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Sutele de uzine, fabrici șl secții 
noi, construite și date în funcțiune 
în anii cincinalului, și care, în pre
zent, contribuie din plin la satisfa
cerea unor necesități ale economiei 
naționale, demonstrează eficacitatea 
utilizării fondurilor de investiții ale 
statului, în cadrul politicii de indus- 
tîializ.are socialistă a țării. Procesul 
nașterii și afirmării lor industriale 
este binecunoscut. Unei prime etape 
de intens efort de concepție — acti
vitate de înaltă răspundere în care 
se încheagă în proiecte și studii teh- 
nico-economice „conturul" și perfor
manțele viitoarelor unități productive
— îl urmează alta, la fel de importan
tă, de materializare în spațiu, pe șan
tiere, a construcției acestora. Proce
sul se încheie cu efectuarea rodaju
lui mecanic și a probelor tehnolo
gice, faza de împlinire a investiției, 
în care atît concepția cît și execu
ția dau „examenul" confruntării cu 
practica. Acum, în acest veritabil 
„moment al adevărului", se corec
tează eventualele inexactități con
structive și de montaj, astfel ca. după 
darea în exploatare a noului obiec-

-industrial, mașinile, utilajele și 
instalațiile să funcționeze ireproșabil, 
pentru a se atinge în timpul optim 
parametrii proiectați.

Dacă acestea sînt avantajele ofe
rite de desfășurarea corectă a pro
belor tehnologice, atunci cum se ex
plică anomalia că la unele dintre 
noile obiective și capacități de pro
ducție, aflate în preajma debutului 
lor industrial, tocmai această fază 
extrem de delicată pentru finaliza
rea investiției este, în anumite ca
zuri, minimalizată, iar în altele chiar 
suprimată ?

Un asemenea caz l-am Identificat 
la întreprinderea „Emailul Roșu" din 
Mediaș. Aici, potrivit prevederilor 
planului de stat, la sfîrșitul lunii de
cembrie 1968, cele trei secții de bază
— pregătirea emailului, prelucrarea 
tablei și emailarea propriu-zisă — au 
fost declarate puse în funcțiune, ra
portare pe care organele Băncii de 
Investiții nu au acceptat-o. Cauza : la 
primele două secții nu se efectuaseră 
nici o zi probele tehnologice. Opozi
ția băncii era total îndreptățită, dacă 
ținem seama că utilajele și instala
țiile montate în aceste secții aveau 
un grad înalt de automatizare și 
constituiau o certă noutate pentru 
personalul de deservire. Omiterea fa
zei probelor tehnologice a de
terminat amînarea cu cel puțin o 
lună a dării în exploatare a instala
țiilor secției de pregătire a emailu
lui, apariția unor pierderi de pro
ducție și de acumulări bănești.

Alte conduceri de întreprinderi, 
pentru a se pune la adăpost în fața 
controlului organelor bancare și a 
le cîștiga bunăvoința, recurg la so
luția miniprobelor tehnologice, 
acest mod, uneori, durata lor, 
obișnuit se ridică Ia 30—90 de 
se reduce la numai 2—3 zile.

simulacru, o încercare de a induce 
în eroare. O asemenea stare de lu
cruri am întîlnit, tot la Mediaș, la 
întreprinderea textilă „Tîrnava". Cu 
puține zile înainte de venirea noastră, 
în unele secții ale fabricii tocmai 
se încheiase montajul unor impor
tante utilaje de bază. Am consultat 
procesele verbale de punere în func
țiune a acestor mijloace tehnice: 
la nici unul dintre ele probele teh
nologice nu duraseră mai mult de 
6 zile. E adevăraț, multe dintre ma
șini funcționau. Dar, la o sumară 
verificare a potențialului la care lu
crau și, mai ales, a modului lor de 
folosire în timp, s-au desprins con
cluzii deloc favorabile. Cu circa 7 
ore înainte de a sosi în întreprin
dere, la mașina de spălat în lățime, 
utilaj nou, care trecuse prin mini- 
probele tehnologice, se produsese un 
deranjament electric. Un mecanic 
încerca să-1 remedieze și nu prea 
știa cu ce să înceapă ; de fapt, nu 
cunoștea modul de funcționare a 
mașinii, desfăcuse mai multe tablouri 
de comandă și Se uita da fele*’Ca" în
tr-un... rebus imposibil de dezlegat.

Consecințele nerespectării tuturor 
condițiilor în care trebuie să se 
efectueze probele tehnologice sînt

Ioan ERHAN

(Continuare în pag. a IlI-a)
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HOTARIREA
CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
privind generalizarea experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea salariilor muncitorilor

din întreprinderile industriale și Centrala industriei
poligrafice, aparținînd Comitetului de Stat

pentru Cultură și Artă
în continuarea acțiunii de îmbu

nătățire a sistemului de salarizare 
și majorare a salariilor, în confor
mitate cu Hotărîrea Plenarei Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român din octombrie 1967, Con
siliul de Miniștri a adoptat o Hotă- 
rîre prin care se aprobă generali
zarea experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea salariilor 
începînd de la 1 mai a.c. în între
prinderile industriale și Centrala in
dustriei poligrafice, aparținînd Co
mitetului de Stat pentru Cultură șl 
Artă.

Potrivit hotărîrii, salariile munci
torilor, inginerilor, economiștilor, 
tehnicienilor și funcționarilor din 
industria poligrafică urmează să fie 
majorate în medie cu 10,1 la sută; 
împreună cu majorarea salariilor 
mici efectuată în 1967, se asigură pe 
ansamblul acestei industrii o creș
tere medie de 11,5 la sută în 1969. 
De această creștere a salariilor be
neficiază peste 23 000 de salariați, 
ale căror venituri vor fi anual mal 
mari cu aproximativ 38 milioane lei 
fată de cele realizate înainte de 
1 august 1967.

Ținînd seama de principiile gene
rale ale noului sistem de salarizare, 
de specificul și complexitatea indus- 
triei ’poligrafice ''si de rezultatele1 ex
perimentării într-un număr de în
treprinderi din această ramură, sa
lariile muncitorilor și personalului 
tehnic-administrativ vor fi stabili
te în funcție de cantitatea, calitatea 
și răspunderea în muncă și vor fi 
legate mai direct de rezultatele obți
nute în producție de fiecare salariat 
și de ale întreprinderii în ansamblu.

Ca rezultat al includerii în salariul 
tarifar a celei mai mari părți din 
adausurile variabile actuale la sa
lariu — acord și premii — ponderea 
salariului tarifar în salariul 
muncitorilor va crește de la 
la sută la aproximativ 90 Ia

Ca și în celelalte ramuri 
triale, unde s-a generalizat noul sis
tem de salarizare, lucrătorii din In
dustria poligrafică vor beneficia de 
sporuri de salarii pentru vechimea 
neîntreruptă în aceeași unitate, de 
gratificații anuale pentru depășirea 
prin efort propriu a beneficiilor pla
nificate. precum și de premieri în 
cursul anului pentru rezultate deo
sebite obținute în activitatea lor. De 
asemenea, ei vor beneficia în con
tinuare de sporurile acordate pentru 
condiții deosebite de muncă.

Noua hotărîre a Consiliului de Mi
niștri reflectă consecvența cu care 
sînt aplicate în practică hotărîrile 
Congresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, privind ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor 
muncii.

Introducerea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor va 
constitui pentru lucrătorii din In
dustria poligrafică un puternic sți- 

.mulenLJn-re.aljzarea. .șL-i, depășirea 
sarcinilor de pian la toți indicatorii 
privind producția de ziare, reviste 
și cărți în continuă creștere, în 
scurtarea ciclului de fabricație și 
îmbunătățirea substanțială a calității 
tipăriturilor, potrivit exigențelor 
mereu sporite ale maselor de citi
tori.

total al 
circa 75 
sută.

indus-

In 
care 
zile, 

Un
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Nicolae Ceaușescu, a primit luni 
la amiază pe primul ministru al 
Suediei, Tage Erlander.

La primire au luat parte Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Eduard Mezin
cescu, ambasadorul României la 
Stockholm.

Au participat Torsten Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al Sue
diei, baronul Cari Rappe, amba
sadorul Suediei la București, Ole 
Jodahl, secretar general în M.A.E., 
și contele Wilhelm 
directorul afacerilor 
M.A.E.

între președintele

••
Wachtmeister, 

politice din

Consiliului de

fost abordate probleme privind 
stadiul relațiilor dintre România și 
Suedia, perspectivele de dezvoltare 
a acestora, precum și unele proble
me privind situația internațională 
actuală. Discuțiile au relevat dorin
ța părților de a dezvolta și diver
sifica cooperarea economică, teh- 
nico-științifică și culturală, în in
teresul reciproc al celor două țări. 
De asemenea, a fost exprimată sa
tisfacția pentru colaborarea fruc
tuoasă dintre cele două state în 
cadrul O.N.U. și al altor organis
me internaționale, hotărîrea de 
a-și aduce și în viitor contribuția 
la soluționarea problemelor conti
nentului european și ale lumii con
temporane, în scopul instaurării și 
consolidării unui climat de pace, 
de încredere și largă colaborare 
internațională.

★
După convorbire, președintele 

Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și soția au reținut la de
jun pe primul ministru al Suediei, 
Tage Erlander, și pe soția sa.

La dejun au luat parte președin
tele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, cu soția, Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, cu soția, Pompiliu Maco
vei, președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, cu 
soția și Eduard Mezincescu, amba
sadorul României în Suedia.

Au luat parte, de asemenea, 
Torsten Nilsson, ministrul afaceri
lor externe al Suediei, șl celelalte 
persoane oficiale suedeze care au 
■fost primite de președintele Consi
liului de Stat.

Convorbiri oficia le

1 iff® 1^11
■t liill - “

(Agerpres)

Timp excelent pentru toate lucrările agricole

folosim.
gospodărește!

In cursul nopții de duminică spre luni, la Consiliul Su
perior al Agriculturii au fost centralizate noi date pri
vind desfășurarea lucrărilor agricole de primăvară. Re
zultă că, pînă la 13 aprilie, a fost însămînțată o suprafață 
de 217 300 ha în întreprinderile agricole de stat, ceea ce 
reprezintă 78 la sută din prevederile perioadei actuale,.iar 
în cooperativele agricole — 739 420 ha, adică 67 la sută. 
In ultimele trei zile, ritmul semănatului s-a intensificat 
realizîndu-se, în unitățile agricole de stat și cooperatiste, 
o suprafață de circa 240 000 ha. O dată cu ridicarea tempe
raturii solului a început și semănatul porumbului. Este 
adevărat, suprafețele însămînțate sînt încă mici, circa 
26 500 ha.

Există însă diferențe mari în ce privește ritmul de 
lucru de la un loc la altul. întreprinderile agricole de 
stat din Trustul zonal Timișoara âu semănat floarea- 
soarelui în proporție de 93 la sută, iar cele din trusturile 
Ploiești-, Oradea și Constanța au ajuns la 80—84 la sută 
din prevederi. Lucrările sînt mai întîrziate în trusturile 
zonale Galați și Craiova unde floarea-soarelui s-a se
mănat în proporție de numai 64 la sută. In cooperativele 
agricole din județele Brăila, Hunedoara, Olt, Satu Mare 

Teleorman s-a terminat semănatul sfeclei de zahăr.și

iar în cele din județul Caraș Severin s-a încheiat șl cel 
al florii-soarelui. Faptul că se puteau semăna suprafețe 
mai mari cu sfeclă de zahăr o dovedesc rezultatele obți
nute de județele apropiate și care au beneficiat de con
diții climatice asemănătoare. în timp ce în județul Mureș 
au fost însămînțate 91 la sută din suprafețele destinate 
acestei culturi, la Cluj lucrarea s-a făcut în proporție 
de numai 68 la sută ; de asemenea, la Sibiu — 89 la 
sută, iar la Brașov — 65 la sută ; la Harghita — 43 la 
sută, iar la Covasna numai 14 la sută. Același lucru se 
poate spune și despre floarea-soarelui. în timp ce în 
județul Teleorman au fost însămînțate 20 700 ha, ceea ce 
reprezintă 69 la sută din prevederi, în județul Olt s-au 
realizat 8 300 ha — 43 la sută din plan. Iată, deci, cum 
prin folosirea judicioasă a mijloacelor mecanizate și a 
forței de muncă se puteau realiza suprafețe mult mai 
mari. Acum, o dată cu încălzirea timpului, trebuie depuse 
eforturi mari ca, în cîteva zile, să se termine semănatul 
sfeclei de zahăr, florii-soarelui, al culturilor furajere, să 
se planteze toate suprafețele prevăzute a se cultiva cu 
cartofi și să se treacă masiv la semănatul porumbului.

(Continuare în pag. a III-a)

Luni dimineața, la Palatul Con
siliului de Miniștri au avut loc 
convorbiri oficiale între președin
tele Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, și primul minis
tru al Suediei, Tage Erlander.

La convorbiri au participat Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Pompiliu Macovei, președintele 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Eduard Mezincescu, ambasadorul 
României la Stockholm, Gheor
ghe Dobra, președintele Co
misiei mixte româno-suedeze de 
colaborare economică, industrială 
și tehnică, Tudor Jianu, directorul 
protocolului M.A.E., și alte per
soane oficiale.

Au luat parte Torsten Nilsson, 
ministrul afacerilor externe al 
Suediei, baronul Cari Rappe, am
basadorul Suediei la București, Ole 
Jodahl, secretar general în M.A.E., 
contele Wilhelm Wachtmeister, di
rectorul afacerilor politice în 
M.A.E., Olof Lândenius, șeful pro
tocolului M.A.E., precum și con
silierii și experții care însoțesc pe 
premierul suedez.

Intr-o atmosferă cordială, de în-

țelegere reciprocă, cei doi șefi de 
guverne au apreciat evoluția pozi
tivă a relațiilor dintre cele două 
state, au discutat posibilitățile de

dezvoltare a colaborării multilate
rale, precum și unele aspecte ala 
situației internaționale.

(Agerpres)

Recepție oferită
de ambasadorul Suediei

Cu ocazia vizitei oficiale în Ro
mânia a primului ministru al Sue
diei, Tage Erlander, cu soția, și a 
ministrului afacerilor externe, 
Torsten Nilsson, ambasadorul 
Suediei la București, baronul Cari 
Rappe, a oferit luni seara o recep
ție.

Au participat președintele Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, Emil Drăgănes
cu. vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, alți membri ai gu
vernului, conducători de institu
ții centrale, oameni de știință și 
cultură, generali, ziariști români 
și străini.

Au luat parte persoanele ofi
ciale care însoțesc pe premierul 
suedez în vizita sa în România.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

(Agerpres)
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mi- 
ex-

• Vizita primului 
nistru al Suediei în 
pitală o Conierința 
nistrului afacerilor 
terne al Suediei, Torsten 
Nilsson.

UTILAJE PENTRU CONSTRUCȚII

Lemnul de rezonantă 
creste intr-o adevărată se
ră a naturii. între speciile 
de aur, între monumente, 
în preajma mînăstirilor ce
lebre. acolo unde si-a a- 
les cetatea de scaun Ste
fan cel Mare, domnul ro
mânilor, iar „marcatorii" 
— descoperitorii lui — 
sînt adevărati exploratori 
în căutarea acestor avuții 
secrete. în taina păduri
lor. urechea lor 
netul miraculos 
duce asupra lor 
atît de intense 
netul unui autentic Stra
divarius pe o scenă de 
concert. Aduși în vagoane 
la Reghin, buștenii ' sînt 
clasificați în mai multe 
grupe. în funcție de struc
turi. de densitatea cercu
rilor. a inelelor anuale, in 
funcție de uniformitate, 
căpătînd denumiri indus
triale : bușteni pentru re
zonantă brută, bușteni pen
tru claviatură și sîrmă de 
lemn, crema de lemn pen
tru eclise. pentru părți de 
instrumente, pentru fete 
de viori, viole, violoncele, 
contrabasi. mandoline, 
lalaici, chitare.

Ni se pare că lucrul 
mai important a fost 
lutionat. dar cei ce ne

soțesc în halele combina
tului surîd. Desigur, nu 
vom izbuti să înaintăm 
vrea departe, deși cei de 
aici arată toată bunăvoin
ța. Ne aflăm într-un do
meniu al artei, al artei

este pus la fiert, este 
presat, este asociat cu 
paltinul, cu palisandrul, 
cu abanosul, cu vărul a- 
frican. autoclave în care 
molidul carpatin alcătuieș
te cele mai neașteptate a-

ascultă su- 
care pro- 
emotii tot 
ca si su-

cel 
so- 
in-

ba-

instru-
de performanță 
orchestre simfo- '

loncele. Construim 
mente 
pentru 
nice și pentru soliști, li
nele instrumente au pri
mit înalte aprecieri din 
partea unor violoniști de

„PASĂREA măiastră 
din vestita vele a

U

//

reportaj de Traian FILIP

constructorilor de instru
mente. iar această artă, ca 
toate artele, are secetele 
ei unice, care fac ca nici 

■ un instrument să nu se
mene cu celălalt și nici o 
însușire să nu poată fi 
reprodusă în serie. Ne 
sînt arătate aparate elec
trice. scule neobișnuite, 
cuptoare în care lemnul

liante. pentru a-si pune în 
evidentă proprietățile 
bază.

— Exportați ?
— Mai bine de jumăta

te din producție. Numai 
Anglia cumpără anul a- 
cesta opt mii de chitare. 
Vindem în Turcia. Am 
trecut și Oceanul Atlantic 
cu viori, contrabasi. vio-

de
talie mondială. 
Oistrach scria, de 
vioara maistrului 
Roman Boiancluc 
xecutată artistic, 
formă desăvîrșită,
un sunet strălucitor, des
chis. suficient de dinamic, 
care se poate ușor mode
la cu arcușul.

David 
pildă, că 

român 
este e- 
are o 
posedă

— Vn adevărat certificat 
de calitate.

— In acest domeniu, noi 
n-am avut tradiții, n-am a- 
vut lutieri. ne spune ing. 
Emil Moldovan. 
tele comitetului 
ție. Fondatorul 
instrumente 
maistrul Roman 
a început cu cîtiva 
meni, realizînd în prima 
etapă serii mici de instru
mente. Azi. cei două sute 
cincizeci de lutieri creează 
treizeci de mii de instru
mente pe an. o cifră cu 
adevărat impresionantă. In 
halele spațioase, sub în
drumarea maiștrilor, sînt 
pregătite noile generații de 
lutieri, majoritatea uceni
cilor venind din satele a- 
propiate, de la Solovăstru, 
Brăncovenesti. Suseni, de 
pe Valea Gurghiului. Fără 
îndoială, nu toti vor iest 
constructori de elită, dar 
toti se vor specializa în 
această fină, pretențioasă, 
complexă artă a 
de rezonantă. Ii 
sculptînd pieptul 
căutînd rotunjimi 
foră, descoperind 
unde . ochiul profanului nu

presedin- 
de direc- 

primelor 
muzicale, 

Boianciuc. 
oa-

lemnului 
vedem 

viorilor, 
de am- 

acolo

(Continuare în pag. a Il-a)
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Se lărgește continuu gama u- 
tilajelor pentru construcții, ca 
urmare a necesităților șantiere
lor și altor sectoare economice. 
Uzina mecanică din Iași — „Ni- 
colina" a livrat primele centrale 
automate de beton cu o capaci
tate de 60 000 mc anual, cele mai 
mari instalații de acest fel fa
bricate pînă acum în țară. Cu 
ajutorul lor se prepară betoane 
de diferite calități, pe baza unor 
programări dinainte stabilite. 
Aceeași întreprindere a realizat 
un screper tractat, cu o capaci
tate de 8 mc, destinat lucrărilor 
de săpare, încărcare, transport, 
descărcare și nivelare a pămîn- 
tului.

Un alt utilaj nou, montat pe 
tractoarele cu șenile S-l 300 este 
lansatorul de cablu, pentru de
rularea cablurilor electrice și de 
comunicații, conductelor de ma
terial plastic, țevilor de cupru 
sau aluminiu. Folosirea sa re
duce cu circa 75 la sută mano-

pera necesară efectuării opera
ției de derulare a cablurilor. 
Acest utilaj este realizat de uzi
na „Progresul" din Brăila, care 
a fabricat recent și un echipa
ment de săpat gropi și plantat 
stîlpi, ce poate fi utilizat și la 
fundațiile de clădiri, construcții 
de poduri etc., precum și o pla
că vibratoare pentru compacta
rea pămînturilor în construcția 
de drumuri.

Alte întreprinderi specializate 
în fabricația utilajelor pentru 
construcții, „Steaua Roșie" dhl 
Capitală și Uzina mecanică din 
Mîrșa, au realizat o mașină de 
finisat pardoseli din beton, cu 
care se mecanizează această o- 
perație în construcția de locuin
țe. O semiremorcă de 9 tone 
pentru ciment în vrac, prevă
zută cu instalații pneumatice de 
încărcare și descărcare automa
tă, completează ansamblul noi
lor utilaje românești pentru 
construcții. (Agerpres)

T elegramă
Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., pre

ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, și Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, au primit o telegramă din partea tovarășului Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al Partidului Comunist Bulgar, președintele 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Bulgaria, aflat în drum 
spre Viena unde face o vizită oficială la invitația cancelarului federal al 
Austriei, Josef Klaus. In telegramă se spune: „Zburînd deasupra terito
riului Republicii Socialiste România, vă transmit dumneavoastră, 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român șl guvernului Re
publicii Socialiste România cele mai cordiale salutări, urări de succese 
și mai mari în construcția socialistă și de prosperitate poporului frate 
român".

(Agerpres)
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îndelung așteptată, pri
măvara a sosit în sfîrșit. lat 
primăvara s-a asociat întot
deauna cu noțiunea de îm
prospătare, de curățenie. 
Iarna, zăpada acoperă 
multe, toamna sînt firești 
ploile, noroiul — dar pri
măvara cere curățenie. Un 
oraș civilizat e un oraș cu
rat ! — și acest adevăr se 
impune mai pregnant ca 
oricind în acest anotimp.

Zilnic sosesc la redacția 
noastră nenumărate scri
sori, care vorbesc despre 
acțiunile de înfrumusețare 
a orașelor, dar totodată și 
scrisori în care ni se sem
nalează cazuri de neglijen
tă din partea unor edili, 
de nepăsare sau lipsă de o- 
perativitate din partea u- 
nor instituții de salubri
tate.

teren a fost închiriat Gosta
tului, O.L.F.-ului și parti
cularilor.

— Cine a aprobat ca a- 
cest ldc din apropierea șco
lii să ajungă piață 7

— Secția financiară a 
consiliului popular munici
pal a dat autorizație de vîn- 
zare, ne răspunde tov. Ilie 
Lazăr. Sanepidul cunoaște 
situația și nu întreprinde 
nimic. Veterinarul halelor, 
dr. Mureșan, a văzut, de a- 
semenea, personal priveliș
tea și... nu s-a opus.

ma echipe fixe de robari, 
care vor lucra în două 
schimburi la curățenia ora
șului. Am alcătuit un plan 
pentru repartizarea preci
să a oamenilor pe teritoriu, 
în plus, la 4 aprilie a avut 
loc adunarea consiliului 
popular cu organizațiile 
obștești, comitetele de ce
tățeni, în care s-a lansat 
planul de acțiune pentru 
curățenia și înfrumusețarea 
orașului. Deși cam tîrziu, 
avem încredere... Ploiește- 
nii sînt hotărîți să facă din

...Cine-i de vină ?
Dar care-i cauza că, de 

multe ori, ce se curăță 
noaptea, . se murdărește 
ziua ?...

Iată ce ne spun scriso
rile. Iată constatările noas
tre pe teren. Locatarii blo
cului 18 A din str. 13 De- 
cembrie-București ne cer 
„să-i salvăm" de rampa de 
gunoi care s-a format în
tre blocul lor și blocul

de acasă.
o-Leslie tării noastre sînt 

bligatorii centru toti cetățenii. 
Apare cu atît mai anacronică 
infracțiunea unui salariat ale 
cărui atribuții de serviciu im
pun supravegherea respectării 
legalității si de către alții. Iată 
un caz elocvent : Georgeta 
Georgescu, de la O.N.T. „Car- 
pati". conducătoare a unui 
grup de turiști care urmau să 
plece peste graniță, ascunsese 
în căptușeala hainelor 5 300 lei 
si o altă sumă importantă în 
valută străină. Fapta ca ata
re. interzisă prin lege, va fi 
apreciată de organele compe
tente. Fină atunci traficanta de 
valută si-a încheiat voiajul la... 
graniță. Și cit de bine și-1 pre
gătise !

„Veniți pe strada
Sirenelor...“

Circulație
In zilele de 12 și 15 aprilie 

1969. Direcția circulației din 
Inspectoratul general al Miliției 
împreună cu inspectoratele de 
miliție Ilfov. Dîmbovița. Argeș, 
Olt. Vilcea. Sibiu, Brasov, Pra
hova. Ialomița. Buzău, la care 
s-au adăugat 164 de șoferi din 
activul voluntar, au organizat 
o acțiune de prevenire a în
călcării regulilor de circulație. 
Iată rezultatele : 3 515 conducă
tori de vehicule s-au făcut vi- 
novati de încălcări mai puțin 
grave ale regulilor de circula
ție (pentru care li s-a atras a- 
tenția fără a fi amendați; 7 755 
cetățeni (conducători auto, bi
ciclist!. pietoni etc.) au fost 
sancționați pentru nerespecta- 
rea regulilor de circulație. Au 
fost, de asemenea, depistate 56 
alte infracțiuni. Cele mai frec
vente încălcări ale regulilor de 
circulație: conducerea cu viteză 
excesivă, autovehicule cu de
fecțiuni tehnice, nerespectarea 
normelor de circulație pe 
murite publice de către 
cicliști si pietoni s.a.m.d.

Incendiu
stins

Acum cîteva zile în pădurea 
de stejar din Mocear, județul 
Mures (declarată monument al 
naturii), a izbucnit un incendiu. 
La chemarea comitetului co
munal de partid Si a miliției, 
oamenii au sărit în ajutor. In 
cîteva clipe s-au adunat țărani 
cooperatori din împrejurimi. In 
grabă (focul atîtat de vînt a- 
menința nu numai pădurea, ci 
Si localitățile Gurghiu si Ja- 
benița), mîinile harnice ale coo
peratorilor au săpat 
localizînd incendiul, 
s-au îndreptat apoi 
gerea zonei cuprinsă 
După cîteva ore de 
cordată incendiul a 
iar oamenii și-au 
munca.

șanțuri, 
Eforturile 

spre stin- 
de flăcări, 
muncă în- 
fost stins, 
continuat

Pe fir
Instrucțiuni în vigoare inter

zic salariaților să poarte con
vorbiri interurbane particulare 
pe spezele întreprinderilor. 
Prevederile sint însă, pe alocuri, 
încălcate. După cum ne infor
mează tov. P. Lunpcwi, șeful 
serviciului de control financiar 
intern din Trustul extracții Pi
tești, numai la Schela de ex
tracție Găești s-au purtat ast
fel de convorbiri în valoare to
tală de peste 155 000 lei! Sesi
zate. organele de anchetă au 
intrat ..pe fir". Vinovății vor 
trebui să restituie costul con
vorbirilor. Au crezut că-i 
chilipir, dar s-au 
tă si... convorbiri 
versă.

un 
înșelat. Exis- 
cu taxă in-

Ne invită cetățeanul Paul 
Cosașu din Capitală. Pe a- 
ceastă stradă și pe multe 
altele din împrejurimi, ma
șinile întreprinderii de sa
lubritate n-au trecut de 
mult să ridice gunoaiele. 
Dar strada Sirenelor e un 
caz izolat 7 Scrisori ale u- 
nor cetățeni de pe str. 13 
Decembrie, din plin cen
trul Bucureștiului, de pe 
str. Ferentari, din cartie
rele Balta Albă, Ion Șulea, 
Linăriei, Șos. Olteniței și, 
mai ales, ceea ce vedem 
zilnic fiecare dintre noi, 
dovedesc că nu. Capitala, 
pe o mare suprafață, este 
insuficient îngrijită în a- 
cest început de primăvară. 
Ne-am dus Ia întreprinde
rea amintită. Directorul, 
Dumitru Cherciu, încearcă 
să ne demonstreze că e 
vorba doar de cartiere mai 
mărginașe, că nu s-a reușit 
să se facă totul, „campania 
de primăvară" (curios, 
campanie de primăvară în 
curățenia orașului ? ! ?) a 
fost începută doar de la 
1 aprilie. L-am invitat ca, 
împreună cu noi, să vizi
teze cîteva străzi.

Mașina ne poartă prin 
Drumul Taberei : pe stră
zile noi ale acestui elegant 
cartier, pietriș, praf, vîn- 
tul se joacă cu hîrtii de 
ambalaj, iar în fața unor 
blocuri, pe un teren de 
joacă pentru eonii, mor
mane de gunoi. în Colenti- 
na, priveliște dezolantă : 
noroi, coji de legume, în 
stațiile de tramvai calci ne 
adevărate straturi de hîr
tii... Cartierul Floreasca : 
pe str. Chopin, vis-â-vis de 
comDlexul de deservire al 
U.C.M.B., spațiul verde a 
fost transformat într-un 
depozit de gunoaie. în con
tinuare, pe arterele cen
trale, ca str. Bitoliei, str. 
Londra, în jurul Pieței U- 
nirii, același aspect neîn
grijit, de „casă ' nemătura
tă". Si doar nu este vorba 
cîtuși de puțin de ..cartie
re mărginașe" — deși, la 
drept vorbind, nici acestea 
nu trebuie cu nimic vitre
gite.

— Primăvara e doar de 
vreo 10 zile, motivează tov. 
Cherciu. Noi am mobilizat 
toate mașinile, dar n-am 
nutut recupera zilele de 
iarnă, cînd, datorită zăpe
zii, nu s-a putut ridica de
loc gunoiul.

în timp ce ne spunea a- 
cestea, în curtea între
prinderii o coloană de 30— 
40 de mașini — autogunoie
re, cisterne, măturători 
etc. — stăteau frumos ali
niate și... nederanjate.

— De ce nu scoateți și 
aceste mașini la lucru 7

— Sînt schimbul doi...
Oare într-o situație ca a- 

ceasta nu se pot face efor
turi, nu se pot folosi la ma
ximum mijloacele existente 
ca să se ajungă „la zi", iar 
curățenia Capitalei să nu 
sufere 7

în alte orașe, situații si
milare. Ne deplasăm la Plo
iești, pe urmele unei scri
sori semnate de un grup 
de cetățeni. Zona halelor — 
o zonă greu de descris. Pe 
str. Gh. Doja. un teren vi
ran devenit ad-hoc anexă a 
pieței. Aici se vînd păsări și 
s-a creat un fel de abator 
ambulant — se vînd miei și 
alte produse. Ce rămîne pe 
urmă 7 Murdărie, priveliște 
scandalizantă în plin cen
trul unui mare oraș. De ce 7 
Ilie Lazăr, administratorul 
halelor, ne declară că acest

n n m H o
22 000 lei (Urmare din pag. I)

într-o zi
Se înțelegeau bine dumnea

lor. Ion Amzăroiu si Gheorghe 
Chirită. achizitori la întreprin
derea de legume si fructe _ — 
centrul Răcari (Dîmbovița), 
țelegerea era bazată pe 
..prosperitate" cum rar se 
tîlnește. Numai Amzăroiu a 
conomisit" într-o singură 
22 000 lei. Foloseau un proce
deu cunoscut. încheiau con
tracte fictive si cumpărau măr
furile la prețul de achiziții (ca
re este mai mic decît cel de 
contractare). în numai nouă zi
le au prosperat cu... 76 000 lei 
(din diferența de preț aminti
tă). Sesizat de un grup de ce
tățeni — căpitanul Alexandru 
Cazacu de la Inspectoratul mi
liției județului a gindit că nu 
e lucru curat. Cercetînd acte
le s-a convins. Acum. ei. a- 
chizitorii. au fost achiziționați 
pentru cercetări. Din difeiența 
de preț li se va calcula si 
ce li se cuvine. Ca să nu 
mină în pagubă.

în- 
o 

în- 
,.e- 
zi...

lor 
ră-

de

cu
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sprijinul corespondenților

In sfârșit, a sosit 
primăvara. IMf 
CURĂȚENIA ORAȘELOR 
RĂMÎNEjNGHEJAȚÂ" 

anchetă pe marginea unor scrisori

STRĂZILE AȘTEAPTĂ SĂ FIE CURĂȚATE ...IAR MAȘINILE I.S.B.-ULUI SA PORNEASCĂ LA 
CURĂȚIREA STRĂZILOR I

Nu departe, pe str. Aba
torului, același aspect. Gă
sim și cîteva străzi curate : 
centrul și aite cîteva. De 
altfel, în Ploiești există o 
situație foarte curioasă : 
peste 300 de străzi din pes
te 600 (deci jumătate) nu 
sînt încă „incluse în siste
mul de salubrizare orășe
nească". Care e motivul ?

— N-avem bază materia-, 
lă — ne răspunde inginerul- 
șef, Ion Grigore, de la în
treprinderea comunală. 
N-avem bază materială și 
nici oameni. La noi fluctua
ția este foarte mare.

— Și ce preconizați 7
— Foarte curînd vom for

orașul lor, atît de vizitat 
de turiști, o zonă de agre
ment.

Pină atunci rămîne în 
sarcina întreprinderii co
munale să urgenteze acțiu
nea de curățenie a străzi
lor, a consiliului popular 
municipal să o ajute ca 
.sș-și... dezvolte baza mate
rială — dotarea. cu mașini, 
stație de spălat (pe care 
încă nu o are) — să contro
leze cum își îndeplinește 
îndatoririle, să-și exercite 
exigențele asupra felului 
cum își fac datoria Sanepi
dul și alte secții de care 
depind igiena și aspectul 
Ploieștilor.

NICI CUTREMUR, NICI FURTUNA. PE STRADA BITOLIEI 
AU TRECUT LUCRĂTORII I.R.C.R.-ULUI !...

zărește nimic, corpul vietăților muzi
cale.

Ni se fac cunoscute capriciile lem
nului de rezonanță. Intre spatele și 
fața viorii există o diferență de tona
litate, de la un sfert la jumătate de 
ton. Pentru a fi determinată calitatea 
sonoră, lemnul este pus să Intre in 
rezonanță, i se Stabilește frecvența 
la un generator electric. Primul acord 
al instrumentului se face așadar în 
prezența aparatelor. Tabelele fizice 
exprimă legile sunetului după care 
pot fi făcute împerecherile. Nu orice 
tîmplar poate realiza această potri
vire. Cînd instrumentul este gata, în
cepe o altă fază a muncii de mare 
finețe, a lutierului, care modelează 
sunetul metalic, îl înmoaie, îl prelun
gește, îl nuanțează după necesitate.

Atelierul maistrului Roman Boian- 
ciuc a devenit, în ultimii ani, o sec
ție de cercetare, un laborator al lu- 
tierilor. Aici se construiesc instru
mentele cele mai valoroase. In
strumentele apar la intervale di
ferite, uneori mai repede, al
teori după o gestație mai îndelunga
tă. de fiecare dată, însă, vurtînd pe
cetea obiectului de artă. în rafturi, 
ca într-o bibliotecă a lemnului, se 
găsesc diferite specii rare. Lemnul, 
ca și vinul, cunoaște procesele len
te de maturizare, este viu. conti
nuă să păstreze relațiile lui cu 
soarele, cu luna, cu vîntul, cu a- 
pele din preajmă. întărindu-și den
sitatea și rafinîndu-și sunetul. In
tre traforaje, dălți minuscule, cu- 
țitașe. pile, între cadranele ceasu
rilor comparatoare cu care sînt în
registrate grosimile mai mici de o 
sutime de milimetru, între cîntare 
farmaceutice care măsoară dozele de 
lemn de rezonanță, maistrul își duce 
din zori și pină noaptea tîrziu exis
tenta sa de savant. El ne spune :

— Prefer întotdeauna lemnul mai 
ușor. Lemnul foarte uscat, care să 
aibă măcar zece sau douăzeci de 
ani vechime. Lemnul bine păstrat. 
Sunetul îl obții grație echilibrului 
de forță dintre lemn și coardă. Avem 
depozite de uscare, în care pregătim 
materialul pentru jumătate de milion 
de instrumente. Așteptăm ca lemnul 
să se usuce suficient înainte de a-l 
folosi in producție. Unde găsesc lemn

20 A, în spatele „Electro- 
luxului", și magazinul „Mu
zica", de pe Calea Victoriei. 
Cine-i de vină că ridicarea 
gunoiului se tergiversează, 
că spațiul verde pentru 
care s-au cheltuit 80 000 de 
lei nu mai există 7

Aceeași situație e cu greu 
suportată și de cetățenii de 
pe strada Bitoliei, din a- 
propierea magazinului ali
mentar cu același nume.

în plină stradă, depozit. 
Si de fapt, cînd zici depo
zit trebuie să zici pe 
șleau gunoi, deși în mod 
firesc aceste noțiuni se ex
clud. Responsabilul maga
zinului, Sandu Spiridon,

încearcă să susțină că „ime
diat vine mașina și ridică 
gunoiul", de parcă n-am ve
dea că e vorba de un mal
dăr care zace de mult, in
trat în putrefacție.

în cartierul Jiului, ca și 
în alte cartiere noi, curățe
nia străzilor suferă și nici 
pe departe nu sînt semne de 
ameliorare din cauza „gene
roșilor" constructori, a în
treprinderilor de construc- 
ții-montaj. Cu mentalitatea 
„după noi potopul" — lasă 
în urmă, de regulă, morma
ne de moloz, de pămînt, de
șeuri de materiale de con
strucții etc. Pe intrarea 
Dridu, din cartierul amin
tit, ne scrie cetățeanul 
Alexandru Copilul, deși 
blocurile s-au dat de mult 
în folosință, zac și acum 
materiale de construcții și 
moloz, care blochează acce
sul locatarilor.

— Este un caz tipic de 
lipsă de grijă și de respect 
față de eforturile celor care 
se străduiesc să mențină 
orașul curat — ne-a spus 
Dumitru Cherciu. I.C.M.- 
urile transportă neglijent, 
cu basculante neetanșate, 
ciment șl pietriș, risipind 
materialele pe străzile ora
șului, iar I.R.C.R.-urile, 
după ce termină lucrările 
de reparații, lasă moloz, 
lemnărie și deșeuri neridi
cate, pe trotuare, în curți, 
în mijlocul arterelor.

Aceste întreprinderi — 
deși anul trecut au plătit 
amenzi de zeci de mii de 
lei pentru astfel de negli
jențe — tot nu s-au învățat 
minte — probabil pentru 
că amenzile respective nu 
an afectat direct, așa cum 
trebuia, buzunarul perso
nal al vinovaților !

Victoria Palfi Aurel, din 
Baia Mare, ne scrie că sec
ția de gospodărie a consi
liului municipal, precum și 
serviciul de circulație al 
miliției nu au luat încă 
măsuri hotărite, cu toate 
repetatele sesizări ale băi- 
mărenilor, pentru a deter
mina sistarea circulației 
prin centrul orașului a ca
mioanelor ce deservesc 
șantierele de construcții, 
exploatările miniere și în
treprinderile forestiere. Se 
formează aici adevărate va
luri de praf cu care de
geaba luptă întreprinderea 
comunală. Azi se mătură 
și se spală strada, mîine e 
la loc înnoroită. Din Me
diaș ni se semnalează, de 
către Olimpiu Olaru, o sta
re de fapt similară.

★
Lipsa de inițiativă și de 

organizare, a unor între
prinderi comunale, indo
lența și neglijența unor în
treprinderi de construcție 
și reparații, atitudinea 
contemplativă a unor „Sa- 
nepiduri" au așternut tot 
atitea „riduri" dizgrațioase 
pe „tenul" orașelor. Este 
nevoie de concentrarea e- 
forturilor, din partea tutu
ror întreprinderilor și in
stituțiilor interesate, de a- 
tragerea maselor largi de 
cetățeni în acțiuni gospo- 
dăresc-edilitare de amploa
re, de sprijinul substanțial 
și eficient . al consiliilor 
populare municipale, al 
deputaților, pentru ca aces
te „riduri" să dispară în 
cel mai scurt timp.

MERCEOLOGUL
un comis-voiajor
prin magazine?

ca

Dumitru M1NCULESCU

PRIVELIȘTE DEZOLANTA ÎN SPATELE MAGAZINELOR 
„ELECTROLUX' Șl „MUZICA' DIN CALEA VICTORIEI...

mente muzicale, ale lui Mihai Con- 
stantinescu și Nagy Petru, la bărci, 
și ale lui Petru Stan și loan Kuti, 
la articole sportive. Fiecare în ramu
ra lui obține rezultatele care nu pot 
fi traduse în formule matematice, 
vorbind despre intuiție, despre sen
sibilitate, despre talentul celor ce 
tratează lemnul pădurilor străvechi 
ca pe o făptură sublimă.

In secții alăturate, vorbind parcă

de cedru fixată în cuie de lemn ca o 
pingea pe suprafața bombată a unei 
iole. Apoi trecem la vopsitorie, unde 
bărcile cu forme de pești se acoperă 
cu pudra albă, cu farduri străvezii, 
primind abia apoi culoarea lor reală, 
culoarea păsărilor care vor pluti pe 
oglinzile imense ale apelor.

— Bărcile de concurs, ne spune 
îng. Eugen Tău, ne dau cea mai mare 
bătaie de cap. Linia de plutire nu

„PĂSAREA MĂIASTRĂ"
vechi, cercetez, caut să-l obțin. Port 
corespondență. Aleg rășinile pentru 
lacul italian, studiez necontenit tabe
lele de dimensiuni ale viorilor reali
zate de Stradivarius. Pornesc de la 
cel mai înalt etalon. Nu de mult, în 
comuna Aluniș, s-a demolat plafo
nul unei biserici de lemn, înlocuin- 
du-se grinzile vechi. Grinzile de mo
lid de rezonanță poartă o inscripție 
din anul 1793. Am scos anumite părți 
și încerc să fac viori din ele. Din 
vechea gară a Reghinului, am luat 
grinzi cu o vechime de jumătate de 
secol. Din acest lemn am făcut cea 
mai bună vioară din anul trecut, 
împreună cu Florea Precup și cu 
alți maiștri, mă străduiesc să obțin 
instrumente de clasă, pentru a par
ticipa cu ele la concufsurile inter
naționale.

Alături de renumitul nostru lutier 
s-au format multe alte cadre, între 
care menționăm numele lui Gyorgy 
Anton și Emil Vila, la secția instru

și prin aceasta despre intima lor 
înrudire, se nasc alte făpturi aerie
ne cu mișcări de lebede și de păsări, 
alte creații ale meșterilor din Re
ghin, care se bucură de tot mai mul
te aprecieri în țară și peste hotare. 
In secția constructorilor de ambar- 
cații, meșterii stau în bărci albe, în 
bărci făcute să sulițeze valurile, în 
veliere, în șalupe, pregătind o flotă 
uriașă care se va risipi pe mii de 
lacuri, pe mări, pe rîuri, pe fluviile 
Europei. O treime din producția de 
ambarcații la drumul exportului și 
cine știe care dintre ele va cutreiera 
lacurile Austriei, Marea Nordului, 
canalele Veneției, apele Olandei și 
Danemarcei. Ca și navele metalice, 
bărcile de lemn primesc mii de ni
turi de aramă. Ne oprim la vîrful 
unui caiac. Aproape patruzeci de 
foi de placaj au fost asociate, lipite, 
pentru a da densitate de oțel bordu
lui de atac. Pieptul unor șalupe bă
tut in nituri de metal pare încheiat 
in nasturi și butoni. Vedem lamela

este singura condiție ce trebuie asi
gurată. La ambarcațiile de concurs 
se cer dimensiuni conforme cu nor
mele internaționale. Greutatea băr
cii este fixă, dar forma ei trebuie să 
se adapteze omului. Concurentul ține 
ca întreaga construcție a caiacului 
sau a canoei să fie făcută în raport 
cu dimensiunile sale. In interior, el 
trebuie să se simtă degajat, să aibă 
o plutire normală, să nu se afunde 
prea mult. Luăm măsura omului și 
croim ambarcația ca pe un unicat. 
Colaborăm cu antrenorii și nu o 
dată sportivii vin ei înșiși la noi, 
pretinzînd modificări sensibile la 
unele tipuri. Multe performanțe spor
tive sînt pregătite aici.

Alături de schifuri, caiace, canoe-, 
veliere, combinatul de la Reghin pro
duce bărci de agrement, bărci uni
versale, sandoline, lotci pescărești, 
bărci cu rame, bărci de salvare, 
bărci cu motor, șalupe. Aflăm că ..e 
plină țara“ de bărcile construite aici, 
că lacurile alpine da la Bicaz și

Eram zilele trecute la „Bistrița"
— un restaurant din Bacău. Un cetă
țean a venit la șeful localului. A ur
mat apoi o scurtă discuție.

— Te-am căutat și ieri...
— Oi fi fost plecat
— Da, erai plecat. Am venit,

de obicei, să comanzi marfa. Dar ieri 
nu te-am găsit, iar azi n-am la 
mine formulare de comandă. Poate 
trec mîine (sau poimîine, răspoimii- 
ne... ce contează 7 7 — n.n.)...

Acestea fiind zise, omul dă să ple
ce. dar brusc se răzgîndește :

— Sau mai bine, stai, am o idee. 
Hai să-tî trec comanda pe peticul 
ăsta de carton. Pe urmă văd eu 
ce fac. Uite, adaugă el scoțînd Ia 
iveală niște situații statistice, asta e 
marfa. Avem făină. Cită iei 7 Con
serve. Cite 7 Așaaa... „Lacrima Cristi" 
iei 7
— Ce este aceea „Lacrima Cristi" 7
— Vin, ce să fie 7

— Nu iau. că nu-1 cunosc.
Participam, întîmplător, ca martor 

ocular, la unul din cele mai importan
te acte comerciale : aprovizionarea cu 
marfă a unităților comerciale din sec
torul alimentar. Noul venit — de pro
fesie voiajor comercial, sau. cum i se 
mai spune, merceolog voiajor — își 
făcea, în numele întreprinderii co
merțului cu ridicata și în chipul 
descris mai sus, raidul diurn. Voia
jorul a plecat... Responsabilul se 
simte obligat să dea oarecari expli
cații : „Să nu cumva să vă închi
puiți, că ne bizuim prea mult pe vo
iajori. Nu. Dacă am aștepta cu 
mina în sin pină vin ei !... Noi, res
ponsabilii, avem strînse legături 
depozitele. Contacte directe.

— Atunci de ce nu renunțați 
serviciile voiajorilor ?

— Nu pot să mă pronunț...
Nu apucă bine să iasă din unitate 

voiajorul și sosește altă persoană : 
„E merceologul trustului". O scurtă 
paranteză : fiecare întreprindere cu 
ridicata de produse alimentare are 
în soldă cîțiva voiajori-merceologi ; 
fiecare trust, organizație comercială 
specializată, organizație comercială 
mixtă dispune la rîndul ei de alți 
cîțiva merceologi ; fiecare direcție 
comercială are și ea cîțiva merceo
logi numiți dispeceri. Uneori lu
crurile se întîmplă cam așa : plea
că din unitate voiaiorul-merceolog. 
vine, cum am arătat, merceologul- 
merceolog ; pleacă acesta din urmă, 
vine... unul dintre merceologii-dis- 
peceri. El cu ce se ocupă 7 Tot cu 
controlul, cu aprovizionarea, cu de
servirea. Pleacă merceologul-dispe- 
cer, .vine inspecția comercială, care... 
controlează exact ce controlaseră 
ceilalți : dacă localul e curat, bine 
aprovizionat și altele ; pleacă inspec
ția comercială, vine inspecția sani
tară care... controlează dacă locălul 
e curat ; pleacă inspecția sanitară, 
vine controlul obștesc însărcinat cu 
un control general ; pleacă controlul 
obștesc.-Practic, 
tuturor acestor 
nu prea există 
lumea controlează 
trolează, „îndrumă și aprovizionează" 
magazinul sau localul.

Să revenim însă Ia merceologi. 
Am avut discuții ample cu o parte 
din cei (de toate categoriile) aflati 
în Bacău. Am solicitat și opinia 
unor directori de organizații comer
ciale. Și-au spus părerea la o „masă 
rotundă", organizată ad-hoc, Con
stantin Ciută* și Constantin Nistor, 
merceologi la O.C.L. Alimentara ; 
Aurica Eptatiade, Iancu Rubin și 
Ion Neagu de la O.C.L.-Industrial ; 
Ion Hărdălău de la T.A.P.L. ; Solo
mon Isac și Emilian Crîșmaru de la 
direcția comercială ; directorii di
recției comerciale, directorul trustu
lui local... Tema discuției : Cu ce 
se ocupă, mai precis... merceologii 7

— Ne ocupăm, spunea unul din
tre ei — de o mulțime de lucruri: 
de aprovizionare, de curățenie, asis
tăm la deschiderea localurilor (7 !), 
observăm dacă prețurile sînt afișate, 
dacă se realizează o bună deservire, 
care este ținuta vînzătorilor de 
raft, 
raft, dacă toate mărfurile existente 
in depozitul de mină sînt expuse, 
participăm la inventare, la contrac
tări, la recepționarea mărfurilor...

Să încercăm o sistematizare :
A Merceologii se ocupă de apro

vizionare. Dar am văzut că aprovi
zionarea o hotărăsc și o pecetluiesc 
voiajorul furnizorului, împreună cu 
responsabilul.

A Toți merceologii „se ocupă" de 
problema diversificării. Și ? La cel 
mai mare local din oraș, și la altele, 
meniul e neschimbat cu lunile, pare 
bătut în cuie.

• Merceologii se ocupă de cură
țenie... Sute de inspectori comerciali 
și sanitari sînt plătiți special pen
tru a se ocupa de curățenie. La fel 
ca șl inspecția sanitară.

• Merceologii se ocupă de afișa
rea prețurilor. Dar dacă un inspector 
comercial găsește marfa fără preț, 
amendează responsabilul pe loc.

• Merceologii se ocupă de recep- 
ționarea mărfurilor. Ar trebui, dar 
de unde să știe ei cînd vine marfa în 
magazinul X ? Șl dacă ar ști, 
ar putea fi prezențl la toate ma
gazinele deodată 7

A Merceologii contribuie la Inven
tarieri. Un participant la „masa ro
tundă" organizată de noi spunea : 
„Sectorul meu este alcătuit din 120 de 
unități comerciale ; se fac trei in
ventare pe an ; 3 x 120 — 360. Dacă 
fiecare inventar ține o zi...“.

cu

la

între îndatoririle 
organe de control 
delimitare. Toată 

și iar con-

la 
cum este aranjată marfa în

Argeș, lacurile Capitalei, Delta Du
nării au fost dotate cu creații ale 
meșterilor transilvăneni, cu mii de 
ambarcații. La cele peste o mie patru 
sute de bărci, trebuie însă să adău
găm numeroase specii de articole 
sportive. Numai într-un singur an, 
au fost fabricate și au plecat la 
export cincizeci de mii de săniuțe. 
Scliiurile din Reghin rivalizează cu 
cele străine și mărcile Start. Alb- 
Start, Turist, Campion au început 
să se remarce pe pîrtiile internațio
nale.

„STEAGUL ROȘU" de fruntaș pe 
țară obținut de acest sirguincios și 
talentat colectiv pentru activitatea 
desfășurată în anul trecut încunu
nează succesele întreprinderii, care 
pregătește acum terenul pentru a 
treia etapă de dezvoltare. Vechea fa
brică urmează să fie sistematizată, 
alături de ea ridieîndu-se noi hale, 
noi secții. Intr-un răstimp extrem de 
scurt, producția de instrumente 
zicale se va dubla.

Proiectele și datele statistice des
chid cîmp imaginației. Ne dă prin 
minte să ne închipuim ansamblurile 
instrumentale pe care le-a dotat Re
ghinul. Rezultatul acestui exercițiu 
de imaginație ne duce la reprezen
tarea unor orașe cu sute de mii de 
locuitori transformate in orchestre. 
Vedem mii de bărci colorate, răspîn- 
dite, ca niște roiuri imense de păsări, 
pe suprafețele Deltei, vedem nenu
mărate aparate care au dotat mii de 
terenuri și săli de sport. Și atunci, 
cu un sentiment de adîncă simpatie, 
marcăm pe harta economică si spi
rituală a țării noastre, alături de 
marile edificii de oțel ale Porților de 
Fier, ale Galaților, ale Hunedoarei, 
ale Piteștilor, această modestă, de
licată, poetică și miraculoasă așe
zare transilvăneană, această capitală 
a lemnului de rezonanță din Car- 
pați, orașul Reghin.

mu-

Ne-am exprimat nedumerirea față 
de acest stil de muncă, supraetajat, 
după care unul 
de munca altuia, îl dublează, îl 
paradublează și 
muncă care în loc să întăreas
că răspunderile
Ne-am exprimat chiar uimirea că 
pot să facă față atîtor îndato
riri. Răspunsul a fost mai mult 
decît edificator. Reproducem cuvînt 
cu cuvînt cele spuse de merceologul 
T.A.P.L. : „Ca să facem față, ne gră
bim".

— Cum ? — am întrebat. Lucrați 
cumva și noaptea 7

— Nu. Trecem prin unități, ÎVră 
voia noastră, firește, ca un geșmoh- 
tan prin, gară...

Cu aceasta „masa noastră rotundă" 
a luat sfîrșit. Și am ajuns Ia conclu
zii, Cum se știe, geamantanul trece 
prin gară repede. Nu lasă nici o a- 
mintire, nici o urmă. Același lucru 
se întîmplă uneori și cu vizitele 
merceologilor prin unitățile de des
facere. Nu e de mirare că multe uni
tăți din Bacău au un aspect de-a 
dreptul deplorabil : lipsesc mereu din 
rețea diverse mărfuri, (Nu este, fireș
te, vorba numai de Bacău). Nimeni nu 
știe de ce. Directorii își pun speran
țele în merceologi, iar merceologii, 
„ca să facă față" unor sarcini care 
nu le aparțin, uheori nesemnificative, 
sar de la un magazin la altul. 
Iar acolo 7 Abia apucă să pună clasi
ca întrebare : „Cum merge, frații». r, 
treaba ?“. Și pleacă...

Am considerat că este oportun să 
punem întrebarea : Cu ce ar trebui 
să se ocupe merceologii 7 Iată ce 
ne spune tovarășul conf. dr. D. Dima 
de la Facultatea de comerț a Acade
miei de științe economice.

— Pe plan practic, aplicativ, activi
tatea merceologlcă nu e altceva de
cît cunoașterea relației marfă — me
diu înconjurător în legătura triun
ghiulară industrie — comerț — con
sumator. Ocupîndu-se în special ds 
circulația tehnică a mărfurilor, mer
ceologii (de calificare superioară și 
medie) nu pot face abstracție de im
plicațiile de ordin economic, social și 
psihologic ale acestei circulații. Pre
gătirea profesională asigură merceo
logilor competenta necesară în urmă
toarele domenii principale de activi
tate în comerț: studierea cererii con
sumatorilor și stabilirea necesarului 
de mărfuri pe sortimente și calitate; 
participarea activă la elaborarea și 
revizuirea standardelor de stat, a 
normelor interne ; omologarea de 
produse noi etc. ; participarea acti
vă la încheierea și urmărirea înde
plinirii stricte a contractelor econo
mice dintre întreprinderile producă
toare și întreprinderile comerțului cu 
ridicata sau dintre întreprinderile 
comerțului cu amănuntul (în spe
cial laturile tehnice) ; organiza
rea și conducerea recepției ca
litative și cantitative a mărfuri
lor, cu scopul de a asigura pă
trunderea și circulația în comerț nu
mai a mărfurilor care corespund ca
litativ prescripțiilor limitate din stan
dardele de stat, din normele interne 
etc. ; organizarea și conducerea ope
rațiunilor pentru transportarea, de
pozitarea și păstrarea mărfurilor ali
mentare în condiții optime, care să 
excludă orice degradare calitativă ; 
organizarea și conducerea laboratoa
relor de analiză a mărfii, analiza or
ganoleptică, fizico-chimică și micro
biologică a produselor alimentare și 
interpretarea științifică a rezultatelor 
analitice respective ; organizarea și 
efectuarea controlului static și dina
mic asupra proprietăților mărfurilor 
alimentare în timpul păstrării șl asu
pra agențllor mediului extern 
timpul depozitării (în mijloace 
transport și în depozit) ; îndrumarea 
profesională a altor categorii de lu
crători din aparatul tehnic al comer
țului ; cercetări științifice privind 
proprietățile mărfurilor, stabilirea 
indicilor de calitate, pierderile natu
rale, modificările suferite de măr
furi în timpul circulației lor tehnice 
etc".

Am făcut o deplasare și la Ministe
rul Comerțului Interior. Specialiștii 
de aici au în general aceeași viziu
ne ca și cei de la Academia de știin
țe economice.

Atunci de unde au apărut „sarcl- 
nile-balast" care apasă pe umerii ce
lor care, legal, ar trebui să se ocu
pe de cu totul altceva 7 Din discu
țiile avute am înțeles că „mărunțișu
rile" au apărut treptat, pe parcurs, 
însă pentru evitarea actualei stări de 
lucruri se impune în prezent 
revizuirea instrucțiunilor de prin
cipiu, elaborate cu mulți ani în urmă, 
după care lucrează în continuare 
merceologii, în pofida schimbărilor 
petrecute în comerț.

răspunde inutil
invers — stil de
le dispersează.

în 
de

Gh. GRAURI;
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Am examinat zilele trecute o si
tuație statistică întocmită de Direc
ția generală cărbune din Ministerul 
Minelor. Din cifrele și realizările 
înscrise în coloanele ei am desprins 
o serie de imagini semnificative ale 
muncii rodnice desfășurate de puter
nicul detașament al minerilor pen
tru realizarea planului pe acest an 
și a angajamentelor asumate în în
trecerea dintre organizațiile jude
țene de partid — în cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării 
țării. Ce rezultate și ce concluzii se 
individualizează din situația statis
tică amintită ? în primul trimestru 
al anului, prevederile planului la ex
tracția de cărbune au fost depășite în 
mod substanțial. S-au extras și s-au 
livrat suplimentar economiei națio
nale aproape 132 000 tone de cărbu
ne. Pe exploatări, datele sînt la 
fel de semnificative. Minerii din Pe
troșani și-au depășit planul cu circa 
4 procente, întreprinderea minieră 
Rovinari — cu 9 la sută, cea din 
Oradea cu 4,7 procente, iar între
prinderea minieră Ploiești cu 7,6 la 
sută.

Răsfoind aceeași situație statistică 
am mai reținut că, în primul trimes
tru, sporul de producție în industria 
cărbunelui s-a obținut, în mare mă
sură, prin creșterea productivității 
muncii în aproape toate exploatările 
miniere. Un asemenea rezultat are la 
bază înnoirea mijloacelor fixe, folo
sirea mai judicioasă a „zestrei" 
tehnice și a timpului de lucru. 
De pildă, exploatarea cărbunelui cu 
ajutorul combinelor de înaintare de 
tip P.K. 3, sau a celor de abataj de 
tip 1 K 52, utilizarea complexelor 
mecanizate de susținere, tăiere și 
transport de tip O.M.K.T. — care au 
înlocuit procedeele tradiționale, de 
mic randament — au generat o spo
rire a productivității muncii de la 
4—5 tone cărbune pe post la peste 
25 tone cărbune pe post. Concomi
tent, o influentă favorabilă asupra 
rezultatelor din primul trimestru a 
avut-o și aplicarea unor măsuri de 
organizare științifică a producției și 
a muncii, care au vizat, în practică, 
atît creșterea productivității muncii, 
cît și reducerea cheltuielilor mate
riale de producție. Nu întâmplător, la 
întreprinderile miniere Oradea si 
.Rovinari s-a consemnat o sporire a 
eficienței producției cu milioane si 
milioane de lei.

Avem, deci, de-a face cu realizări 
economice incontestabile. S-au epui
zat însă rezervele de creștere a 
productivității muncii ? Au fost ma
terializate, în exploatările industriei 
cărbunelui, toate măsurile capabile să 
asigure creșterea randamentului în 
folosirea mijloacelor tehnice și a 
forței de muncă, a timpului de lu
cru ? Un răspuns la aceste întrebări 
îl oferă analiza economică a nivelu
lui productivității muncii întreprinsă 
la întreprinderea minieră Motru — 
un complex de exploatări miniere ti
nere, utilate cu tehnică modernă, 
grupate la Horăști, Leurda, Ploștina 
sau la Roșiuța și Lupoaia, aflate azi 
într-un susținut proces de investiții. 
Aici, pe ansamblul întreprinderii, 
planul la producția de lignit brut 
pe primul trimestru a fost în
deplinit în proporție de 103,9 la 
sută, iar pe exploatări datele sînt 
următoarele: Horăști — la
sută, Leurda — 95 la și
Ploștina — 119 la sută. Producția su
plimentară a Ploștinei a acoperit, 
deci, minusurile celorlalte două ex
ploatări, Rezultatele minerilor de la 
Ploștina se datorează creșterii supli
mentare a productivității muncii cu 
12,6 la sută și 6,4 Ia sută în ianua
rie și. respectiv, februarie, care a 
salvat nerealizările de 4—5 procente 
la același indicator, de la minele 
Leurda și Horăști.

Cum era de așteptat, explicații 
„obiective" ale acestei situații s-au 
găsit imediat și ele ar consta în um
flarea vetrelor, în cele 5 zile decu-

plări de energie electrică la Leurda, 
în apariția presiunilor mari, din care 
cauză n-au funcționat în condiții nor
male de lucru complexele mecanice 
O.M.K.T. Nu poate fi ignorată, desi
gur, influența negativă a acestor ne
ajunsuri ; însă, manifestarea lor nu 
a fost atît de negativă asupra pro
ducției și productivității muncii, cum 
sînt tentate să justifice cadrele de 
conducere din întreprindere. Fapt 
este că nerealizările se datorează în 
primul rînd cauzelor interne, acelor 
neajunsuri subiective ce se fap sim
țite în mecanismul intim al produc
ției și care, prin acțiunea lor, coboară 
nivelul productivității muncii și îl 
mențin sub cota ce se pretinde de la 
această întreprindere minieră mo
dernă.

La I. M. Motru nu măsurile de re
dresare a situației lipsesc, ci hotărî- 
rea comitetului de direcție de aici 
de a le aplica neîntîrziat în produc
ție. Studiile de organizare științifică 
a producției și a muncii inițiate în

în întreprinderi
carbonifere

(Urmare din pag. I)

acest an vizează, în bună parte, toc
mai creșterea productivității muncii; 
dar deși a trecut un trimestru din 
acest an, ele nu s-au finalizat, fiind 
și în prezent tot în faza de intenții. 
De fapt, nici nu are cine să urmă
rească aplicarea lor. Inginerul care 
de unul singur face „organizare 
științifică" la I. M. Motru, oricît de 
binevoitor ar fi, nu are timp să se 
ocupe de aplicarea studiilor, din mo
ment ce își consumă și așa aproape 
jumătate din munca sa cu alte pro
bleme — de protecție a muncii și al
tele asemănătoare. Cît timp va mai 
subaprecia comitetul de direcție de 
aici acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii ? Factorii 
responsabili din întreprindere nu se
sizează că sub ochii lor se înregis
trează discrepante mari între nivelul 
productivității muncii atins într-o zi 
sau alta, pe schimburi și formații de 
mineri ?

In minele Motrului se constată o 
tărăgănare inexplicabilă în domeniul 
remedierii unor întreruperi acciden
tale în funcționarea utilajelor, al în
lăturării cauzelor acestora. Incercînd 
să justifice aceste neajunsuri, tov 
ing. Vasile Țeculescu, șef serviciu 
mecanic-șef la I.M. Motru, ne spunea 
că ponderea inginerilor mecanici în 
exploatările miniere este nesatisfăcă
toare. Nu am putut, însă, să aflăm 
de ce chiar aceia care își desfășoară 
activitatea aici nu se străduiesc să 
asigure exploatarea și întreținerea 
mai bună, mai rațională a utilaje
lor.

Ni s-a mai spus că o mare pro
blemă pentru întreprindere o consti
tuie procurarea pieselor de schimb. 
Din această cauză, staționarea mij
loacelor tehnice se prelungește mult, 
o perioadă care se dublează și se 
triplează chiar față de durata nor
mală. La 1 aprilie, de pildă, la aba
tajul 26 din mina Horăști s-a oprit 
combina datorită defectării pompei 
de la motorul hidraulic. Și nu exis
tau nici un fel de șanse ca acest 
utilaj să fie pus în funcțiune în cî
teva zile. Pierderea ? Numai în 24 
de ore rămîn neextrase 400 tone căr
bune.

Indiscutabil, întreprinderea are 
nevoie să fie mai susținut sprijinită 
de ministerul de resort în procurarea 
pieselor de schimb pentru utilaje. Nu 
este mai puțin adevărat ță condu
cerea I.M. Motru, „culcîndu-se pe 
laurii" unor succese, se complace u- 
neori în a tolera neajunsurile, ne

intervenind întotdeauna cu măsuri 
energice pentru folosirea integrală a 
posibilităților de creștere a produc
ției și productivității muncii. La di
recția generală de resort din Minis
terul Minelor ni s-a spus că prea des 
solicită să i se repartizeze utilaje și 
mecanisme, fără să analizeze resur
sele interne de acoperire a necesită
ților în acest sens. Este cazul stîlpilor 
de susținere hidraulică care — după 
părerea ing. Răzvan Gheată, șeful 
serviciului tehnic din Direcția gene
rală cărbune a Ministerului Minelor 
— sînt disponibili la exploatarea din 
Leurda, dar nu sînt folosiți la cea 
din Horăști. în acest fel, o impor
tantă cantitate de forță de muncă 
este sustrasă de la lucrările de îna
intare în abataj și utilizată pentru 
remedierea unor deficiențe de susți
nere, datorită presupusei lipse a 
stîlpilor hidraulici de rezervă. A 
stîlpilor care la exploatarea Leurda, 
după cum spuneam, sînt disponibili.

Am mai reținut încă un fapt, care 
influențează negativ asupra nivelului 
productivității muncii: deficiențele 
în respectarea programului de lucru 
și desele absențe nemotivate. Numai 
în primele 2 luni ale acestui an s-au 
înregistrat peste 22 000 ore absențe 
nemotivate, din care un cuantum 
însemnat a fost generat de întîrzierl. 
Aceasta și ca urmare a transportu
lui defectuos al „navetiștilor" efec
tuat de întreprinderea interjude
țeană de transporturi auto pe ruta 
Turnu Severin-Tîrgu Jiu. Cum pre
zența la program a celor ce lucrează 
la Motru depinde de modul în care 
se desfășoară transportul, se impun 
măsuri hotărîte pentru respectarea 
orarului curselor.

Din cele consemnate în rîndunle 
de față se constată că în exploată
rile miniere din Valea Motrului sînt 
încă mari rezerve de creștere a pro
ductivității muncii. Atît conducerea 
1. M. Motru, cît și forul de resort 
sînt datoare să facă totul pentru în
lăturarea deficiențelor semnalate, 
care sînt proprii șl altor exploatări 
miniere — printre care I.M. Cîmpu- 
lung Muscel. Printr-un sprijin mai 
substanțial din partea ministerului, 
acordat sistematic și la fața locului, 
fiecare exploatare și întreprindere 
minieră poate să realizeze impor
tante salturi în creșterea producti
vității muncii — indicator esențial al 
eficienței activității economice.

P. DANESCU

Județul Tulcea dispune 
de o suprafață agricolă 
care însumează 340 00C de 
hectare Datorită așezări) 
lor, mai mult de 20 la 
6ută din terenuri sînt 
supuse inundațiilor, iar 
pe 30 Ia sută este a- 
vansat fenomenul de ero
ziune. La toate acestea 
trebuie adăugat și faptul 
că majoritatea suprafețe
lor suferă de lipsa apei. 
In asemenea condiții, 
sporirea producției agri
cole depinde, în mod 
hotărîtor, de lucrările de 
îmbunătățiri funciare care 
să permită valorificarea 
rațională a terenurilor.

Preocupări, proiecte 
pentru desfășurarea unor 
asemenea acțiuni există 
de multi ani. Suprafe
țele irigate ajunseseră în 
toamnă la 14 500 hec
tare. Pe 5 432 hectare 
de teren s-au realizat 
lucrări 
combaterea 
lului. Unele 
agricole, 
asigurat 
necesară, 
terenurile 
mănatul culturilor în fî- 
șii, lucrare care se ex
tinde acum, în primăvară, 
pe toate cele 7 000 de 
hectare prevăzute în pla
nurile de producție. Prin 
acțiuni 
au fost 
curînd, 
hectare 
zona 
Aici 
acesta lucrările de dese
care, iar în 1970 toată 
suprafața va fi cultivată. 
Intr-o recentă plenară a 
Comitetului județean de 
partid Tulcea s-a ana
lizat stadiul lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare. 
Concluzia la care s-a a- 
juns este că rezultatele 
de pînă acum sînt sub 
posibilități și neînsem
nate în raport cu fon
durile cheltuite. Care sînt 
cauzele 7

An de an, întreprinde
rile agricole de stat și 
cooperativele agricole 
și-au stabilit planuri 
mici, cu mult sub posi
bilitățile pe care le 
veau, pentru lucrările de 
îmbunătățiri funciare. 
Așa se face că în a- 
cest județ, puternic bm- 
tuit de secetă, dar care 
dispune de multe surse 
de apă și forță de mun
că, terenurile amenajate 
pentru irigație nu ating 
decît 4,3 la sută din su
prafața arabilă. Situația 

este mai bună nici

14 500
5 432 
s-au 

complexe pentru 
eroziunii so- 

cooperative 
cărora li s-a 

și documentația 
au executat, pe 

în pantă, se-

intercooperatiste 
îndiguite, de 

circa 1 435 de 
de teren în 

Ostrov-Pecineaga. 
vor continua anul

a-

în ce privește combate
rea eroziunii. Ogașele șl 
ravenele se întind pe o 
lungime de peste 425 de 
km, iar stingerea lor 
necesită acum împăduriri 
pe o suprafață de a- 
proape 1 600 de hectare.

Lucrul cel mai grav 
pare să fie însă faptul 
că s-au consumat inves
tiții apreciabile pentru 
îmbunătățiri funciare, dar 
care nu au dus la ob
ținerea rezultatelor scon
tate. Lucrările au fost 
concepute și executate

mele de desecare din 
incintele îndiguite reali
zate în județ nu este 
pus la punct. întrucît 
pe unele din aceste 
suprafețe, la Dăieni, Gîr- 
liciu, — 
liu. 
și ! 
din 
fenomenul 
s-a 
prezent, în județul Tul
cea, circa 2 000 hectare. 
Numai la cooperativa a- 
gricolă din Sarinasuf au

, Turcoaia,
Măcin 

irigații, 
nou

Carca- 
făcut 

apărut 
iar

s-au 
au 

mlaștini, 
de sărăturare

extins, afectînd în

s-au cheltuit vreo două 
milioane de lei pentru 
lucrările de irigații, dar 
stația de pompare, da
torită amplasării ei gre
șite chiar 
a ajuns 
Iul apei, 
cît ca 
I.F.A.A., 
I.A.S., U.J.C.A.P.-ul 
rurile lor superioare să 
revadă cu atenție lucră
rile executate pentru a 
se putea trece la refa
cerea lor și să vegheze 
ca aceasta să se facă

prin proiect, 
deja sub nive- 
Nu cămine de- 
DIFOT, IPIF 
Trustul zonal 

și fo

în județul Tulcea
■r

ODISEEA LUCRĂRILOR
DE IMBUNĂ TĂ ȚIRI

FUNCIARE
necorespunzător. După cum 
ne spune ing. Emil Cu- 
bleșan, vicepreședinte al 
Consiliului popular jude
țean, greșeala constă în 
faptul că nu s-au fă
cut proiecte complete 
pentru toate lucrările ne
cesare : îndiguiri, dese
cări, organizarea terito
riului și irigații. Se fac 
îndiguirile pentru 
desecarea să fie 
nată cîte 5—7
zile. în continuarea 
crărilor se vine cu alte 
proiecte, care nu se 
mai potrivesc cu primele 
și munca trebuie luată 
de la început. Ing. E- 
nache Sîrbu, secretar ge
neral la Consiliul Supe
rior al Agriculturii, arată 
că în această zonă nu 
s-au întreținut sistemele de 
desecare și de aceea s-au 
degradat. Se apreciază 

nici unul din siste-

terito-

ca apoi 
tărăgă- 
ani de 

lu-

E®

fost sărăturate 400 d» 
hectare.

Unele cooperative agri
cole, arăta ing. Constan
tin Cîrjan, 
Uniunii 
se află 
că nu-și 
vestițiile 
le 
pentru 
ziunii solului, 
recoltele obținute pe 
renurile respective 
mici. Orezăriile, 
exemplu, nu produc 
30 la sută din cantita
tea scontată. La Carca- 
liu sînt 700 de hec
tare îndiguite unde nu 
s-a irigat nimic. Nici sis
temul de irigații amena
jat mai de mult la Pe- 
cineaga nu dă rezultate, 
din cauza aplicării gre
șite a proiectului de exe
cuție. La cooperativa a- 
gricolă Luncavița

președintele 
județene Tulcea, 
acum în situația 
pot amortiza in- 
făcute cu lucrări- 

de irigații sau cele 
combaterea ero- 

deoarece 
te- 

sînt 
de 

nici

cu simț de răspundere. 
Unele acțiuni au și în
ceput. In incintele ore- 
zăriilor de la coopera
tivele Măcin, Jijilia, Tra
ian și altele urmează ca, 
în cîteva zile, să fie ter
minată reprofilarea șl 
despotmolirea canalelor, 

în județul Tulcea există 
posibilități 
suprafeței 
defrișarea 
ca perdele 
arborele, 
pilor 
Anul 
în folosință 500 de 
tare din asemenea 
nuri, ceea ce, după 
cierea 
puțin, 
multe 
cole, i 
Valea 
Teilor, 
Sabangia, Enisela, Ciucu- 
rova sau întreprinderile

agricole de stat Chilia, 
Casimcea, Rahmanu, își 
tot propun să întreprindă 
acțiuni de defrișare, dar 
le amînă de la un an la 
altul. La I.A.S. Ghecet, 
de pildă, pe 115 hectare 
din cel mai bun teren 
sînt depozitate 
scoase din baltă.
500 de hectare 
fost terminate la 
lucrările de desecare, iar 
pe alte 500 de hectare — 
cele de destufizare. Deci, 
peste 1100 de hectare te
ren fertil care nu se 
cultivă. Suprafețe în
semnate de teren se iro
sesc datorită creării de 
drumuri paralele, făcute 
în special de tractoriști, 
amplasării dezordonate a 
sectoarelor 
centrelor
Este o situație care tre
buia grabnic lichidată. 
Dar la ora actuală, din 
cele 78 de cooperative a- 
gricole din județ numai 
29 dispun de proiecte de 
organizare a teritoriului. 
La 37 de unități acestea 
au devenit, prin înve
chire, inutilizabile. Nici 
în acest an însă DIFOT- 
Constanța nu poate asi
gura proiectele pentru 
toate unitățile agricole 
din județul Tulcea.

La Indicația comitetu
lui județean de partid, 
colective de studiu, for
mate din 
partid și 
liști, au 
ună cu 
tăților 
mele folosirii 
pămîntului. 
bilit și un 
măsuri care, 
indicatorii 
sta* 
în

cioturi 
Pe alte 
nu au 

timp

zootehnice, a 
gospodărești.

de sporire a 
arabile prin 

unor terenuri 
și pilcuri de 

astuparea gro- 
răzoarelor etc.și

trecut au fost date 
hec- 
tere- 
apre- 

este 
zile, 

agri-
specialiștilor. 
De ani de 
cooperative 

cum sînt cele din 
Nucarilor. Valea 

, Fîntîna Mare,

activiști de 
de stat, specia- 
cercetat, împre- 

conducerile unl- 
agricole, proble- 

judlcioase a 
A fost sta- 

sistem de 
coroborat cu 
planului de 

— conform cărora 
următorii cinci ani 

în județul Tulcea se vor 
amenaja 
mai mult de 
hectare — formează ca
drul mobilizator de ac
țiune pentru toate orga
nele cărora le revin 
cini de proiectare, 
tență tehnică, 
întreținere și 
a lucrărilor, 
obiectivelor 
pentru anul 
în plină desfășurare. Or
ganele locale de partid 
sînt hotărîte, după cum 
a reieșit și din plenara 
amintită, să nu mai per
mită în viitor repetarea 
odiseei din anii trecuțl 
în realizarea 
de îmbunătățiri

Ion CIUCHI 
corespondentul

pentru irigații 
10U 000 de 

formează

sar- 
asis- 

execuție, 
exploatare 
Realizarea 
prevăzute 
curs este

lucrărilor 
funciara.

„Scînteli*

SA-L FOLOSIM GOSPODĂREȘTE!
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Uzina de pompe-Bucureșțj a fost dotatâ recent cu noi strunguri moderne, cu 
comandâ numerică
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Timp excelent pentru toate lucrările agricole

în cadrul teleconferinței, care a 
avut loc luni după amiază la Consi
liul Superior al Agriculturii, cele 
mai multe județe au confirmat că, 
datorită timpului frumos, se poate 
lucra intens la cîmp. S-a dat, de a- 
semenea, indicația ca toate mijloace
le să fie utilizate la maximum în ve
derea grăbirii lucrărilor, iar semă
natul porumbului să se facă în limi
tele timpului optim.

Pentru a confirma sau infirma cele 
relatate la teleconferință privind 
mersul lucrărilor agricole de sezon, 
am ales două județe așezate la ex
tremitățile țării: Botoșani, la nord
și Constanța, la sud. Dacă Ia Boto
șani trebuie să se Insămînțeze de 
urgență culturile timpurii, la Con-

deosebit de pregnante în cazul 
fabricii de var, recent pusă în func
țiune la Combinatul siderurgic Ga
lați. La cele două cuptoare ale ei, 
probele tehnologice au durat 45 de 
zile și, respectiv, 58, față de 90 de 
zile, cît stabilea proiectul. Deși în 
tot acest timp au apărut unele defi
ciențe de concepție constructivă a 
cuptoarelor, ca și a altor instalații, 
acestea nu au fost remediate în in
tervalul prevăzut pentru probele teh
nologice. Și, totuși, s-a raportat că 
instalațiile respective au fost date 
în exploatare înainte de termen. In 
prezent, ele nu funcționează în con
diții optime și provoacă mari 
neajunsuri în desfășurarea activității 
unor compartimente de producție ale 
combinatului.

Planul de producție al noii fa
brici pe trimestrul I a.c. nu a fost 
realizat decît într-o proporție re
dusă, ceea ce a determinat condu
cerea combinatului să achiziționeze 
restul de var de la alți furnizori. Ast
fel, numai în lunile ianuarie și fe
bruarie a.c. au fost aduse, cu camioa
nele de la Bicaz, peste 5 600 tone var, 
ceea ce a suplimentat cheltuielile de 
producție ale combinatului cu circa 
2,9 milioane lei. Totodată, folosirea 
incompletă a capacităților de produc
ție la noua fabrică a generat crește
rea apreciabilă a prețului de cost al 
varului obținut aici. Specialiștii fa
bricii susțin că defecțiunile amintite 
puteau fi remediate, dacă se acorda 
atenția cuvenită probelor tehnologi
ce. De altfel, în ultimul timp, s-au 
făcut propuneri concrete de înlătu
rare a neajunsurilor. Nu înțelegem

cum de a fost posibil să se tolereze 
atît de mult această stare de provi
zorat în funcționarea fabricii. Pe u- 
merii conducerii combinatului, ca 
beneficiar al acestei investiții, apa
să o mare răspundere: nu numai 
faptul că s-au eludat datele proiec
tului cu privire la durata și modul 
de desfășurare a probelor tehnolo
gice, dar s-a manifestat și tendința 
raportărilor neîntemeiate cu privire 
la darea în exploatare a noilor in
stalații.

Similar s-au petrecut lucrurile și 
la uzina „Republica" din Capi
tală. Aici, la începutul lunii iu
lie 1968, a fost pus în funcțiu
ne laminorul de 6 țoii. Probele teh
nologice, care în mod necesar tre
buiau să dureze 90 de zile, au fost ex
pediate în numai 3—6 zile, iar la u- 
nele sectoare ale fluxului nici nu 
s-au mai executat. Lunile care au ur
mat punerii în funcțiune au adus 
mari necazuri colectivului uzinei. Nu
meroasele avarii survenite ulterior la 
utilaje, ca și desele opriri impuse de 
reglajele care nu s-au efectuat în 
timpul probelor tehnologice au pre
judiciat realizarea planului uzinei 
Ia toți indicatorii. Nici conducerea 
uzinei și nici forul de resort din Mi
nisterul Industriei Metalurgice nu 
au dovedit exigență față de neajun
surile ivite în funcționarea acestei, 
capacități de producție și — cu toate 
că unele din ele au fost remediate — 
în prezent se mai 
superficialității în 
investiții.

Deficientele care
terea probelor tehnologice în afara 
fluxului normal al realizării unei in
vestiții nu acționează, totuși, ca niș-

te forțe oculte. Ele se datorează u- 
nui șir de cauze de ordin subiectiv, 
printre care unele neajunsuri ce se 
mențin . în asigurarea ritmică a utila
jelor tehnologice. Faptul că nume
roase și dintre cele mal importan
te mașini și utilaje se contractează 
la întîmplăre, fără a se ține seama 
de graficul de execuție a lucrărilor 
— ca în cazul întreprinderii textile 
„Tîrnava" din Mediaș — sau că fur
nizorii nu își respectă uneori pro
priile angajamente contractuale — 
cum s-a petrecut la laminorul de 6 
țoii de la uzint „Republica" din 
Capitală — determină, în cele din 
urmă, suprimarea probelor tehnolo
gice și, în cea mai bună situație, 
diminuarea duratei lor.

Abuzurile în acest domeniu se 
datoresc și constructorilor. La unii 
constructori este înrădăcinată con
cepția eronată că punerea în funcțiu
ne a noilor capacități echivalea
ză, în fapt, cu 
cuției lucrărilor 
Ca urmare, ei 
crările pînă „în
noul obiectiv trebuie să intre în ex
ploatare, ignorînd premeditat efec
tuarea probelor tehnologice. La tur
nătoria de piese din oțel și fontă 
electrică de la Uzina de mașini 
grele din București, de exemplu, cu 
zece zile înainte de termenul de in
trare în funcțiune a secției mai era 
încă de executat un important volum 
de lucrări de izolații și construcțil- 
montaj la diferite cuptoare. Intr-o 
atare situație, probele tehnologice 
care trebuiau să dureze 3 luni au fost 
terminate în numai 8 zile, ceea ce a 
generat consecințe nefavorabile asu
pra funcționării ulterioare a noii

terminarea exe- 
șl a montajului, 

eșalonează lu- 
ultima oră", cînd

resimte influența 
realizarea acestei

favorizează scoa-

capacități de producție, de la care 
economia națională așteaptă impor
tante efecte pozitive.

Cum se știe, însă, probele tehno
logice sînt ocolite chiar din dispozi
ția unor beneficiari și titulari de in
vestiții, care, în goana după publi
citate și succese de paradă, cer pu
nerea în funcțiune a noului 
„în avans" față de termenul 
cat. Desigur, orice cîștig de 
terminarea unei investiții 
folosul economiei naționale, 
neficiază mai repede de producția și 
acumulările preconizate să se obțină 
de pe urma fondurilor investite. 
In cazurile în care însă nu se 
respectă rigorile execuției ireproșa
bile a lucrărilor, eventualul cîștig de 
eficiență se dovedește a fi, în reali
tate, o pierdere. Așa s-a procedat la 
laminorul de 6 țoii de la uzina „Re
publica" din Capitală. Cu „surle și 
trîmbițe", conducerea întreprinderii 
a anunțat punerea în funcțiune, cu 
5 zile mai devreme, a laminorului, 
deși probele tehnologice fuseseră 
practic suprimate. Consecințele s-au 
văzut. Iată de ce asemenea manifes
tări păgubitoare trebuie să fie com
bătute cu toată fermitatea de organe
le în drept. Darea în funcțiune a u- 
nul nou obiectiv productiv nu poate 
și nu trebuie să fie considerată, sub 
nici un motiv, ca un act în sine, 
ca o simplă raportare statistică, ci ca 
un moment final, decisiv în procesul 
de realizare a investițiilor.

Am insistat asupra necesității de 
a nu se admite nici un rabat la 
efectuarea probelor tehnologice, gîn- 
dindu-ne la numărul mare de obiec
tive șl capacități de producție care 
urmează să intre în funcțiune în tri
mestrul II și în perioadele următoare

obiectiv 
planifi- 
timp în 
este în 
Ea be-

din acest an. Promovarea nemeritată 
a acestui „examen", fără ca totul Bă 
fie pus la punct, nu mai poate fi ac
ceptată. înainte de toate, este 
stringent necesar ca titularii de 
investiții și beneficiarii noilor în
treprinderi productive să veghe
ze ca toate lucrările de con- 
strucții-montaj să fie executate 
în condiții calitative ireproșabile, iar 
rodajul mecanic al utilajelor să se 
desfășoare cît mai bine. O maximă 
atenție trebuie acordată, apoi, pro
belor tehnologice. Cu acest prilej se 
impun înlăturate toate deficiențele de 
ordin tehnic și constructiv ce pot a- 
pare. Cuvîntul de ordine trebuie să 
fie : nimic să nu mai influențeze ne
gativ buna funcționare a instalațiilor 
după punerea lor în exploatare. Pen
tru aceasta, specialiștii propun ca 
organele centrale, în cadrul terme
nului final de punere în funcțiune a 
noilor obiective șl capacități de pro
ducție, să stabilească și un altul — de 
asemenea obligatoriu — privind data 
terminării lucrărilor de construcții- 
montaj, în raport de care construc
torul și montorul să-și eșaloneze di
feritele faze ale execuției, inclusiv 
etapa probelor tehnologice.

Orice lucru la vremea lui, glăsu- 
îește un înțelept dicton popular. Or, 
vremea probelor tehnologice este 
înainte de intrarea în funcțiune a 
noilor capacități de producție ! Toc
mai în această etapă esențială a fi
nalizării investițiilor trebuie să se 
dea dovadă de maximum de exigență 
și răspundere, pentru că — așa cum 
s-a dovedit în practică — orice gra
bă, orice improvizație constituie apoi 
sursa unor serioase greutăți în atin
gerea în scurt timp a parametrilor 
tehnico-economici proiectați.
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stanța, ținînd seama că solul s-a 
încălzit, se poate trece la semănatul 
porumbului. Cum se prezintă situa
ția ?

în ultimele zile, ogoarele județu
lui Botoșani, cuprinse între Lunca 
Prutului și Valea Șiretului, au înce
put să cunoască freamătul muncii 
mecanizatorilor și țăranilor coopera
tori. La Vorona, Unțeni, Călărași, 
Todireni, Flămînzi, Frumușica, pes
te tot, sute de tractoare și atelaje se 
aflau în cîmp, la arături și însămîn- 
țări. La cooperativa din Unțeni, de 
pildă, au fost deja însămînțate pri
mele 18 ha cu ovăz, la Frumușica — 
15 ha cu mazăre, iar la cooperati
vele agricole din Tudora și Todireni, 
prin comasarea a 16 tractoare, s-a 
reușit ca, într-o singură zi, să fie pre
gătită pentru însămînțări o suprafa
ță de 50 ha. In cele mai multe locuri 
s-a lucrat intens atît duminică, cît 
și luni. La cooperativa agricolă din 
Gorbănești s-au plantat 60 ha cu car
tofi. O dovadă a intensificării lucră
rilor din campania agricolă de pri
măvară o constituie faptul că, în nu
mai trei zile, pe terenurile cooperati
velor agricole din județul Botoșani 
au fost însămînțate 2 500 ha cu lucer
na, sfeclă de zahăr, floarea-soarelui, 
mac și mazăre.

în sud, lucrările sînt mai avansa
te. în județul Constanța, de exemplu, 
pînă în seara zilei de 13 aprilie, se 
însămînțaseră 88 971 ha din totalul de 
97 845 ha prevăzute a se realiza la 
această dată. Este vorba de culturile 
din epoca I, inclusiv floarea-soare
lui. Au terminat însămînțările coope
rativele agricole din raza de activi
tate'a I.M.A, Cobadin, Topraisar, 23 
August, Mihai Viteazul, Pantilimonu 
și Albești.

Pe ogoarele I.A.S. Agigea se lu
cra, ieri 14 aprilie, intens la semăna
tul ultimelor suprafețe cu floarea- 
soarelui. întrucît temperatura din 
sol s-a ridicat, în ultimele zile, la 
12 grade, după cum ne-a spus teh
nologul șef al întreprinderii, ing. 
Paul Giurcan, pe 15 aprilie urmează 
să se înceapă semănatul porumbului. 
O parte din teren este pregătit. Luni 
se făcea reglarea celor 7 semănători 
care vor fi folosite în două schim
buri. Se lucra intens și pe terenurile 
cooperativei agricole Techirghiol. 
„Astăzi, luni, ne-a spus ing. Con
stantin Stănescu, terminăm semăna
tul florii-soarelui și apoi începem la 
porumb. Avem pregătit tot terenul". 
Am aflat că mecanizatorii secției a 
7-a a I.M.A. Valul Traian au lucrat 
și duminică cu două tractoare la se
mănatul florii-soarelui, iar luni au 
ieșit în cîmp pe la 6,30 dimineața. 
Două tractoare semănau în continua
re floarea-soarelui, iar restul erau la 
pregătitul terenului.

Atît în județul Botoșani, cît și la 
Constanța, ținîndu-se seama că timpul 
este foarte frumos, este necesar să 
fie folosit din plin pentru grăbirea 
semănatului. Se constată că în unele 
locuri, lucrările de sezon nu și-au 
găsit cadența normală. în județul 
Botoșani, aceasta se datorește unor 
defecțiuni care trebuiau înlăturate 
în perioada lungă de așteptare de 
pînă acum. Astfel, la cooperativa a-

gricolă din Broscăuți, mașinile SPC- 
6, trimise de către I.M.A. Dorohol 
descompletate, nu au fost puse la 
punct decît după intervențiile repe
tate ale Direcției agricole județene. 
Tot la această unitate se tărăgănează, 
așa cum s-a putut constata în cursul 
zilei de luni, instalarea unei cisterne 
pentru carburanți. Pe de altă parie, 
la_ tractoarele secției Arborea, aparți- 
nînd I.M.A. Bucecea, după primele 
zile de lucru se înregistrează defec
țiuni, iar pentru înlăturarea lor, se 
acționează încă greoi. Ritmul lent 
al lucrărilor din unele unități agri
cole ale județului Botoșani se dato
rește și altor cauze. La coopera
tiva agricolă din Viișoara, de 
pildă, deși membrii consiliului 
de conducere vin la secția de 
mecanizare la ora 5 dimineața, 
șeful acestei secții (Aurel Turcanu) 
și chiar unii tractoriști ca Vasile 
Melniceanu și Aurel Ilaș vin cu 2—3 
ore mai tîrziu. După raidul între
prins prin unitățile amintite, aceste 
constatări au fost aduse la cunoștință 
și tov. ing. Liviu Mihailovici, direc
torul Direcției agricole județene. In
terlocutorul nostru a promis că în 
cîteva zile neajunsurile semnalate 
vor fi remediate, iar lucrările din 
actuala campanie agricolă vor Intra 
pe făgașul normal. Se pune între
barea : cînd se va realiza acest lu
cru 1 Să nu fie prea tîrziu.

Neajunsuri de asemenea natură se 
întâlnesc șl în județul Constanța. 
„Sînt în cîmp 18 tractoare — afirma 
tov. Nicolae Onica, șeful secției de 
mecanizare nr. 6 a I.M.A. Valul Tra
ian, care servește cooperativele a- 
gricole Agigea și Viile Noi. Din 24» 
ha la ambele cooperative, am semă
nat 135 ha cu floarea-soarelui șl în 
următoarele două zile vor fi gata și 
restul". împreună cu inginerul Con
stantin Timirgazin, de la cooperativa 
Agigea, am constatat că mașina 
SPC-6 care trebuia să tnsămînțeza 
floarea-soarelui se defectase de du
minică de la ora 9 și luni la ora 11 
încă nu ieșise în cîmp. Celelalte 
"ractoare s_au deplasat în cîmp între 
7,30—8, dar nici după această oră nu 
au lucrat. Unul din tractoare, care 
se afla la discuit, avea radiatorul 
spart. Cauze asemănătoare au făcut 
și fac și în alte locuri să se lucreze 
cu randament scăzut. Așa se face că 
în cooperativele agricole din raza 
întreprinderilor pentru mecanizarea 
agriculturii Ostrov și Adamclisi s-a 
realizat, pînă acum, numai 34 Ia sută 
din suprafețele cu floarea-soarelui, 
iar în cele ale I.M.A, Băneasa — nu- 
mai 47 Ia sută.

întrucît timpul s-a încălzit brusc, 
iar semănatul diferitelor culturi s-a 
suprapus, este necesar ca, în aceste 
zile, toate mijloacele să fie folosite 
cu randament maxim. Pentru aceasta 
se cere ca defecțiuni tehnice și orga
nizatorice de felul celor relatate mai 
sus să fie înlăturate cu operativitate, 
astfel îneît semănatul și celelalte lu
crări agricole de sezon să se desfă- 
șoare din plin.

I. MANEA 
C. ION j
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lujul își înscrie pe 
cartea de vizită — 
ca o trăsătură 
distinctivă, meni
tă să-i contureze 

pregnant personalitatea — 
și titlul de puternic centru 
universitar conferit de cei 
aproape 13 000 de student! 
ai cursurilor de zi, români, 
maghiari, germani, uniți 
prin idealurile comune ale 
slujirii patriei socialiste, 
îndrumați cu dăruire și 
competență de aproape 1 800 
de cadre didactice.

în centrul universitar 
Cluj se desfășoară o boga
tă activitate instructiv- 
educativă, se formează ge
nerații de specialiști cu o 
temeinică pregătire profe
sională, cu un larg orizont 
politic. Studențimea clu
jeană, asemeni întregii 
noastre studențimi, se re
marcă prin responsabilita
tea cu care își îndeplinește 
principala sa îndatorire — 
învățătura, prin atitudinea 
sa activă, militantă, prin- 
tr-o participare entuziastă 
la viata social-politică a 
țării, integrîndu-se, astfel, 
organic preocupărilor ma
jore ale oamenilor muncii 
din patria noastră.

Catedrele din 
tul superior se 
competența și 
unor profesori 
experiență didactică, 
ruiți cu pasiune operei de 
formare și educare a noi
lor generații de 
tuali.

în activitatea complexă 
ce se desfășoară 
tutiile de învățămînt supe
rior, un rol important re
vine organizațiilor de partid 
care, prin abordarea pro
blemelor fundamentale ale 
învățămîntului, prin expe
riența acumulată în munca 
politică, în educarea comu
nistă a studențimii, în con
ducerea și îndrumarea or
ganizațiilor U.T.C. și aso
ciațiilor studenților, a or
ganizațiilor sindicale, prin 
sprijinul și colaborarea tot 
mai rodnică cu conduceri
le facultăților și institute
lor, și-au dobîndit un în
dreptățit prestigiu și auto
ritate în rîndul corpului 
profesoral și al studenților, 
își îndeplinesc cu succes 
misiunea ce le revine în 
organizarea, conducerea și 
îndrumarea întregii activi
tăți politice și obștești, șe 
afirmă ca organizații de 
partid puternice, cu pro
fundă influență în rîndul 
«olectivelor universitare.

„în rîndul cadrelor di
dactice din centrul nostru 
universitar — ne spunea 
tovarășul Grigore Drondoe, 
secretarul Comitetului de 
partid pe centrul univer
sitar — există puternic 
consolidată convingerea că 
o condiție esențială a 
dezvoltării materiale și spi
rituale a societății noastre 
este perfecționarea continuă 
a învățămîntului, ridicarea 
lui Ia nivelul actualei eta
pe a desăvîrșirii construc
ției socialiste. Cu o aseme
nea perspectivă clară a 
muncii, am considerat ne
cesar ca pe agenda de lu
cru a organizațiilor de par
tid din institutele de în
vățămînt superior clujene, 
să se afle probleme majo
re, fundamentale pentru 
bunul mers al procesului 
de învățămînt".

Cum era firesc, un loc 
important, domeniul prin
cipal spre care și-au în
dreptat atenția organizațiile 
de partid a fost acela al 
muncii de instruire șî edu
care a studenților — sarci
nă fundamentală în învă
tămîntul superior. Au fost 
sprijinite îndeaproape, de 
către comitetele și 
rourile de partid, 
natele, consiliile profesora
le în definitivarea planu
rilor de învățămînt, a pro
gramelor de studiu, în per
fectionarea formelor mun
cii practice, în moderniza
rea și aprofundarea con
ținutului procesului de în- 
vătămînt, 
muncii 
prilejul dezbaterii 
mentelor 
perfecționarea învățămîntu
lui superior, organizate- în 
cadrul învățămîntului poli
tic, precum și în ședințe 
lărgite ale consiliilor pro
fesorale și senatelor univer
sitare numeroși comuniști, 
cadre didactice și-au spus 
părerea asupra modului 
practic de aplicare a pre
vederilor cuprinse în Di
rectivele C.C. al P.C.R., în 
Legea învățămîntului.

In activitatea consiliilor 
profesorale și senatelor u- 
niversitare, în cadrul dez
baterilor inițiate s-au ma
terializat în propuneri și 
măsuri de mare însemnăta
te experiența și competen
ța unor cadre didactice de 
mare prestigiu, dintre care 
vom aminti doar cîteva 
nume, conștienți de carac
terul limitativ al enumeră
rii : acad. Constantin Dai- 
coviclu, acad. Raluca Ri- 
pan, acad. Tiberiu Popovici, 
acad. Eugen Pora, acad. 
Stefan Peterfy, prof. Al. 
Roșea, membru corespon
dent al Academiei, prof. dr. 
docent Ștefan Pascu, recto
rul Universității, prof. Ba- 
zil Popa, rectorul Institutu
lui politehnic, prof. dr. do
cent Octavian Fodor, mem
bru corespondent al Aca,- 
demiei, rectorul Institutu
lui de medicină și farma
cie, prof. Emil Negruțiu, 
rectorul Institutului agro
nomic, prof. Liviu Comes, 
rectorul Conservatorului 
de muzică, conf. univ. Da
niel Popescu, 
stitutului de 
ce ș.a.

Dezbaterile 
Inițierea unor 
tru modernizarea 
sului de învățămînt, 

la 
Și

învățămîn- 
bucură de 
prestigiul 

cu bogată 
dă-

intelec-

în insti-

bi-
se-

în întărirea 
educative. Cu 

docu- 
cu privire la

rectorul In- 
arte plasti-

au urgentat 
măsuri pen- 

proce- 
au 

Institutul 
Institutul

făcut ca 
politehnic 
agronomic să se asigure cu 
cursuri marea majoritate a 
disciplinelor predate iar la 
Universitate să se afle în 
stadii avansate de elabora
re numeroase cursuri, au 
dus la propuneri pentru o 
eșalonare mai bună a disci
plinelor de științe sociale 
(la Institutul politehnic), la 
perfecționarea colaborării 
între conducerile institute-

lor șî facultăților și cele 
ale organizațiilor de partid, 
la statornicirea unei conlu
crări colective, 
multe facultăți.

Către sfîrșitul 
Comitetul 

universitar 
o analiză 
cerințelor

rodnice, în

lunii mar
tie partid 

a 
a 

de

tie, 
pe centrul 
întreprins 
acoperirii 
cursuri și manuale. Să men
ționăm, de asemenea, că a- 
naliza rezultatelor primului 
semestru s-a aflat pe 
dinea de 
adunări de 
meroși ani 
Facultățile 
turale, 
tematică, 
tul pedagogic, 
tutui 
tul 
marea 
denților au promovat sesi
unea de examene din iar
nă cu note bune și foarte 
bune ; cele 8 100 examene 
promovate cu 9 
aproape 10 000 
cu note de 7 și 
unea din iarnă 
nitorii pentru răspunderea 
cu care studențimea, în 
marea ei parte, privește 
pregătirea profesională. La 
nivelul centrului universi
tar există însă și o propor
ție însemnată de examene 
nepromovate sau amînate, 
ale căror cauze au fost pe 
larg evidențiate în anali
zele amintite mai sus. Este 
apreciabil faptul că nu
meroasele și prețioasele 
concluzii, desprinse cu acel 
prilej au determinat o 
seamă de măsuri practice, 
atît pe linia procesului de 
învățămînt, cît și pentru 
activitatea organizațiilor 
de partid și obștești.

or- 
zi a multor 

partid. în nu
de studii de la 
de științe na- 

fizică-chimie, ma
de la Institu- 

__ _  de la Insti- 
agronomic, Institu- 
medico-farmaceutic, 
majoritate a stu-

și 10, cele 
promovate 
8 în sesi- 
sînt defl

ceea ce privește cunoaște
rea mai in profunzime a 
problemelor care frămîntă 
studențimea, a măsurii în 
care informațiile din ce în 
ce mai bogate sînt asimi
late printr-un discernămînt 
sporit — direcție în care 
comitetele de partid pot 
sprijini efectiv catedrele 
de științe sociale.

Alături de științele socia
le sînt numeroase obiecte 
de învățămînt — de la 
cele de istorie , și literatură 
pină la cele din domeniul 
chimiei, fizicii, 
etc. — care pot sprijini nu 
numai procesul de instrui
re a studentului, ci și pe 
cel de formare filozofică 
și politică a sa. Din acest 
punct de vedere, conside
răm că există un cîmp 
fertil de acțiune pentru or
ganizațiile de partid, care 
pot iniția schimburi de ex
periență și dezbateri la ni
velul facultăților, al unor 
institute cu profiluri apro
piate, inclusiv la nivelul 
centrului universitar, dez- 
voltînd unele acțiuni deja 
existente în grupe de par
tid de la unele catedre de 
specialitate (la Facultatea 
de mecanică, Facultatea

de

biologiei

să se asigure studierea și 
dezbaterea unor documente 
de partid, adoptate de ple
nare ale C.C. al P.C.R. ori 
a altor documente ale par
tidului și statului nostru, 
ceea ce a asigurat o per
manentă situare în actuali
tatea social-politică a țării. 
S-a urmărit ca metodele de 
desfășurare a seminariilor 
să fie adaptate la conținu
tul fiecărei teme.

Biroul organizației
partid a sprijinit, de ase
menea. îndeaproape comi
tetul U.T.C. pentru a iniția 
activități de informare po
litică a studenților, pornind 
de la considerentul că pre
gătirea politico-ideologică, 
informarea permanentă și 
operativă a studenților a- 
supra politicii partidului 
și statului, ale construcției 
socialiste, ale realităților 
lumii contemporane consti
tuie o componentă, o con
diție a formării tînărului 
intelectual, a educării lui 
în spiritul principiilor co
muniste. Principalele for
me folosite au fost : auto- 
informarea (se indică, săp- 
tămînal, materialele din 
presă pentru lectura indi
viduală), informarea politi-

excesivă specializare a te
maticii unor cercuri. Astfel, 
deși la un cerc teoretic de 
la Institutul politehnic, 
tema „Aspecte ale funcției 
teoretico-metodologice a 
materialismului dialectic în 
cercetarea științifică con
temporană" a suscitat dis
cuții aprinse, solicitînd și 
o a doua ședință a cercu
lui la care a fost invitat un 
specialist de la catedra de 
filozofie a Universității din 
Cluj, s-a făcut sesizabilă 
înclinația spre teoretizări 
excesive, erudite, în detri
mentul unei mai pregnante 
sublinieri a laturii ideolo
gice a aspectelor în dezba
tere, a consecințelor prac
tice, politice, al unei îm
binări continue, echilibrate, 
între teorie și practică. în 
acest sens, se cere mai mult 
avută în vedere actualita
tea conținutului de idei cu
prins în programele de stu
diu, asigurarea unui dialog 
viu, fertil, cu substanță teo
retică, capabil să ge
nereze concluzii rodnice 
pentru activitatea didactică, 
instructiv-educativă ;
fruntarea de idei pe teme 
de actualitate, să fie core-, 
lată cu introspecții

con-

utile

rare a discuțiilor în cercuri, 
nu se asigură un mai preg
nant spirit analitic dezba
terilor, nu se ajunge la sta
bilirea unor corelații mai 
substanțiale între diferitele 
fenomene, la o situare mai 
organică a lor, în contex
tul social-istoric și poli
tic. Să adăugăm și că la 
multe din facultățile Uni
versității informarea poli
tică s-a desfășurat în mod 
sporadic, că nu s-au inițiat 
dezbateri pe probleme de 
interes major pentru stu
denți — deși există efectiv 
o dorință din partea aces
tora de a-și confrunta în- 
tr-un cadru organizat și 
competent opinii, de a-și 
clarifica punctele de ve
dere. Universitatea „Ba- 
beș-Bolyai“, instituția de 
învățămînt clujean cu cel 
mai mare număr de stu
denți, adevărat nucleu al 
vieții studențești, la cate
drele căreia profesează ca
dre de înalt prestigiu știin
țific, care a fost punctul de 
pornire al multor inițiative 
valoroase în cele mai di
verse domenii, are, desigur, 
nelimitate posibilități de a 
adăuga noi realizări nu nu
mai bogatei sale experiențe

de a judeca șl aprecia di
ferite fenomene, teorii în 
mod științific. Prin natura 
sa, învățămîntul superior 
este și o puternică tribună 
dc luptă împotriva ideilor 
retrograde din știință, filo
zofie, politică, morală. în 
mod normal, munca țoliti- 
co-educativă în rîndul stu
denților trebuie să se ca
racterizeze prin combativi
tate, prin înarmarea viito
rilor specialiști cu concep
ția marxist-leninistă, cu 
convingeri politice ferme, 
să dezvolte o atitudine in
transigentă față 
ențele ideologici 
burgheze.

Așa cum s-a 
discuțiile 
avut cu 
din facultățile clujene, cu
prinderea masei de stu
denți, prin’ forme diferite, 
la activitățile de educare 
și informare politică, efi
ciența lor depind de cali
tatea, de nivelul lor ideo
logic, politic. Claritatea țe
lurilor fiecărei dezbateri, 
indiferent de numărul par
ticipantelor, fundamentarea 
științifică a punctelor de 
vedere exprimate, explica- 

diferitelor probleme

de influ- 
șl moralei

relevat în 
pe care le-am 

cadre de partid

xistă, neîndoios, 
experiență bună la 
Cluj în a interveni 
pentru soluționarea 
unor probleme de 

natură profesională. La In
stitutul politehnic, de pildă, 
comitetul și birourile de 
partid acordă o mare aten
ție corelării judicioase a 
eforturilor la toate nivelele. 
Șefii de catedre, organiza
torii grupelor de partid și 
sindicale acționează laolal
tă, se consultă asupra mă
surilor de perfecționare a 
procesului de învățămînt.

Sînt însă și posibilități 
nevalorificate. Se cer a- 
duse, astfel, în continua
re, îmbunătățiri planurilor 
de învățămînt (încă nea
probate la nivelul ministe
rului). în mod deosebit s-a 
subliniat cerința elaborării 
și discutării cu maximă e- 
xigentă și operativitate la 
nivelul catedrelor a pro
gramelor de.învățămînt și, 
legat de aceasta, a îmbună
tățirii continue a cursurilor 
și prelegerilor, a editării lor 
care nu trebuie privită nu
mai statistic ci în primul 
rînd sub aspectul conținu
tului, profunzimii

în numeroase 
mente de partid 
subliniată misiunea 
șî etică a corpului _____
didactic de a contribui la 
formarea tinerilor aflați pe 
băncile școlilor. Este u- 
nanim recunoscut că pre
gătirea științifică și pe
dagogică, experiența de 
viață, maturitatea civică 
și politică, probitatea mo
rală a cadrelor didac
tice se răsfrîng direct 
asupra formării intelectua
le și politice a tînărului. 
Cadrele didactice care au 
înțeles în profunzimea sa 
acest lucru sînt nume
roase. în centrul univer
sitar există 135 cercuri ști
ințifice, cuprinzînd în rîn
dul lor o mare parte a stu
denților. însăși această ac
tivitate creează trainice 
punți de legătură între pro
fesor și student, dînd ce
lui dintîi posibilitatea să 
transmită o dată cu noile 
cunoștințe, cu elemente pri
vind tehnica cercetării ști
ințifice și convingeri fun
damentate pe o vastă ex
periență de viață, să insu
fle pasiunea muncii crea
toare, trăsăturile înalt uma
niste ale intelectualului 
de azi al țării. Am a- 
minti, de asemenea, iniția
tiva ca profesorii de 
Facultatea 
organizeze excursii de 
cumentare, 
noaștere, 

studenții,
a 
desăvîrșire

ÎN VIAȚA
în procesul complex șir totodată, delicat de contu

rare a liniilor de forță ale viitoarelor personalități in
telectuale, implicînd un grădinărit subtil și consecvent, 
un rol deosebit revine organizațiilor de partid. „Orga
nizațiile de partid trebuie să se manifeste mai activ în 
toate domeniile vieții școlare și universitare, pentru a 
asigura aplicarea întocmai a politicii partidului cu pri
vire Ia dezvoltarea continuă a învățămîntului din țara 
noastră, a subliniat tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU în 
cuvîntarea rostită la Conferința Națională a cadrelor di
dactice. Ele au datoria să se preocupe în continuare cu

toată atenția tie primirea în partid a celor mai bune 
cadre didactice și, totodată, a unui număr mai mare de 
studenți dintre elementele cele mai valoroase, asigu- 
rînd ca în fiecare lacultate și în fiecare an să existe 
puternice organizații de partid, care să promoveze ferm 
linia partidului și guvernului în întreaga viață univer
sitară... Considerăm că sarcina principală care revine 
organelor și organizațiilor de partid în învățămînt este 
aceea de a dinamiza activitatea organizatorică con
cretă pentru traducerea în viață a Directivelor Comi
tetului Central și a prevederilor Legii învățămîntului".

rate pentru creșterea rîn- 
durilor organizațiilor (la 
Facultatea electromecanică 
s-a discutat despre „Munca 
de formare și educare a 
noilor membri de partid", 
la Facultatea de construc
ții despre „Pregătirea stu
denților pentru a deveni 
membri de partid"), ca și 
încredințarea de sarcini 
concrete de către comitetele 
U.T.C. studenților care do
resc să devină membri ai 
P.C.R. — se întîlnesc în 
multe facultăți. Nu întot
deauna însă munca de pri
mire a studenților în rîn
dul partidului se desfășoară 
în modul cel mai corespun
zător. Există secții și ani 
de studii fără nici un stu
dent membru de partid sau 
cu un număr foarte mic ; 
se remarcă îndeosebi o sla
bă preocupare față de pri
mirea în partid a studen
ților 
sînt 
care 
țile 
profesionale, merită să fie 
primiți în partid.

La unele adunări, (de pil
dă, la Facultatea de drept 
în luna martie) datorită ne- 
pregătirii temeinice, pri
mirea în partid s-a trans
format într-un act proce
dural, în loc să prilejuiască 
dezbateri vii despre calită
țile și cerințele unui co
munist, o raportare a mun
cii și persoanei celui 
discutat la aceste calități.

Sesizînd asemenea defici
ente, la Institutul politeh
nic, la Universitate, în alte 
institute s-au făcut propu
neri pentru îmbunătățirea 
activității de primire în 
partid, de formare și edu
care a noilor membri. în 
acest scop, s-a propus ca 
la toți anii de studiu, să se 
explice, în forme adecvate, 
principiile vieții de partid, 
îndatoririle membrilor de 
partid, să fie prezentate 
sarcinile și rolul organiza
țiilor de _ partid. în unele 
organizații, de pregătirea 
studenților se ocupă comu
niști cu experiență. L_ 
Institutul politehnic există 
practica __
început — ca în adunările 
de partid să se informeze 
asupra modului cum noii 
membri de partid își înde
plinesc sarcinile ce le re
vin ; totodată, s-a hotărît 
ca, special pentru ei, să se 
organizeze expuneri pe 
teme ale politicii partidu
lui, de explicare a anumi
tor instrucțiuni, norme ale 
vieții interne de partid.

Asemenea inițiative, al
tele pe care viața le va im
pune merită toată atenția 
în vederea popularizării și 
permanentizării lor.

plică în parte faptul că
Universitate cu bi- 

pe facultăți, cu
îa 
rourile 
o parte a membrilor a- 
cestora, 
tămînale pentru comunica
rea de sarcini curente, dar 
nu s-au organizat periodic 
întîlnirile acestora pentru 
a aborda probleme de fond 
ale muncii de partid, pen
tru a realiza schimburi de 
opinii, de experiență, 
supra organizării, 
donării muncii 
tid, sprijinirii 
țiilor obștești,
Legii învățămîntului, pen
tru a hotărî asupra proble
melor mari ce ar 
puse în dezbaterea 
niștilor.

sînt întîlniri săp-

a-
., coor- 
de par- 
organiza- 

a aplicării

trebui 
comu-

din anii I și II, deși 
foarte multi studenți 
doresc și, prin calită- 
lor moral-politice și

La
— deși aflată la

ideilor. 
docu- 

a fost 
socială 
nostru

• •>

de drept
la
să 

do- 
cu-prilej de

de comunicare 
cu studenții, de spriji
nire a aspirațiilor lor 
spre desăvîrșire profe
sională și umană. In a- 
ceastă privință, însă, la o 
seamă de facultăți, mai ales 
la Universitate, la Institu
tul agronomic, lucrurile 
nu au fost rezolvate pe de
plin, nu s-a realizat, da
torită abordării adminis
trative a acestei pro
bleme, acea atmosferă de 
cunoaștere, de înțelegere și 
sinceritate necesare schim
bului de opinii, influență
rii pozitive a tinerilor, 
transformării unor idei e- 
mise de profesor în con
vingeri trainice de muncă 
și de viață pentru studenți. 
Inițiativa luată de Comite
tul de partid de la Univer
sitate, de a organiza o masă 
rotundă la care să parti
cipe cadre didactice de au
toritate și prestigiu precum 
și studenți pentru realiza
rea unui schimb de opinii 
privitor la 
ar urma să 
că formele 
dialog util 
și student mărturisește pre
zenta unor preocupări în 
această direcție. Este de aș
teptat ca. 
complex 
ta să se 
ment ce 
tul unei 
perioare.

Preocupările existente în 
centrul universitar, susți
nute activ de comitetele și 
birourile de partid, ca fie
care curs să devină un au
tentic act de creație și 
de convingere intelectua
lă, ideologică, să-i ajute pe 
studenți să distingă valoa
rea de non-valoare, în nu
meroasele curente de gîn- 
dire contemporană, să gîn
dească critic, în spiritul 
marxism-leninismului, al 
politicii și ideologiei parti
dului, sînt încununate, cel 
mai adesea, de realizări 
relevabile. Există însă și 
posibilități neexplorate în

căile prin care 
se îmbogățeas- 
destinate unui 
între profesor

preludînd un 
de acțiuni, aceas- 
înscrie ca un mo- 
jalonează începu- 
etape calitativ su

de drept). In special 
se cere din partea or
ganizațiilor de partid să 
aducă noi contribuții la cre
area cadrului corespunză
tor de analiză și valorifica
re a ideilor, sugestiilor tu
turor profesorilor, să im
pulsioneze participarea lor 
la aplicarea mai operativă 
și într-un mod mai com
plex, a Directivelor C.C. al 
P.C.R., să determine o pă
trundere în esența proble
melor de învățămînt. 
Este, firește, necesară o ie
rarhizare a problemelor în 
ordinea urgenței și impor
tanței lor, o studiere atentă 
a modalităților specifice 
prin care organizațiile de 
partid pot veni în întîmpi- 
narea preocupărilor condu
cerilor institutelor.

recum ge știe, una 
dintre sarcinile 
principale ale or
ganizațiilor de par
tid din facultăți 

este organizarea și desfășu
rarea ‘ .
politico-educative, 
cepută 
vizînd 
gă și . .
ale cărei efecte să se facă 
simțite în întreaga atmos
feră universitară, în mate
rializarea competentei ca
drelor didactice în cursuri 
și seminarii de înaltă cali
tate instructiv-educativă, în 
creșterea nivelului de pre
gătire profesională a stu
denților, rod al conștiinței 
lor politice, cetățenești, al 
educației lor comuniste.

Ne-am propus să urmă
rim cîteva aspecte mai con
crete ale modului cum se 
desfășoară munca politico- 
educativă, îndeosebi, la In
stitutul politehnic și la U- 
niversitate. La Institutul 
politehnic conștiința im
portanței pe care o are 
munca politică o relevă, 
printre altele, organizarea 
și planificarea riguroasă a 
învățămîntului politic și a- 
dunărilor generale. Este e- 
videntă preocuparea ca te
matica învățămîntului po
litic Ia cadrele didactice, 
cît șî a informărilor poli
tice la studenți, să fie an
corată în problemele ma
jore ale contemporaneității, 
să asigure o adîncă cu
noaștere a politicii parti
dului și statului. Pregătirea 
și participarea cursanților 
la cercurile teoretice este 
activă ; au loc discuții ani
mate, dovedind nu numai 
pregătirea foarte bună ci și 
un veritabil interes pentru 
cunoaștere, pentru aprofun
darea temelor puse în dis
cuție.

La Facultatea de meca
nică, de pildă, cadrele 
didactice și salariatii își 
îmbogățesc cunoștințele po
litice, filozofice și prin 
activitatea celor două 
cercuri teoretice de filozo
fie, a unui cerc pentru stu
diul problemelor de bază 
ale politicii P.C.R., a altuia 
de propagandă prin confe
rințe, precum și a unui cerc 
de studiu individual. Pen
tru fiecare cerc s-a stabi
lit o tematică, ea fiind cu
noscută tuturor membrilor 
acestora ; în același timp, 
s-a avut în vedere ca, indi
ferent de natura cercurilor

unei bogate munci 
con- 

ca un tot unitar, 
o perspectivă lar- 
finalități precise,

că pe facultate și ani de 
studiu, pe bază de între
bări și răspunsuri, precum 
și participarea studenților 
la intilniri cu personalități 
ale vieții politice și de stat, 
care au loc, de obicei, la 
nivelul centrului universi
tar. în ultimul timp, la su
gestia studenților, s-au or
ganizat dezbateri pe teme 
ateist-științifice. Să adău
găm și organizarea unor 
manifestări prilejuite de 
aniversarea unor momente 
importante din viața patri
ei, din istoria poporului 
nostru. Aceste acțiuni au 
constituit o contribuție Ia 
educarea patriotică a tine
retului studențesc, la cu
noașterea tradițiilor pro
gresiste de luptă și muncă 
ale poporului și partidului, 
la cultivarea respectului 
pentru faptele memorabile 
ale înaintașilor, pentru 
exemplara lor dăruire cau
zei libertății și progresului 
social, cauzei socialismu
lui. Ele s-au dovedit, tot
odată, a fi remarcabile mo
mente destinate a insufla 
tineretului sentimentul ma
rilor datorii față de patrie, 
dorința fierbinte de a o 
sluji cu toată priceperea și 
energia tinerească, de a-și 
pune ființa lor în slujba 
înfloririi și dezvoltării 
continue a României socia
liste.

„în întreaga muncă poli
tică s-a avut în vedere fap
tul că studiul ideologic își 
dovedește utilitatea prin 
măsura în care se reali
zează explicarea și analiza 
aprofundată a principiilor 
care stau la baza politicii 
interne și externe a parti
dului, prin înarmarea 
cursanților cu criterii poli
tice și ideologice clare cu 
ajutorul cărora să poată 
interpreta, ei înșiși, realita
tea complexă a vieții socia
le, sensul evenimentelor", 
ne' spunea tovarășul Vic
tor Constantinescu, secreta
rul Biroului de partid de 
la Facultatea de mecanică.

Acest deziderat major al 
muncii politice este confir-, 
mat de preocupările pentru 
o cît mai operativă corela
re a tematicii învățămîntu- 
lui și informărilor politice 
cu evenimentele actualității, 
de ecoul acestora în rîndul 
cadrelor didactice, al stu
denților. Cu toate acestea, 
așa cum a reieșit și dintr-o 
recentă adunare generală a 
organizației de partid de la 
Facultatea de mecanică în 
care s-a analizat „Desfășu
rarea învățămîntului politic 
al cadrelor didactice și sa- 
lariaților. a informării po
litice a studenților", sînt 
încă o seamă de aspecte 
care diminuează forța de 
înrîurire, de influențare a 
activităților politice. U- 
nele informări politice 
sînt amorfe, alcătuite din 
comperaje de știri cunos
cute, se mai păstrează încă 
în zona unor principii arhi
cunoscute, fără a se viza o 
interpretare în profunzime 
a evenimentelor, o corelare 
a lor, o situare în contex
tul social, în momentul po
litic, susținute fiind de o 
argumentație și documen
tație bogată, amplă.

Se manifestă, de aseme
nea. uneori, tendințe de

in universul propriei acti
vități educative, profesio
nale. '

Sj* intr-o < 
tentă a

Jfâ litice în 
denților 
prinde-7 

în anul 
curs s-a

analiză a- 
muncii po- 

i rîndul stu- 
: se des- 

concluzia 
universitar 
realizat o 

corespun-
că 
în 
înviorare a sa, 
zătoare creșterii interesu
lui studenților pentru cu
noașterea și explicarea eve
nimentelor politice, sociale 
care caracterizează lumea 
contemporană, o abordare 
mai curajoasă de către u- 
nele organizații U.T.C. a 
diversificării formelor mun
cii politice. S-a organizat, 
la nivelul centrului univer
sitar, „Ateneul studențesc", 
în cadrul căruia, în ultimul 
timp, se organizează dez
bateri, mese rotunde, con
ferințe, simpozioane cu o te
matică bogată, urmărind e- 
ducarea patriotică, morali- 
cetățenească și ateist-ști- 
ințifică, informarea multi
laterală a studenților. 
Informările politice 
bază de întrebări și 
punsuri sînt, și ele, 
numeroase în ultima 
rioadă. De un interes 
sebit s-au bucurat întîlni- 
rile cu tovarăși din condu
cerea de partid și de stat, 
cu fruntași ai unor organi
zații obștești. Studenții 
ne-au vorbit pe larg despre 
inițiativa cu perspective de 
a deveni tradiție, ca tova
răși cu munci de răspun
dere din comitetul județean 
de partid să viziteze cu pe
riodicitate studenții în că
mine, la cantine, să poarte 
convorbiri — în acest ca
dru — cu grupuri restrînse 
de studenți pe probleme po
litice, sociale, asupra pro
blemelor vieții studențești. 
Un rol deosebit în munca 
politico-educativă l-au avut 
adunările organizațiilor de 
tineret din facultăți care, 
cu sprijinul birourilor de 
partid, și-au propus teme 
majore de discuții, consti
tuind în numeroase cazuri 
adevărate școli de educa
ție comunistă, moral-cetă- 
țenească. Faptul că au fost 
analizate în mod temeinic, 
cu discernămînt și spirit 
autocritic, desfășurarea în
vățămîntului de partid, a 
informării politice studen
țești creează premise pentru 
o continuă perfecționare ; 
ca de altfel și practica orga
nizării unor colective ale 
comitetului județean și mu
nicipal de partid pentru a 
ajuta nemijlocit comitetul 
de partid pe centrul univer
sitar, organizațiile de par
tid din institute șl facul
tăți. în general, se 
noate aprecia că exis
tă preocupări pentru a 
îmbina mai bine acțiunile 
cu participare de masă cu 
cele la care ia parte un 
număr restrîns de studenți, 
interesați de o problemă 
anume.

Toate acestea sînt, însă, 
puncte de reper, a căror 
proliferare este de așteptat 
să se producă cu mai multă 
consecvență.

Va trebui, astfel, avut în 
vedere faptul că apelîn- 
du-se în mod excesiv la me
tode școlărești, de desfășu-

pe 
răs- 
mai 
pe- 

deo-

profesionale, ci și celei în 
domeniul activităților poli
tice, sociale, obștești.

In ultima perioadă, 
ganizațiile de partid 

și ajutat 
organizațiile 
desfășurarea 

muncii politico-ideologice, 
------ .-*----- numeroa- 

ce le-au 
prin Ho- 

al

îndrumat 
îndeaproape 
U.T.C. în

or
au 

mai

în exercitarea 
selor atribuții 
fost conferite 
tărîrea plenarei C.C.
P.C.R. din 29 noiembrie — 
1 decembrie 1967 cu privire 
la sârcinile organizațiilor 
de partid, de stat și obș
tești, ale U.T.C. pentru îm
bunătățirea muncii educa
tive în rîndul tineretului. 
Trebuie însă ca în efortu
rile către diversificarea 
activităților, promovarea 
de forme vii, tinerești, să 
se aibă mai mult în aten
ție îmbogățirea conținutu
lui propagandei, a forme
lor de influențare politico- 
icleologică, de educare 
comunistă a tineretului 
studios. înseși temele 
bătute la 
dențesc" 
în urmă, 
burilor, . _ _ _
teral, cuprinzînd mai mult 
activități de divertisment, 
probează acest lucru. Ini
țiativa editării unor revis
te studențești primită cu 
entuziasm nu a fost dubla
tă pretutindeni și de pre
ocupări mai susținute pen
tru a le asigura o îndru
mare competentă. știin
țifică, ceea ce a făcut ca 
în revista „Echinox" a U- 
niversității să apară și u- 
nele articole cu conținut 
deficitar, minate de o in
terpretare unilaterală, 
biectivistă 
ne literare 
Măsurile 
vreme, de 
dicioasă a ________
îmbinare armonioasă a te
melor ce urmează să se 
discute sau audieze consti
tuie un prim pas promiță
tor. O atenție deosebită și 
un sprijin corespunzător 
vor trebui acordate în vii
tor facultăților cu caracter 
umanist (Filologie, Filozo- 
fie-Istorie, Drept etc.) a- 
vînd în vedere rolul ce-1 
vor deține absolvenții lor 
ca educatori ai noilor 

necesitatea ca 
orientați în 

filozofice, poli- 
poată interpre- 

științific 
fenomene 

, din 
actualitate,

dez- 
stu- 
luni 
du

„Ateneul 
cu cîteva 
programele 

concepute unila-

su- 
a unor fenome- 

sau filozofice, 
luate în ultima 
planificare ju- 
actiunilor, de

educatori 
generații, 
să fie bine 
probleme 
tice, să 
ta 
și 
terare, 
din i 
manifeste prin activitatea 
lor ca veritabili educatori 
comuniști.

evenimente 
istorice, li

trecut 
să

sau 
se

S
înt încă posibili
tăți neinvestigate 
care pot determina 
o îmbinare mai ar
monioasă a forme

lor de explicare și infor- 
cu cele care dau 

studenților posibilitatea 
înșiși, 

susțină 
puncte 

le rapor- 
la

mare

V.

prin prisma politicii știin
țifice a partidului nostru, 
situarea problematicii în 
miezul actualității, atitudi
nea principială, potrivnică 
oricăror concesii ideologice, 
evitarea provizoratului în 
desfășurarea unor acțiuni, 
— în condițiile diversifică
rii lor crescînde — sînt 
deziderate hotărîtoare pen
tru succesul muncii poli
tice.

„Un obiectiv important 
al muncii noastre este creș
terea și întărirea rînduri- 
lor partidului. Organiza
țiile de partid din fa
cultăți au obținut o sea- 
~" ■1“ --- is-s-s pozj-

direc- 
îndeosebi,

cîtevam studiat 
planuri de muncă, 
tematica unor șe
dințe de comitet și 
birouri de partid,

constatînd că, de regulă, 
sînt propuse teme cu impli
cații multiple în viața uni
versitară. Am străbătut cu 
atenție și o seamă de mate
riale prezentate. Se remar
că încă tendința constatati- 
vă, de înregistrare a 
faptelor, fără să se des
prindă mai pregnant a- 
titudinea față de ele, mă
surile pe care concluziile 
le impun. Aici credem a 
se afla principala explica
re a prestării muncii ade
sea la un nivel prea gene
ral ; și de aici, finalitatea 
redusă a unor dezbateri și 
analize,’ (astfel, la patru a- 
dunări de partid de la Fa
cultatea de istorie-filozo- 
fie nu s-a adoptat nici o 
hotărîre concretă, nu s-au 
stabilit sarcini în direcția 
realizării cărora să se acțio
neze ; situații similare au 
existat și Ia Facultățile de 
filologie, fizică și drept). 
Nemijlocit legat de acest as
pect, să consemnăm că nu 
întotdeauna controlul înde
plinirii sarcinilor se reali
zează în mod corespunză
tor, ceea ce încurajează 
formalismul, determinînd 
diminuarea eficienței unor 
acțiuni deosebit de impor
tante.

Considerăm, de aseme
nea, că de un real folos 
în perfecționarea stilului 
de muncă ar putea fi o 
mai riguroasă planificare
analize, în folosul unor 
activități practice, concre
te. (Bunăoară, situația pro
fesională pe semestrul tre
cut a fost analizată în adu
nări ale organizațiilor 
U.T.C., ale asociațiilor stu
dențești, în adunări gene
rale de partid, la care au 
participat, de asemenea, 
numeroși studenți; în șe
dințe ale comitetelor de 
partid, la centrul universi
tar, apoi la comitetul jude
țean de partid). S-ar evita, 
astfel paralelismele, 
persarea forțelor, 
zența unor activități ce 
se suprapun. Din acest 
punct de vedere am reținut 
opiniile exprimate de că
tre numeroase cadre de 
partid că este necesar 
să se acorde mult mai 
multă ; . __ „
îndrumare și control a or
ganizațiilor U.T.C. din fa
cultăți — pîrghie de mare 
importantă în munca poli
tico-educativă, în asigura
rea participării active a stu
denților la munca profesio
nală și obștească, 
discuțiile cu membri 
comitetelor de 
la Institutul 
și Universitate, 
nut de altfel 
rea că însăși

spectele 
mai sus 
scriu doar o parte 
dintre multiplele 
activități pe care 

sînt chemate să le organi
zeze, coordoneze sau con
troleze organele de partid 
din facultăți. Complexitatea 
atribuțiilor ce revin orga
nizațiilor de partid, nece
sitatea cunoașterii îndea
proape a problemelor 
— diferite de la o perioadă 
la alta — presupun o con
tinuă perfecționare a meto
delor și stilului de muncă.

în organizațiile de partid 
din facultățile clujene se 
cunosc bine problemele spe
cifice, se propun obiective 
precise, vizînd aspecte e- 
sențiale ale vieții universi
tare (organizațiile de partid 
de la Facultatea de studii 
economice, de la Facultatea 
de mecanică și cea de con
strucții etc.).

Din discuțiile cu cadre 
din conducerea organizații
lor de partid din facultățile 
clujene am reținut că, față 
de alți ani, sînt mai armo
nios corelate multiplele 
preocupări ale organizații
lor. Nu peste tot și nu în 
aceeași măsură. Astfel, în
tr-o analiză întreprinsă de 
biroul de partid de la U- 
niversitate se aprecia că în 
activitatea biroului nu se 
manifestă întotdeauna un 
spirit de muncă colectiv, că 
inițiativa personală nu se 
dovedește a fi la înălțimea 
cerințelor, iar unele colec
tive pe probleme nu acțio
nează suficient de activ.

De asemenea, o parte în
semnată din grupele de 
partid (îndeosebi la Facul
tățile de drept, istorie-filo- 
zofie, 
reușit 
active, 
ții

relatate 
circum-

dis- 
pre-

w
atenție muncii de I

I
I

Din 
ai 

partid de 
politehnic 
am rețl- 
și păre- 

existen- 
ta a două organizații de 
tineret — U.T.C. și Aso
ciația studenților — cu 
toate perfecționările aduse 
— împiedică participarea 
studenților la 
ștească. 
nitar. duce 
forturi s-ar face — la pa
ralelisme si suprapuneri de 
sarcini, nu înlesnește va
lorificarea plenară a for
țelor existente. Consacrarea 
unei forme specifice de or
ganizare a activității U.T.C. 
în învătămîntul superior, a 
unei organizații a studen
ților — parte integrantă a 
organizației unice, revolu
ționare a Uniunii Tinere^ 
tului Comunist — ar avea 
darul să creeze o struc
tură organizatorică specifi
că mediului universitar, să 
asigure rezolvarea unitară 
a tuturor problemelor vie
ții studențești, să unifice 
toate forțele într-o orga
nizație revoluționară a stu
denților. militantă, repre
zentantă a întregii studen- 
timi. (O propunere simi
lară făcută de către dele
gații la Conferința Uniu
nii Asociațiilor Studenți
lor din Capitală confirmă 
justețea unui asemenea 
punct de vedere, însușit 
recent de Plenara comu
nă a C.C. al U.T.C. și Con
siliului U.A.S.R., a cărui 
transpunere în viată s-ar 
înscrie pe linia Hotă- 
rîrii Plenarei C.C. al 
P.C.R. din noiembrie—de
cembrie 1967, de perfecțio
nare a activității U.T.C.). 

„Multiplele aspecte. pe 
care le presupune munca 
organizațiilor de partid din

așa 
Ro- 

al 
al

mă de 
tive în 
ție. Aș releva, 
faptul că în cele mai mul
te organizații munca de 
pregătire și primire în 
partid a dobîndit un ca
racter permanent, se des
fășoară în mod sistematic, 
că adunările de primire de 
noi membri în partid sînt, 
în cele mai multe cazuri, 
adevărate școli de educa
ție comunistă, reflectînd 
prezența unei viziuni cu
prinzătoare, profunde, po
trivit căreia creșterea rîn- 
durilor organizației nu se 
face din rațiuni 
vizînd simpla 
numărului, ci 
știința că și 
prin primirea 
a celor mai 
denți, a cadrelor 
tice care se disting prin ac
tivitatea și ținuta lor — se 
realizează o creștere a ro
lului organizației de par
tid, a prestigiului și auto
rității sale în cadrul co
lectivității, a forței sale de 
mobilizare", — ne spunea 
tovarășul Viorel Pop, 
cretarul Comitetului 
partid de la Institutul 
litehnic din Cluj.

In numeroase facultăți, 
prezența studenților comu
niști în grupele și anii de 
studiu creează, prin spiri
tul lor de răspundere și 
autoritatea pregătirii pro
fesionale și politice, un 
climat de exigentă profe
sională, de responsabilitate 
față de comportarea în so
cietate, de participare ac
tivă la viața obștească. Mă- 
surile luate pentru îmbu
nătățirea primirii în rîn
dul comuniștilor a celor 
mai buni și activi dintre 
studenți, s-au răsfrînt po
zitiv în viața universitară.

Am participat la Institu
tul politehnic la o adunare 
de primire a unor studenti 
în organizația de partid. 
Am urmărit cu interes des
fășurarea acelei adunări. 
Celor ce au solicitat să in
tre în rîndurile partidului 
li se fac recomandări pri
vind activitatea viitoare, pe 
baza unei „introspectări" 
exigente a muncii în dome
niul profesional și în viata 
obștească. Am avut senti
mentul că într-adevăr adu
narea nu s-a întrunit ca să 
consacre un act obișnuit, ci 
s-a ridicat la înălțimea mo
mentului solemn care este 
primirea în partid. Sem
nele atenției care se 
acordă de către comite
tele și birourile de par
tid acestei probleme, a- 
naliza activității desfășu-

realizări 
această

cantitative, 
sporire a 
din con- 
astfel — 
în partid 
buni stu- 

didac-

se
da 

po—

viata ob- 
într-un cadru u- 

oricîte e-

filologie) nu au 
să devină nuclee 
eficiente ale vie- 

universitare, factori 
dinamici în rezolvarea 
diverselor probleme, nu 
și-au delimitat atribuți
ile și nu reușesc încă să 
valorifice întregul potențial 
uman de care dispun. A- 
ceasta face ca activitatea 
să se desfășoare mai mult 
la nivelul facultăților și 
institutelor, să nu aibă, din 
această cauză, suficientă 
mobilitate și, implicit, opor
tunitate. Singure, adunările 
generale nu pot asigura 
caracterul viu, dinamic al 
muncii de partid, ci numai 
o activitate zilnică, inter
venția operativă, atunci 
cînd este nevoie, priceperea 
de a acționa în funcție de 
problemele ce se impun, de 
însemnătatea _ și complexi
tatea 
mult 
cînd. 
tîmplat la 
fizică, analizînd 
dintre cadrele didactice 
studenți în procesul 
învățămînt", referatul 
și discuțiile în mare măsu
ră s-au păstrat în limitele 
unor considerații generale, 
de prelegere, fără a viza e- 
lemente concrete.

Am întîlnit frecvent opi
nia care cere comitetului 
de partid pe centru univer
sitar să-și deplaseze mai 
mult centrul de greutate 
al muncii la nivelul institu
telor, iar, la rîndul lor, co
mitetele de partid pe insti
tute la nivelul facultăților 
și al anilor de studii, unde 
să lucreze cu mai multă 
exigență și combativitate. 
Ocupate cu sarcini cotidie
ne, organismele respective* 
nu reușesc să facă decît pe 
jumătate pasul către înde
plinirea unui asemenea de
ziderat Poate aceasta ex-

lor. 
nu 
așa

Cu 
o 

cum
Facultatea de 

„Relațiile 
și 

de 
ca

atît 
pot 

s-a
mai 
face 
în-

asemenea

facultăți, necesită — 
cum spunea tovarășul 
man Moraru. secretar 
Comitetului județean 
P.C.R.-CIuj — o radicală 
îmbunătățire a stilului de 
muncă al organelor si or
ganizațiilor de partid.gamzațiilor de partid, in 
vederea asigurării unui in
dice sporit de mobilitate si 
operativitate, a abordării 
problemelor mai concret, . 
mai din interiorul fenome
nelor vieții universitare.

Analiza întreprinsă a 
conturat cu limpezime 
ideea că în centrul univer
sitar Cluj există organizații 
de partid puternice, cadre 
competente și pasionate, cu 
răspundere și maturitate 
politică, care pot să asigu
re o ridicare continuă a 
nivelului muncii de partid, 
a influenței sale, să contri
buie astfel la formarea noi
lor generații de specialiști, 
chemate să pună pricepe
rea și pasiunea lor în sluj
ba edificării socialiste 
comuniste a patriei.

să 
să 
și 

de

gîndească 
învețe 
argumenteze 
vedere și să 
teze cu maturitate 
realitățile noastre sociale, 
să-i determine să citească 
mai multă literatură so- 
cial-politică, să le dezvolte 
discernămîntul. priceperea

ei 
să-și

si

Nicoîae DRAGOȘ
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In -Capitală
în cursul după-amiezii de luni, 

premierul suedez, Tage Erlander, 
împreună cu soția și persoanele o- 
ficiale suedeze și române care îl 
însoțesc au făcut o vizită prin Ca
pitală.

A fost vizitată Sala Palatului Re
publicii Socialiste România, unde 

. arhitectul șef al Capitalei, Traian 
Stănescu, a dat relații în legătură 
cu soluțiile constructive și tehnice 
moderne, cu instalațiile și celelalte 
dotări de care dispune acest impor
tant edificiu al Capitalei.

în continuare, a fost vizitat Mu
zeul de Artă al Republicii Socia
liste România. La sosire, oaspeții 
suedezi au fost salutați de pictorul 
M. H. Maxy, directorul muzeului. 
Premierul suedez a avut cuvinte de 
caldă apreciere la adresa lucrărilor 
pictorilor români, menționînd că a 
fost profund impresionat de cali
tatea lor artistică.

în încheierea vizitei, premierul 
Tage Erlander a semnat în cartea 
de onoare a muzeului.

(Agerpres)

Conferința ministrului afacerilor
externe al Suediei, Torsten Nilsson
Sub egida Asociației de drept 

Internațional și relații internațio
nale (A.D.I.R.I.), ministrul aface
rilor externe al Suediei, Torsten 
Nilsson, a conferențiat, luni după- 
amiază, la Casa de cultură a 
J.R.R.C.S., despre politica externă 
a Suediei.

Conferința a fost ascultată cu in
teres de o asistență numeroasă. 
Printre participant se aflau Con
stantin Stătescu, secretarul Consi
liului de Stat, Mia Groza, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționa
le, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, vicepreședinte 
al A.D.I.R.I., George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai conduce
rii altor ministere și ai unor insti
tuții centrale, oameni de știință și

cultură, juriști, funcționari 'supe
riori din M.A.E.

Au luat parte, de asemenea, 
K. V. Măkela, ambasadorul Fin
landei, R. W. Hansen, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al Danemar
cei, și membri ai Ambasadei Sue
diei la București.

Deschizînd ședința, ministrul 
Corneliu Mănescu a relevat perso
nalitatea ministrului suedez Tor
sten Nilsson, îndelungata și prodi
gioasa sa activitate pe tărîm poli
tic și diplomatic. Vorbitorul 
evocat, de asemenea, spiritul 
colaborare sinceră, pătruns 
ideea înțelegerii și destinderii
ternaționale, care a caracterizat 
intîlnirile delegațiilor română și 
suedeză în cadrul sesiunilor O.N.U.

a 
de 
de 

in

S PORT
Pentru meciul de mîine

Fotbaliștii noștri

au sosit la Atena

CHEMAREA Cronica zilei Sosirea unei delegații

Comitetului Central al Uniunii tineretului Comunist
către toate organele și organizațiile U.T.C., către 
toți tinerii patriei cu privire la aniversarea a 25

de ani de la eliberarea României
de sub jugul fascist

SOSIREA ÎN CAPITALĂ 
A AMBASADORULUI 
REPUBLICII KENYA

Luni dimineața a sosit în Capitală 
David Mathew Kayanda, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar al 
Republicii Kenya în Republica So
cialistă România.

PLECAREA DEFINITIVA 
A MINISTRULUI ISRAELULUI 

LA BUCUREȘTI
Luni dimineața, Eliezer Doron. 

trimis extraordinar și ministru ple
nipotențiar al Israelului la Bucu
rești, a părăsit definitiv țara noas
tră.

Ieri dimineață, de pe aero
portul Băneasa a decolat cu 
direcția Atena un avion spe
cial avînd la bord lotul nos
tru reprezentativ de fotbal 
care, după cum se știe, sus- 
ține mîine un important meci 
oficial cu echipa Greciei. Din 
lot fac parte : Răducanu și 
Gornea (portari), Sătmăreanu, 
Boc, Dan, Deleanu, Hălmă- 
geanu, Mocanu (fundași), 
Ghergheli, Dinu, Anca (mij
locași), Dembrovschi, Ion Io- 
nescu, Dumitrache, Lucescu, 
Năsturescu, Tufan (înaintași). 
La sosire, pe aeroportul din 
Atena delegația sportivă ro
mână a fost primită de ofi
cialități ale federației elene 
de fotbal, de ziariști, de un

numeros public amator de 
sport.

Vești primite aseară din ca
pitala Greciei anunță că fot
baliștii noștri — găzduiți la 
hotelul .„Marmara" — au fă
cut ieri după-amiază o vizită 
pe Acropole. Astăzi au în 
program un ușor antrenament 
pe stadionul 
gazda meciului 
trenorul grec 
are încă unele 
finitivarea echipei. Formația 
pe care o anunță însă presa 
este următoarea : Ikonomopou- 
los — Kamaras, Kremidas, 
Balopoulos, Gaitatzis — Hai- 
tas, Yeutsos, Karafeskos — 
Sideris, Papaioanou, Botinos.

„Karaiskakis", 
de mîine. An- 

Gheorghiadis 
ezitări in de-

BOX:

Pregătiri pentru „europenele"
de la București

o Federația poloneză de box a al
cătuit echipa care va participa la 
campionatele europene de Ia Bucu
rești. Formația cuprinde pe Rozek, 
Wickman, Andruschiewicz, Prochon, 
Wadasz, Petek, Filipak, R.udkowski, 
Hebei, Dragan și Treia. Ultimul a 
evoluat la Jocurile Olimpice din Me-

xic. Din echipă lipsesc cunoscuțîi in
ternaționali Grudzien și Kulej.

A

In cîteva rînduri
ECHIPA DE BOX A CLUBULUI 

SPORTIV FARUL CONSTANȚA VA 
SUSȚINE ÎNTRE 8 ȘI 15 MAI DOUA 
ÎNTÎLNIRI ÎN AUSTRIA. Din echipă 
fac parte, printre alții, Manole, Du- 
mitrașcu, Dinu, Filip, Pițu, Preda și 
Pîrvu. La 23 aprilie la Constanța va 
avea loc o reuniune de verificare, 
organizată de clubul Farul. Cu acest 
prilej, clubul Farul a invitat, pen
tru a fi prezentați spectatorilor, pe —1 
membrii echipei reprezentative a 
țării noastre, care vor evolua în ca
drul campionatelor europene de la 
București.

• în localitatea Maubeuge o selec
ționată de box a Franței a învins cu 
5—3 formația Belgiei. în acest meci, 
federația belgiană a verificat selec- 
ționabilii care urmează să facă depla
sarea la campionatele europene de 
la București. Din echipa belgiană din 
nou o frumoasă comportare a avut 
„pana" Abspoel, care a dispus la 
puncte de Hardelin. Despagne (mijlo
cie mică) a cîștigat în fața francezu
lui Delplace, iar „mijlociul" belgian 
Xhonneaux a dispus la puncte de 
Mercier.

Corespondenții agențiilor de presa 
remarcă în cronicile lor că federația 
belgiană va deplasa la București pro
babil trei boxeri : Abspoel (pană), 
Despagne (mijlocie mică) și Xhon
neaux (mijlocie).

Exprimînd sentimentele de a- 
dîncă satisfacție, întreaga adeziu
ne a generației tinere din Româ
nia socialistă la Hotărîrea Comi
tetului Central al Partidului Co
munist Român, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri cu 
privire la aniversarea a 25 de ani 
de Ia eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, Comitetul Central al 
Uniunii Tineretului Comunist 
cheamă comitetele județene, mu
nicipale și orășenești, toate organi
zațiile U.T.C. din întreprinderi și 
instituții, din comune și sate, școli 
și facultăți, din unitățile militare, 
toți membrii Uniunii Tineretului 
Comunist, întregul tineret al țării 
să întîmpine această măreață săr
bătoare națională cu noi reali
zări în toate domeniile de activi
tate, să contribuie cu toată price
perea și puterea, cu tot elanul și 
abnegația vîrstei la înfăptuirea 
politicii interne și externe a par
tidului și statului nostru.

Sarcinile deosebite care stau în 
fața tuturor sectoarelor economiei 
naționale în anul 1969, an hotărî- 
tor al cincinalului, oferă tineretu
lui cîmpul cel mai fertil pentru a- 
firmarea capacităților sale crea
toare, a spiritului său de inițiativă 
și de dăruire în muncă, a hotărîrii 
de a-și închina toate forțele în
floririi continue a patriei. în ca
drul însuflețitei întreceri declan
șate de organizațiile de partid în 
întîmpinarea măreței aniversări, 
pentru îndeplinirea și depășirea 
prevederilor planului de stat pe 
1969, organizațiilor U.T.C. le re
vine îndatorirea patriotică de a 
mobiliza întregul tineret la reali
zarea exemplară a obiectivelor fie
cărei întreprinderi, ale fiecărui 
loc de muncă, în vederea unei 
contribuții sporite la creșterea 
producției și productivității mun
cii, la îmbunătățirea calității pro
duselor, la ridicarea eficienței în
tregii activități economice. Organi
zațiile U.T.C. din întreprinderi, de 
pe șantierele de construcții, din 
uzine și fabrici au datoria de o- 
noare de a milita pentru cultiva
rea la tineri a dragostei și respec
tului față de muncă, a atitudinii 
responsabile față de sarcinile de 
producție, pentru întărirea disci
plinei, dezvoltarea pasiunii și in
teresului pentru profesie, pentru 
continua perfecționare și lărgire a 
cunoștințelor.

Organizațiile U.T.C. din între
prinderile agricole de stat și de 
mecanizare a agriculturii, din 
cooperativele agricole de producție, 
comitetele comunale U.T.C. vor 
mobiliza tinerii muncitori, mecani
zatori, ingineri și tehnicieni, toți 
tinerii și tinerele care lucrează pe 
ogoarele patriei pentru realizarea 
la timp și în cele mai bune condiții 
a tuturor lucrărilor agricole, în ve
derea obținerii unor recolte cit mal 
mari, creșterii susținute a produc
ției vegetale și animale,' pentru asi
gurarea industriei cu materii pri
me, a populației cu produse agro- 
alimentare.

Comitetele U.T.C. din școli și fa
cultăți își vor spori eforturile în 
vederea mobilizării tuturor elevilor 
și studenților la însușirea temei
nică a cunoștințelor, contribuind 
alături de cadrele didactice, la con
tinua ridicare a procesului instruc- 
tiv-educativ, la întărirea discipli
nei școlare și universitare, pentru 
formarea multilaterală a viitorilor 
specialiști în spiritul unei înalte 
responsabilități sociale, pe măsura

exigențelor dezvoltării impetuoase 
a țării noastre pe drumul socialis
mului și comunismului.

Obiectivele pe care și le-au sta
bilit organizațiile județene ale 
U.T.C. înscriu în tradiția muncii 
voluntar-patriotice noi prilejuri 
de afirmare a vredniciei de atîtea 
ori dovedită a tinerei generații.

Comitetul Central al Uniunii Ti
neretului Comunist cheamă orga
nizațiile U.T.C., sutele de mii de 
tineri de pe întreg cuprinsul țării 
să participe cu tot elanul și ener
gia lor la lucrările de pe marile 
șantiere naționale ale tineretului 
pentru înălțarea unor importante 
obiective industriale și edilitare, 
pentru construirea de drumuri și 
șosele, a unor mari sisteme de 
irigații, la lucrările de împăduriri 
și refacere a fondului forestier, de 
întreținere a pășunilor, la strînge- 
rea în timp optim a roadelor cîm- 
piilor patriei, la înfrumusețarea și 
gospodărirea orașelor șl satelor, 
la colectarea metalelor

Organizațiile U.T.C. 
ample acțiuni politice, 
artistice, întîlniri ale 
cu activiști de partid și 
stat, cu participant la 
recția armată, la războiul anti
hitlerist, în sprijinul cunoașterii 
de către tineri a istoriei pa
triei, a tradițiilor de luptă și 
muncă eroică ale poporului, ale 
clasei noastre muncitoare, a dru
mului străbătut de poporul ro
mân sub conducerea partidului în 
construcția socialismului, a poli
ticii interne și externe a partidu
lui și statului nostru, închinată 
înfloririi și prosperității Româ
niei socialiste.

Comitetele județene, municipale, 
orășenești ale U.T.C. 
mate să 
acțiunile 
artistice 
nizațiile 
lei de-a 
rării patriei.

Uniunea Tineretului Comunist 
va colabora cu Consiliul Central 
al U.G.S.R., cu Ministerul învă- 
țămîntului și Comitetul de Stat 
pentru 
nizarea 
terare, 
tiștilor 
sate, a 
can al 
artă populară, a concursului al 
IX-lea al formațiilor muzicale și 
coregrafice de amatori, la or
ganizarea concursurilor culturale și 
artistice destinate elevilor din li
cee, școli profesionale și școli de 
specializare post-liceale.

Biroul de Turism pentru Tine
ret va organiza excursii la locu
rile istorice legate de insurecția 
armată și de războiul antihitle
rist, la marile obiective înălțate în 
anii socialismului.

Comitetul Central 
Tineretului Comunist 
convingerea că toate 
organizațiile U.T.C., 
patriei — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
vor întîmpina cea de-a 25-a ani
versare a eliberării cu noi fapte 
de muncă și eroism cotidian, spo- 
rindu-și eforturile pentru înfăp
tuirea programului desăvîrșirii 
construcției socialiste în România, 
a contribuției țării noastre 
triumful socialismului în lume, 
asigurarea securității și păcii 
lume.

★
în cadrul relațiilor de înfrățire 

dintre orașele Constanța și Turku, 
o delegație condusă de Ion Poppa, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al municipiului Constanța, 
a plecat luni în Finlanda, la Turku, 
la invitația Consiliului municipal al 
acestui oraș.

★
Ateneului Român s-a 

la amiază, expoziția 
din Cuba, organizată de

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 16, 

17 și 18 aprilie. In țară : Vreme în ge
neral Instabilă, cu cerul schimbător. Vor

vechi, 
vor iniția 

culturale, 
tineretului 

de 
insu-

sînt che- 
participe activ la toate 
educative, culturale și 
inițiate de către orga- 
de partid în cinstea ce- 
25-a aniversări a elibe-

Cultură și Artă, la orga- 
concursului cenaclurilor li- 
a expoziției pe țară a ar- 
fotoamatori de la orașe și 
primului festival republi- 

cineaștilor, a expoziției de

în incinta 
deschis, luni 
de sculptură 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, în cadrul schimburilor cultu
rale dintre Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Cuba. Expoziția, 
care cuprinde 39 de lucrări selec
ționate din creația a 8 artiști, oferă 
o imagine asupra activității plastice 
din tara prietenă, țară în care 
triumful Revoluției a creat condiții 
deosebite pentru dezvoltarea artei. 
La vernisai au luat parte Alexandru 
Bălăci, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, ar
tistul poporului Ion Jalea, președin
te de onoare al Uniunii Artiștilor 
Plastici, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, di
rectori de muzee, artiști plastici, cri
tici de artă, ziariști. Erau prezenți, 
de asemenea, Jesus Barreiro Gonza
lez, ambasadorul Republicii Cuba la 
București, și membri ai ambasadei, 
șefi ai unor misiuni diplomatice si 
alți membri ai corpului diplomatic, 
precum și Sergio Martinez Sopena, 
comisarul expoziției. Cu acest prilej, 
Paul Vasilescu, secretarul secției de 
sculptură a Uniunii Artiștilor Plas
tici, și Ricardo Alvarez, secretar al 
Ambasadei Republicii Cuba, au vor
bit despre configurația actuală a 
vieții artistice cubaneze si au pre
zentat expoziția.

• ★
La 14 aprilie a părăsit Capitala 

delegația Republicii Populare Un
gare, condusă de dr. Rosta Endre. 
președintele Institutului pentru rela
ții culturale, care a participat la 
tratativele în legătură eu încheierea 
unei Convenții privind lărgirea co
laborării culturale dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Ungară.

★
Luni a avut loc în Capitală ver

nisajul unor expoziții tehnice or
ganizate de mai multe firme de 
peste hotare.

în rotonda Sălii mici a Palatu
lui. firma engleză „Rank Xerox" 
din Londra a deschis o expoziție 
tehnică, cuprinzînd diverse 
xerografice pentru copiere, 
plicare si imprimare.

★
întreprinderea poloneză de 

exterior „Varimex" din Varșovia a 
organizat. în Aleea Alexandru 12, 
pentru publicul de specialitate, o 
expoziție de aparate și instrumen
te folosite în diverse sectoare me
dicale.

★
Firma italiană ..Carlo Erba" din 

Milano a deschis. în sala Clubului 
finante-bănci din str. 
expoziție de aparate 
pentru cromatografia 
lizatoare etc.

de activiști
Luni a sosit în Capitală o dele

gație de activiști ai Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, con
dusă de tovarășul N. P. Malșakov, 
prim-adjunct al șefului Secției Or
gane Administrative a C.C. al 
P.C.U.S., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., va face o vizită în schimb 
de experiență în țara noastră.

PRIMIRE LA C
Tovarășul Vasile Patilineț, se

cretar al C.C. al P.C.R., a primit 
luni după-amiază delegația de 
activiști ai Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, condusă de 
tovarășul N. P. Malșakov, prim- 
adjunct al șefului Secției Organe 
Administrative a C.C. al P.C.U.S., 
care, la invitația C.C. al P.C.R., 
face o vizită în schimb de expe
riență în țara noastră.

as P-C-U.S.
La aeroportul Băneasa, delegația 

a fost întîmpinată de tovarășii Ion 
Dincă și Nicolae Ionescu, adjuncți 
de șef de secție la C.C. al P.C.R. 
A fost de față A. V. Basov, amba
sadorul U.R.S.S. la București, și 
membri ai ambasadei.

C. AL P. C. R.
La primire, care a decurs într-o 

atmosferă caldă, tovărășească, au 
participat tovarășii Ion Dincă, 
Ion Gal și Teodor Vasiliu, ad
juncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

A fost prezent ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, 
A. V. Basov.Constituirea grupurilor parlamentare de prietenie din Marea Adunare Națională a României și Consiliul Național al Austriei

în vederea dezvoltării relațiilor 
de colaborare parlamentară dintre 
România si Austria, pe baza în
țelegerii intervenite între cele două 
parlamente, au fost constituite re
cent grupurile parlamentare de prie
tenie.

Președintele grupului parlamentar 
pentru relațiile de prietenie Româ
nia—Austria a fost ales Alexandru

Sencovici, președintele Comisiei 
pentru industrie. construcții si 
transporturi a Marii Adunări Na
ționale. iar al grupului similar din 
Consiliul național al Austriei — dr. 
Bruno Pittermann. președintele 
Fracțiunii socialiste din parlamen
tul austriac.

(Agerpres)

viața internațională

în Comitete ale Comisiei

Economice O.N.U. pentru Europa
Intervenții ale delegaților români

mașini 
multi-

comerț

Doamnei, o 
de laborator, 
gazelor, ana-

(Agerpres)

GENEVA 14. —• Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: în 
cadiul dezbaterilor asupra activității 
Comitetului pentru locuințe, con
strucții și planificare din cadrul Co
misiei Economice O.N.U. pentru 
Europa, delegatul român Radu Ne
gru a prezentat o serie de sugestii 
cu privire la structura comitetului 
și programului lui pe termen lung.

Luînd cuvîntul în cadrul anali
zării activității Comitetului transpor
turilor interioare, delegatul român 
Stelian Ilinoiu a făcut unele propu
neri în legătură cu asigurarea apli
cării acordurilor asupra libertății dru
murilor pentru transportul mărfuri
lor în tranzit.

★
Cu prilejul lucrărilor celei de-a 

24-a sesiuni a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa, șeful dele
gației române. Mircea Malița, ad

junct al ministrului afacerilor ex
terne. a oferit luni un deiun de 
lucru, la care au participat șefi ai 
delegațiilor și reprezentanți ai 
Austriei. Belgiei, Bulgariei. Dane
marcei. Finlandei. Iugoslaviei. Sue
diei și Ungariei — țări coautoare 
ale rezoluției „Acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătățirii re
lațiilor de bună vecinătate Intra 
statele europene apartinînd unor 
sisteme social-politice diferite", a- 
doptată la sesiunea a 20-a a Adună
rii Generale a O.N.U„ precum șl al 
Olandei.

Au fost prezenți Evghenii Matveev, 
președintele Comisiei Economice
O. N.U. pentru Europa, Johann Kauf
mann, vicepreședintele Comisiei, J.
P. van Bellinghen, președintele co
mitetului sesiunii.

Din partea română au participat 
Nicolae Ecobescu. șeful misiunii 
permanente a României la Geneva, 
și alți membri al delegației.

al Uniunii 
își exprimă 
organele și 
toți tinerii

ia 
la 
în

cădea ploi locale. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere la început, apoi în 
creștere. Minimele vor II cuprinse între 
minus 2 și plus 8 grade, iar maximele 
între 8 și 18 grade. Local, în nordul ță
rii, la începutul intervalului, condiții 
favorabile producerii brumei. In Bucu
rești : Vreme ușor instabilă cu cerul 
schimbător. Temporar ploaie. Vînt po
trivit. Temperatura în scădere ușoară la 
început, apoi în creștere.

Noul mers 
al trenurilor

Colegiul Ministerului Căilor Fe
rate a aprobat noul mers 
nurilor de persoane care 
cepere de la 1 iunie a. c. 
o valabilitate de un an_ ____
Fată de orariile precedente, viito
rul grafic prezintă o serie de a- 
vantaie printre care crearea unor 
legături mai bune între toate lo
calitățile tării, precum și cu cele
lalte tipuri de miiloace de trans
port, reducerea duratei de par
curs a numeroase trenuri rapide, 
accelerate si de persoane.

Astfel, remarcăm înființarea tre
nurilor rapide. 11/12 pe ruta Bucu
rești—Craiova—Timișoara—Belgrad și 
a unui rapid care va circula în
tre Capitală si Suceava în apro
ximativ 6 ore. în urma terminării 
lucrărilor de electrificare, o serie 
de trenuri, rapide si accelerate vor 
circula între București și Brașov cu 
o viteză de pînă la 140 km pe oră, 
parcurgînd distanta în circa 2 ore 
si 15 minute.

atentie specială a fost acor
dată bunei organizări a traficului 
feroviar în stațiunile balneo-clima- 
terice din tară.

al tre
cu în- 

va avea 
de zile.

(Agerpres)

FESTIVALUL INTERNAȚIONAL

AL TEATRELOR DE LA FLORENȚA

CORESPONDENȚA DE LA N. PUICEA

A
\

SABREURUL POLONEZ JERZY 
PAWLOWSKI, triplu campion mon
dial și campion olimpic, a cîștigat 
din nou competiția dotată cu „Tro
feul Martini" care a avut loc la New 
York. El a obținut acest succes nu
mai după un meci de baraj susținut 
în compania maghiarului Tibor Pesza 
și a românului Ion Drîmbă, care s-a 
reabilitat în parte după insuccesul 
înregistrat în proba de floretă. De 
remarcat că Drîmbă l-a învins cu 
5—4 pe Pawlowski. în meciul de 
baraj însă, Pawlowski s-a revanșat 
cu 5—4 asupra lui Drîmbă și l-a în
vins cu același scor pe maghiarul 
Pesza, clasat pe locul doi. în clasa
mentul final, Drîmbă a ocupat locul 
trei, deoarece a pierdut cu 2—5 în 
fața lui Pesza. Pe locurile urmă
toare s-au clasat Montano (Italia) și 
Morales (S.U.A.).

teatre

DUPĂ DOUĂ ZILE DE ÎNTRE
CERI, la Sofia s-a încheiat întîlni- 
rea internațională de natație dintre 
selecționatele de copii ale Bulgariei 
si României. VICTORIA A REVE
NIT TINERILOR ÎNOTĂTORI RO
MÂNI CU SCORUL DE 233—185 DE 
PUNCTE.

LA AMSTERDAM, în prezența a 
aproape 60 000 de spectatori, echipa 
de fotbal AJAX AMSTERDAM A 
DISPUS CU SCORUL DE 3—0 (’ •—0) 
DE SPARTAK TRNAVA în cadrul 
semifinalelor „Cupei campionilor eu
ropeni". Returul se va desfășura la 
24 aprilia la Trnava.

O Filarmonica de stat „George Enescu" (la Ateneul 
Român) : Concert simfonic pentru studenții Centrului 
Universitar București — 20,30. Dirijor : Mihai Bredi- 
ceanu. Solistă : Sofia Cosma.
• Opera Română : Bărbierul din Sevilla — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
O scrisoare pierdută — 19,30 ; (sala Studio) : Părinții 
teribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnlc — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. 
Schitu Măgureanu) : D-ale carnavalului — 20 ; (sala 
din str. Alex. Sahia) : Photo Finish — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : La ciorba 
de potroace — 19,30 ; (sala Studio) : Fedra — 20.
0 Teatrul Mic : Iertarea — 20.
0 Teatrul Giuleștl : Martorii se suprimă — 18,30.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : Gemenii — 
19,30.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase' (sala Savoy) : 
Cafeaua cu lapte de adio — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Femei, femei, femei — 19,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Hanul melodii
lor populare — 20.
0 Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor : Selecțiuni ’68 — 20.
0 Circul de stat : Selecțiuni de primăvară — 19,30.

cinema

e Vîrstele omului : REPUBLICA — 9,30 ;
16,30 ; 18,45 ; 21.
® Comedlanțil: PATRIA — 11 ; 14,; 17 ; 20.

11,45 ; 14 î

0 Pipele t MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 < 16,15 ; 18,30; 
20,45.
0 Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — * ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 10,30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,45 ; 14 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 
21.
0 Noaptea e făcută pentru... a visa : FESTIVAL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30, SALA PALATULUI — 17,15 (seria de 
bilete — 2842) ; 20,15 (seria de bilete — 2843).
0 Răutăciosul adolescent: VICTORIA — 8,30 ; li; 13,30; 
16 ; 18,30 ; 20,45, FEROVIAR — 9—15,45 în continuare ;
18.15 ; 20,45, MELODIA — 8.30 ; 11 ; 13,39; 16 ; 18.30 ; 
20,45.
0 Călugărița și comisarul : CENTRAL — 8,45 ; 10,30 ;
12.15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
0 Casa Ricordi : CINEMATECA — 12 ; 14.
O Recompensa: LUMINA — 9—16,34 în continuare ; 
18,45 ; 20,45. _

0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
O Un bărbat și o femele : UNION — 15,30 ; 18.
O ~

Becket : DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30.

Tata : UNION — 20,30.
Totul pentru rîs : TIMPURI NOI — 9—21 în con

tinuare.
o Pe plajele lumii : EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
0 La Est de Eden : GRIVIȚA — 10 ; 12,30 ; 15,30 ; 18 î 
20,38, miorița — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.
O Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea lui Joe India
nul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,30 ; 19.
0 Pianele mecanice : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
0 Fidelitate : BUZEȘTI - 20,30.
0 Pașa : DACIA — 8,45—16,45 în continuare ; 18,45 ; 
20,45, VOLGA — 9,30—15,30 în continuare ; 18 : 20,30.
0 Pentru încă puțini dolari : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 15 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
RAHOVA - 15.30J 18. _

«
•
O
20.
• Pe teren propriu : COTROCENI — 15,30 ; 18.
• Montparnasse : COTROCENI — 20,30.
0 Feldmareșala : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 28,30, PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
0 Drama ciocîrliel : PROGRESUL — 20,30.

Mesteacănul : RAHOVA — 20,30.
Prințesa : UNIREA — 18 ; 20,30.
Păgînil din Kummerow : UNIREA — 15,30.
Rio Bravo : LIRA — 15,30 ; 19, VITAN — 15,30 ; 19.
Casa mamei noastre : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ;

0 Riscurile meseriei : FLORKASCA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA - S ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 : 
20,30.
0 Rolls Royce-ul galben : VIITORUL — 15.30 ; 
POPULAR — 15,30 ; 18.
0 Țar șl general : VIITORUL — 20,30.
0 Drumuri : POPULAR — 20,30.
0 Tată de familie : AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18,15 ; 20,30, ARTA —• 9,30—15.45 în continuare ;

18,

La Teatro della Pergola din 
Florența a început una din ace
le manifestări culturale ce se 
bucură aici de multă apreciere: 
Festivalul international al tea
trelor. Ajuns la cea de-a 5-a 
ediție a sa. festivalul este con
ceput în spiritul unei ilustrări 
cit mai complete a tendințelor 
teatrului contemporan euro
pean. a prezentării unor pie
se de valoare recunoscută. pre
cum și a unui schimb de expe
riență între reprezentanți ai 
teatrelor din diferite țări ale 
Europei, a unui contact mai 
strîns între actori și public. își 
dau concursul în acest an 
lective teatrale din Franța, 
hoslovacia, Anglia, Suedia, 
mânia si Italia.

Spectacolul inaugural a 
prezentat de către apreciata e- 
chipă italiană ..Teatru și acțiu
ne" din Roma, care a interpre
tat într-o manieră originală 
puternicul rechizitoriu împotri

co- 
Ce- 
Ro-

lost

20,15.

•
o
tinuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
•
O

16 ;
18 ;

Un om pentru eternitate : MOȘILOR — 15,30 ; 18. 
Expresul colonelului von Ryan : MUNCA — 16 ; 18. 
Autorizație de căsătorie : MUNCA — 20.
Vera Cruz : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Crimă în stil personal : TOMIS — 9—13 în con-

Bună ziua, contesă : FLACĂRA — 15,30 ; 18. 
Nu uita... gara Lugovaia : FLACĂRA — 20,30.
Urletul lupilor : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Made în Italy : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.

tv
17,38 — Telex TV. 17,35 — Pentru elevi consultații 

la matematică (clasa a VIII-a). Tema : Probleme de 
sinteză (algebră, geometrie). Prezintă profesorul I. 
Ollvotto. 18,05 — Limba engleză. Lecția nr. 53. 18,30 — 
Pentru copii „Telebotanicus" In cuprins cîteva curiozi
tăți din lumea vegetală : „Plante-turiști", „Flora cos
mică", „O seră la domiciliu", „Grădina fără sol". Invi
tații emisiunii : prof. Tudor Opriș și Mihai Paraschiv, 
cercetător la Institutul de biologie „Traian Săvulescu" 
al Academiei R.S.R. 19,00 — Telejurnalul de seară.
— Publicitate. 19,30 — Zoo. Din viața animalelor 
20,00 — Film artistic. Vieți uscate — o producție a 
studiourilor braziliene. 21,45 — Desene animate. 22,05
— Vitrina cu cărți. 22,20 — Artă plastică. Prin expozi
ții : Ion Gînju (pictură-grafică), Vasile Varga (pictură). 
Prezintă Horia Horșia. 22,30 — Telejurnalul de noapte. 
23,40 —- închiderea emisiunii.

va colonialismului tn Angola 
și Mozambic — „Cantata unui 
monstru portughez" — de Pe
ter Weiss. Interpretarea excep
țională a lui Giorgio Strehler și 
a altor actori ai companiei 
„Teatro e Azione" s-a bucurat 
de un succes deosebit.

Repertoriul festivalului mai 
cuprinde spectacolele „Insula 
rațiunii sau oamenii mici" de 
Marivaux, „Revizorul" de Go
gol. piese reprezentative de au
tori englezi si suedezi.

Din Republica Socialistă 
mânia participă colectivul 
trului „Lucia Sturdza

Ro- 
tea- 
Bu- 

landra" din București, care va 
prezenta între 20 și 22 aprilie 
lucrarea lui Georg BiichneT 
„Moartea lui Danton".

Festivalul international 
teatrelor de la Florența, 
se încheie la 30 aprilie, 
urmărit cu viu interes

al 
care 
este 

în
cercurile oamenilor de teatru si 
artistice italiene.

ALGERIA: Resurse suplimentare 

din exploatarea petrolului

La Alger s-a anun
țat oficial că societăți
le străine care colobo- 
rează cu statul algerian 
la exploatarea zăcă
mintelor petroliere si 
de gaz metan din Sa
hara acceptă ridicarea 
prețului petrolului ex
tras din Algeria la ni
velul indicat de autori
tățile algeriene. In a- 
cest fel. prețul per 
baril crește de la 2,35 
la 2,65 dolari.

Acest preț a fost în 
vigoare și anterior, 
respectiv pînă în 1963. 
Incepînd cu acel an, 
companiile petroliere 
străine au scăzut pre
țul barilului cu 30 de 
cenți. în timp ce în O- 
rientul Mijlociu si în 
regiunea Caraibilor a-

cest preț nu a suferit 
nici o modificare.

Faptul că societățile 
petroliere străine au 
acceptat acum readuce
rea prețului petrolului 
provenit din această 
țară la nivelul prețu
rilor practicate ne 
scară . mondială este 
apreciat ca un succes 
al politicii algeriene de 
a împiedica societățile 
străine să exploateze 
resursele petroliere în 
condiții dezavantajoase 
pentru statul algerian.

In general se consi
deră că mijloacele pu
se la dispoziție de so
cietățile străine nu sînt 
pe măsura obiectivelor 
urmărite de Algeria. 
Societățile interesate

manifestă tendința da 
a nu merge pe linia 
investițiilor împiedi- 
cînd deci lărgirea po
sibilităților de dezvol
tare economică a Al
geriei. așa cum s-a 
convenit tn acordu
rile încheiate.

„Iată de ce. constată 
cotidianul algerian „El 
Moudjahid", ar fi 
timpul să ne întrebăm 
dacă este cazul ca Al
geria să continue să 
acorde unor asemenea 
societăți avantaje de 
tot felul, inclusiv fis
cale, dacă promisiunii 
Ie care i-au fost făcu
te nu sînt respectate",

C. BENGA
Alger.

I



CANADA 
NU VREA
O POLITICA 
IMPUSĂ
DE ALTE ȚĂRI 
declară primul-mmîstru 
Trudeau

OTTAWA 14 (Agerpres). — Ca
nada nu vrea ca politica externă 
ți politica de apărare a țării să 
fie stabilite de alte țări, fie ele 
și țări prietene, a declarat pri- 
mul-ministru al Canadei, Pierre 
Elliot Trudeau, Ia o reuniune a 
Partidului liberal care a avut loc 
la Calgary. Respingînd ideea că 
această nouă orientare a Cana
dei ar oglindi o tendință izola- 
ționistă, el a subliniat că semni
ficația acestei orientări este că 
politica țării va depinde într-o 
măsură mai mică de cea a ma
rilor puteri aliate. Trudeau a re
afirmat că hotărîrea guvernului 
canadian de a proceda la o „re
ducere concertată și progresivă" 
a efectivelor trupelor sale sta
ționate în R. F. a Germaniei va 
face obiectul unor consultări cu 
celelalte țări membre ale pactu
lui nord-atlantic. „Este vorba, a 
precizat Trudeau, de încercarea 
de a defini o politică externă 
strict canadiană, căci, pînă în 
prezent, poziția internațională a 
Canadei era determinată de a- 
partenența ei la N.A.T.O.". în 
încheiere, premierul canadian a 
declarat că politica guvernului 
său va suferi și alte modificări, 
dar nu trebuie așteptată o „tra
gică revizuire".

VIETNAMUL DE SUD

Noo acțiunii
ofensive
ale forțelor 
F, N. E.
© SCINDAREA ASA-NUMI- 
TEI „ALIANȚE NAȚIONALE" 
DE LA SAIGON

SAIGON 14 (Agerpres). — For
țele patriotice sud-vietnameze au 
continuat duminică seria acțiunilor 
ofensive lansate asupra obiectivelor 
militare americano-saigoneze, con- 
centrîndu-și atacurile în special în 
regiunile Da Nang și Tay Ninh. în 
provincia Tay Ninh, o unitate de 
blindate americană a fost atacată de 
forțele patriotice, fiind necesară in
tervenția rapidă a bombardierelor și 
elicopterelor pentru a sparge încer
cuirea.

Totodată, menționează agențiile de 
presă, în noaptea de duminică spie 
luni forțele patriotice sud-vietna
meze au bombardat cu obuze și 
rachete 15 obiective militare ame
ricane și saigoneze, amplasate în di
ferite regiuni ale țării.

■Ar
Frontul salvării naționale a a- 

nuntat că se retrage din cadrul 
grupării formațiunilor politice favo
rabile actualei administrații saigo
neze. reunite sub denumirea comu
nă de „Alianța națională". Scin
darea „Alianței naționale", scrie 
în legătură cu aceasta cores
pondentul agenției France Presse. 
intervine într-un moment cînd șe
ful regimului saigonez. Nguyen Van 
Thieu, încerca să constituie un fel 
de front comun al formațiunilor 
proguvernamentale. pentru a con
tracara influenta politică crescîndă 
a Frontului Național de Eliberare.

BELGRAD Semnarea 
programului de co

laborare culturală 
româno-iugoslav

BELGRAD 14. — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite : 
La 14 aprilie a fost semnat la Bel
grad programul de colaborare pe anii 
1969—1970 în domeniile culturii și 
învățămîntului între Republica Socia
listă România și R.S.F. Iugoslavia. 
Programul prevede acordarea recipro
că de burse pentru specializare, 
schimburi de cadre didactice și stu- 
denți, de oameni de artă și cultură, 
legături directe între uniunile de crea
ție, biblioteci, schimburi de formații 
artistice, de expoziții.

Din partea română, programul a 
fost semnat de Traian Pop, adjunct al 
ministrului învățămîntului, iar din 
partea iugoslavă de Voislav Djurici, 
președintele Comisiei pentru relații 
culturale cu străinătatea a R. S. Ser
bia.

referendum

sale politice ; fie 
revizuirii unor 
constituție, 
început mitingu-
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Un acord între guvernele 
Albaniei și Iugoslavieiîn 
legătură cu transporturile internațio
nale rutiere de mărfuri a fost semnat 
la Tirana.

Primul-ministru al Portu
galiei, Marcel0 Caetano, a părăsit 
luni Lisabona plecînd într-un tumeu 
în coloniile portugheze din Africa.

Țănk lumii a treia in anul 2000

Bristol. Prototipul britanic al 
avionului supersonic anglo- 
francez „Concorde 002’, în 
timpul recentului său zbor de 

încercare

Nici o concluzie practică"

Tratativele sovieto-americane asupra folosirii explo
ziilor nucleare în scopuri pașnice au încePut luni la Viena> Ia 
sediul reprezentanței americane pe lingă Agenția Internațională pentru Energia 
Atomică. Delegația sovietică este condusă de acad. E. K. Fedorov, iar cea 
americană de Gerald F. Tape, membru al Comisiei pentru Energia Atomică 
a S.U.A.

FRANȚA
9

A T04-a sesiune a Consiliului 
parlamentar: aspect din sală, 

♦impui lucrărilor

A 47-a ediție a Tîrgulul 
internațional de la Milano 
s-a deschis luni în prezența președin
telui Italiei, Giuseppe Saragat. Parti
cipă 74 de state cu pavilioane pro
prii, precum și reprezentanți ai unor 
firme din 16 țări cu birouri de infor
mații economice. România expune ma
șini de alezat și frezat „A.F.-85", 
strunguri carusel-2 000, electromotoare, 
un grup convertizor de frecvență me
die, un sistem de automatizare pentru 
instalații industriale, diferite produse 
de mase plastice, cocsuri petrolifere și 
uleiuri minerale, aparate de radio cu 
tranzistori, lacuri și vopsele.

interparlamentar 
a luat sfîrșit

A cincea conferință la ni
vel înalt a țărilor din Africa 
centrală și de ests a deschis 
luni în capitala Zambiei, Lusaka. în 
cadrul dezbaterilor, la care participă 
delegați din 14 state, va fi acordată 
o deosebită atenție dezvoltării rela
țiilor de colaborare dintre statele din 
centrul și estul continentului african.

In vederea decernării 
Premiului Nobel pentru li
teratură pe anul 1969 au fost 
propuse 103 personalități, a anunțat 
într-o conferință de presă președintele 
Comitetului Premiului Nobel pentru 
literatură, prof. Anders Oesterling. 
Printre acestea se numără poeții Giu
seppe Ungaretti, Eugenio Montale, 
scriitorul Alberto Moravia, actorul 
Charlie Chaplin și cineastul Ingmar 
Bergman.'

LUCRĂRILE CONGRESULUI
NAȚIONAL AL P. C. CHINEZ

PEKIN 14 (Agerpres). — Agen
ția China Nouă anunță că înce- 
pînd de la 2 aprilie, după deschi
derea celui de-al IX-lea Congres 
național al P.C. Chinez, delega
ții au participat la discuții în ca
drul comisiilor. în ședința plenară 
din 14 aprilie a celui de-al IX-lea 
Congres național al Partidului Co
munist Chinez, delegații au adop
tat în unanimitate „Raportul poli
tic al C.C. al P.C. Chinez" prezen
tat de tovarășul Lin Biao și „Sta
tutul Partidului Comunist Chinez".

Congresul a hotărît să însărcine
ze Secretariatul Prezidiului Con-

gresulul cu publicarea „Raportului 
politic al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez" șl a 
„Statutului P. C. Chinez".

Ședința din 14 aprilie a Congre
sului național al Partidului Comu
nist Chinez a fost prezidată de to
varășul Mao Tze-dun, care a rostit 
o cuvîntare.

Cu începere de la 15 aprilie, cel 
de-al IX-lea Congres național al 
P.C. Chinez va trece la cel de-al 
treilea punct de pe ordinea de zi: 
alegerea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez.

Congresul
Partidului Comunist German

și-a încheiat lucrările
De la trimisul nostru special Petre Stăncescu

Inaugurată oficial Ieri, cam
pania pentru referendumul din 
27 aprilie a luat, de fapt, startul 
joi seara prin interviul televizat 
al generalului de Gaulle, care a 
făcut o pledoarie în favoarea 
dublei reforme supuse consul
tării naționale : crearea celor 
21 regiuni și renovarea Sena
tului.

Deschizînd campania, șeful 
statului a tinut să imprime re
ferendumului aspectul unei 
chestiuni de încredere personală 
și politică în același timp. El a 
legat direct menținerea man
datului său prezidențial de re
zultatele referendumului, anun- 
țînd că se va retrage dacă vor 
predomina răspunsurile nega
tive și, invers, că își va duce 
pînă la capăt mandatul, adică 
pînă în 1972, în cazul că se va 
răspunde printr-un DA masiv.

Unii observatori apreciază că 
această declarație conferă noi 
dimensiuni consultării din apri
lie. Dacă majoritatea parlamen
tară a aprobat declarația a-

CORESPONDENȚA 
DIN PARIS 

DE LA AL. GHEORGHIU

ț mintîtă, opoziția a criticat-o, a- 
1 rătînd că, de fapt, referendu- 
’ mul se transformă în acest chip 
ț în „plebiscit".
! Comentînd noile evoluții, pre- 
l sa pariziană stăruie totodată a- 
.’ supra raportului forțelor elec- 
ț torale în momentul deschiderii 
( campaniei. Partidul majorității, 
1 U.D.R., militează, bineînțeles, 
l pentru un DA masiv. Este însă 
1 interesant de notat poziția alia- 
1 ților lor, republicanii indepen- 
l denți sau giscardienii, cum mai 

sînt numiți (după liderul Valery 
\ Giscard d’Estaigne) Deși înclină 
( mai mult spre un DA decît spre 
I abținere, comitetul de condu- 
l cere al acestora a hotărît să lase 
? în această privință libertatea de 
ț acțiune federațiilor provinciale. 
1 In felul acesta, giscardienii se
> distanțează, o dată în plus, de 
l majoritatea gaullistă.
i Opoziția, de la stînga spre 
1 centru, si-a definit atitudinea. 
I Ea va vota negativ, fiecare 
’ partid din motive diferite : fie 
1 contestînd oportunitatea refe- 
i rendumului ; fie criticînd di- 
' verse aspecte ale reformei re- 
i gionale sau privarea Senatului 
1 de atributele 
ț opunîndu-se 
1 articole din 
) De ieri au
I tile electorale regionale, pre- 
? cum si campania la radio sl 
ț televiziune în care se vor In- 
l frunta oficial cele șapte parti- 
* de admise : U.D.R., Federația
l Națională a republicanilor in- 
! dependent!, Partidul Comunist 
l Francez. Partidul Socialist 

(SFIO). Partidul Radical So- 
ț cialist. Centrul National al In- 
l dependentilor si Agrarienilor.
> Centrul 
l Primul 
1 poziției 
) Partidul
l la Paris, simultan cu interviul
> generalului de Gaulle. P.C.F., 
l care dispune de aproape un 
1 sfert din electoratul Franței, s-a 
) pronunțat pentru un NU cate- 
i goric reformelor propuse. Ar- 
’ gumentîndu-si poziția. comu- 
l nistii susțin că aplicarea re- 
i ■ formei regionale ar însemna. 
) pe de o parte, noi impozite, iar 
l pe de alta, sporirea atributli-

lor împuternicitului puterii 
ț centrale, prefectul regional, sl 
1 că de fapt referendumul
> tual nu ar însemna altceva 
\ cît un plebiscit în favoarea 
/ liticii regimului. Pe 
ț milare se situează 
l listii.
1 Bătălia oficială a
i mului e de-abia la început. 
I Argumentele și contraargu- 

mentele atît ale maioritătii gu
vernamentale cît si ale opozi
ției sînt însă cunoscute 
consecință ele nu vor fi 
reafirmate. Peste circa 
săotămîni. francezii se 
prezenta la urne spre a-si da 
verdictul, care, la ora actuală, 
încă nu poate fi prevăzut.

VIENA 14 (Agerpres). — Cea de-a 
104-a sesiune a Consiliului inter
parlamentar. organ al Uniunii in
terparlamentare, care s-a desfășu
rat la Viena, și-a încheiat dumini
că lucrările prin adoptarea unei se
rii de rezoluții cu privire 
blemele internaționale actuale, 
două rezoluții se cere interzicerea, 
pe de o parte, a fabricării si fo
losirii armei chimice si bacteriolo
gice. iar pe de altă parte a ar
melor nucleare si termonucleare. 
Consiliul cere îndeosebi membrilor 
Uniunii interparlamentare să-si e- 
xercite influenta asupra guvernelor 
lor pentru a le determina să sem
neze si să ratifice tratatul de ne- 
proliferare a armei nucleare. A 
fost, de asemenea, adoptată o re
zoluție asupra Orientului Apropiat, 
prin care se cere membrilor u- 
niunii să contribuie la înlăturarea 
conflictului si să sprijine efortu
rile în vederea restabilirii unei păci 
permanente în Orientul Apropiat. 
Alte rezoluții adoptate de Consi
liul interparlamentar se referă 
rolul si răspunderile țărilor 
cii și mici în menținerea 
mondiale, apărarea mediului 
si la conservarea resurselor 
rale, apărarea drepturilor 
mentale ale omului în conflictele 
armate, schimburile culturale, pro
gresul social si altele. Consiliul In
terparlamentar a adoptat totodată un 
apel contra discriminărilor rasiale 
apartheidului, renașterii nazismului 
si antisemitismului. Toate rezoluțiile 
adoptate vor fi prezentate celei de-a 
57-a Conferințe interparlamentare, 
organ suprem al Uniunii interpar
lamentare. care va avea loc la New 
Delhi. între 30 octombrie — 7 no
iembrie 1969.

Delegatul român. prof. Tudor 
Drăganu. a fost ales președintele 
Comisiei pentru probleme iuridice 
si parlamentare.

i

Ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., Nikolai Palo- 
licev, a sosit luni la Paris pentru a 
duce tratative în legătură cu 
tarea relațiilor comerciala 
Uniunea Sovietică și Franța.

0 conferința de 
consacrata turismului în 
România 3 avut 1°° ambasada 
română din Helsinki. Au participat 
redactori ai ziarelor centrale, reviste
lor de specialitate, agenției de presă 
S.T.T., birourilor de presă ale unor 
partide și reprezentanți ai agențiilor 
de turism Lomamatka și Aurinko- 
matka.

In cadrul unui congres in
ternațional pentru terapie den
tară. care a avut loc la Ma
drid. un grup de oameni de 
Știință britanici au prezentat o 
comunicare asupra unui vaccin 
contra cariei dentare. Vaccinul, 
care a fost experimentat cu 
succes asupra maimuțelor, este 
de natură să determine o co
titură importantă în dentistică, 
a declarat conducătorul grupu
lui de specialiști, prof. Cohen.

la 
miîlo- 

păcii 
uman 
natu- 
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Președintde S.U.A., Ri
chard Nixon, a adresat luni 
mesaj celor două Camere ale Con
gresului american prin care cere spo
rirea tarifelor poștale și preconizează 
menținerea suprataxei de 10 la sută 
introdusă în iulie 1968 de către vechea 
administrație.

Construită simplu și ingenios, 
„Grugahalle", marea sală orășeneas
că din Essen, poate avea dimensiuni 
variabile. Duminică seară, după în
cheierea lucrărilor Congresului P.C. 
German, sala care găzduise pe cei 
o mie de delegați și invitați la con
gres a fost redimensionată, pentru 
a cuprinde cîteva mii de persoane 
întrunite într-un mare miting. Erau 
prezenți încercați militanți pentru 
democrație și pace, precum și nu
meroși tineri. Lozinci înscrise po 
pancarte cereau ieșirea R. F. a Ger
maniei din N.A.T.O., dizolvarea 
blocurilor, recunoașterea R.D.G., 
semnarea tratatului de nerăspîndire 
a armelor nucleare, interzicerea par
tidului neonazist P.N.D.

Participanții la miting au cerut cu 
energie punerea în libertate a mili
tantului Josef Angenfort, 
pentru ideile lui politice.

Mitingul a constituit un 
diat al dezbaterilor și 
congresului. în după-amiaza zilei de 
duminică, delegații au aprobat pro
gramul de acțiune al P.C.G. în pri
ma sa ședință de constituire, comi
tetul director, ales sîmbătă la con
gres, a desemnat componența prezi
diului, din care fac parte Kurt 
Bachmann, președintele P.C.G., Her
bert Mies, locțiitorul președintelui, 
Gerhard Deumlic, Kurt Erlebach, 
Hermann Gauțier, Willi Gerns, Man-

întemnițat
ecou ime- 
hotărîrilor

fred Kapluck, Ludwig Muller, Karl- 
Heinz Noetzel.

Delegații au adresat apropiatului 
Congres al Partidului social-demo
crat (16—19 aprilie) un mesaj In care 
este subliniată importanța acțiunilor 
comune ale comuniștilor ?i social- 
democraților, pentru înnoirea demo
cratică a statului și societății, pen
tru pace și securitate în Europa. 
Participanții au trimis Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam o tele
gramă de solidaritate cu lupta eroică 
a poporului vietnamez.

In cele două zile ale lucrurilor 
\gale, primul Congres al P.C.G'■-••a 
primit mesaje de salut din 'partea 
unor personalități, cum ar fi pasto
rul Niemoller, a Uniunii Germane a 
Păcii, a unor uniuni și organizații 
țărănești și studențești. 23 partide 
comuniste și muncitorești, din care 
19 și-au trimis și reprezentanți la 
Essen, au adresat congresului mesa
je frățești de salut. După cum s-a 
anunțat, din partea Partidului Co
munist Român a participat, ca invi
tat. tovarășul Mihai Dalea, secretar 
al Comitetului Central.

După două zile de activitate in
tensă, delegații la congres s-au des
părțit cu dorința ferm exprimată de 
a munci In continuare pentru întă
rirea partidului, pentru extinderea 
legăturilor cu oamenii muncii, cu 
toate forțele democratice din R. F. 
a Germaniei.

Todor Jivkov

SITUAJIA DIN ORIENTUL APROPIAT

ia Viena

Lucrarea mareșalului 
Gheorghi Jukov „Amintiri și 
meditații" a fost editată la Mos
cova. Cea mai mare parte a memo
riilor se referă la perioada Marelui 
război pentru apărarea patriei.

Scriitorul Gonzalo Arias 
a fost arestat duminică la Madrid. El 
este acuzat de a fi intenționat să tri
mită generalului Franco și parlamen
tului scrisori în care cere o modifi
care democratică a legii electorale. 
O dată cu el au fost arestați și doi 
ziariști străini.

COLOCVIUL INTERNAȚIONAL

(De la coresponden
tul nostru Nicolae 
Popovici). In capitala 
Iranului s-a încheiat 
colocviul internațio
nal cu tema : „Lumea 
a treia în anul 2000“. 
Colocviul a reunit 25 
specialiști din mai 
multe țări, precum și 
numeroși oameni de 
știință din Iran. Spe
cialiștii au făcut ex
puneri, au examinat 
în comun condițiile 
actuale din ansam
blul țărilor lumii a 
treia, au procedat la 
un schimb de opinii 
cu privire la posibili
tățile, căile și mijloa
cele de care dispun 
aceste țări pentru a 
depăși stadiul prezent popor în constelația 
și a se pregăti în ve- mondială a națiuni-

sHsr.a

FSosirea iui

VIENA 14 (Agerpres). — Todor 
Jivkov, președintele Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, a sosit 
luni la Viena într-o vizită oficială 
la invitația cancelarului federal al 
Austriei, Josef Klaus.

derea unei ascensi
uni accentuate pe li
nia progresului. Fără 
să se minimalizeze 
importanța contribu
ției cooperării între 
state, în cuvîntul lor, 
unii oratori, ca, de 
exemplu, primul-mi
nistru al Iranului, A. 
A. Hoveida, au arătat 
că dezvoltarea este 
înainte de toate opera 
țărilor înseși, a po
poarelor, a națiunilor 
cărora le revin rolul 
și responsabilitatea 
de a făuri propriul 
lor destin, într-o ma
nieră originală, spe
cifică și care să a- 
firme pregnant per
sonalitatea fiecărui

lor din pragul celui 
de-al treilea mileniu.

Printre comunică
rile care au reținut 
atenția și interesul 
participanților a fost 
cea expusă de de
legatul român, Ni
colae Costache, lucra
re elaborată în co
mun cu Mircea Ma- 
lița, despre rezul
tatele cercetătorilor 
noștri în domeniul 
prognozei și al dez
voltării economice și 
despre importanța 
accelerării ritmului 
de creștere al eco
nomiei, ilustrat cu 
exemple elocvente 
din țara noastră.

Prima operație de trans
plantare a inimii din Elveția 
a fost efectuată cu succes luni după- 
amiază la Spitalul cantonai din 
Zurich de o echipă de 5 chirurgi con
dusă de dr. Ake Senning, directorul 
clinicii chirurgicale a Universității din 
Zurich.

OBIECTUL UNEI INTENSE ACTIVITĂȚI
DIPLOMATICE

@ A TREIA 1NT1LNIRE CVADRIPARTITĂ

BASEL 14 (Agerpres). — Intr-o 
conferință de presă tinută după în
cheierea reuniunii de la Basel a. 
guvernatorilor băncilor centrale ale 
principalelor puteri financiare occi
dentale. Karl Blessing, președintele 
Băncii federale vest-germane. a a- 
rătat că participant!! s-au declarat 
de acord cu guvernul american în 
ce privește ..necesitatea de a se 
controla si pune capăt Inflației din 
Statele Unite". în consecință, a a- 
dăugat el. ..trebuie să ne obișnuim 
să trăim cu taxe de scont ridicate 
— acesta este prețul Pe care tre
buie să-1 plătim pentru a opri in
flația americană". Potrivit observa
torilor din Basel, din declarația lui 
Karl Blessing rezultă că guverna
torii băncilor centrale nu au reu-

Sit să se pună de acord asupra u- 
nel atitudini comune fată de agi
tația provocată de majorarea în 
lanț a taxei de scont în nume
roase țări din lumea occidentală.

Pe de altă parte, agenția France 
Presse arată că discuțiile între guver
natorii băncilor centrale occidentale 
asupra circulației internaționale a ca
pitalurilor pe termen scurt nu au a- 
juns la nici o concluzie practică, par
ticipanții hotărînd să reia această 
problemă la viitoarele întîlniri. Circu
lația capitalurilor pe termen scurt a 
devenit o problemă urgentă în urma 
măsurilor de control asupra schimbu
rilor, care se intensifică în Europa 
occidentală, în special în Belgia și 
Italia.

LONDRA 14. — Corespondentul 
Agerpres Liviu Rodescu transmite •• 
într-o cuvîntare rostită la Chatham, 
John Gollan, secretarul general al 
P.C. din Marea Britanie, s-a pro
nunțat în favoarea convocării fără 
întîrziere a unui congres extraordi
nar al T.U.C. („Congresul sindica
telor britanice") care să ia atitu
dine împotriva proiectatei legislații 
antisindicale cuprinsă într-o recentă 
carte albă a guvernului. El a subli
niat că niciodată pînă acum mișca
rea sindicală britanică nu a fost su
pusă unor asemenea restricții din 
partea unui guvern laburist. Referin- 
du-se la bugetul care urmează să fie 
prezentat marți în Camera Comune 
lor, John Gollan a relevat că mi
nistru] finanțelor „ar putea trans
forma ’ ...........................................
tr-un 
cesta. 
litare 
cerea 
tare.
Iile militare, introi 
zit pe averea celor bogați și mă
rind impozitele pe profituri s-aT pu
tea realiza aproape două miliarde 
lire care ar deveni disponibile pen
tru îmbunătățirea salariilor și pen
siilor, pentru locuințe, învățămînt și 
servicii sociale".

deficitul balanței de plăți în- 
surplus în cursul anului a- 
prin încetarea cheltuielilor mi- 
în străinătate și prin redu- 
investițiilor făcute peste ho- 

Reducînd la jumătate cheltuie- 
iducînd un impo

Luni a avut loc la New York o 
nouă reuniune a reprezentanților la 
Națiunile Unite ai Marii Britanii, 
Franței, S.U.A. și U.R.S.S.. consacra
tă examinării situației din Orientul 
Apropiat. Conform înțelegerii, întîl- 
nirea din 14 aprilie — a treia de la 
începerea concertărilor cvadripartite 
— a avut loc la sediul reprezentan
tului britanic.

Cum rezultatele discuțiilor purtate 
pînă acum nu au fost date publici
tății, observatorii de presă, o serie 
de personalități politice emit puncte 
de vedere diferite cu privire la evo
luția reuniunii și la șansele ei de a 
ajunge la un acord. Luînd cuvîntul 
la Academia americană de științe 
politice și sociale, J. Sisco, secretar 
de stat adjunct pentru problemele 
Orientului Apropiat, a declarat că 
actualele convorbiri nu urmăresc să 
impună o soluție sau să se substi
tuie unui acord între părți. într-un 
interviu televizat, înregistrat în timp 
ce se mai afla la Washington pentru 
sesiunea N.A.T.O., ministrul de ex
terne britanic, Michael Stewart, a 
declarat dimpotrivă, că în cursul 
convorbirilor cvadripartite de la 
O.N.U. „au fost înregistrate unele 
progrese" Există posibilitatea — a 
continuat ministrul britanic — ca 
cele patru mari puteri să ajungă la 
un acord suficient pentru a putea 
exercita „o influență favorabilă" în 
direcția reglementării acestui con
flict.

Paralel cu aceste tentative de a 
găsi căile menite să ducă la regle
mentarea crizei din Orientul Apro
piat, ultimele zile au fost marcate 
de o intensă activitate diplomatică. 
Mahmud Fawzi, consilier pentru pro
blemele externe al președintelui Ga
mal Abdel Nasser, a avut du
minică o nouă întrevedere cu pre
ședintele Richard Nixon. Ca și la 
precedenta întîlnire de vineri după-

amiază, a fost discutată situația din 
Orientul Mijlociu.

Regele Hussein al Iordaniei, aflat 
Intr-o vizită oficială în S.U.A., a 
acordat duminică un interviu postu
rilor de televiziune americane în 
care, după ce a reafirmat planul său 
de pace cu privire la rezolvarea con
flictului din Orientul Mijlociu enun
țat săptămîna trecută la Clubul pre
sei din Washington, a sugerat că 
prin intermediul misiunii Jarring ar 
putea începe tratative directe între 
Israel și țările arabe, cu 
guvernul de la Tel Aviv 
clar principiile rezoluției 
brie 1967.

Răspunzînd planului în 
te, propus de regele Iordaniei, 
Hussein, ministrul de externe al 
Israelului, Abba Eban, s-a pronunțat 
din nou împotriva reuniunii celor 
patru mari puteri și pentru rezolva
rea conflictului din această regiune 
prin negocieri directe între părțile 
interesate, subliniind că numai mi
siunea Jarring reprezintă singura 
posibilitate constructivă de examina
re prin intermediul unui organism 
internațional a căilor de reglemen
tare a situației.

în acest timp, In Orientul Apropiat 
se semnalează noi răbufniri ale ten
siunii. Duminică a avut loc un nou 
duel de artilerie israeliano-egiptean, 
deasupra Canalului de Suez. Este al 
treilea incident de acest gen, petre
cut în mai puțin de o săptămînă.

Luni dimineața a avut Ioc o 
luptă aeriană între aviația israeliană 
și cea egipteană, în regiunea Suezu- 
lui. Potrivit unui comunicat militar 
dat publicității la Cairo, un avion 
israelian a fost doborît. iar un apa
rat aparținînd forțelor aeriene ale 
R.A.U. a fost silit să aterizeze pe 
teritoriul egiptean. Un purtător de 
cuvint al comandamentului militar 
israelian a anunțat că în această 
luptă aeriană a fost doborît un avion 
egiptean.

condiția ca 
să accepte 
din noiem-
șase pune-
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