : în stadiu de finisaj — noul hotel „Capitol

ne închipuim că ne aflăm Intr-o ma
șină și vrem să frînăm. Dacă n-avem 
nici una din frînele existente la bor
dul unui vehicul, putem să ne ima
ginăm mult și bine că am frînat: în 
practică, imaginația noastră nu va a- 
vea nici un. fel de consecință. Dar 
în activitățile unde este prezent fac
torul uman, frînele imaginare pot 
juca un rol tot atît de mare ca și 
cele reale. Dacă un număr de cadre 
dintr-o întreprindere își închipuie 
că în calea organizării științifice ar 
exista oarecari obstacole de netre
cut. această presupunere îi va îm
piedica să acționeze corespunzător, 
iar efectul va fi același ca si cînd 
obstacolul presupus ar fi existat 
realmente.

Din cele constatate- in activitatea 
de economist, dacă ar fi să gru
pez pe cei ce stăvilesc într-un fel 
sau altul izvorul nesecat al posibili
tăților de organizare științifică, m-aș 
referi la două categorii : cei care nu 
cunosc în fond tehnicile și posibili-, 

' tățile organizării, necunoaștere care 
îi poate duce la scepticism ; apoi, 
alții, care știu despre ce e vorba, dar 
nu-și folosesc cunoștințele din como
ditate, din rutină, din teama de nou 
sau chiar flintr-o înțelegere greșită a 
interesului personal.

Am întâlnit situații concrete în 
care oameni — deși aflaseră despre 
succesele organizării științifice în 
alte întreprinderi — se întrebau, în 
cazul întreprinderii lor : „teoria este 
bună, dar la noi în uzină cine să o 
aplice ?“ Dacă mi-e permisă o mică 
exagerare, i-aș numi pe astfel de 
oameni drept „mistici", ca să nu spun 
primitivi, în sensul că așteaptă me
reu intervenția unui „spirit" din 
afară, unei forțe picate din senin, 
care să facă ordine în locul lor, să 
introducă în locul lor principiile or
ganizării științifice.

Trebuie spus răspicat că acest scep
ticism și această pasivitate trădează 
de fapt greșita înțelegere a funcției 
și obligațiilor profesionale ce revin 
fiecăruia la locui său de muncă. 
Orice cadru de conducere — 
de la director pînă la șeful 
de echipă — are înscrisă organi
zarea ca una dintre principalele atri
buții ce-i revin prin însăși funcția 
sa. Desigur că problemele or
ganizării nu-s aceleași pe treap
ta inginerului-șef, comparată cu 
treapta unui maistru. Dar atri
buțiile șl răspunderile îl situează pe 
fiecare salariat- și ca executant al 
sarcinilor ce i se dau, dar șl ca un 
organizator al activității de care răs
punde.

Un mare avantaj tinde, prin como
ditatea de care vorbeam, să se trans
forme în lipsă de avantaj. Mă referAuiJiie ii* **paa uc avantaj. îvxa icici 

(Foto : Gh. Vtnțilă) g la existenta compartimentelor de or-

Cunoașteți
fecționarea sau căptușirea rezervoa
relor, pentru placarea pereților sau, 
ca material decorativ, pentru con
fecționarea canalelor de ventilație. 
Uzina produce, în mod curent, trei 
asemenea tipuri de plăci : din P.V.C. 
rigid cu stabilizatori netoxici pentru 
sectorul alimentar, cu stăbilizatori 
obișnuiți pentru sectorul industrial, 
și plăci din P.V.C. plastifiat pentru 
căptușirea băilor de electroliză, pen
tru industria metalelor neferoase, 
precum și a băilor pentru acoperiri 
galvano-plastice.

TUBURILE IZOLANTE din po
liclorură de vinii (tip I. P. Bergman 
— și tip I.P.E. Pantzer), rea
lizate de uzina ieșeană sînt reco
mandabile în protejarea instalațiilor 
electrice interioare. Iată numai 
cîteva din caracteristicile lor: în
călzite între 80—100° C, permit o 
îndoire la 90°, rigiditatea dielectrică 
este de minimum 12 KV/mm. De 
remarcat, în plus, marea lor rezis
tență la medii corozive.

In catalogul de produse al uzi
nei figurează și FOILE VACU- 
UMABILE cu o largă întrebuințare 
în circuitul economic. Ele se pre
tează la confecționarea celor mai di
verse ambalaje. Prelucrate în 
diverse culori — bleu, roșu, vernil, 
alb și transparent — foile vacu- 
umabile sînt rezistente la umidi
tate. O calitate în plus : nu 
sînt inflamabile și nici toxice.

Pentru comenzi și documentare, 
cei interesați se pot adresa, direct, 
serviciilor de desfacere și tehnic ale 
Uzinei de prelucrare a maselor plas
tice din Iași, șoseaua Țuțora 95, 
telefon 57 20. Telex: U.P.M.P.O. 
2 29 41.

H
Farmecul potecilor de munte, 

susurul pîraielor repezi, pojenile 
însorite și piscurile atrag deopo
trivă pe iubitorii de natură, îi 
cheamă pe turiști spre peisajul 
pitoresc din județul Harghita.

Munții Harghitei — munți do 
origine vulcanică, cu forme ti
pice de relief, cratere și conuri — 
oferă trasee turistice de un pito
resc inedit, presărate cu pri
mitoare locuri de popas. Un ase
menea loc găsește călătorul, por
nit pe traseul Odorhei-Ciuc, la 
Homorod, kilometrul 18. Cabana 
de aici 
îl va 
camere 
rie „la 
aici se
„kurtos kalâcs".

Pentru „deconectare", turiștii 
pot practica și pescuitul. Pescarii 
amatori nu au nevoie decît do 
undiță, de răbdare și de... per
mis. Informăm totodată pe cei in
teresați că la kilometrul 32 este 
situată cabana Chirui. Aici dru
meții se pot ospăta cu mămăli- 
guță cu brînză de la stînele din

a cooperației de consum 
primi cu ospitalitate: 
confortabile și o bucătă- 
înălțime". Printre altele 
oferă specialitatea casei,

e

apropiere, putînd încerca și tăria 
vestitului rachiu de brad.

Tîrnava Mică izvorăște din 
partea de vest a craterului 
Seaca și împreună cu Borzontul, 
din versantul opus, au tăiat dru- 
'mul care leagă Gheorghienii de 
Praid. La kilometrul 22 al șose
lei, turistul se va găsi chiar la 
izvorul Tîrnavei Mici, sus, la 
cota 1 400, pe vîrful . muntelui 
Bucin. Uniunea județeană a coo
perației de consum Harghita îl 
invită să se oprească la cabana 
de aici. într-un cadru natural, de 
o mare frumusețe, va putea sa
vura din plin și papricașul de 
ciuperci — specialitatea casei — 
și vinul de'Jidvei.

Celor care vor să cunoască 
Harghita, cooperația județeană 
de consum le adresează și alte 
invitații : să poposească la res
taurantul ori la barul de zi din 
Cristuru Secuiesc, la braseria din 
Sîn Martin <au la restaurantul și 
bufetul Praid. Invitația e însoțită 
și de promisiunea că în oricaro 
din aceste locuri, turiștii vor fi 
bine primiți și conștiincios ser
viți.

ganizare a producției și a muncii în 
cadrul întreprinderilor și la nivel 
central, compartimente de incontesta
bil folos în majoritatea locurilor, 
unde rolul lor a fost bine înțeles. La 
unii s-a ivit însă ideea eronată — 
și comodă — că organizarea este un 
atribut exclusiv al acestor sectoare, 
care i-ar scuti astfel pe ei de efor
turi proprii.

După părerea mea, această inter
pretare lipsită de răspundere este în
lesnită — dar nu și scuzată — prin 
denumirea acestor compartimente de 
organizare. In alte țări dezvoltate 
industrial, acestor compartimente li 
se spune „serviciul (sau biroul) de 
studii" sau „de metode". Serviciul de 
studii și metode mi s-ar părea o de
numire mai potrivită ; dar, firește, 
nu titulatura primează, ci înțelegerea 
faptului că existenta unor servicii 
specializate nu poate scuti pe nimeni 
de atribuțiile proprii ce-i revin în 
privința organizării științifice.

Oare patru-cinci salariați (sau 
chiar unul singur), cîți numără un 
serviciu de organizare, pot cuprinde 
singuri toate problemele pe care le 
ridică viața de zi cu zi a fiecărui 
atelier sau Ioc de muncă ? în reali
tate, aceste compartimente au meni
rea de a coordona diferite studii da 
specialitate, de a îndruma metodolo
gic acțiunile de organizare ale sec
toarelor de producție, tehnice și eco
nomice, de a difuza principiile și cu
noștințele științei organizării, 
perfecționa în acest domeniu 
de instruire al salariaților.

Organizarea — prin însuși 
sul etimologic al cuvîntului 
seamnă armonizare. A armoniza ce
rințele cu posibilitățile. De cîte ori 
am găsit într-o întreprindere lipsa 
acestei armonizări și m-am interesat 
de cauze, am găsit un răspuns ste
reotip : cei responsabili nu găsiseră 
„răgazul" pentru a studia organiza
rea, din cauza producției și preocu
părilor curente. (1). E oare mai ușor 
să mergi la întîmplare, pe un.dtirm 
necunoscut și cu gropi, decît să-ți 
alegi dinainte o cale cunoscută, cu 
minimum de obstacole ? Orice lipsă 
de organizare înseamnă că-ți asumi 
cu bună știință riscul dificultăților 
și al întîmplătorului, inclusiv al 
eșecului. In viața particulară, 
poate mai merge să guști plăcerea 
riscului prin neorganizare — atîta 
vreme cît nu încâlci normele de etică 
socială — dar ca salariat și membru 
al unui colectiv de muncă, fiecare 
cetățean este răspunzător, față de 
societate și față de el însuși, pentru 
rezolvarea cerințelor, atribuțiilor șl 
răspunderilor profesionale.

Cum au reacționat unele comparti
mente de organizare ? Era evident că 
nu pot cuprinde singure totul, că tre
buie să-și amplifice puterea prin 
crearea unui climat Intern în între
prindere, prin descentralizarea atri
buțiilor de organizare la flecare-pi-, 
vel ierarhic și fiecare verigă. Unii 
organizatori se consolează însă Cu 
ideea greșită’ că — prin nedifuzarea 
problemelor organizării în întreaga 
întreprindere — ar menține nu știu 
ce „monopol" și „supremație" în ma
terie de organizare. Există și anu
mite- interese înguste, care poartă 
haina rivalității sau a „supremației 
inovatoare" și care îi fac pe acești 
ciudați monopolist) să ajungă un fel 
de generali fără oaste.

Am cunoscut cîteva cadre care 
frecventaseră săptămîni sau luni în șir 
cursuri de specializare ca, după reîn
toarcerea în întreprindere, să nu di
fuzeze nimic din ce învățaseră. Unii 
spun că... n-au avut timp. Dar timp 
de irosit avem ? Căci timpul pe care 
nu-1 folosești pentru a difuza princi
piile organizării științifice, pentru 
transpunerea lor în practică, e un 
timp în care nu ți-ai îndeplinit sar
cina ta principală.

Lipsurile descrise mai sus nu-s o fa
talitate. Dimpotrivă se cuvine să re
liefez existența unor întreprinderi în 
care preocupările pentru organizare 
au devenit un bun comun ai tuturor 
compartimentelor întreprinderii. Ca
drele, de la proiectant) pînă la șefii 
de echipă, sînt antrenate în cursuri 
de instruire, în unele locuri și 
cursuri zilnice. Preocupările pentru 
organizare se extind astfel pe toată 
scara ierarhică. Există cursuri utile 
de „informare" și „sensibilizare". Uti
le prin cunoștințele pe care le predau, 
dar ar fi păcat să înțelegem că oa
menii care le urmează nu au alte 
obligații decît să se arate „infor
mați" sau „sensibili" la problemele 
de organizare. E bine să se înțe
leagă că de ac) decurg obligații pre
cise și imperative. Poate ar 
util să se facă mai multe 
temeinice de specializare, din 
decurgă asemenea obligații.

In sfîrșit, aș vrea să spun 
despre latura etică. Organizarea 
științifică nu constituie numai o o- 
bligație profesională, ci și murală. 
Tolerarea risipei de .timp și de ener
gie, scuza cu problemele curente de
vin — în condițiile orînduirii noas
tre — mai mult decît un anacro
nism . Căci mi se pare imoral să 
aștepți mereu soluții de „sus", fără 
să organizezi temeinic sectorul ce-1 al 
în răspundere.

Unii invocă diferite legi și regu
lamente, dar cînd pășești la o ana
liză concretă, sînt și ei nevoițl să ‘ 
recunoască, în majoritatea cazurilor, 
caracterul artificial al argumentului 
invocat.

înlăturarea frînelor imaginare ds 
care vorbeam la începutul acestor 
opinii cere imperios convingerea tu
turor cadrelor de conducere că or
ganizarea este sarcina lor personală, 
obligatorie și perfect realizabilă. 
Atribuțiile — începînd cu locul de 
muncă și fluxul informațional —• 
se cer definite în modul de funcțio
nare a fiecărei verigi. Cred, de 
asemenea, că etapa în care am pă
șit impune ca unele din principiile 
organizării științifice să fie predate 
încă din timpul pregătirii școlare do 
bază. De pildă, noțiunile cu privire 
la organizarea locului de muncă se 
cer predate la școlile profesionale ca 
și la cele de învățămînt superior.

Munca este cu atît mai utilă so
cietății, cu cît este mai bine adap
tată posibilităților și cerințelor oa
menilor. Acest concept general va 
trebui să se materializeze mult mai 
des in orice soluție economică, teh
nică, de producție sau de muncă, 
prin condiții de organizare care să 
asigure o maximă eficiență la orice 
consum de muncă — individuală sau 
soc'islă

Virgiliu ANGHELESCU 
economist

fi fost 
cursuri 
care să
ceva jl
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COMENZILOR ÎNCEP DE LA

CUM EXPLICA CONDUCEREA ÎNTREPRINDERII 
„BALANȚA“-SIBIU IMOBILIZAREA ÎN STOCURI 
SUPRANORMATIVE A 7 MILIOANE DE LEI CHIAR 
DIN PRIMUL TRIMESTRU AL ACESTUI AN ?

Cu cîtva timp în urmă, am fost 
Ia uzina „Balanța" din Sibiu. Am tre
cut și pe la contabilitate unde con
tabilul șef al uzinei ne-a destăinuit 
motivul supărăTii din acele zile 
a conducerii întreprinderii. „Pentru 
imobilizarea unor fonduri materiale 
îit stocuri supranormative — ne spu
nea el — ministerul a penalizat în
treaga conducere a uzinei cu 10 la 
sută din primele ce i se cuvin pe a- 
nul trecut. Este, totuși, o măsură 
justă I întocmim grafice peste grafi
ce pentru lichidarea stocurilor, facem 
analize peste analize, dar supranor- 
mativele, în loc să scadă, cresc. Știți, 
de pildă, la cît se ridică ele în acest 
an 7 La circa 7 milioane lei, din care 
8.5 milioane lei numai în materii pri
me și materiale. Exact dublu față de 
anul trecut, cînd prețul de cost a fost 
grevat cu 167 000 lei dobînzi penali
zatoare pentru împrumuturi restante 
din cauza imobilizărilor. Cred că 
dacă-s-ar face un clasament al uni- 
tățilur-economice din județ din punc
tul de vedere al suprastocării. uzina 
noastră s-ar situa 
mele locuri".

Chiar înainte de 
comisia economică 
dețean de partid și la 
cii Naționale despre 
rilor supranormative 
ană, un fapt ne era clar : contabilul- 
sef a apreciat obiectiv gravitatea si
tuației care s-a creat. S-a adeverit 
și presupunerea sa ; într-adevăr, la 
începutul acestui an, „Balanța" — 
Sibiu ocupa locul III pe județ în pri
vința suprastocărilor. întrebarea care 
se pune totuși este : persistenta de 
ani de zile a stocurilor supranorma
tive la această uzină" constructoare 
de mașini, creșterea volumului aces
tora pînă la dublare și triplare ac
ționează ca niște fenomene implaca
bile, oculte, în fața cărora conduce
re? întreprinderii asistă neputincioa
să .' cu brațele încrucișate 7

O analiză lucidă și profundă a 
cauzelor generatoare de stocuri 
arată că nu poate fi vorba de 
»șa ceva. Evident, într-o întreprin
dere ca . „Balanța", care folosește 
peste 13 000 sorturi de materii prime 
Si materiala, o parte din acestea pot 
avea, la un moment dat, o circulație 
mai lentă. Important este, însă, ca 
Prin intermediul unor metode de a- 
provlzionare judicioase să nu se exa
gereze, să nu se scape de șub control 
cererile secțiilor în acest domeniu. 
Cum se desfășoară, deci, aprovizio
narea tehnico-materială la „Balanța"?

Iată ce am găsit înserat într-un 
proces verbal, întocmit nu de mult 
de organele bancare : „Pare cel pu
țin curios modul în care se stabilește 
necesarul de aprovizionat: nu în 
funcție de planlil de aprovizionare 
(A B 3) anexat la planul 
ci după planul director", 
cum se știe, adăugăm 
tre unul și altul există 
te importante, planul

pe unul din pri-
a 
a

ne interesa Ia 
comitetului ju- 
sucursala Băn- 
evolutia stocu- 
la uzina sibi-

financiar, 
Or, după 
noi, în- 
diferen- 
director 

fiind numai orientativ. Aceasta est» 
după părereâ organelor bancare prin
cipala cauză care duce la supra- 
stocare. Iată numai un exemplu : 
planul director pe 1968, întocmit de 
conducerea uzinei, prevedea execu
tarea a 18 mașini de canetat, în timp 
ce planul de producție indica numai 
14 mașini. Serviciul de aprovizionare, 
avînd dispoziții să procure materia
lele după planul director, a adus în 
uzină printre altele, 36 motoare în loc 
de 28, cite erau necesare în realitate.

Efectele unui asemenea mod de
fectuos de aprovizionare le-am de
pistat în mai toate magaziile uzinei. 
Documentat și cu registrele puse la 
punct, gestionarul uneia dintre aces
tea ne-a arătat în rafturi zeci de cu
tii mari sosite din import. Totul pă
rea în ordine. Dar, uimire ! „Aici zac 
400 000 lei — ne explica el. Sînt mis
terioșii noștri cocleți ; îi oferim la 
toată lumea, dar nimeni nu vrea să 
ni-i ia“. Povestea coclelilor — piște 
ace speciale pentru războaiele de 
pazmanterie — este cunoscută în în
treaga uzină. Se cunoaște faptul că 
consumul specific a fost calculat de 
proiecțanți după formula „mai bine 
să prisosească, decît să lipsească" și 
se mai știe că Ministerul Industriei 
Ușoare nu a comandat atîtea războa
ie cît își propusese uzina să fabrice 
prin planul ei director.

Dar de ce conducerea uzinei ține 
mortis să subordoneze aproviziona
rea prevederilor exagerate ale pla
nului director 7

— Ne aprovizionăm după planul 
director, întrucît ne-am dat seama că 
normativul pentru mijloacele circu
lante este măi mic decît necesarul 
producției — ne-a spus tov. Traian 
Solomon, inginerul șef al uzinei. Se 
mai comit, este drept, și exagerări, 
dar căutăm prin toate mijloacele să 
lichidăm stocurile-care apar. Cocleții, 
de pildă, vor fi utilizați la o nouă 
serie de războaie de pazmanterie, 
pe care, după toate probabilitățile, 
le vom executa prin 1971—72.

Am exprimat inginerului șef ne
dumerirea față de acest mod de în
călcare conștientă a disciplinei fi
nanciare. „Nu avem ce face" — ne-a 
replicat. Chiar așa să fie 7 Tov. 
Virgil Muscă, contabil șef al uzinei, 
care asista la convorbirea noastră, a 
fost de cu totul altă părere : „Indis
cutabil, lucrurile trebuie să rein
tre pe făgașul normal și aceasta în- 
tr-un timp foarte scurt. Nu se poate 
accepta o aprovizionare cu 3—4 luni 
înainte, cînd ciclul mediu de fabri
cație este de 30 de zile. Soluții sînt 
multe. Printre altele, ar trebui poa
te schimbată și metodologia de calcul 
a normativelor și îmbunătățită core
lația lor cu ciclul de fabricație din 
«iderurgie, ramură care ne furnizea-

ză majoritatea materiilor prime. De
sigur, de un sprijin în acest sens 
avem nevoie și din partea forului 
nostru de resort".

Am reținut din discuții că forul, 
de resort din Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini se hotărăș
te cu greu să ia în considerare se
sizările organelor bancare (prin ac
tele de control) cu privire la lipsa 
corelării dintre planul de producție 
și cel de aprovizionare, întreținută 
de planul director. Dar aceasta nu 
poate justifica climatul de toleranță 
care și-a făcut loc în uzină față de 
fenomenul suprastocării.

Mai sînt și alte cauze care gene
rează apariția stocurilor supranor
mative 7 Dăm din nou cuvîntul or
ganelor bancare de control : „Imo
bilizări importante există și la pro
ducția neterminată — 1,6 milioane 
lei la începutul anului curent ; pe 
lîngă intrarea neregulată în uzină a 
unor materii prime și materiale, la 
multe comenzi se lucrează fără o 
bază materială asigurată sau cu ma
teriale aprovizionate peste capa
citatea de producție a mașinilor 
prelucrătoare. Alteori se 
pregnant goana după loturi 
ceea ce duce la depășirea ciclurilor 
de fabricație și, implicit, la crearea 
de anobilizăti. Credem că și unei 
alte maladii trebuie să i se găsească 
neîntîrziat leacul : crearea de imobi
lizări datorită neritmicității în reali
zarea planului la producția marfă..."

Pentru edificare am consultat cî- 
teva grafice ale realizărilor deca-, 
dale. In februarie, de pildă, s-a con
semnat următoarea „ritmicitate" : 
decada 1 — 26 la sută, decada a 
Il-a 28 Ia sută și decada a III-a 46 
Ia sută. Pare de necrezut, dar mun- 
oa „în asalt" influențează sierios for- 
mar'ea imobilizărilor de valori ma
teriale. Tot inginerul'șef ne spuneau’ 
„Știm că din cauza ritmicității ne
satisfăcătoare, întreprinderea își com
plică cu mult . existența în ce pri
vește imobilizarea de fonduri. A- 
cesta este, de altfel, izvorul celor 
1,1 milioane lei imobilizări la pro
ducția finită. Comitetul nostru de 
direcție a sesizat însă acest feno
men și speră ca. printr-o mai buriă 
organizare a producției, să-1 lichi
deze în totalitate chiar în cursul a- 
cestui an".

La uzina „Balanța" Sibiu există 
toate posibilitățile pentru rezolvarea 
situației stocurilor supranormative. 
Valorificarea acestor posibilități pre
supune, însă, o preocupare mai 
responsabilă din partea comitetului 
de direcție, o colaborare strînsă în
tre factorii tehnici și financiari de 
răspundere din uzină. Ia,r în ce pri
vește organele de resort, interven
ția lor nu trebuie să se rezume la 
măsura amintită la începutul arti
colului, ci să 
pecte strîns legate de pi 
nirea cauzelor suprastocării de 
lori materiale 
dere.

O importantă perfecționare 
tehnică s-a aplicat la 3 din 
cuptoarele de 400 de tone ale 
oțelăriei Martin nr. 2 de la 
Combinatul siderurgic Hune
doara. Ea constă în îmbună
tățirea constructivă a grăta
relor agregatelor, perfecțio
nare care permite funcționa
rea neîntreruptă a cuptoare
lor între două reparații capi
tale, în condițiile intensificării 
procesului de topire și elabo
rare a oțelului cu ajutorul oxi
genului insuflat prin lance. 
Metodele clasice nu permi
teau utilizarea grătarelor pînă 
la termenul reparației capi
tale a cuptorului, procesul de 
elaborare a metalului fiind a- 
desea întrerupt. Prin extinde
rea perfecționării și la cele
lalte cuptoare de mare capa
citate din cadrul oțelăriei se 
va realiza.o economie anuală 
de peste 2 000 000 lei, conco
mitent cu creșterea producției 
de metal.

(Agerpres)

în ultimii ani, fabrica de mobilă 
„23 August" din Tîrgu-Mureș a 
parcurs o etapă de dezvoltare rapidă. 
Dotarea ei cu noi mașini și utilaje 
a ridicat nivelul tehnic al producției, 
a impus asigurarea unei mai judi
cioase ordini în desfășurarea com
plexului de operații ale procesului 
de fabricație. Concomitent, însă, 
tehnica modernă — pentru a fi uti
lizată cu maximum de randament în 
exploatare, potrivit celor mai bune 
rezultate în acest domeniu — a pre
supus și o organizare superioară a 
producției și a muncii. Iată de ce, 
incepînd de anul trecut, în cadrul 
întreprinderii noastre s-au intensi
ficat preocupările pentru elaborarea 
și aplicarea unor procedee avansate, 
științifice, de organizare și urmărire 
a operațiilor procesului de fabricație.

Ne-am propus să realizăm o ase
menea organizare și programare a 
producției îneît planul întreprinderii 
să poată fi îndeplinit în mod rit
mic, potrivit cu termenele Impu
se de livrarea exemplară a produ
selor și de necesitatea reducerii chel
tuielilor de producție. Chiar din anul 
trecut am reușit să atingem în mare 
parte aceste obiective. Dovada este 
faptul că întreprinderea a realizat 
u producție de mobilă cu aproape 
23 milioane lei mai mare decît în 
1967, în condițiile în care numărul 
sortimentelor s-a dublat și cea mal 
mare parte a producției este desti
nată exportului, iar eficiența econo
mică a atins una din cotele cele mai 
înalte pe sector.

Să revenim, însă, la modul în care 
s-au conceput și s-au aplicat soluțiile 
de perfecționare a programării inter
ne și operative a producției. Mai

PROGRAMAREA
PRODUCȚIEI

întîl, a fost creat cadrul necesar. 
In urma unui studiu, comitetul de 
direcție a hotărît înființarea unui 
serviciu de programare, încadrat cu 
cadre competente. Pe baza comenzi
lor primite, a contractelor încheiate 
cu beneficiarii, specialiștii acestui 
serviciu stabilesc o programare ope

trați. Și aceasta. în mod realist, 
confruntîndu-se producția curentă cu 
cea care trebuie realizată în perioa
dele imediat următoare, în funcția 
de comenzile prealabile ale benefi
ciarilor. Cunoscîndu-se din vreme a- 
ceste comenzi, se face o așezare ipo
tetică a fabricației, a execuției pro

DIN EXPERIENȚA FABRICII DE MOBILA 
„23 AUGUST" DIN TG. MUREȘ

rativă pe sectoare, separat pe fie
care, ținînd seama de complexitatea 
și ordinea operațiunilor : croire, 
prelucrarea reperelor și a pa
nourilor, asamblare șl finisare. 
Mai întîi, se ține o 'evidență 
„la zi" a . încărcării capacității 
secțiilor și sectoarelor — pe mașini 
și utilaje, locuri de muncă, spații, 
forță de muncă, în ore și metri pă-

manifestă 
mari,

vizeze și alte as-
>reve-

,___ ___ .le va
in această întreprin-

Nicolaa BRUJAN 
corespondentul „Scînteir*
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în legumicultura, spre deosebire 

de alte ramuri ale agriculturii, cea
sul scadențelor a sosit: din grădini 
trebuie să fie livrate primele așnti- 
tăți de produse. Este vorba de spa
nac, ceapă verde, salată și alte ver
dețuri. Sînt vitaminele naturale, 
dătătoare de sănătate, pe care popu
lația, după o iarnă- îndelungată, le 
așteaptă cu nerăbdare. La ce ne 
putem aștepta în ce privește legume
le de primă apariție ? De la Consiliul 
Superior al Agriculturii sîntem infor
mați că cele 7 700 hectare însămînța
te din toamnă cu diferite verdețuri 
se prezintă, în general, bine. Vegeta
ția este însă întîrziată. Spanacul, 
care s-a vîndut pînă acum în Capi
tală — circa 54 de tone — este adus 
din zonele de vest ale țării, unde 
timpul-s-a încălzit mai repede. în 
zilele următoare vor începe livrările 
și din unitățile agricole din sud.

Dar în timp ce unele sortimente de 
legume se recoltează și livrează pen
tru piață, altele trebuie însămînțate 
sau plantate în cîmp. Altele mai pre
tențioase la căldură se află încă în 
răsadnițe, în așteptarea unei tempe
raturi mai ridicate. Acum, în a doua 
decadă a lunii aprilie, este momentul 
să ne întrebăm : cum se stă cu pre
gătirile pentru producția legumicolă 7

★
Verdețurile care au fost semănate 

din toamnă se produc și se livrează 
într-o anumită perioadă. Pentru ca 
producția să fie eșalonată pe un timp 
mai îndelungat, se cere să se însă- 
mînțeze, în continuare, noi suprafe
țe. Este vorba de aproape 6 000 ha 
care trebuie semănate, sau mai bine 
zis. care la ora actuală trebuiau să 
fie semănate. Din ultimele date cen
tralizate la Consiliul Superior al A- 
griculturii rezultă că nu s-au reali
zat decît suprafețe mici, acțiunea fi
ind întîrziată în majoritatea județe
lor. O situație necorespunzătoare, din 
acest punct de vedere, se constată 
în județele Satu-Mare, Timiș, Arad, 
unde pe lîngă planul inițial, da
torită condițiilor climatice favora
bile de care dispun, trebuiau să se 
însămînțeze suprafețe suplimentare. 
Care sînt cauzele acestei întîrzieri 7 

Un prim popas la Arad. Dinspre 
I.A.S. Scînteia veneau mai multe ca
mioane, unele cu numere de înmatri
culare din alte județe, încărcate cu 
spanac." La sediul I.A.S., tov. Petre

TÎRNĂVENI

Cu 50 la sută
mai mult carbid

decît prevăd
proiectele

Cuptoarelc de carbid nr. 1, î 
și 3 de la Combinatul chimic din 
Tîrnăveni, care au fost supuse 
unor reparații capitale, au înr 
cep ut din nou să producă. In 
ultimii ani, acestor instalații li 
s-au adus numeroase îmbunătă
țiri, printre care prelungirea au
tomată a eleotrozilor, perfecțio
narea constructivă a cuvelor șl 
gurilor de evacuare, introduce
rea unor elemente de automati
zare și supraveghere pentru 
principalii indicatori și parame
tri de producție. Ca urmare, in
stalațiile dau acum cu 50 la sută 
mai mult carbid decît prevede
rile inițiale ale proiectelor. Iar 
calitatea carbidului a crescut

(Agerpro»)

Glăvan, directorul acestei întreprin
deri, ne informează că au fost 
cultivate 20 ha cu spanac, Iar recolta 
este bună. Iată o treabă gospodăreas
că. De ce a întîrzlat, în unele unități, 
semănatul verdețurilor pe suprafe
țele stabilite 7 La direcția agricolă 
și uniunea județeană se aruncă 
vina ba pe timp, ba pe unitățile care 
nu au acționat cu promptitudine. în 
orice caz, de la Arad, zonă legumi
colă prin tradiție, se putea aștepta 
mai mult.

Capitala nu va putea fi aprovizio
nată numai cu verdețuri din vestul 
țării. Ce te face aci pentru produ
cerea lor în unitățile agricole din 
jur 7 Există multe cooperative care 
au culturi frumoase. Cea din Epu- 
rești a însămînțat încă din toamnă 
4 ha cu spanac, 1,6 ha usturoi, 2 ha 
cu ceapă, 0,5 ha cu salată și 1 ha 
morcovi. Culturile sînt frumoase și 
nu peste multă vreme va începe li
vrarea. Dar în ce privește însămîn- 
tarea. în continuare, a verdețurilor, 
lucrurile nu stau deloc bine. Și în 
alte cooperative din județul Ilfov, 
deși au teren zvîntat, nu există preo
cupare pentru însămînțarea verdețu
rilor. Acest neajuns ar putea provoca 
un gol în aprovizionarea pieței după 
ce se vor termina de recoltat verde- 
țurile însămînțate din toamnă.

Prima concluzie este deci că tre
buie grăbite lucrările de însămînțare 
a legumelor de primă apariție, con
diție de cea mai maro însemnătate 
pentru eșalonarea producției pe o 
perioadă cît maî lungă de timp.

Tot acum . se însămîntează și se 
plantează în cîmp sortimente de le
gume din prima epocă : ceapa, ustu
roiul, mazărea, rădăcinoasele. Statul 
a cheltuit bani grei pentru a procura 
de peste hotare semințele deficitare 
la aceste sortimente. Ele au fost re
partizate, în cea mai mare parte, uni
tăților agricole. Cei harnici le-au și 
pus în pămînt. Un scurt popas pe 
meleagurile județului Dolj. La coo- 
gerativa agricolă „1907“ din satul

lunia, din cele relatate de președin
tele ei, tov. Ion Matei, rezultă că, 
pînă în seara zilei de 9 aprilie, s-au 
plantat 12 ha cu ceapă, 4 ha cu var
ză, 5 ha cu cartofi timpurii și alte sor
timente. Au obținut bune rezultate, 
în această privință, și membrii coo
perativei agricole „Steagul roșu" din 
comuna Plenița și din alte localități.

în județul Ilfov sînt multe coope-

In peisajul noii zone industriale a lașului se înscrie și Uzina de prelucrare 
a maselor plastice. Fotografia înfățișează un aspect din secția de confec

ționare a covoarelor stratificate P.V.C.
Foto : Agerpres

rative agricole eare livrează Capita
lei și mari cantități de legume. O vi
zită la una din ele, la cea din 
Cornetu, dă prilej de satisfacții. Aci 
s-a încheiat semănatul mazării pe 
10 ha, al rădăcinoaselor pe 7 ha, s-a 
plantat 1 ha cu salată șt continuă cel 
al cepei. Sînt și alte asemenea e- 
xemple pozitive. Nu ne oprim asupra 
lor, deoarece, în general, semănatul
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zării, cepei și rădăcinoaselor, să se 
planteze cu maximum de urgentă ar
pagicul, usturoiul, cartofii.

Cultivarea legumelor în solarii a- 
sigură obținerea unor producții mult 
mai timpurii. Acțiunea de amenajare 
și plantare a solariilor este în plină 
desfășurare. Ce s-a realizat pînă a- 
cum și ce trebuie făcut în conti
nuare 7 La cooperativa agricolă din

ClND SEMENI...
JUSTIFICĂRI, NU PUȚI
CULEGE LEGUME
© Mai multă grijă pentru eșalonarea recoltei de ver
dețuri © Semănatul și plantatul în cîmp întîrzie © Sa
lariile continuă să fie descoperite © Irigații fără apă?

și plantatul legumelor în cîmp nu 
se desfășoară în ritm corespunzător. 
De la Consiliul Superior al Agricul
turii sîntem informați că în jude
țele Argeș, Buzău, Dîmbovița, Dolj, 
Gorj, Ialomița, Tulcea, suprafețele 
realizate pînă acum la ceapă sînt 
mici, cu mult sub posibilități. Ace
eași situație este si la mazărea de 
grădină.

A doua concluzie oe m poate des
prinde din această stare de lucruri 
este că pentru obținerea unor recolte 
mari, superioare din punct de ve
dere calitativ, este nevoie să se ter
mine cît mal repede semănatul ma-

Șimand, județul Arad, în solarii era 
zilele acestea un adevărat furnicar de 
oameni. Unii întindeau foliile de po
lietilenă, alții plantau roșiile. Zorul 
lor este explicabil. După spu
sele tovarășului Ion Corbaci, pre
ședintele cooperativei, anul trecut, 
din sectorul legumicol s-au ob
ținut venituri In valoare de 
7 500 000 de lei, din care 6 120 000 de 
lei de la cele 24 ha cu solarii. In 
cursul zilei de joi s-a acoperit ul
timul din cele 24 ha cu solarii. Se 
prevede ca pînă sîmbătă să se ter
mine si plantatul. Iată o treabă fru
moasă.

dusului respectiv și, numai după a- 
ceea, se confirmă comanda. O co
mandă confirmată atrage după sine, 
la studierea posibilităților concrete 
de execuție, serviciul tehnic (pentru 
a pregăti documentația necesară), bi
roul de normare (în vederea elabo
rării exacte a timpilor pe operații), 
serviciul planificare, biroul de pre
țuri și serviciul aprovizionare. 
Corespunzător datelor obținute și 
concluziilor oferite de serviciile a- 
mintite, compartimentul de progra
mare întocmește un grafic care 
defalcă riguros cantitatea de mobilă 
din comanda acceptată pe loturi op
time și stabilește data începerii șl 
terminării fiecărui lot, pe sectoare 
de producție. Termenele finale — 
așa cum se fixează — asigură li
vrarea produsului la data contrac
tată. Acest grafic general cuprinde 
și perioadele de pregătire a materiei 
prime, în special a cherestelei, ope
rație care se face înaintea începerii 
execuției fiecărui lot. Pe baza aces
tor grafice se mai determină încăr
carea corespunzătoare a sectoarelor.

Cadrele din serviciul programare 
au sarcini bine delimitate. Șeful 
compartimentului întocmește grafi
cul de programare pe comenzi, loturi 
și sectoare, 'fiind ajutat de către un 
economist Ia efectuarea calculeloi 
respective. Doi tehnicieni dispeceri 
urmăresc modul în care se îndepli
nesc prevederile programului stabi
lit, asigurînd prin sistemul informa
țional controlul realizării loturilor 
de produse.

Este de relevat că prin acest sis
tem de programare și urmărire a 
fabricației s-a îmbunătățit ritmicita
tea producției și a livrării comenzi
lor și, totodată, a crescut gradul 
de valorificare a lemnului — prin
cipala materie primă pe care o 
folosim. Dacă în 1967, dintr-un leu 
materie primă s-au obținut produse 
în valoare de 4,5 lei, în anul trecut 
acest raport a fost și mai bun, rea- 
lizindu-se peste 5,7 lei produse la 
fiecare leu materie primă. A cres
cut, totodată, gradul de folosire a 
capacităților de producție — a ma
șinilor, utilajelor, instalațiilor și su
prafețelor construite. în 19S7 s-a ob
ținut o producție de 11 600 lei pe 
fiecare metru pătrat de suprafață 
construită, iar în anul trecut — o 
producție de 12 600 iei. De asemenea, 
s-au îmbunătățit rezultatele privind 
producția obținută pe un leu mijloc 
fix.

Tintnd seama de rezultatele de

care am amintit și, mal ales, de fap
tul că nu se rezolvaseră încă o seria 
de probleme care influențau nefavo
rabil ritmicitatea producției, an» 
perseverat în acțiunea de perfect 
ționare a programării interne, o- 
perative a fabricației. Un' ele
ment esențial al desfășurării op
time a producției de mobilă îl con
stituie ordonanțarea, metodă pe baza 
căreia se ’poate cunoaște exact care 
dintre repere trebuie să preceadă pe 
altele, pentru a realiza încărcarea 
completă a mașinilor și a elimina 
locurile „înguste". Specialiștii fabri
cii au studiat posibilitățile de apli
care a ordonanțăril și, prin con
fruntări de soluții, au ajuns la o va
riantă în acest domeniu. Se știa însă 
că abordarea unei asemenea proble
me presupune folosirea programării 
matematice : fie prin procedeul 
drumului critic, fie prin metoda pert 
sau rams (care țin seama de execu
ția mai multor produse în paralel, 
cu mai multe resurse — mașini, ma
teriale, forță de muncă). Unele con-' 
duzii s-au și conturat în acest sens. 
Pentru a se ajunge, totuși, la va
rianta cea mai avantajoasă în vede
rea aplicării acestor metode, în pre
zent se află în fază de definitivare 
un studiu — în cadrul acțiunii de 
organizare științifică a producției șl 
a muncii — Ia care participă pa lîn
gă tehnologi și un matematician.

Dacă am abordat asemenea pro
bleme care vizează îmbunătățirea 
sistematică a activității fabricii, a- 
ceasta se datorește și climatu
lui creat în întreprindere în 
scopul promovării metodelor mo
derne, superioare de organizare și 
conducere a producției. Amintesc, în 
acest sens, că 5 cadre din comparti
mentele de conducere ale fabricii au 
urmat cursurile la C.E.P.E.C.A., iar 
alte 5 le frecventează în acest an. 
Alte cadre au urmat cursurile de 
perfecționare organizate de minister 
și de cabinetul județean de organi
zare științifică a producției și a mun
cii. în întreprindere se desfășoară în 
prezent cursuri Ia care participă toți 
inginerii și economiștii ou pregătim 
superioară, tratîndu-se probleme d® 
organizare a conducerii șl a muncii» 
de normare. Se insistă mal ales asu
pra acelor probleme care nu sînt 
încă rezolvate la un nivel corespun
zător în întreprindere, urmînd ca, jrt 
mod sistematic, rînd pe rînd. aceste 
probleme să fie . analizate critic și 
soluționate practic.
:După calculele noastre, rezultatei» 

ar fi șl. mai fructuoase dacă nu a? 
interveni influenta unor factori ex
terni și, în primul rînd, deficiențele 
în aprovizionarea tehnico-materială. 
Și, în prezent, restanțele în aprovi
zionarea cu plăci aglomerate din 
lemn șl placaj sînt foarte mari. Ca 
urmare, uneori, metodele noastre nu 
mal dau roadele scontate, apărînd 
perturbațil în desfășurarea ritmică a 
producției, cu consecințe nefavora
bile asupra utilizării forței de muncă 
și a utilajelor, asupra îndeplinirii ri
guroase a contractelor economice. 
Ministerul nostru ar trebui să tragă 
mai energic la răspundere pe acei 
furnizori restanțieri, întrucît șl noi. 
șl ei facem parte tot din sectorul e- 
conomiei forestiere. Eliminîndu-se a- 
ceste neajunsuri, sîntem convinși că 
promovarea, în continuare, a meto
delor moderne de programare și ur
mărire a producției va asigura o îm
bunătățire și mal substanțială, sub 
toate aspectele — organizatoric, teh
nic, economic și calitativ — a activi
tății întreprinderii.
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In alte cooperative agricole din 

județul Arad se lucrează lent. La 
Nădab mai trebuiau acoperite încă 
două hectare si de construit alte 
două hectare solarii noi. Greu de 
spus cînd vor fi gata. Pe malul 
drept al Crlșulul Negru se văd de de
parte, în bătaia soarelui, solariile coo
perativei agricole „Zorile Noi" din 
Zerind. De aproape se poate constata 
că și aci mai e mult de lucru.

Raidul întreprins prin mai multe 
unități agricole din județul Doli a 
prilejuit constatarea că nu peste tot 
s-a privit cu seriozitate amenajarea 
solariilor. La 9 aprilie nu termina
seră încă de construit solariile coo
perativele agricole „23 August" și „1 
Mai" din comuna Maglavit. „Dună
reni", din comuna Goicea Mare, coo
perativele din Cetate, Radovanu 
și multe altele. Dacă în pri
mele zile ale primăverii condu
cerile cooperativelor aruncau vina 
pe seama lipsei de materiale, acum 
acest argument nu mai poate fi in
vocat. Cooperativele au primit toate 
materialele de care aveau nevoie. 
Intîrzieriie se datoresc numai slabei 
organizări a muncii. La cooperati
va „23 August" din Maglavit. bună
oară, zile în șir constructorii n-au 
folosit cum trebuie timpul bun de 
lucru.

Mult mal dificilă este amenajarea 
solariilor in unitățile agricole din ju
dețul Ilfov. Pe lîngă întîrzierea lu
crărilor de amenajare, vîntul care a 
bîntuit recent a ridicat polietilena 
de pe unele solarii. Organele de spe
cialitate vor trebui să revizuiască 
sistemul de amenajare a acestor con
strucții. adoptîndu-se cel cu panouri, 
pentru a feri cooperativele agricole 
de pierderi.

A treia concluzie care se impune 
este că trebuie acoperite toate so
lariile pentru ca pămîntul să se în
călzească și apoi să se treacă cu toate 
forțele Ia plantatul răsadurilor în a- 
dăposturilc de polietilenă.

Experiența anului trecut a dove
dit cît de necesar este ca suprafe
țele cultivate cu legume să fie iri
gate. metodă sigură pentru obține
rea unor recolte mari și de calitate 
superioară. La Consiliul Superior al 
Agriculturii s-a consemnat faptul că 
în cooperativele agricole 97 la sută 
din suprafețele prevăzute a fi cul
tivate' cu legume au fost am
plasat® p» terenuri cu posibi-

Gheorghe GAVRILA
inginer șef la fabrica de mobilâf 
„23 August' Tîrgu-Mureș
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litătl de irigare. Ia întreprin
derile agricole de stat. De 
nîrtie lucrurile ar sta, do asemenea, 
bine. Care este situația pe teren 7 
Oferim un exemplu concludent. La 
I.A.S. Moțățel, județul Dolj, ferme
le nr. 8 și 9 au de cultivat 265 ha 
cu legume în sistem irigat. Pînă la 
9 aprilie au și fost plantate aproape 
100 ha cu legume, din care 10 ha cu 
varză timpurie, 60 ha cu ceapă, us
turoi, spanac, salată etc. Dar apă nu 
este. Grădina fiind amplasată în sis
temul de irigație Calafat—Băilești, 
I.A.S. Moțăței a încheiat contract cu 
D.I.F.O.T. Craiova pentru a-i livra, 
începînd cu data de 1 aprilie a.c., 
apa necesară irigării celor 265 ha ca 
legume. Datorită faptului că Trustul 
de construcții pentru îmbunătățiri 
funciare Craiova nu a terminat lu
crările de amenajări pentru irigații, 
D.I.F.O.T. nu poate să-și onorez» 
contractul. Ing. Florea Diaconeasa, 
tehnolog șef al I.A.S. Moțăței, ne-a 
declarat : „Nici perspectiva nu este 
prea îmbucurătoare. Instalațiile da 
irigații pentru sistemul Calafat—Băi
lești trebuiau să fie gata la 31 de
cembrie 1968 și să asigure, în acest 
an, irigarea a 15 000 ha. După cum 
se prezintă acum, nici ]a 1 iunie nu 
vor fi gata". Legumele nu pot aș
tepta pînă atunci și da aceea, sute 
de lucrători, cară apa cu cisterne, 
butoaie și găleți pentru a crea con
diții corespunzătoare de dezvoltare 
plantelor. Este necesar ca Departa
mentul de îmbunătățiri funciare din 
Consiliul Superior al Agriculturii să 
rezolve problema cît mal urgent.

A patra concluzie : nu-i suficient 
să amplasezi legumele pe terenuri 
amenajate pentru irigat, cî se cero 
să se asigure și apa necesară. Deci 
o verificare cît mai amănunțită a 
posibilităților de irigare pentru a sa 
evita, încă de pe acum, surprizele.

Aceste cîteva probleme care au 
reieșit în cursul raidului organizat 
în cele trei județe ar putea să fia 
caracteristice și pentru alte unități 
agricole socialiste. De aceea se cer» 
ca, peste tot, să se grăbească semă
natul și plantatul legumelor, să fia 
terminate în timpul cel mai scurt 
solariile, iar sistemei» de irigații să 
asigura grădinilor apa necesară.

Aurel POP 
Al. BRAD 
Nistor JUiCU
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între modalitățile didactice noi, 
recomandate de Directivele C.C. al 
P.C.R. privind dezvoltarea , învăță- 
mîntului, în vederea perfecționării 
studiului științelor sociale în școala 
noastră superioară, a creșterii rolu
lui formativ al disciplinelor de mar
xism-leninism, se numără și dezba
terile studențești, pe bază de refe
rate, organizate pe ani de studii sau 
cu cîteva grupe. în cele ce urmează, 
ne-am propus să reliefăm — în con
textul extinderii acestei forme de 
studiu în viața universitară — cîteva 
din atributele ce-i conferă o ridi
cată valoare educativă.

★
De la bun început Interlocutorii 

noștri — cadre didactice de la cate
drele de științe sociale — au rele
vat multiplele avantaje pe care le 
eferă dezbaterile în raport cu semi- 
nariile obișnuite săptămînale, tema
tice. Răspunzînd nemijlocit unor pre
ferințe exprimate de studenți încă la 
începutul anului universitar și des- 
fășurîndu-se la un interval de timp 
mai mare pentru a le crea acestora 
posibilitatea să studieze o bibliogra
fie mai bogată, dezbaterile solicită 
participanții la o prezență mult mai 
activă decît alte genuri de seminarii 
uzitate pînă acum — sublinia conf. 
univ. Nicolae Kallos, șeful catedrei 
de filosofie și sociologie a Universi
tății „Babeș-Bolyai" din Cluj.

O anchetă organizată de colectivul 
catedrei noastre în rîndul studenților 
— relata lectorul univ. Mihai Ștefan, 
șeful catedrei de științe sociale 
a Institutului pedagogic din Constan
ța — a scos în relief interesul lor 
deosebit pentru asemenea dezbateri. 
Motivîndu-și opțiunea, majoritatea 
studenților chestionați au subliniat 
faptul că dezbaterile reprezintă o 
formă studențească de activitate, 
adecvată specificului muncii univer
sitare ; ele oferă posibilități multi
ple în direcția unui schimb viu da 
idei ca și unui studiu mai aprofun
dat al problemelor ideologice actuale, 
dezbaterii în ansamblu și nu doar 
fragmentar a unor teme teoretice 
de larg interes.

Schimbările pe care dezbaterile 
sînt chemate să le producă sînt de 
ordin esențial, calitativ — preciza 
conf. univ. Gâl Iuliu, șeful catedrei 
de științe sociale a I.M.F. 
Mureș. Nu este vorba aici 
de a verifica dacă anumite 
țiuni, teze, principii generale 
concepției' marxist-leniniste au

Tg. 
doar 
no- 
ale 

______ . fost 
corect înțelese de către studenți, ci 
de o activitate intelectuală care, de
pășind dialogul „întrebare-răspuns" 
dintre cadrul didactic și student, să 
verifice asimilarea organică, să dez
volte capacitatea de gîndire inde
pendentă, de analiză și interpretare 
a studenților.

Toate aceste avantaje pe care le 
oferă dezbaterile reprezintă, desigur, 
numai posibilități. Totul este ca ele 
să fie valorificate, transpuse în (rea
litate. Interlocutorii noștri au' fost 
unanimi în a aprecia că punctul de 
plecare pentru aceasta îl constituie 
alegerea tematicii. Ea nu trebuie să 
ocolească problemele arzătoare din 
gîndirea filosofică social-politică și 
economică, ci, dimpotrivă, să le abor
deze frontal, oricît de complexe ar 
fi, să îmbrățișeze preocupările ideo
logice de stringentă actualitato ale 
partidului și statului nostru.

Așa s-a și procedat în numeroase 
institute și facultăți. In organizarea 
dezbaterilor, catedrele de socialism 
științific de la Universitatea „Al. I. 
Cuza" din Iași, de științe sociale de 
la I.M.F. Tg. Mureș ș.a. s-au orien
tat către asemenea teme de larg in
teres, care invită la reflecție, ca do 
pildă : dialectica generalului și par
ticularului în revoluția socialistă, 
spiritul critic în preluarea moșteni
rii culturale ; complexitatea și dina
mica luptelor sociale în capitalismul 
contemporan ; caracterul mișcărilor 
studențești din țările capitaliste etc. 
Am reținut de asemenea, teme inte
resante din domeniul economiei po
litice : acțiunea legii valorii în so
cialism, eficiența economică — 
principiu fundamental al organizării 
și conducerii economiei socialiste, 
ș.a. Unele catedre, printre care cea 
de filosofie de la Academia de Stu
dii Economice și-au propus să su
pună dezbaterii studenților proble
me controversate, în care se înfruntă 
puncte de vedere diferite, privind 
structuralismul și judecata de va
loare în științele economice, concep
tul de libertate și alienarea etc.

Deosebit de important este, după 
părerea mea — sublinia conf. univ. 
Ion Totu, de la catedra de economie 
politică a Universității din Bucu
rești — ca în procesul de pre
gătire și desfășurare a dezbaterilor, 
studenții nu numai să cunoască dife
ritele puncte' de vedere existente în 
literatura de specialitate, ci să le și 
judece, să-și pună întrebări și 
să încerce ei înșiși să formuleze 
răspunsuri. La aceasta ne obligă în
suși spiritul marxism-leninismului. 
Trebuie să avem permanent în ve
dere că studiul marxism-leninis
mului nu are nimic comun cu în
vățarea mecanică a unor teze, cu 
reproducerea unor definiții învățate 
po de rost, ci presupune însușirea 
concepției științifice despre natură și 
societate, formarea capacității de a 
analiza și interpreta, în lumina a- 
cestei concepții, fenomenele și pro
cesele din realitatea înconjurătoare. 
Noi ne-am convins, din practica or
ganizării dezbaterilor, că multiple 
valențe pentru a stimula o discuție 
vie oferă metoda elaborării de re
ferate și coreferate de către studenți. 
Mă gîndesc, desigur, nu la referate 
care s-ar limita să însăileze, să pună 
cap la cap diferite paragrafe extrase 
din materialul bibliografic consultat, 
sau să rezume cu conștiinciozitate 
acest material. Interesante, capabile 
să declanșeze discuții vii sînt nu
mai acele referate care reprezintă o 
încercare de analiză personală a unui 
anumit fenomen sau proces, care re
flectă efortul de gîndire al autoru
lui.

Destul de reușite au fost, de 
pildă, referatele consacrate catego
riilor filosofice necesitate-întîm- 
plare șl posibilitate-realitate-proba- 
bllltate — prezentate în cadrul anului 
I facultăților de agronomie și 

hortiviticultură de la Institutul a- 
gronomic „Nicolae Bălcescu" din 
București ; ele au îndreptat atenția 
participanților către analiza modu
lui în care aceste categorii ale de
terminismului materialist se reflectă 
atît în procesele naturale, îndeosebi 
biologice (lucru firesc dacă avem în 
vedere profilul celor două facultăți), 
cît și în procese din viața, socială, 
ca, de pildă, lupta de clasă, revoluția, 
pacea și războiul etc. Unul din refe
ratele elaborate la anul II al facul
tății de automatică a Institutului 
politehnic din București pe tema 
particularitățile reproducției forței 
de muncă în capitalism a trezit mult 
Interes pentru că a pus în lumină 
fenomene noi, aspecte specifice ca
pitalismului contemporan.

Activitatea noastră educativă — 
sublinia prof. univ. dr. Pavel Apostol 
— de la catedra de filosofie a Insti
tutului politehnic din București —nu 
se desfășoară într-un vid ideologic, 
ci, dimpotrivă, într-un context ideo
logic deosebit de complex, caracteri
zat prin dialogul și controversa dintre 
marxismul creator și curente de o

pinie divergente, prin lupta ideolo
gică, prin dîrza înfruntare a idei
lor pe plan internațional. De aici, 
necesitatea criticii nuanțate, dar 
ferme, totodată, a tezelor greșite 
sau lipsite de consistență științifică. 
Tocmai o asemenea atitudine critic- 
combativă trebuie să călăuzească șl 
dezbaterile studenților. Promovarea 
in actu a spiritului critio și re
voluționar al filosofiei marxist-le- 
niniste constituie o cerință absolut 
necesară ca acestea să-șl atingă 
scopul.

De ce țin să subliniez acest lu
cru ? Pentru că am observat că se 
mai manifestă tendința de a prezenta 
diferite păreri, poziții opuse ideolo
giei marxist-leniniste fără o inter
pretare critică, fără a dezvolta con- 
traargumentarea necesară. E bine că 
în unele cursuri șl dezbateri univer
sitare se abordează pe larg curentele 
contemporane de gîndire. Dar apare 
cel puțin curios faptul că — uneori 
— în timp ce despre gîndirea lui 
Croce, de pildă, sau despre neokan
tianism se dau anumite informații 
de tip „lexicon", polemica magis
trală a lui Gramsci împotriva ideilor 
idealiste ale lui Croce, argumentele 
unor filosofi marxiști (sau chiar ne- 
marxiști) contra neokantianismului 
sînt date uitării. Ne întîlnim și cu 
situații cînd curente de idei din țara 
noastră, depășite sau de-a dreptul 
retrograde, care au fost combătute la 
vremea lor de către oameni de cul
tură progresiști, sînt redate taîe- 
quale. fără nici o analiză critică. 
Or, se știe că un educator îșl exer
cită acțiunea nu numai prin ceea ce 
face, dar și prin ce nu face. A nu 
reacționa față de unele teze lipsite 
de .întemeiere științifică nu dove
dește nicidecum „lărgime de vederi", 
spirit „academic" — cum îșl mai în
chipuie unii, — ci obiectivism, eclec
tism, indiferentism ideologic, — ma
nifestări străine ideologiei cît și 
practicii curente, spiritului și activi
tății partidului nostru.

Superioritatea poziției noastre ideo
logice se dovedește prin forța, logica 
și fundamentarea argumentelor — 
sublinia conf. univ. dr. Ludwig 
Griinberg, șeful catedrei de filosofie 
a Academiei de Studii Economice. O 
experiență mai veche ne dovedește 
că apelul la argumente (singurul ad
misibil și din partea profesorului și a 
studenților) nu trebuie niciodată tră
dat prin apelul la poziția ierarhică 
sau vîrstă, la citate sau la o comba
tivitate de suprafață, înțeleasă prin 
aplicarea unor etichete.

în discuțiile avute s-a subliniat,

Ancheta culturală publicată 
„Scînteia" nr. 8 019, din 29 martie 
a.c., privind modul cum se efectuea
ză, în prezent, aprovizionarea cu 
cărți a bibliotecilor din mediul ru
ral ne oferă suficiente exemple pen
tru a putea continua această discuție 
pe un plan mai larg și a aborda unele 
soluții eficiente pentru viitor. împăr
tășim întru totul concluzia pe care au 
tras-o din examinarea faptelor au
torii articolului citat, că dreptul la 
opțiune al bibliotecarului este crite
riul principal de care depinde îmbu
nătățirea colecțiilor din biblioteci. 
Numai bibliotecarul poate cunoaș
te interesele de lectură ale citito
rilor, nivelul lor de pregătire, posibi
litățile de inițiere și orientare ale 
acestora în lumea cărților. Pornind 
de la un astfel de adevăr elemen
tar și lărgind sfera discuției la an
samblul rețelei de biblioteci — rețea 
care depășește în prezent cifra de 20 
de mii de unități și este organizată 
la nivelul țării în sisteme complexe 
cu ramificații multiple, în toate sfe
rele vieții social-economice — sîntem 
datori să vorbim nu numai de un 
drept la opțiune al fiecărui biblio
tecar în parte în alegerea cărților 
potrivite pentru biblioteca în care 
lucrează, ci și de un drept, mai bine 
zis o obligație, a întregii rețele de 
biblioteci de a opta pentru calitatea 
și cantitatea lucrărilor necesare în
deplinirii scopului instructiv-educativ 
pentru care au fost create. Care sînt, 
în prezent, mijloacele de informare a 
bibliotecilor asupra producției edito
riale curente, conștienți fiind că de 
aceasta depinde, în primul rînd, ca
litatea achizițiilor de cărți făcute de 
biblioteci ? Aceste mijloace de in
formare sînt : proiectele de planuri 
editoriale anuale și buletinul „Cărți 
noi", pe 
Centrala ____
cărții. Dar acestea prezintă pen
tru biblioteci dezavantaje impor
tante, a căror dezvăluire ne 
poate conduce logic la găsi
rea unor soluții mai eficiente pentru 

care-l editează lunar 
editurilor și difuzării

totodată, necesitatea ca dezbaterile 
să urmărească dezvoltarea la stu
denți a unei concepții științifice, mi
litante, a unei poziții combative față 
de rămășițele retrograde, mistice, din 
conștiință, realizarea unei concor
danțe depline între poziția teoretică 
elevată manifestată la cursuri, se- 
minarii etc. și comportarea în viața 

- de fiecare zi, în afara institutului.
Posibilități asemănătoare eu ale 

dezbaterilor în ce privește perfecțio
narea studiului științelor sociale 
oferă și alte genuri de activități, cum 
sînt simpozioanele, mesele rotunde, 
întâlnirile dintre studenți și persona
lități de prestigiu ale vieții noastre 
politice și social culturale. Asemenea 
forme de comunicare intelectuală, 
mult solicitate și apreciate de stu
denți, se desfășoară tot mai frec
vent în ultimul timp sub egida „Al
mei Mater". Pe bună dreptate remar
cau însă mal mulți studenți de la U- 
niversitatea „Babeș-Bolyai" și de la 
alte institute de învățămînt superior, 
că asemenea activități nu sînt întot
deauna organizate corespunzător, 
studenții aflîndu-se uneori în postura 
de simpli ascultători și nu de parti
cipant! la un autentic dialog de idei.

însuși cadrul deosebit de propice 
pe care îl oferă, în acest sens, ate- 
necle studențești nu este rațional 
folosit. O mai judicioasă structurare 
a tematicii lor în centre universitare 
ca : Iași, Cluj, Tg. Mureș ș.a. prin 
realizarea unui echilibru între pro
blematica avînd ca scop lărgirea ori
zontului de cultură generală, perfec
ționarea pregătirii studenților în pro
pria specialitate și cea de larg inte
res politic-ideologic, ar evita unila
teralitatea tematică, șablonul în ac
tivitatea acestor autentice lăcașe mo
derne de viață spirituală.

Conținutul dezbaterilor poate fi 
mult îmbogățit și prin atragerea stu
denților Ia activitatea științifică des
fășurată de catedre, la cercetările de 
teren — sublinia lectorul univ. dr. 
Mihai Merfea, șeful catedrei de 
științe sociale a Institutului pedago
gic din Bacău. în anul universitar 
trecut, ' cercul de sociologie din 
institut a efectuat cercetări privind 
procesul urbanizării în zona Vaslui, 
navetismul Industrial, educația în 
familie, răspândirea cunoștințelor 
științifice, ș.a. Aceste acțiuni au 
oferit studenților posibilitatea să în
țeleagă mai bine și, ca atare, să și 
dezbată mai temeinic în cadrul se- 
minariilor principalele mutații inter
venite în structura politică și social- 
economică a societății noastre, au 
constituit un excelent exercițiu de 
legare a cunoștințelor teoretice de 
practica vie a construcției - socialiste.

Firește, ca orice început, afirma
rea tuturor acestor modalități noi de 
aprofundare a studiului disciplinelor 
sociale nu este lipsită de anumite di
ficultăți. Aproape toți interlocutorii 
noștri au ținut să avertizeze asupra 
necesității depășirii de către studenți 
a atitudinii școlărești față de studiu, 
a tendinței de a se limita la o bi
bliografie foarte sumară, ca și a în
lăturării rezervei unora dintre ei de 
a vorbi liber în fața unei asistențe 
mai largi. Este însă rolul profesoru
lui titular al cursului, al asistenților 
să contribuie la depășirea 
dificultăți, spre a da formelor 
dezbatere 
cativă.

Desigur, 
epuizează 
formative . 
tare în domeniul științelor sociale. 
Tema abordată de noi se oferă de 
aceea, în continuare, spre meditație 
atît cadrelor didactice de la cate
drele de științe sociale, cît și studen
ților. Adevărata, reala operă de 
modelare ideologică a tineretului 
studios poate fi înălțată temeinic nu
mai de acel dascăl care 
nu numai cunoștințe, ci 
geri ferme, care știe să 
gîndirea și s-o orienteze 
căutărilor creatoare.

ZAMFIR

viitor. Astfel, proiectele de planuri 
editoriale pe care bibliotecarii le con
sultă în cadrul lunilor august-sep- 
tembrie ale fiecărui an și pe baza 
cărora sînt obligați să facă comen
zile de carte pentru anul următor 
nu oferă certitudinea unor apariții 
ferme. Se întîmplă ca aproximativ 
25—30 la sută din titlurile cuprinse în 
proiecte să nu apară în realitate. 
Prețurile cărților sînt, de asemenea, 
într-o foarte mare măsură fictive, 
căci ele nu se pot cunoaște cu ade
vărat decît către sfîrșitul acțiunii de 
editare, pentru fiecare lucrare în par
te. Nu mai vorbim de caracterul șa

DRUMUL CĂRȚII SPRE BIBLIOTECI
blon și comercial al celor mai multe 
prezentări de cărți în proiectele de 
planuri editoriale, situație ce permite 
într-o foarte mică măsură biblioteca
rilor să-și facă o idee precisă despre 
valoarea reală a lucrărilor pe care 
le comandă. Dacă multe dintre căr
țile comandate de bibliotecari nu mai 
apar în realitate, dacă nici sumele 
în baza cărora se fac comenzile nu 
sînt ferme și, de aceea, sînt derutante 
pentru economia bugetului de care 
dispun., bibliotecile pentru achiziții, 
dacă din prezentările de cărți se poa
te deduce intr-un mod extrem de 
relativ valoarea reală a cărților, ce 
mai rămîne viabil din munca difi
cilă a precomenzilor anuale de carte, 
care antrenează rețeaua bibliotecilor 
de sus și pînă jos și invers ? Pentru 
că aici se află cheia problemei : sis
temul de popularizare prealabilă a

O Filarmonica de stat „George Enescu" (la Ateneul Român) : Concert 
simfonic — 20. Dirijor: Mlhal Brediceanu. Solist : Rudolf Kerer 
(U.R.S.S.).
• Opera Română (la Sala Palatului) : Don Carlo» — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Singe vlenez — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Enigma Otlllel 
— 19,30.
S Teatrul de Comedie : Ucigaș fără simbrie — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu); 
Meteorul 20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : Tandrețe șl abjecție — 20.

Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie ta crengile de sassa- 
is —.19,30 ; (sala Studio) : Enigmatica doamnă „M" — 20. ,
Teatrul Mic : Iona (premieră) — 20.
Teatrul Gluleștl : Omul care a văzut moartea — 19,30.
Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : Cloclrlla — 19,30.
Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aventurile Iul Plum- 

Plum — 17 ; (sala din str. Academiei) : A fugit un tren — 17.
© Teatrul satlric-muzical „C. Tănase" (sala din Calea Victoriei nr. 174): 
Femei, femei,' femei — 19,30.
• Circul de stat: Circul „Orlon" (R. P. Bulgaria) — 19,30.

• Comedlanțli (ambele serii) : PATRIA — 11 ; 14 ; 17 ; 20,30.
• Călugărița șl comisarul : CENTRAL, — 8,45 ; 10,30 ; 12,13 ; 14 ; 15,43 |
17.30 ; 19,15 ; 21.
• Pipele : REPUBLICA — 9,30 ; 11,43 ; 14 ; 16,30 ; 13,45 ; 21.
« Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15.30 ; 18 1 
20,30.
o Cînttnd în ploaie I CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Crimă In stil personal : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 13 ; 18,30 ; 
20,45.
e Răutăciosul adolescent: VICTORIA — 8,43 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 20,45, 
EXCELSIOR — S ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 î 20,45.
« O fată fericită : LUMINA — 8,45—16,15 In continuare.
• Preludiu : LUMINA — 9,15—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Rio Bravo 1 DOINA — 11,30 ; 10 ; 19,30, ARTA — 8,45—17 ta conti
nuare ; 20.
o Program pentru copil : DOINA — 9 i 10.
• Oameni împietriți : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Totul pentru rls ; cultura piersicului ; 600 secunde de adevăr
tav se odihnește : TIMPURI NOI — 9—21 In continuare.
• Po plajele lumii i FEROVIAR — 8,30 ; 10,30 ; 13,30 ; 14,30 ; 18,» ; 18,45 î 
21, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
o Riscurile meseriei : GRIVIȚA — 9 ; 11;15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Columna (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,39; 19.
• Rolls Royce-ul galben : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
• Romanță pentru trompetă : BUZEȘTI — 20,30.
o Un om pentru eternitate : DACIA — 8.45—15,45 ta continuare ; 18,15 ; 
20,45.
• Pașa t BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Aventurile Iul Tom Sawyer : Moartea Iul Joe Indianul t UNIREA —
15.30 ; 19.

Prințesa : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Pe teren propriu I DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
profesioniștii : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Marele șarpe : COTROCENI — 15,30.
Gustul mierli : COTROCENI — 18 ; 10,30.
La Est de Eden : FLOREASCA — » î 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; », GLORIA 

— 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17 ; 19,30.
Pentru tacă puțini dolari i VOLGA — 9—15,30 ta continuare ;

20,30.
MIORIȚA — 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

Feldmareșala : VIITORUL — 15,30 ; 18.
Drumuri : VIITORUL — 20,30.
Neînțelesul î MOȘILOR — 15,30 ; 18.
Cele trei nopți ale unei Iubiri : MOȘILOR — 20,».
,„..Apoi s-a născut legenda" : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Căderea Imperiului Roman : MUNCA — 16.
Magazinul de pe Strada Mare : MUNCA — 20.
Tată de familie : TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ț 30,30.
Duelul lung : FLACARA — 15,30 ; 18.
Mesteacănul : FLACARA — 20,30.
Veșnicul lntîrzlat : VITAN — 15,30 ; 18.
Tandrețe : VITAN — 20,30.
Expresul colonelului von Ryan : RAHOVA — 15,30 ; 18.
Valea : RAHOVA — 20,50.
Becket : PROGRESUL — 15,30 ; 19.
Urletul lupilor : CR1NGAȘI — 15,30 ; 18
Pensiune pentru holtei : PACEA — 15,45 : ia

O producție a Casei de filme 
„București" (scenariul și regia 
Alecu Croitoru; imaginea — 
Gheorghe Cristea. Mircea Mlă
diu ; muzica — Corneliu Geor
gescu). Filmul tși propune să 
prezinte cele mai vechi obice
iuri și tradiții ale poporului nos
tru. cîntece si dansuri ale sale, 
în desfășurarea unei povestiri 
ai cărei eroi trec prin toate 
virstele.

Pe genericul acestui film a- 
par Eugenia Bosînceanu (mama). 
Carmen Rusu (fetița), Iuru Con
stantin (copilul). Mihaela Cara
cas (fata), Vistrian Roman (bă
iatul). Matilda Basta (femeia), 
Mircea Basta (bărbatul). Ioana 
Ciomirtan (bătrîna), Nicolae Ve- 
nias (bătrînul).

cărții este grevat de formalism, de 
factorul „întîmplare", deoarece edi
turile nefiind cointeresate materiali
cește în vînzarea cărții nici nu se 
preocupă de a afla formele eficiente 
ca producția lor să fie vandabilă. In 
condițiile actuale, bibliotecile, nu sînt 
întrebate ce titluri ar mai trebui in
troduse în cadrul reeditărilor nece
sare. ci li se cere, pur și simplu, să 
facă comenzi din proiectele de pla
nuri editoriale care li se oferă. Or, 
această situație în care editurile nu 
țin seama de cerințele reale ale pu
blicului cititor din bibliotecă ni se 
pare anormală.

SSSEZZ

w
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Ecouri

Să examinăm acum si celălalt as
pect al problemei: modalitatea con
cretă în care se face aproviziona
rea cu cărți a bibliotecilor prin in
termediul colecturilor. In ultima vre
me ele îsi dovedesc tot mai mult ca
racterul anacronic, ineficient, în ra
port cu creșterea exigențelor cali
tative 
tării, 
brării 
chilor 
turile 
zent 
multor județe. In aceste condiții, bi-

în domeniul vieții culturale a 
Subordonate centrelor de Ii- 
și concepute pe sistemul ve- 
regiuni administrative, colec- 

aprovizionează în pre- 
biblioteci de pe raza mai

£

SAPTAMÎNA VIITOARE
PE ECRANE VIRSTELE OMULUI

blioteclle nu mal pot exercita asu
pra cărților trimise prin colecturi 
nici bruma de control ce se efectua 
pe vremea „serviciilor metodice" 
din fostele regiuni. Ca atare, colec- 
turile pot trimite nestingherit, mal 
ales către bibliotecile comunale din 
alte județe, ceea ce găsesc de cuviin
ță și de obicei ceea ce prisosește In li
brării. Este firesc ca, In aceste con
diții. interesele bibliotecilor să fie pe 
al doilea plan, iar ele să constituie 
un rezervor permanent pentru scur
gerea cărților greu vandabile prin 
librării. Această situație este dăună
toare nu numai calității colecțiilor de 

cărți din biblioteci, ci și spiritului d« 
inițiativă al bibliotecilor, cultivîn- 
du-le indolența și un fel de senti
ment al fatalității administrative. 
Aceasta duce și la o Imagine 
deformată asupra vandabilității u- 
nor cărți. Volume necerute de 
cititori, de-a dreptul inutile, se în
dreaptă spre biblioteci unde zac șl a- 
colo necitite. Iată de ce pentru so
luționarea pe baze trainice a unei 
probleme de Importantă națională, 
cum este completarea colecțiilor de 
publicații din biblioteci, este nevoie 
de măsuri radicale.

Pornind de la aceste observații, 
Direcția bibliotecilor a elaborat prin
cipiile unei aprovizionări mai elas
tice în publicații a bibliotecilor, care, 
în condițiile unei economii judici
oase de mijloace, să ofere garanții 
mai bune că selecția cărților pentru

Filarmonica „Gh. Dima“ din Bra
șov sărbătorește două decenii de la 
înființare. Cu acest prilej, la Ate
neul Român duminică seara a avut 
loc un concert festiv dirijat de 
Ilarlon Ionescu-Galați (de fapt al 
doilea dintre cele două susținute 
de artiștii brașoveni în Capitală), 
concert pe care l-am urmărit cu 
un deosebit interes. In program au 
figurat uvertura la opera Eurian- 
the de Weber, Tarantella din Suita 
„Din munții apuseni" de Marțian 
Negrea, Concertul pentru pian și 
orchestră nr. 5 de Saint-Săens — 
solist .Iacob-Liviu Teclu și Simfo
nia I în do minor de Brahms. Or
chestra filarmonicii din Brașov a 
străbătut acum cîțiva ani o epocă 
de frumoasă înflorire legată mal 
cu seamă de numele dirijorului 
Dinu Niculescu. în ultima vreme 
am ascultat de multe ori această 
formație în concertele ei brașovene 
șl trebuie să spunem că am făcut 
remarci nu întotdeauna laudative. 
De astă dată, sub cupola Ateneului, 
am regăsit-o interpretând un pro
gram foarte bine pus la punct, 
care a etalat Rapacitatea formației 
de a atinge un punct înalt de posi
bilități interpretative. Sonoritatea 
orchestrei dovedea o muncă susți
nută de ansamblu, formația dobîn- 
dindu-și un timbru specific, carac
terizat prin claritatea grupului de 
corzi, prin precizia suflătorilor. 
Este cîștigul acestei formații și aș 
spune cîștigul el în depășirea unul

După ce am văzut, cu mulți ani în 
urmă, feeria-basm „Cînd vine pisi
ca", „Pipele" ne apare astăzi (la 
rîndul ei la mulți ani de la premie
ră), ca un moment de divertisment 
în creația lui Vojtech Jasny. Luat 
ca atare, filmul n-ar avea nevoie 
de prea multe comentarii, în afară 
de exprimarea regretului de a fi 
vizionat o copie în care culorile 
originale sînt prea greu de bănuit 
pentru a ne mai fi putut oferi in
tegral delectarea scontată.

In contextul real de timp al fil- 
mografiei regizorului ceh, „Pipele" 
— realizat după trei povestiri ale 
lui Ilia Ehrenburg — reprezintă 
însă mult mai mult decît un diver
tisment. El capătă, aș spune, valoa
rea unul experiment artistic.

Regizorul face în acest film- 
scheci parodia sentimentelor pe care 
le exaltase în pelicula sa anterioa
ră, fiindcă, trecînd de la poemul 
feeric la o comedie de moravuri 
aparent facilă, el păstrează în sub
text, nevăzută, întreaga încărcătură 
de sugestii a poemului. Eroii săi 
Sînt aceiași — veșnici prizonieri 
ai unor sentimente voite pure și ab
solute — cu deosebire că apar de 
astădată într-o postură comică. „Mi
racolul" din „Cînd vine pisica", 
unde, sub privirea felinei, cei care 
iubesc se colorau în roșu, de astă 
dată nu se mai produce. Lipsiți de 
semnul de recunoaștere, eroii în
drăgostiți din „Pipele" intră în de
rută, întrucît nu mai pot măsura 
sinceritatea partenerilor, și se

toate categoriile de biblioteci se va 
face de bibliotecarii înșiși. în pre
zenta mijloacelor de informare a- 
decvate și cu maximum de respon
sabilitate și competență. Astfel, ar 
urma ca în toate orașele tării, apro
vizionarea cu cărți a bibliotecilor să 
se facă prin unitățile de librării din 
localitate, cu participarea directă a 
bibliotecarului, care va face comenzi 
de cărți pe baza instrumentelor de 
informare de care dispune...

Pe de altă parte, pentru nevoile 
bibliotecilor din mediul rural, care 
nu vin în contact direct cil un sistem 
de librării bine organizat, cum avem 
la orașe. Direcția bibliotecilor preco
nizează un mod de aprovizionare cen
tralizat, așa cum există și în alte țări, 
o disponibilitate a bibliotecarului lo
cal și a comitetului județean pentru 
cultură și artă de a hotărî. în limi
tele anumitor fonduri, care cărți me
rită să fie achiziționate de biblioteci, 
pe plan local. Aprovizionarea centra
lizată. va avea, în primul rînd. sar
cina să asigure „fondul de aur" al 
bibliotecilor comunale și școlara, cu- 
prinzînd în principal opere ale cla
sicilor literaturii românești și uni
versale, ale scriitorilor noștri de as
tăzi, lucrări de popularizare a filoso
fiei, artei, științei si tehnicii, la un 
nivel adecvat publicului cititor.

Dînd dovadă de înțelegere fată de 
specificul și importanța deosebită a 
completării judicioase a fondurilor 
de publicații din biblioteci în condi
țiile îmbunătățirii pregătirii biblio
tecarilor. ale creșterii generale a im
portantei bibliotecilor în ansamblul 
vieții culturale, noul mod de aprovi
zionare cu cărți a bibliotecilor poate 
aduce un sprijin eficient vieții cul
turale din orașele noastre.

Dumitru BALAEȚ
inspector general tiț Direcția 
bibliotecilor 

stil cameral, cu destulă tentă de 
diletantism. Spuneam la începutul 
acestor rînduri că orchestra și-a 
manifestat capacitatea de a-și atin
ge punctul maxim al posibilităților 
sale. Acest lucru nu este însă în 
egală măsură potrivit și pentru di
rijor, el probînd nu un punct ma
xim, ci o condiție unitară de acces 
la cultivarea frumosului muzical. 
Ilarlon Ionescu-Galați este un șef 
de orchestră sensibil șl corect, ia- 
suflînd astfel emoție și rațiune In
terpretărilor sale. Dar sarcina lui, 
în raport cu formația brașoveană, 
nu a fost aceea de a realiza con
certe memorabile, ci aceea de a 
crea o orchestră. Concertul de Ta 
Ateneu a dovedit că acest lucru 
este posibil, că muzicienii brașo
veni se află pe un drum serios, 
punctul pe care l-au atins fiindu-le 
de cel mai bun augur.

Am admirat virtuozitatea viorilor 
în piesa lui Marțian Negrea, acom
paniamentul revelator al concertu
lui de Saint-Săens (pianistul s-a 
achitat cu pricepere de solicitările 
cerute de partitura solistică), Simfo
nia de Brahms șl finalul uverturii 
weberiene.

Tenacitate, muzicalitate, acestea 
ar fi cele cîteva cuvinte pe care 
înțeleg să le spun. Pentru viitor ar 
mai trebui să adăugăm : continui
tate șl bineînțeles sporirea realiză
rilor de pînă acum.

Doina MOGA

lasă Induși în eroare. EI rămîn 
însă cu iluzia sentimentului integru, 
ca șl cum și-ar trăi mai departe, 
nedegradat, visul lor de fericire, 
dincolo de aventurile uneori gro
tești prin care trec.

Paradoxal — șl în aceasta stă și 
caracterul de experiment modern al 
filmului — este tocmai efectul obți
nut prin această aparentă coche
tare cu divertismentul facil, care nu 
coboară, ci înalță filmul în zona 
unei nostalgii comice de mare acui
tate. Gluma ascunde multe adevă
ruri și recreează un întreg uni
vers de simțăminte șl relații umane 
pe care cineastul le supune parcă 
unul test al sincerității.

Parodia, inegală, pe alocuri sub 
nivelul intențiilor, atinge punctul 
virtuozității în povestea celei de-a 
treia pipe — „Pipa sfîntului Hu
bert". Aici Jasny pare a-și fi regăsit 
elementele familiare, din care com- 
pune o ecuație nouă, o pseudo- 
feerle, pe acel perpetuu cîntec tiro
lez, reluat aidoma, cil aceeași vervă, 
de partenerii succesivi ; o feerie vă
zută din afară, de un ochi critic, 

' malițios,- cu' eroî comuni. într-un de
cor convențional, de carte poștală 
ilustrată. Doar statuia hîtră a zei
tății de deasupra patului, care pare 
să se anime în ultimul cadru, fu- 
mînd din pipa pasageră, invocă 
întoarcerea la basm șl reclamă apa
riția pisicii miraculoase, care să co
loreze oamenii după natură senti
mentelor lor.

Leo
12,00

10.30 — TV. pentru specialiști.
Medicină : Aberațiile cro- 
mozomlale (reluare).

11,00 — Limba rusă — Lecția 52 
(reluare).

11.30 — Limba spaniolă 
țla 54.

— Consultații pentru elevi 
(clasa a IX-a). Tema : Pro
bleme de la Olimpiada d« 
chimie (etapa județeană). 
Prezintă lector univ. Cons
tantin Albu.

12.30 — închiderea emisiunii da
dimineață.

17.30 — Telex T V.
17.35 — Actualitatea economică.
18,05 — Limba spaniolă — Lecția 

54 (reluare).
18.30 — Ateneul tineretului : „Vi

itorul teatrului șl teatrul 
viitorului". Participă David 
Esrlg, Gh. Dlnică, Marin 
Moraru. Gazdă șl Interlo
cutor, Sînzlana Pop.

19,00 — Telejurnalul de seară, — 
Buletinul meteorologic,

19.30 — Muzică populară româ
nească.

20,00 — Film artistic : „Gloconda 
fără surîs" — producție a 
Studioului Cinematografie 
„București".

21.35 — Reflector.
21,50 — Mult e dulce șl frumoasă 

— emisiune de limbă ro
mână. Din cuprins : Inter
viuri cu participant Ia co
memorarea Iul Alecu 
Russo ; Personalitatea Iul 
Alecu Russo ; Cine are 
dreptate 7 — anchetă cu 
privire la pronunțarea u- 
nor substantive la plural; 
Foileton etimologic.

32,15 — Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice : Sue
dia.

22.35 — Telejurnalul de noapta. 
22.45 — închiderea emisiunii.

'-as*' |
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HOTĂRÎRE 
cu privire la aprobarea

Apelului statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia 

către toate statele europene 
(Urmare din pag. I)

militare, a cursei înarmărilor, pentru desființarea bazelor militare 
străine, pentru înfăptuirea unor măsuri de dezarmare, în primul rînd 
de dezarmare nucleară.

Consiliul de Stat și guvernul României își exprimă convingerea că 
pentru pregătirea și reușita Conferinței statelor europene, care ar putea 
deveni un eveniment remarcabil în viața continentului, este necesară 
crearea unui climat de încredere, colaborare și înțelegere reciprocă, ceea 
ce presupune ca toate statele să se abțină de la demonstrații și acte de 
forță, inclusiv efectuarea de manevre militare pe teritorii străine sau la 
granițele unor state, de la orice acțiuni de natură să determine un regres 
în viața internațională europeană. Mai mult decît oricînd se impune din 
partea factorilor de răspundere ai țărilor europene concentrarea efortu
rilor în direcția unei politici constructive, înfăptuirea de pași concreți și 
măsuri efective pentru continuarea și dezvoltarea procesului de destin
dere, pentru intensificarea contactelor și colaborării în cele mai variate 
domenii, pentru îmbunătățirea continuă a atmosferei politice în Europa.

înfăptuirea securității europene și organizarea conferinței statelor 
continentului corespund, intereselor tuturor popoarelor ; orice progres pe 
calea pregătirii și organizării conferinței este de natură să favorizeze atît 
colaborarea între țările europene, cît și îmbunătățirea relațiilor cu țările 
de pe toate continentele, în interesul destinderii și consolidării păcii în 
întreaga lume.

Republica Socialistă România este hotărîtă să-și aducă contribuția la 
pregătirea Conferinței statelor europene, astfel ca aceasta să răspundă 
așteptărilor și speranțelor națiunilor europene, intereselor progresului so
cial și cauzei păcii în lume. Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri ale 
Republicii Socialiste România au însărcinat Ministerul Afacerilor Ex
terne, ministerele și departamentele corespunzătoare să ia măsuri con
crete în vederea continuării acțiunilor țării noastre îndreptate spre întări
rea păcii și securității în Europa, realizării propunerilor cuprinse în 
Apelul către toate statele europene.

Statele semnatare ale apelului, prezentînd propuneri cu privire la 
căile de conlucrare în vederea pregătirii și convocării conferinței euro
pene, s-au declarat dispuse să discute orice alte propuneri în acest sens. 
Guvernul român este gata să examineze cu toată atenția sugestiile altor 
state din Europa cu privire la organizarea conferinței și este 'receptiv 
față de orice propuneri îndreptate spre înfăptuirea securității și colabo
rării pe continent.

Consiliul de Stat și guvernul Republicii Socialiste România adre
sează -tuturor statelor europene, guvernelor, tuturor factorilor interesați 
în asigurarea păcii în Europa și care pot concura Ia succesul confe
rinței preconizate chemarea solemnă de a acționa cu toată hotărîrea 
pentru instaurarea unor relații de bună vecinătate, dezvoltarea încrederii 
și înțelegerii reciproce. Prin eforturile unite ale statelor europene, ale 
tuturor forțelor iubitoare de pace, să facem din Europa, leagăn al civi
lizației modeme, un continent al conviețuirii pașnice și colaborării rod
nice, în interesul afirmării personalității și propășirii fiecărei națiuni, 
al consolidării păcii și progresului în întreaga lume.

Semnarea Programului executiv de schimburi 
cultural-științifice intre î ?

Republica Socialistă România 
și Republica Arabă Unită

SPORT

Ea 10 aprilie a avut loc la Ministe
rul Afacerilor Externe semnarea 
Programului executiv de schimburi 
cultural-științifice între Republica 
Socialistă România și Republica 
Arabă Unită pe anii 1969 și 1970.

Programul semnat prevede vizite 
de oameni de știință și cadre didac
tice pentru schimb de experiență și 
specializare, acordarea reciprocă de 
burse pentru perfecționare și obține
rea de titluri științifice, schimburi 
de oameni de cultură, scriitori, ar
tiști, formații artistice, expoziții de 
artă, ziariști, arhitecți ș. a., precum 
și schimburi de materiale și publi
cații în diferite domenii ale științei, 
învătămîntului și culturii.

Pentru partea română, programul 
a' fost semnat de. Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. iar pentru Republica Arabă 
Unită, de Moustapha Moukhtar, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al R.A.U. la București. ■ 

- Luînd cuvîntul, cu acest prilej, ad
junctul ministrului afacerilor externe 
al țării noastre a spus : îngăduiți-mi 
să relev că, în contextul bunelor re 
lății statornicite între România și 
Republica Arabă Unită, realizarea 
acțiunilor și schimburilor pe care 
le-am înscris în programul semnat 
va contribui Ia promovarea unei mai 
bune cunoașteri a valorilor materiale 
și spirituale create de popoarele ță
rilor noastre, de-a lungul istoriei, cit 
și a valorilor pe care le creăm în 
zilele noastre. îmi este deosebit de 
plăcut să relev existența unei con
cordante depline a dorințelor ambe
lor părți, care a facilitat perfectarea 
acestui document într-un timp scurt 
și Intr-un spirit de prietenie și în
țelegere reciprocă.

în cuvîntarea sa, ambasadorul Re
publicii Arabe Unite a spus, printre 
altele : Semnînd acest document, cu 
depline puteri din partea guvernului 
meu, simt o mare satisfacție pentru 
Progresele efectuate în dezvoltarea 
relațiilor noastre în domeniul cultu
ral și științific. Privim cu mari spe
ranțe relațiile viitoare, deoarece 
Republica Arabă Unită este dornică 
să întrețină cu Republica Socialistă 
România. legături pe deplin armoni
oase în toate domeniile. în felul a- 
cesta vom așeza relațiile noastre pe 
baze solide și sigure, care să slujeas
că înțelegerii și interesului reciproc.

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

do 12, 13 și 14 aprilie. In țară : 
vreme în general frumoasă. Ce
rul va fi variabil. Vor cădea 
averse locale de ploaie. Vînt po
trivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprin
se între zero și 10 grade, iar 
maximele între 10 și 20 grade. 
In București : vreme în general 
frumoasă. Cerul va fi variabil. 
Vînt potrivit. Temperatura în 
creștere ușoară.

De asemenea, sper din toată inima 
că, de o parte și de alta, acest pro
gram va putea fi aplicat cu mare 
succes.

La . semnare au asistat Miron Con- 
stantinescu, adjunct al ministrului 
învătămîntului, Alexandru Bălăci, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Nicolae 
Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului 
Național al Cercetării Științifice, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost, de asemenea, prezenti 
membri ai ambasadei Republicii 
Arabe Unite la București.

(Agerpres)

Hocheiul pe gheață este un sport 
care, la noi, intră în atenția publi
cului cam o dată pe an, cu prilejul 
campionatului național și al celui 
mondial. între timp, forul de specia
litate și sportivii care-1 practică își 
văd liniștiți de altele, fiind scutiți 
de „atenția" de care se bucură... fot
balul, să zicem. Ani de zile, hocheiș- 
tii noștri și-au disputat competițiile 
interne și internaționale fără să se 
întîmple nimic deosebit. Toată lu
mea știa că pentru titlul de cam
pion pot concura doar Steaua și A- 
vîntul Miercurea Ciuc, iar în ce pri
vește reprezentarea pe plan interna
țional aveam asigurat un loc în gru
pa B, cu o comportare constant 
bună : una dintre primele poziții sale 
clasamentului seriei.

în 1968 s-au petrecut primele sur
prize. Campioană națională a devenit 
echipa Dinamo București, iar la 
Jocurile Olimpice de iarnă de la 
Grenoble, reprezentanții noștri au 
avut o comportare calificată ca slabă, 
în fond, era vorba de declinul pe 
panta căruia se înscrisese formația 
noastră și mai marcat prin contrast 
cu creșterea valorică a hocheiului pe 
plan mondial, care cucerește noi po
ziții ; apar țări ce se afirmă rapid, 
cum ar fi Japonia, de pildă. în timp 
ce alții progresează, hocheiul nostru 
ori dă înapoi, ori — în cel mai bun 
caz — se poate zice că stagnează, 
ceea ce înseamnă de fapt exact ace
lași lucru. în universul restrîns al ho
cheiului nostru, evoluția de la Greno
ble a fost marcată de cîteva semnale 
de alarmă. Unele dintre ele au avut 
ecou și în scriptele federației de spe
cialitate, concretizîndu-se în alcătui
rea unui plan de perspectivă ce vi
zează în special J.O. de la Sapporo 
(1972) și într-o încercare de alcătuire 
a unui lot de perspectivă pentru J.O. 
de la Sapporo. S-a căutat, de ase
menea, să se întocmească un ca
lendar competițional intern și inter
național adaptat noii situații și exi
gențelor ei, atît pentru loturile repre
zentative cît și pentru echipele de 
club. Nici un moment însă nu s-a 
pus problema unei eventuale intrări 
în criză. Și, tot eventual, luarea unor 
măsuri mai de adîncime, pentru re- 
vitalizarea acestei frumoase discipli
ne sportive.

Campionatul național, ediția re
cent încheiată, s-a desfășurat într-un 
anonimat aproape total (l-au mai 
„reliefat" actele de indisciplină pe
trecute în timpul celei de-a doua 
manșe, pe patinoarul „23 August"), 
de mai mult interes bucurîndu-se

Semifinalele „C. C. E.“

la baschet feminin

Aseară, în sala Dinamo, din Ca
pitală, s-a disputat meciul interna
țional feminin de baschet dintre e- 
chipele Politehnica București și 
Daugava Riga, contînd pentru semi
finalele „Cupei campionilor euro
peni”.

Oaspetele, multiple campioane 
ale continentului și cu 3 jucătoare 
peste 1,90 m, au prestat un joc de 
valoare, realizînd o victorie cu 72— 
49 (28—32). în mare măsură dife
rența de scor s-a datorat și faptu
lui că bucureștencele nu au. utili
zat aproape de loc aruncările de la 
semidistanță. Returul întîlnirii va 
avea loc peste 7 zile la Riga.

★

Echipa de juniori (baschet) a o- 
rașului București a susținut o nouă 
Intîlnire în compania echipei de 
juniori a Varșoviei. Tinerii baschet- 
baliști polonezi au obținut victoria 
cu scorul de 66—63 (26—31).

Steaua - selecționata 
armatei franceze 11—6 

Ia rugbi

BEZIERS 10. — Continuîndu-și
turneul în Franța, echipa de rugbi 
Steaua a jucat la Beziers în com
pania unei selecționate a armatei 
franceze. Rugbiștii români au ob
ținut victoria cu scorul de 11—6 
(5-3).

E plină iarnă... în aprilie ! După cîțiva kilometri de la plecare, ci
cliștii n-au mai rezistat valului inopinat de fulgi de nea ; startul în 
„Cupa F.R.C." — care trebuia să înceapă ieri — va fi dat din nou as
tăzi. Iată ordinea etapelor : vineri (ora 11) — șos. Urziceni ; sîmbătă 
(ora 9) — șos. Oltenița (contra timp) ; după amiază — șos. Buftea de 
la ora 16,30 ; duminică (ora 10) — circuit pe str. Cîmpina.

La competiție participă și selecționații pentru „Cupa Păcii" din Ro
mânia, Polonia și Bulgaria.

Foto : M. Cioc

pregătirile pentru C.M. de la Ljublj
ana. însoțite de declarații liniștitoa
re, ale reprezentanților forului de 
specialitate, care au creat o senzație 
de calm și siguranță. Criza a început 
o dată cu primul meci desfășurat pe 
gheața patinoarului Tivoli. înfrînge- 
rile în suită au dat naștere unor 
concluzii deloc măgulitoare pentru 
„sextetul" prezentat : „echipa noastră 
nu deține un potențial care să-i per
mită să facă față disputei de pe 
gheață, în fața unor adversari de oa
recare valoare". „Au ieșit în eviden
ță, totodată, insuficiențe' de ordin 
tehnic, tactic și mai ales fizic, dar și 
psihic, ca putere de luptă, ca voință 
de victorie". Scuză și justificare pen

In așteptarea dezghețului 
din hocheiul românesc

tru comportarea necorespunzătoa
re, care apare ca un laitmotiv 
în orice discuție despre ipos
tazele jenante în care s-au aflat 
reprezentanții noștri la C.M., este ni
velul valoric crescut al grupei prin 
prezența formațiilor R. D. Germane, 
R. F.- a Germaniei și Poloniei. Viciul 
unei asemenea argumentări constă, 
mai ales în aceea că încearcă să as-' 
cundă lipsurile existente în pregăti
rea lotului pe care l-am prezentat la 
C.M., a deficiențelor în ansamblu ale 
hocheiului nostru. Este evident că, 
aici, hocheiștii români nu au atins 
decît rareori propriul lor plafon 'teh
nic, intrînd pe gheață cu serioase la
cune atît în patinaj, cît și în procede
ele manevrării pucului. Un alt aspect 
surprinzător l-au constituit lipsurile 
existente în ce privește "capacitatea 
de efort, rezistența fizică în contact 
cu adversarul, capitole în care am 
fost net depășiți de majoritatea ad
versarilor.

Au fost evidente, de asemenea, 
lipsa de voință, moliciunea. Și asta

FINALELE CAMPIONATULUI DE BOX

ASALTUL TINERILOR
Generația campionilor de juniori 

ai anului 1968 și-a mai trimis un 
reprezentant, printre cei 22 de fina- 
liști care "se vor întrece sîmbătă 
seara spre a cuceri centurile tricolo
re. In . rînduri fruntașe, lui Aurel 
Dumitrescu și Paul Dobrescu li s-a 
alăturat ieri Ion Gyorffi de la „mij- 
locie-mică". Se poate, spune de pe 
acum că tinerii pugiliști s-au consti
tuit într-o forță demnă de luat în 
considerare în cadrul campionatului 
național. Dintre cei 87 de participant! 
la turneul final, 22 au fost „debu- 
tanți", unii — de pildă, Vasile Ivan, 
Otto Anderco, Nicolae Păpălău, Oc- 
tav Amăzăroaiei, Ladislau Mathe, Ion 
Voicilă — dovedind reale aptitudini 
pentru sportul cu mănuși. Tuturor 
acestora, chiar învinși fiind în ring, 
le dorim să persevereze, să se îm
plinească pe calea grea aleasă și îi 
încredințăm că amatorii de box îi 
vor primi iarăși cu aplauze pe are
nele centrale...

Finaliști la categoria „muscă" sînt 
doi vechi rivali. Constantin Grușscu 
și Constantin Ciucă, ambii de la clu
bul „Steaua". Primul s-a calificat 
prin neprezentarea la cîntar a lui 
Ion Găureanu, act, deocamdată, inex
plicabil al acestuia din urmă. Ciucă 
și-a asaltat din primul minut adver
sarul. Ștefan Constantin, i-a trimis 
un upercut de stînga la plex, avînd 
drept consecință o „numărare", apoi 
încă un upercut șl încă o „numărare", 
iar la o a treia lovitură de jos arbi
trul nu s-a mai oprit pînă la „10" ! 
K.O. în minutul al doilea !

La categoria pană, finaliști au fost 
declarați Gheorghe Drugă și Gheor- 
ghe Pușcaș. („Favoriții", Buzuliuc și 
Stanef. s-au pierdut undeva pe 
drum !). Trebuie spus că oponentul 
lui Drugă, tînărul Amăzăroaiei, cu 
o apărare foarte eficace, a neutrali
zat arma principală a brașoveanului, 
directa de stînga, și a contraatacat 
deseori cu mult succes. Dacă elevul 
lui Vasile Tiță n-ar fi primit un a- 
vertismeht — inexplicabil pentru ma
joritatea tehnicienilor pe care i-am 
consultat — probabil că juriul i-ar 
fi acordat o decizie favorabilă. Mai 
adăugăm că publicul, plăcut impre
sionat de boxul practicat de Amăză
roaiei, și-a manifestat îndelung in
satisfacția față de hotărîrea juriului. 
Un meci relativ egal ca dominare s-a 
disputat între Iliescu și Pușcaș. Ar
bitrii l-au decis învingător cu ..3—2“ 

într-un sport cu totul incompatibil cu 
atitudinea de semivlăguire, de evi
tare a luptei directe cu adversarul, 
în hochei, ori te angajezi în luptă cu 
toate forțele, ori nu mai intri pe 
gheață. Abia în jocul cu Austria, in
tr-adevăr în ultimele secunde ale 
ceasului al doisprezecelea, cînd s-au 
văzut în ipostaza că vor fi eliminați, 
că se vor întoarce acasă cu rușinea 
eliminării, după ce încasaseră înfrîn- 
geri categorice de la adversari .pe 
care cu puțin timp înainte îi învin
geam, s-au mobilizat și au jucat așa 
cum ar fi trebuit să joace de la în
ceput.

în mare măsură, această stare de 
lucruri se datorește și faptului că în 

lotul nostru există de acum jucători 
indiferenți, placizi, care consideră 
că au ajuns la apogeul carierei per
sonale și privesc participarea la pre
gătiri sau competiții ca un fericit 
prilej de excursii, nu numai turis
tice, ci și destul de rentabile materia
licește.

Gabaritul și condiția fizică desă- 
vîrșită, dîrzenia, dăruirea în luptă 
sînt, desigur, alături de măiestria pa
tinajului, de tehnica conducerii pucu
lui, atribute esențiale în jocul de 
hochei de astăzi. Or, s-a văzut clar 
că ele lipsesc în bună măsură spor
tivilor noștri. în timpul și după 
desfășurarea competiției s-a discutat 
cu insistență despre tinerețea lotu
lui nostru, dar pe gheață în majori
tatea întîlnirilor elementele de bază 
au fost tot „bătrînii". De altfel, do
cumentele F.R.H, subliniază că pe a" 
cești sportivi (unii în jurul a 29 de 
ani) se va conta și în 1972. Nu este 
un secret pentru nimeni că hocheiul 
nostru are o bază restrînsă (circa 200 
de seniori; 700 de sportivi legitimați 

pe acesta din urmă, probabil pentru 
un plus de tehnicitate.

Ca și la „muscă", finaliștii catego
riei „ușoară" sînt iarăși doi vechi 
rivali, d§ departe cei mai puternici 
luptători în aceste limite de- greuta
te, Vasile Antoniu și Ion Dinu. Tînă
rul Mathe a fost obligat să abando
neze, încă 'din primul rund, în fața 
lui Antoniu, iar Dinu l-a întrecut, 
fără drept de apel, pe Mihai Dumi
trescu.

La categoria „mijlocie-mică", fina
liști sînt doi colegi de club de la 
Dinamo, Ion Covaci și Ion’Gyorffi. 
Primul a avut un meci foarte greu 
cu experimentatul Ion Pițu, pe care 
l-a învins la puncte. Mai mult decît 
victoria, remarcăm progresele lui 
Covaci : lovituri variate, limpezi,
orientare tactică mai bună. Așa 
cum spuneam mai înainte, Gyorffi 
s-a arătat a fi unul dintre cei mai 
promițători pugiliști ai tinerei genera- 
ții.Boxează suficient de corect în 
apărare, atacă foarte puternic cu 
directe și upercuturi de stînga, pisto- 
nează bine cu „un-doiuri". Fentele 
și eschivele spectaculoase ale lui Că
lin n-au reușit să-l păcălească pe 
Gyorffi, în schimb, loviturile aces
tuia și-au atins cu regularitate ținta. 
Firește, un pas spre consacrare din 
partea lui Gyorffi va fi finala de 
sîmbătă contra lui Covaci.

Finaliștii de la „semigrea" sînt, 
conform așteptărilor, doi dinamoviști, 
Ion Monea și Mihai Constantinescu. 
Ei au întrecut la puncte pe Gh. Pre
da și, respectiv, pe Nicolae Manița.

O zi de odihnă pentru toată lu
mea, boxeri, antrenori, arbitri și 
spectatori, iar sîmbătă de la orele 
18,30, din nou la post cu toții în sala 
Floreasca, spre a cunoaște numele 
celor 11 campioni naționali.

Valeriu MIRONESCU

In cîteva rînduri
o La Catania se desfășoară un 

turneu internațional de tenis la care 
participă și jucătorii români Ion Ti
riac și Viorel Marcu. în turul doi 
Ion Tiriac l-a învins cu 7—5, 6—4 pe 
englezul 'Wooldridge, în vreme ce 
Marcu a pierdut cu 1—6, 0—6 la po
lonezul Gasiork-,

• La Mannheim (R.F.G.) au conti
nuat întrecerile turneului de baschet 
pentru juniori dotat cu trofeul „Al
bert Schweitzer"., Selecționata Ro
mâniei a obținut o nouă victorie, de 
data aceasta în fața echipei Austriei 
cu 76—56 (34—17). Alte rezultate : Po
lonia — Olanda 84—48 ; Turcia — 
S.U.A. 81—72 ; Franța — Luxemburg 
84—42 ; Italia — R. F. a' Germaniei 
76—67 : Cehoslovacia — Elveția 
88—55.

• Cu doua runde înainte de ter
minarea ,..turneuluiinternational de 
șah de la Monte Carlo, în fruntea 
clasamentului se menține marele 
maestru maghiar Portisch cu 6.5 
puncte (1). urmat de Smîslov 6 pune 
te (1), Hort (Cehoslovacia) 5,5 punc
te (1), Lombardi (S.U.A.) 5,5 puncte, 
Gheorghiu (România) 5 puncte, Ben
ko (S.U.A.) 4 puncte etc. în runda a 
9-a, Gheorghiu (cu negrele) a remizat 
în 26 de mutări cu francezul Rosso
limo.

o în meci retur pentru prelimina
riile turneului U.E.F.A. de fotbal, 
echipa de juniori a Iugoslaviei a în
vins (la Zagreb) cu 2—0 (1—0) sel'ec ■ 
ționata Ungariei. Deși învinși cu 3—1 
în primul joc disputat Ia Budapesta 
iugoslavii s-au calificat pentru tur
neul final avînd un gol marcat in 
deplasare.

o Cunoscuta atletă franceză Co
lette Besson, campioană olimpică la 
Ciudad de Mexico în proba de 400 m 
plat, a fost decorată cu Legiunea de. 
Onoare. înalta distincție i-a fost o 
ferită valoroasei sportive în cadrul 
unei ceremonii desfășurate la clu
bul sportiv studențesc din Bordeaux 

zumă la 3—4 echipe (Steaua, Dina
mo București, Avîntul Miercurea 
Ciuc, I.P.G.G. București), dai- e ne
cesar să spunem că această situație 
a fost favorizată de înseși forurile 
responsabile, care, așteptînd mereu 
cele mai bune condiții materiale, 
au neglijat centrele cu vechi tradiții, 
unde se formaseră hocheiști de va
loare, de la Rădăuți, Gheorghieni, 
Cluj, Odorhei etc.

Și la hochei, ca și în alte ramuri 
de sport, și-a făcut loc nociva men
talitate „dați-ne întîi condiții optime 
și o să arătăm noi ce sîntem în sta
re să facem !“ Discutînd acest aspect 
al problemei — condițiile activității

— considerăm că este bine să arătăm 
că tocmai ținîndu-se seama de a- 
ceasta, hocheiștilor li s-au creat po
sibilități deosebite de pregătire pe 
patinoare din străinătate, atît la ni
velul loturilor reprezentative, cît și 
al cluburilor, situație pe care nu o 
mâi întîlnim în alte sporturi. Ho
cheiștii noștri au efectuat lungi tur
nee de pregătire, dar evoluția lor nu 
a justificat eforturile făcute. E ade
vărat că o bună parte dintre acumu
lările făcute pe patinoarele din stră
inătate s-a irosit la întoarcerea în 
țară, datorită inactivității. Și dacă 
nici anul acesta n-am avut iar
nă !...-Această stupidă inactivitate a 
fost însă determinată și de co
moditatea factorilor responsabili 
(I.E.A.B.S.), care n-au luat mă
surile cuvenite pentru a degaja cu 
operativitate patinoarul de zăpadă 
abundentă. Au fost mai repede dega
jate bulevarde întregi decît cele cî
teva sute de metri pătrați de ghea
ță de Ia patinoarul „23 August"...

F.R.H. și-a concentrat, in ultimii

întoarcerea delegației C. C. al P. C. R. 
care a luat parte la lucrările 
Congresului P. C. din Finlanda

Joi seara s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Helsinki, delegația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român formată din tovarășii 
Gheorghe Stoica, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., și 
Vasile Potop, membru al C.C. al 
P.C.R., care a luat parte la lucrările 
celui de-al XV-lea Congres al Par
tidului Comunist din Finlanda.

.. . ■/

Cronica
La 10 aprilie a sosit la București 

o delegație ungară, condusă de dr. 
Rosta Endre. președintele Institutului 
pentru relații culturale, în vederea 
încheierii unei convenții cu privire 
la colaborarea culturală dintre Re
publica Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară.

★

Cu prilejul plecării sale definitive 
din țara noastră, ministrul Israelu
lui la București, Eliezer Doron, a 
oferit, joi seara, o recepție. Au 
participat Pompiliu Macovei, preșe
dintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii, Petru Burlacu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, re
prezentanți ai unor instituții centra
le șl alte persoane oficiale. Au luat 
parte șefi ai unor misiuni diplomati
ce și alți membri ai corpului diplo
matic.

*
Delegația Uniunii Sindicatelor din 

Austria, condusă de Anton Benya, 
președintele uniunii, a sosit joi la 
Cluj. în cursul, dimineții, membrii 
delegației au luat cunoștință de acti
vitatea consiliului județean al sindi
catelor, do realizările obținute de 
oamenii muncii din această parte a 
tării. După-amiază, delegația a vizi
tat fabrica de pielărie și încălțăminte 
„Clujeana", noile cartiere de locuințe 
Gheorghenl și Grigorescu, complexul
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care an ca zi a dem
nității umane regăsite, 
pe care forțele întu
necate ale fascismului 
au vrut să o calce în 
picioare, într-o lume 
unde obscurantismul, 
barbaria și teroarea 
ar fi domnit nestînje- 
nite. Cu 24 de ani în 
urmă se prăbușeau 
zidurile monstruoasei 
„fabrici a morții" de 
la Buchenwald, ră
masă în conștiința u- 
manității ca simbol al 
ororilor naziste.

în această zi, 
treaga omenire 
gresistă cinstește me
moria luptătorilor din 
rezistența antifascistă 
care' s-au jertfit pen
tru o viață mai bună 
a generațiilor viitoare.

în- 
pro-

ani, atenția asupra hocheiului bucu- 
reștean, interesîndu-se prea puțin de 
ceea ce se întîmplă în centrele de 
tradiție din țară. Este edificator 
pentru aceasta faptul că la ora ac
tuală hocheiul nostru se sprijină doar 
pe activitatea a 10—15 antrenori (nu
mai opt cu normă întreagă ; 3 la e- 
chipe de seniori din București) din 
cei 30 aflați în evidență. Adăugind 
aceste cifre la celelalte menționate 
mai înainte, putem trage concluzia 
că avem de-a face cu o „mică pro
ducție de hochei".

Federația de hochei este o federa
ție care, practic, are o muncă de se
zon. Este adevărat că în alte țări, în 
anotimpul călduros, federațiile de 
hochei își continuă activitatea, echi
pele la fel. Patinajul pe rotile îi 
ajută pe sportivi să-și mențină pre
gătirea, să evite o perioadă mai în
delungată de inactivitate. La noi. ne- 
maivorbind de perioada de căldură, 
dar nici în sezonul de iarnă nu exis
tă o activitate care să marcheze fe
bra momentelor de vîrf. Au trecut 
săptămîni și luni de zile cu tempe
raturi sub zero grade în care se pu
teau amenaja. literalmente peste 
noapte, zeci și sute de patinoare na
turale.

Au fost vacanțele de iarnă ale ele
vilor și studenților. Cite campionate, 
.competiții s-au organizat ? Cite în
treceri între reprezentativele liceelor 
din același oraș sau din orașele a- 
propiate ? Fără pompă organizatori
că și fără programe birocratice îm
povărate de aprobări și ștampile ? La 
Rădăuți sau Suceava. La Odorhei, 
Gheorghieni, Miercurea Ciuc, Sebeș 
sau Cluj. Nemalvorbind de orașe 
ca Brăila, Galați, Buzău, Timișoara... 
Poate că federația nu are un aparat 
suficient, care să cuprindă întreagă 
această activitate, dar era necesar să 
colaboreze cu Ministerul Invățțimîn- 
tului, cu consiliile județene pentru 
educație fizică și spprt, cu profesorii 
de educație fizică din licee. Iar a- 
ceste campionate, competiții puteau 
fi organizate și fără echipamentul 
integral, pus la punct. Nu se înțele
ge că numai în acest fel pot să apară 
talentele de care are nevoie hocheiul 
nostru, speranțele sale de mîine ?

De ani și ani de zile, patinoarele 
existente înregistrează o afluență im
presionantă de copii, care se. avîntă 
pe gheață, dar copilul care acum 10 
ani avea 5 ani, în prezent are 15. 
Este un adevăr elementar, dar cîți 
hocheiști se formează sau s-au for
mat din aceste cohorte de copii ?

Se invocă adeseori baza materială

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Ghlzela Vass și An
drei Cervencovici, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., activiști de partid.

Au fost de față Kaarlo Veikko 
Makela, ambasadorul Finlandei la 
București.

(Agerpres)

zilei
sportiv, clinici universitare, pre
cum și Grădina botanică. Seara, oas
peții au asistat la un spectacol fol
cloric, organizat de consiliul jude
țean al sindicatelor, în sala Teatrului 
Național și la care și-au dat con
cursul formații artistice sindicale din 
Cluj și din Turda. Primarul orașului, 
pemus Bucșa, a oferit o masă în 
onoarea oaspeților.

★

în cadrul relațiilor culturale româ- 
no-italiene. joi după-amiază s-a des
chis. la Muzeul Banatului din Timi
șoara. sub auspiciile Comitetului de 
Stat pentru Cultură si Artă, expozi
ția „Desene napolitane din secolele 
XVII—XVIII", prezentată de către 
Direcția galeriilor de artă din Cam
pania (Italia).

★

Joi seara, ne scena Operei maghiare 
din Cluj a avut loc un spectacol cu 
drama muzicală „Păienjenișul" de 
Toma Prosev. prezentat de artiștii 
Teatrului popular macedonean din 
Skoiplje. Spectacolul s-a bucurat de 
un frumos succes.

★

în cadrul manifestărilor prilejuite 
de împlinirea a 150 de ani de la naș
terea Iul Alecu Russo, la Casa de 
cultură a sindicatelor din Tg. Mureș 
a avut loc joi o conferință literar- 
științifică. Manifestări consacrate 
acestei aniversări au avut loc și în 
alte localități din județul Mureș.

(Agerpres)

V

După cel ,de?al doilea., 
război mondial, Fede
rația internațională 
a luptătorilor din re
zistență — F.I.R.,
care grupează pe foș
tii membri ai rezis
tenței, pe toți cei care 
au cunoscut suferințele ____ _
de neînchipuit ale la- ' tătorii antifasciști din 
gărelor fasciste, a mi- ~ 
litat, alături de cele
lalte forțe iubitoare 
de pace și progres, 
pentru a bara calea 
oricăror manifestări 
ale fascismului și mi
litarismului, pentru 
destindere și secu
ritate în Europa și în 
întreaga lume, pentru 
respectarea dreptului 
fiecărui popor de a-și 
organiza viața potri
vit intereselor și nă
zuințelor sale. în zi
lele noastre, cînd a-

tingerea acestor obiec
tive reprezintă un 
imperativ al tuturor ( 

■ popoarelor lumii, ac
tivitatea desfășurată 
în acest scop de foștii 
luptători din rezis
tentă, în rîndurile că
rora <-se înscriu și lup-
România, își are im
portanța ei deosebită.

Aducînd prinosul lor 
memoriei celor care 
în închisori și în la
găre au căzut în în
cleștarea cu fascismul, 
poporul nostru, alături 
de forțele progresiste 
din întreaga lume, își 
aduce din plin contri
buția la lupta pentru 
instaurarea unui cli
mat de destindere, în
credere și colaborare 
între popoarele lumii.

*

I 
I

BKBSSKfflKSHSI

necesară pentru dezvoltarea fi
rească a hocheiului. Nu de mult a 
fost dat în exploatare patinoarul ar
tificial din Poiana Brașov. Foarte a- 
vansate sînt lucrările de construcție 
a celui din Sinaia. In perspectivă sînt 
prevăzute și alte .măsuri care vor 
duce la îmbunătățirea bazei materia
le a hocheiului ; patinoare artificiale 
la Miercurea Ciuc, Suceava, Galați 
etc. Toate aceste eforturi nu vor a- 
vea însă efectele dorite decît dacă se 
va acționa hotărît și asupra cauzelor 
pe care le-am subliniat mai sus. Sta
giile de pregătire pe patinoarele din 
străinătate trebuie să-și piardă carac
terul actual de preocupare semituris- 
tică neangajantă față de destinele ho
cheiului nostru. O. atenție deosebită 
trebuie acordată activității de selecție 
în cadrul cluburilor și chiar al celor 
5 centre de copii, care funcționează 
în prezent. Așa cum o demonstrează 
toate competițiile internaționale 
mari, hocheistul de astăzi trebuie să 
se distingă printr-o forță de șoc deo
sebită, ceea ce presupune alură atle
tică remarcabilă. Considerăm, de a- 
șemenea, că trebuie intervenit și în 
maniera de arbitraj care se practică 
la noi și care a transformat jocul cu 
pucul într-un fel de baschet pe ghea
ță. Sîntem pentru respectarea întoc
mai a prevederilor regulamentului (și 
hocheiul are destule), pentru o spor
tivitate des(ăvîrșiță, dar și pentru o 
activitate mai energică între manti
nele. Corectitudinea absolută în joc 
nu exclude combativitatea, angajarea 
totală. Dimpotrivă.

Anul viitor, vom găzdui întreceri
le grupelor B și C ale C.M. Este de 
datoria tuturor forurilor implicate în 
organizarea competiției să acționeze 
fără 'întîrziere pentru a răspunde, 
la nivel maxim, exigențelor impuse 
de un asemenea act. Totodată, sîn
tem convinși că, învățînd din expe
riența ultimilor doi ani, conducerea 
tehnică a lotului reprezentativ va 
reuși să asigure pregătirea corespun
zătoare a acestuia, astfel îneît să nu 
mai încercăm emoțiile ediției de la 
Ljubljana.

Este necesară o analiză drastică, 
foarte serioasă atît a comportării a- 
vute la „mondialele" de la Ljubljana, 
cît și a situației generale din hochei. 
Și mai ales este necesar ca federația \ 
să traseze măsuri eficace pentru în
dreptarea lucrurilor. Ziarul nostru va 
face cunoscute cititorilor aceste mă
suri imediat ce ele ne vor fi trans
mise de către forul de specialitate.

Valentin PAUNESCU



„libertate, independență
și o pace adevărată" -

scestaa sînt năzuințele poporului 
vietnamez

K 12-ă ȘEDINȚA
I CONFERINȚEI CTORI- 
POTÎTE DE LA PARIS

Ieri a avut loc cea de-a 12-a șe
dință a conferinței cvadripartite în 
problema vietnameză. Ca și la șe
dințele precedente, nu s-a realizat 
vreo apropiere a punctelor de vedere. 
Impasul se datorește — după cum se 
știe — poziției obstrucționiste a 
S.U.A, și a administrației de la Sai
gon. care nu v’Or să țină seama de 
fondul real al problemei : încetarea 
agresiunii americane contra poporu
lui vietnamez și retragerea necondi
ționată a trupelor S.U.A. din Viet
namul de sud. '

Cabot Lodge, șeful delegației 
S.U.A., și Pham Dang Lam. repre
zentantul sud-vietnamez, au apărat 
din nou așa-zisa teză „a retragerii 
reciproce a trupelor străine din Viet
namul de sud“, evitînd să abordeze 
problemele de fond ale conflictului 
din Vietnam.

în continuare a luat cuvîntul șe
ful delegației Frontului Național 
de Eliberare din ■ Vietnamul de 
sud, Tran Buu Kiem, care a in
firmat zvonurile despre unele pre
tinse convorbiri secrete care s-ar 
desfășura la Paris, paralel cu 
lucrările oficiale ale conferinței 
cvadripartite. El a subliniat că aceste 
zvonuri sînt menite să „înșele opinia 
publică și să camufleze intensifica
rea războiului de agresiune din Viet
namul de sud și refuzul Statelor 
Unite de a-și retrage trupele, pre
cum și cele ale sateliților lor din 
Vietnamul de sud fără nici o con
diție”... /

Reprezentantul F.N.E. a subliniat 
că singura soluție posibilă pentru re
glementarea onorabilă a conflictului 
pr.eșppune încetarea războiului de 
agresiune a S.U.A.. retragerea necon
diționată a trupelor americane și a 
sateliților lor din Vietnamul de sud.

Luînd cuvîntul în încheierea lu
crărilor ședinței, șeful delegației 
R. D. Vietnam, Xuan Thuy, a res
pins argumentul -american potrivit 
căruia „o retragere necondiționată 
a trupelor americane ar însemna a 
impune S.U.A. o capitulare". Xuan 
Thuy a precizat că „poporul vietna
mez nu vrea capitularea nimănui, el 
vrea numai independență, libertate 
și o pace adevărată'1.

Ai. GHEORGHIU
Paris,

TRAN BUU KIEM:

Imagine caracteristică în aceste zile 
pentru numeroase orașe din Statele 
Unite, unde continuă să se desfășoa
re puternice demonstrații împotriva 
războiului din Vietnam : poliția în
cearcă să împrăștie cu forța pe ma- 

nifestanți

U Thant se pronunță pentru 

respectarea strictă a principiului 

{universalității O.N.U.
GENEVA 10 (Agerpres). — In 

mesajul adresat Comisiei Econo
mice O.N.U. pentru Europa, care 
și-a început lucrările miercuri la 
Geneva, secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
U Thant, s-a pronunțat pentru res
pectarea strictă a principiului uni
versalității O.N.U., subliniind că 
din această organizație ar trebui 
să facă parte Republica Populară 
Chineză și toate celelalte țări care 
nu sînt în prezent membre ale a- 
cestei organizații. „Sînt ferm con-

vins, a subliniat U Thânt în mesa
jul său, că participarea tuturor ță
rilor lumii în Organizația ’Națiuni
lor Unite și în organismele sale spe
cializate este foarte necesară".

PAKISTAN
r

INDIA

PREȘEDINTELE YAHIA KHAN DESPRE SITUAȚIA
DIN ȚARĂ Șl SCOPUL ACTUALEI
ADMINISTRAȚII MILITARE

Dezbaterile din ședința
Comitetului celor 18 state 

pentru dezarmare

SCRISOAREA MINISTRULUI 
OE EXTERNE AL H D. G. 
ADRESATĂ PREȘEDINTELUI

I

«IEI ECONOMICE O.N.U. 
PENTRU EUROPA

CARACI 10 (Agerpres). — In pri
ma conferință de presă ținută după 
ce a preluat puterea, noul președinte 
al Pakistanului, generalul Yahia Khan, 
â declarat că scopul actualei admi
nistrații militare este de „a restabili 
o viață politică constructivă, astfel In
cit puterea să poată fi transferată re
prezentanților aleși ai poporului". El 
a anunțat că intenționează să proce
deze la o epurare în instituțiile pu
blice și să ia măsurile administrative 
corespunzătoare pentru a crea condi
țiile necesare organizării alegerilor 
generale pe baza sufragiului univer

sal direct, tn scopul elaborării unei noi 
Constituții.

Șeful statului pakistanez a subli
niat, totodată, că situația studențimii, 
a țăranilor șl îmbunătățirea sistemului 
de salarizare se află în centrul aten
ției guvernului.

Pe de altă parte, președintele Yahia 
Khan a declarat că administrația sa 
se va stiădui să găsească o soluție 
echitabilă a disputelor cu India în 
problema Cașmirului și în legătură 
cu barajul de la Farraka și va pro
mova o politică de prietenie cu toate 
țările.

Grevă generală 
in Bengalul de vest

DELHI 10 (Agerpres). — Răspun- 
zînd apelului lansat de guvernul sta
tului Bengalul de vest, cei 38 milioana 
de cetățeni din acest stat indian au 
declarat o grevă generală de 24 de 
ore, anunță agenția Associated Press. 
Această acțiune este organizată în 
semn de protest față de evenimentele 
din localitatea Kossipure, unde la 8 
aprilie poliția a deschis foc împotriva 
unui grup de greviști, omorind 5 
muncitori. In urma grevei generale, 
întreaga activitate a orașului Calcutta, 
precum și a celorlalte localități din 
statul Bengalul de vest, a fost com
plet paralizată.

Din Calcutta se anunță că autorită
țile locale au arestat conducerea uzi
nei din Kossipure, care a cerut poli
ției să deschidă focul împotriva mun
citorilor.

ORIENTUL

APROPIAT

LA ÎMPLINIREA A 20 DE AN!

DE LA CONSTITUIREA N.A.T.O.

GENEVA 10. —- Corespondentul 
Agerpres, Horia Liman, transmite : 
Joi a avut loc la Geneva ședința 
Comitetului celor 18 state pentru 
dezarmare. Primul care a luat cu
vîntul a fost șeful delegației mexi
cane, Alfonso Gargia Rabies. Evo- 
cînd Tratatul de la Tlatelolco de 
denuclearizare a Americii Latine, el 
a propus crearea și a altor zone 
denuclearizate' în alte regiuni ale 
lumii. Aceasta, a spus vorbitorul, 
ar facilita destinderea internațio
nală, ar limita proliferarea armelor 
nucleare și ar reprezenta o contri
buție la cauza păcii. Referindu-se la 
programul de lucru al conferinței, 
el a apreciat că o contribuție sub
stanțială au adus-o în dezbateri 
propunerile delegaților României și 
Italiei.

Șeful delegației sovietice, A. A. 
Roșcin, și-a exprimat convingerea 
că problema încetării experiențelor 
nucleare subterane poate fi soluțio
nată în mod constructiv, pronun- 
țîndu-se împotriva principiului de 
a se efectua inspecții la fața, locu
lui. De asemenea, el a afirmat că 
limitarea producției de materiale 
fisionabile — propusă de delegatul 
american — nu poate reduce și eli
mina pericolul unui război nuclear. 
Delegatul sovietic a evocat, apoi, 
apelul țărilor socialiste cu privire 
la securitatea europeană, apreciind 
că o conferință europeană ar con
tribui la îndepărtarea primejdiei 
unor noi conflicte în Europa și în-

lăturarea forței în relațiile dintre 
state.

Conducătorul delegației etiopiene, 
Afework Zelleke, a cerut să se abor
deze de îndată dezbaterea proiectu
lui de demilitarizare a fundului mă
rilor și oceanelor, precizînd însă că 
obiectivul principal ■ al comitetului 
ar trebui să fie măsurile reale de 
dezarmare nucleară.

F. N. E. „este gata să sprijine 
uit cabinet de pace"

PARIS 10 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat ziarului italian „PaeSe 
Sera", șeful delegației Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud la conferința cvadripartită asu
pra Vietnamului, Tran Buu Kiem, a 
declarat că F.N.E. „este gata să 
sprijine un cabinet de pace care ar 
fi constituit la Saigon din inițiativa 
diferitelor formații politice ce se voi 
constitui în capitala Vietnamului de 
sud". El a adăugat că „un aseme
nea cabinet, care va înlocui actualul 
triumvirat Thieu-Ky-Huong, va tre-

bui să militeze pentru pace, inde
pendență, neutralitate, democrație și 
prosperitate în Vietnamul de sud". 
F.N.E. nu pune condiția participării 
sale într-un cabinet de acest 'fel, 
dar, a subliniat Tran Buu Kiem, noul 
guvern va trebui să constituie o lar
gă coaliție democratică și să „repre
zinte toate păturile patriotice din 
Vietnamul de sud". Tran Buu Kiem 
a reafinnat cererea F.N.E. privind 
retragerea totală a trupelor S.U.A., și 
ale aliaților lor din Vietnamul de 
sud.

„Ăfo poate fi edifi
cată o Europă dura
bilă fără o înțele
gere cu națiunile 

europene din 
Răsărit"

— declară ministrul de 
externe al Franței

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al Fran- 
ței, Michel Debre, a subliniat într-un 
discurs rostit la Clubul național al 
presei din Washington că „nu poate 
fi edificată o Europă durabilă fără 
o înțelegere cu națiunile europene 
din Răsărit, înțelegere care poate fi 
numai consecința unei îndelungate 
destinderi. Evoluția la care sîntem 
martori în prezent se îndreaptă în 
această direcție” — a subliniat eli

Cooperarea națiunilor europene, a 
continuat ministrul francez, trebuie 
organizată „fără a pune în cauză 
personalitatea vreuneia din ele". 
Subliniind că „Franța respinge cu 
hotărîre integrarea în cadrul Alian
ței atlantice și intenționează să-și 
rezolve singură problemele apărării 
și să exercite controlul asupra poli
ticii sale", ministrul de externe 
francez a declarat că țara sa este 
de părere că membrii N.A.T.O. tre
buie să fie' independenți în elabora
rea politicii lor externe și în ce pri
vește relațiile lor cu țările so
cialiste. El ■ a arătat că „orice orga
nism artificial, adică orice autorita
te sau organizație cu pretenții poli
tice care ar dori să impună orien
tări fundamentale prezintă riscul 
unei revolte împotriva N.A.T.O.".

BERLIN 10 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al R. D. 
Germane, Otto Winzer, a adresat 
președintelui Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa o scrisoare 
în care se arată că, în interesul 
extinderii, colaborării pașnice pe 
continentul european, este necesar 
ca toate statele europene să fie 
membre ale acestei comisii și să 
participe, pe bază de egalitate în 
drepturi, la activitatea ei. în scri
soare se arată că Republica De
mocrată Germană și-a exprimat 
în repetate rînduri cererea de a 
fi admisă în O.N.U. și de a parti
cipa la lucrările Comisiei Econo
mice pentru Europa.

Vizita
delegației C.C. 

al P.M.U.P. în 
R. D. Germana

BERLIN 10 (Agerpres). — La in
vitația C.C. al P.S.U.G., joi a so
sit la Berlin, într-o vizită de prie
tenie, delegația C.C. al P.M.U.P. 
condusă de Wladyslaw. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
Din delegație fac parte Jozef Cy- 
rankiewicz, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Zenon Kliszko, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., Boleslaw Jaszczuk, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.M.U.P., șl Jozef Kulesza, 
președintele Comisiei de Stat a 
Planificării.

La sosire, delegația poloneză a 
fost întîmpinată de Walter Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., 
președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., Willi Stoph, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., și 
de alți conducători de partid.

în aceeași zi, Ia sediul Comitetu
lui Central al P.S.U.G. au început 
convorbirile dintre delegațiile celor 
două partide.

Cei patru examinează 

posibilitatea găsirii unei 
platforme comune

NEW YORK. —i Citind surse di
plomatice de la Națiunile Unite, a- 
genția Associated Press informează că 
reprezentanții celor patru mari puteri 
la O.N.U. au, hotărît să examineze 
posibilitatea unei platforme comune 
iață de răspunsurile primite din par
tea Israelului, Egiptului și Iordaniei 
la recentul chestionar cu privire la 
modul cum să fie soluționat conflic
tul din Orientul Mijlociu. Ei au însăr
cinat un grup de studiu care să facă 
recomandări în acest sens la viitoarea 
reuniune în patru, ce va avea loc la 
reședința personală a reprezentan
tului Marii Britanii, lordul Caradon. 
Hotărîrea a fost adoptată în cursul 
reuniunii celor ‘patru, care a avut loc 
la reședința reprezentantului perma
nent al U.R.S.S. la O.N.U., Iakov Ma
lik. Chestionarul fusese înmînat luna 
trecută reprezentanților țărilor respec
tive de. cățre Gunnar Jarring, repre
zentantul special al secretarului gene
ral al O.N-.U, în Orientul Mijlociu.

Di. Gunnar Jarring, reprezentantul 
special al secretarului general al 
O.N.U. în Orientul Apropiat, și-a în
trerupt misiunea pentru a-și relua pos
tul de ambasador al Suediei la Mos
cova, a anunțat un purtător de cu- 
vînt al O N.U. Purtătorul de cuvînt 
a precizat că Jarring va putea să-și 
icia oricînd misiunea încredințată de 
U Thant, dacă evoluția situației din 
Orientul Apropiat va necesita acest 
lucru.

★

NEW YORK. — Intr-o „notă difu
zată presei", secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a declarat joi că 
nu este adevărat că ambasadorul 
Gunnar Jarring a renunțat la misiu
nea sa în Orientul Apropiat sau că 
eforturile sale în această parte a 
lumii au fost suspendate. U Thant a 
precizat că Jarring și-a întrerupt 
misiunea „numai temporar". Secre
tarul general a subliniat că menține 
„un contact constant" cu ambasado
rul, pe care-1 informează, îndeosebi, 
despre convorbirile dintre cele patru 
mari puteri în problema Orientului 
Apropiat. Cu această ocazie, secreta
rul general al O.N.U. a declarat că 
consultările dintre reprezentanții ce
lor patru mari puteri sînt „necesare 
și vitale", ele fiind destinate „să în
tărească misiunea Jarring șl nu să-i 
ridice obstacole sau să o slăbească".

Declarația guvernului sovietic
MOSCOVA 10 (Agerpres). — Aici a fost dată publicității Decla

rația guvernului Sovietic în legătură cu împlinirea a 20 de ani ăe 
la constituirea N.A.T.O.

După ce se face o amplă prezen
tare a activității N.A.T.O. în cele 
două decenii care au trecut de la 
înființare. în declarație se spune : 
„Devine tot mai evidentă discre
panța flagrantă dintre activitatea 
N.A.T.O. și interesele păcii și secu
rității popoarelor, inclusiv ale po
poarelor din târila atrase in blocul 
nord-atlantic. în decursul tuturor 
celor 20 de ani ai existentei sale, 
N.A.T.O. s-a dovedit un factor care 
îngreunează și frînează rezolvarea 
pașnică a actualelor probleme In
ternationale. dezvoltarea colaborării 
dintre popoare. Faptele demonstreaj 
ză că activitatea N.A.T.O. creează 
în permanentă o atmosferă de în
cordare. în aceasta sînt interesate 
în primul rînd monopolurile indus
triei de război, care se îmbogă
țesc de pe urma producției de ar
mament si sînt gata să se angajeze 
în aventuri primejdioase de dragul 
sporirii profiturilor lor. Este o rea
litate faptul că conducerea blocu
lui nord-atlantic exercită presiuni a- 
'Supra țărilor care fac parte din el, 
cu scopul de a obține în perma
nență intensificarea militarismului".

Declarația . se referă, de aseme
nea. la primejdia pe care o repre
zintă forțele reactiunii Internatio
nale. precum și forțele revanșarde 
din R.F.G.

Istoria perioadei de două decenii 
de. existentă a N.A.T.O., se arată în 
continuare în declarație, este nu 
numai o lungă enumerare a pre
gătirilor militare și a măsurilor ris
cante care agravează încordarea. Ea 
este, de asemenea, istoria luptei per
severente a popoarelor țărilor mem
bre ale N.A.T.O. împotriva politicii 
acestui bloc. împotriva prezentei 
militare a S.U.A. în Europa. îm
potriva zborurilor bombardierelor a- 
mericane. ayînd la bord arma nu
cleară. pentru ieșirea din N.A.T.O. 
și neutralitate, pentru lichidarea a- 
ceștei grupări agresive. Guvernele 
țărilor membre ale Uniunii nord- 
atlantice sînt supuse presiunii per
manente a forțelor iubitoare de pace, 
care cer promovarea unei alte po
litici, corespunzătoare intereselor 
reale ale păcii și securității. Toți 
acești .factori silesc conducătorii cei 
mai clar văzători :ai statelor occi
dentale să mediteze asupra utilității 
participării pe viitor a tarilor lor la 
N.A.T.O.

Cele două decenii ale activității 
N.A.T.O. — se subliniază în declara
ție — confirmă că nu poate fi asigu
rată adevărata securitate a unor țări 
punîndu-se în .primejdie securitatea 
popoarelor altor țări. Adevărata 
securitate trainică a popoarelor nu 
poate fi asigurată decît pe calea re
nunțării la împărțirea lumii în blocuri 
militare, a încetării cursei înarmări
lor, pe calea lărgirii colaborării paș-

nice reciproc avantajoase între toate 
popoarele și rezolvării tuturor pro
blemelor litigioase prin tratative.

Un program constructiv de acțiuni 
în domeniul întăririi păcii și secu
rității în Europa este cuprins în De
clarația Consfătuirii Comitetului Po
litic Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșpy'a, a- 
doptată în 1966 la București?^/De
clarația Conferinței partidelor co
muniste și muncitorești europene 
care a avut loc la Karlovy Vary în 
1967 ,și în Apelul statelor participante 
la Tratatul de la Varșovia către toate 
țările europene, adoptat la Buda
pesta la 17 martie 1969. Acest pro
gram s-a bucurat de un larg ecou po
litic în rîndurile opiniei publice eu
ropene. Se înțelege de la sine că o 
activitate serioasă și eficientă în do
meniul asigurării păcii și securității 
în Europa nu este cu putință decît 
pe baza recunoașterii situației reale 
de pe acest continent.

Guvernul sovietic, .se subliniază în 
declarație, este ferm convins de ne
cesitatea de a se merge cu hotărîre 
și perseverență spre dezarmare, ori- 
cîte eforturi ar costa aceasta, pentru 
că nu există alte mijloace mai sigure 
și mai de nădejde pentru asigurarea 
unei adevărate securități și păci LSI- 
nice. Uniunea Sovietică și alte țări 
ale comunității socialiste se pronun
ță cu consecvență pentru consolida- 

. rea păcii și securității popoarelor, 
pentru o largă colaborare interna
țională pe baza principiilor coexis
tenței pașnice a statelor cu orînduiri 
sociale diferite.

In continuare, în declarație s® 
arată că Consfătuirea de la Buda
pesta a Comitetului Politic Consul
tativ al statelor participante la Tra
tatul de la Varșovia a propus în 
apelul său către toate țările europe
ne convocarea unei conferințe eu
ropene pentru dezbaterea probleme
lor securității europene și ale cola
borării pașnice. Popoarele Europei 
au întîmpinat cu un sentiment de 
satisfacție această importantă pro
punere constructivă a țărilor socia
liste.

agențiile de presă transmit:
Rezultatele complete ale 

alegerilor legislative din Somalia, care 
s-au desfășurat la 26 martie, au fost 
publicate la Mogadiscio. Liga tinere
tului somalez, partidul primului minis
tru Mohamed Ibrahim Egal, a cîștigat 
73 din cele 124 locuri în parlament.

Marea Bntoie a hotărît 
sa nu mai participe ta rea
lizarea proiectului Airbus- 
ului european, se precizează în- 
tr-un comunicat oficial dat publicității 
joi seara la Londra.

La Pekin a încetat din 
viață, în vîrstă de 79 de 
ani, Cian Ci-ciun, vicePre* 
ședinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților Populari 
din întreaga Chină, vicepreședinte al 
Consiliului Apărării Naționale, mem
bru al Comitetului Permanent al Con
siliului Politic Consultativ pe întrea
ga Chină, anunță agenția China 
Nouă. La funeralii, care au avut Ioc 
la 9 aprilie, au luat parte Ciu En- 
lai, premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, și alți conducători de 
partid și de stat chinezi.

Societarul federal pentru 
comertal exterior al Iugo
slaviei, Vasil Grivcev, care a fă
cut o vizită în Canada și în Statele 
Unite ale Americii, s-a înapoiat la 
Belgrad. în Canada, a declarat el, de
legația iugoslavă a avut convorbiri cu 
reprezentanți 'ai vieții economice pri
vind posibilitățile de dezvoltare a 
schimbului de mărfuri și a colaborării 
economice iugoslavo-canadiene. In 
S.U.A., a spus el, se manifestă interes 
pentru problemele economice ale Iugo
slaviei, iar echilibrarea balanței comer
ciale dintre cele două țări nu poate 
servi decît ca un stimulent pentru dez
voltarea continuă a schimbului de 
mărfuri și a colaborării economice.

0 expoziție de autoutili
tare românești, organizată de 
întreprinderea cehoslovacă „Motokov" 
și de întreprinderea română de comerț 
exterior „Autotractor", a fost prezen
tată la Ostrava.

Manevre militare navale 
de O.T.O. vor avea loc în Marea 
Mediterană între 20 aprilie și 2 mai, 
se arată într-un comunicat dat pu
blicității de cartierul general al co

mandamentului forțelor militare alo 
N.A.T.O. în sud-estul Europei, al cărui 
sediu se află la Neapole. La aceste 
manevre vor participa unități militaro 
navale ale S.U.A., Greciei, Italiei, Ma
rii Britanii și Turciei.

Procesul lui Sirhan B. Sir- 
han« Frezentînd miercuri rechizito

riul în procesul asasinului fostului sena
tor Robert Kennedy, procurorul a cerut 
juriului să-I declare vinovat pe Sirhan 
Bishara Sirhan de omor ele gradul 
întîi. El a exprimat convingerea că 
Sirhan a decis „la rece și în mod cal
culat" să-l ucidă pe senator și a pre
gătit acest act criminal în mod con
știent. Procurorul nu a cerut însă pe
deapsa capitală.

Șeful regimului rasist din 
Rhodesia, Ian Smidi> »-« tntors 
la Salisbury, încheind astfel vizita sa 
de aproape o lună în R.S.A. El a avut 
întrevederi cu primul ministru Vorster, 
în cadrul cărora au fost examinate 
probleme privind inițierea unor acțiuni 
comune împotriva mișcării naționale de 
eliberare a populației din Rhodesia și 
R.S.A.

tărîrii acestui guvern de a expropria 
Instalațiile societății nord-americane 
„International Petroleum Company".

„Prin politica sa în Golful Persic, Rngîia urmărește 
să-și mențină interesele în industria petrolieră din această 
regiune și să o transforme într-o platformă strategică împotriva mișcării de 
eliberare națională din Peninsula Arabică", a declarat ministrul de externe al 
Republicii Populare a Yemenului de Sud, comentînd vizita pe care o întreprinde 
în Orientul Mijlociu liderul Partidului conservator britanic, Edward Heath.

în cadrul Comisiei pentru educație, știință și cultură 
a Uniunii interparlamentare, i01» reprezentantul român Ion Mărgi- 
neanu, secretar al Comitetului de conducere al Grupului interparlamentar 
român, a prezentat o expunere pe tema „Colaborarea culturală internațională 
și contribuția acesteia la o mai bună înțelegere între popoare". în aceeași 
zi în cadrul lucrărilor Comisiei pentru studiul problemelor parlamentare și 
juridice, profesor Mihai Levente, președintele Comitetului de conducere al 
Grupului, a luat cuvîntul în cadrul discuțiilor pe tema „Parlamentul și legătura 
sa cu organele puterii locale de stat".

£ palia consfătaire a reprezentanților organelor gu
vernamentale de turism din Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică s-a deschis la Sofia.

Reprezentantul părții co
reene în Comisia militară 
de armistițiu în Coreea, ?e- 
neral-maior Li Choon Sun, a trimis o 
scrisoare Comisiei țărilor neutre de su
praveghere a armistițiului în Coreea, 
în care condamnă partea americană, 
care continuă să introducă în Coreea 
de sud noi tipuri de armament și echi
pament militar.

Guvernele U.R.S.S. și 
S.UJL au căzut de acord să în
ceapă tratative la 14 aprilie la Vie- 
na referitoare la folosirea exploziilor 
nucleare în scopuri pașnice. Delegația 
sovietică va fi condusă de academi
cianul E. Fedorov, iar cea americană 
de G. F. Tape, membru al Comisiei 
pentru energia atomică a S.U.A.

ITALIA

Incidente intre poliție 
și muncitori 
la Battipaglia

ROMA 10. — Corespondentul A- 
gerpres, Giorgio Pastore, transmite : 
In localitatea italiană Battipaglih, 
situată la sud de Napoli, au avut loc 
miercuri incidente grave între for
țele de poliție și muncitorii care de
claraseră grevă pentru a atrage a- 
tenția opiniei publice și autorităților 
asupra situației dificile în care se 
află economia regiunii. Greviștii au 
organizat o demonstrație de protest 
împotriva hotărîrii de a se conce
dia 600 de lucrători ai unei fabrici 
de țigări din localitate. în cursul 
manifestației, la care au participat 
peste 10 000 de persoane, au avut loc 
incidente cu poliția. Două persoane 
au fost ucise, iar peste 100 rănite.

Considerînd situația din Battipa- 
glia de o gravitate deosebită, Par
tidul Comunist Italian a trimis la 
fața locului o delegație de deputați 
și a convocat de urgență Direcțiu
nea partidului.

Primul ministru al Gre
ciei, Gheorghios Papadopoulos, a
anunțat, în cadrul unei conferințe de 
presă, că guvernul a hotărît aplicarea 
a trei articole din Constituția adop
tată printr-un referendum în 1968, care 
au fost suspendate „pînă la crearea 
condițiilor necesare aplicării lor".

Reuniunea experților Co
misiei speciale latino-ame- 
ricane de coordonare s a des- 
chis la Santiago de Chile. Participanții 
au adoptat o declarație în care se 
pronunță împotriva atitudinii Statelor 
Unite față de Peru, ca urmare a ho- în timpul incidentelor
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