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La livrările destinate exportului

CONTRACTE FERME,
RIGUROS
ÎNDEPLINITE

nert exterior pe acest 
an' preveu- acini sporite, mai ales 
în domeniul exportului. în aceste 
condiții, realizarea riguroasă, decadă 
cu decadă și în sortimentele pre- 
văzute a producției destinate be
neficiarilor externi constituie o înda
torire de răspundere pentru colecti
vele de întreprinderi industriale care 
au sarcini în acest domeniu. Conco
mitent, ele au obligația de a identi
fica noi resurse și posibilități de 
majorare a exportului, în special la 
produsele cu grad ridicat de prelu
crare.

Cum răspund acestor imperative 
Unitățile industriale din județul 
Arad ? Alături de întreprinderi care 
și-au făcut un cuvînt de ordine din 
a livra la termen și chiar mai de
vreme produsele la export — Uzina 
textilă, întreprinderile „Tricoul 
roșu" șl „Teba" fiind doar cîteva 
dintre acestea — se află altele care, 
în primul trimestru al anului, nu 
au reușit să-și îndeplinească inte
gral sarcinile ce le reveneau. Expli
cații plauzibile, care să justifice o 
atare rămînere în urmă, nu există. 
IQnpă cum au arătat investigațiile, 
•restanțele ' apărute sînt consecința 
unei insuficiente intervenții, pentru 
înlăturarea cauzelor acestor neajun
suri, atît din partea conducerilor 
unor întreprinderi, cît și a forurilor 
lor de resort din ministere.

De pildă, Uzina de vagoane Arad 
n-a livrat la export în primul tri
mestru peste 100 vagoane de marfă.

— Uzina dispune de capacitatea 
tehnică și organizatorică pentru a 
putea realiza integral sarcinile de 
plan, inclusiv livrările la export — 
ne-a spus tov. ing. Liviu Cirin, di
rector de fabricație al Grupului de 
uzine pentru construcția de vagoane. 
Aceste rezerve și posibilități reale 
nu au putut fi fructificate din cauza 
dereglărilor apărute în colaborarea cu 
alte uzine constructoare de mașini, 
care nu ne-au livrat la timp suban
samblele și echipamentele necesare.

— Care colaboratori nu și-au onorat 
obligațiile contractuale ?

In primul rînd, uzina „23 Au- 
din Capitală. Aceasta nu ne-a 

asigurat, pentru un lot întreg de 
vagoane, echipamentul de frînă. Po
trivit contractelor încheiate, uzina 
buqureșteană trebuia să ne livreze 
eșalonat, în primul trimestru, 200 
echipamente. Dar pînă la 23 martie, 
deci cu o săptămînă înainte de în
cheierea trimestrului I, ne expediase 
doar 50 de bucăți. Cu întîrziere am 
primit și boghiurile de la Uzina de 
material rulant din Pașcani căreia, 
Ia rîndul ei, i-au lipsit un timp osiile 
produse de uzina „Progresul"-Brăila.

Așadar, o încălcare „în lanț" 
a contractelor de cooperare dintre 
aceste uzine constructoare de mașini, 
care s-a repetat și la alte sortimente. 
Un lot de 12 vagoane autobasculante 
n-a putut fi realizat din lipsa osiilor, 
fabricate tot la „Progresul“-Brăila. 
Uzina brăileană a adus argumente 
așa-zis obiective: Combinatul side
rurgic Reșița a refuzat să semneze 
contractul pentru furnizarea discu
rilor și bandajelor. Cadrele de la 
acest combinat au și ele contraargu- 
mentele lor : „Trebuie, mai întîi, să 
ne asigurați setul de S.D.V.-uri ne
cesare prelucrării sortimentelor res
pective. Executati-ne aceste scule și 
dispozitive și programăm imediat 
fabricația bandajelor și discurilor". 
Pentru a urgenta achiziționarea a- 
cestor subansamble. Uzina de vagoane 
Arad a fost nevoită să realizeze, în 
contul prețului ei de cost, S.D.V.-urile 
resnective. Dar aceasta a consumat 
mult timp, s-a întîrziat fabricarea 
producției pentru export, iar cheltu
ielile au sporit simțitor.

Era imperios necesar ca în prima 
decadă a lunii aprilie ritmul reali
zării planului de export la uzina 
de vagoane să fie accelerat, pentru

a se putea recupera restanțele din 
primul trimestru. Din păcate, cu mici 
excepții, situația a rămas neschim
bată. Nimic nu se livrase din pro
dusele restante. Situația s-a ameliorat 
într-un singur sens : au sosit o parte 
din subansamblele mult așteptate și 
se lucrează mai cu spor în secțiile 
de montaj-sudură și finisaj. Ni s-a 
spus că în scurtă vreme vor fi ex
pediate beneficiarilor externi, pri
mele vagoane restante.

— Comitetul de partid a examinat, 
împreună cu cadrele din conducerea

ancheta economică

uzinei, posibilitățile de îndeplinire a 
planului pe trimestrul II și a ajuns 
la concluzia că rămînerile în urmă 
la producția de export pot fi integral 
recuperate pînă la mijlocul lunii 
mai — ne-a relatat tov. Aurel Roșu, 
locțiitorul secretarului comitetului 
de partid din uzină. în acest scop, 
este nevoie însă ca forurile de resort 
din Ministerul Industriei Construc
țiilor de Mașini să intervină energic 
pentru ca livrările în cooperare să 
decurgă în mod exemplar, nu ca 
pînă acum. în ce ne privește, vom 
lua măsuri exigente în vederea uti
lizării mai bune a capacității mașini- 
lor-unelte, a timpului de lucru, pen
tru perfecționarea, în continuare, a 
organizării producției și a muncii.

Cele relatate nu sînt o simplă do
leanță. Intervenția M.I.C.M. nu mai 
poate fi amînată. Cunosc oare foru
rile de resort din acest minister că, 
datorită neasigurării tuturoi- repere
lor și subansamblurilor în cooperare, 
conducerea uzinei din Arad a fost 
nevoită să modifice de două ori pla
nul sortimentelor introduse în fabri
cație ? Că aceste modificări s-au

soldat, în perioada care a trecut din 
acest an, cu pierderea unei capacități 
de producție suficientă pentru a se 
realiza 40 de vagoane și cu creșterea 
importantă a stocului producției ne
terminate ? Socotim că sprijinul ce 
trebuie acordat uzinei nu se poate 
limita doar la diminuarea sarcinilor 
de plan, după cum a procedat mi
nisterul la 31 martie a.c., cînd a 
coborît nivelul prevederilor la o 
cotă apropiată de realizări. Această 
măsură temporară nu trebuie trans
formată într-un sistem de lucru. Este 
în interesul colectivului acestei 
uzine, al ministerului și al eco
nomiei naționale, ca livrările de va
goane de marfă la export să se des
fășoare într-un ritm alert, recupe- 
rîndu-se în cel mai scurt timp res
tanțele, prevenindu-se apariția al
tora.

Anumite rămîneri în urmă la înde
plinirea planului de export au apărut 
și la Fabrica de confecții și Ia 
IPROFIL din Arad. Firmă bine cu
noscută pentru calitatea mobilei pro
duse, în cea mai mare parte destina
tă exportului, IPROFIL-Arad nu și-a 
realizat sarcinile pe primul trimes
tru cu circa 1,2 milioane de lei. După 
cum ne-a spus directorul întreprin
derii, ing. Florin Cristescu, s-a ajuns 
la această situație mai ales din două 
motive : modificarea sortimentelor de 
mobilă solicitate a atras după sine 
o supraaglomerare a sectorului de 
finisaj, iar aprovizionarea cu furnire 
a fost deficitară în anumite perioade.

— Restanțele apărute în primele 
trei luni la livrările pentru export 
au fost incluse în planul trimestru
lui II și ele vor fi integral recupe
rate — ne-a asigurat directorul în
treprinderii. Aprovizionarea cu fur
nire nu mai constituie o problemă 
și sînt în curs de aplicare măsuri 
pentru îmbunătățirea unor fluxuri

Nicolue PANTILIE
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HOTĂRlREA
CONSILIULUI DE MINIȘTRI

cu profil de foraj, petrol, gaz metan
și explorări geologice

Consiliul de Miniștri a adoptat o 
hotărîre prin care se aprobă cu în
cepere de la 1 mai a. c. generali
zarea experimentării noului sistem 
de salarizare și majorarea sala
riilor în unitățile cu profil de fo
raj, petrol și gaz metan de sub în
drumarea si controlul Ministerului 
Petrolului. Pe aceeași dată se va 
aplica noul sistem de salarizare și 
majorarea salariilor la întreprin
derile geologice de explorări si de 
prospecțiuni din subordinea Comi
tetului de Stat al Geologiei, iar 
cu începere de la 1 iunie la în
treprinderile de explorări geologice 
din. subordinea Ministerului Mine-, 
lor.

Potrivit hotărîrii, salariile mun
citorilor. inginerilor, economiștilor, 
tehnicienilor si funcționarilor din 
industria de petrol si gaz metan ur
mează să fie majorate în medie cu 
9,6 la sută ; împreună cu majora
rea salariilor mici efectuată în 1967, 
se asigură pe ansamblul acestei in
dustrii o creștere medie de 10.4 la 
sută în 1969. In activitatea de fo
raj si explorări geologice majora
rea medie a salariilor urmează să 
fie de 8,9 la sută ; asigurîndu-se pe 
ansamblul acestui sector împreună 
cu majorările salariilor mici din 
1967 o creștere‘ medie de 9,6' la 
sută în 1969;

De aceste creșteri ale salariilor 
vor beneficia peste 90 000 de sala- 
riati ale căror venituri anuale vor 
fi cu aproximativ 160 milioane lei 
mai mari fată de cele realizate îna
inte de 1 august 1967.

Salariile muncitorilor si persona
lului tehnico-administrativ din. u- 
nitătile de foraj, petrol, gaz me- 
'tan siexplorări geologice ' vor fi 
stabilite pe baza principiilor gene
rale ale noului sistem de salari
zare, a specificului și complexității 
acestor sectoare, a rezultatelor ex
perimentării într-un număr repre
zentativ de întreprinderi și în func
ție de cantitatea, calitatea si răs
punderea în muncă a fiecăruia. Ele 
vor fi mai direct legate de rezul-

țațele obținute în producție de fie
care salariat și de cele ale între
prinderii în ansamblu. Prin aplica
rea noii salarizări se realizează un 
sistem unitar de retribuire a mun
cii în sectorul de extracție, și 
transport al gazului metan cu cel al 
prelucrării țițeiului.

La fel ca si în celelalte ramuri 
industriale, unde s-a generalizat 
noul sistem de salarizare. lucrăto
rii din unitățile cu profil de foraj, 
petrol, gaz metan si explorări geo
logice vor beneficia de sporuri de 
salarii pentru vechimea neîntrerup
tă în aceeași întreprindere, de gra- 
tificatii anuale pentru depășirea 
prin efort propriu a beneficiilor pla
nificate. precum si de premieri în 
cursul anului pentru rezultate deo
sebite obținute în activitatea lor.

Noua hotărîre a Consiliului de 
Miniștri oglindește consecventa cu 
care sînt traduse în viată preve
derile hotărîrii Plenarei Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român din octombrie 1967, cu pri
vire la îmbunătățirea sistemului de 
salarizare si majorarea salariilor, și 
ale Congresului al IX-lea al parti
dului. referitoare la ridicarea ni
velului de trai al oamenilor muncii 
din tara noastră.

Introducerea noului sistem de sa
larizare si majorarea salariilor va 
constitui pentru geologi si sondori 
Un nou imbold în intensificarea ac
tivității destinate identificării si 
punerii în valoare a noi structuii 
de țiței si gaze, lărgirii bazei pro
prii de minereuri utile necesare di
feritelor ramuri ale economiei na
ționale. Ea va constitui în același 
timp pentru petroliști un puternic 
stimulent în realizarea sarcinilor 
cincinalului. în exploatarea raționa
lă a zăcămintelor de țiței si gaze, 
valorificarea superioară a fiecărei 
tone de țiței. în diversificarea si 
îmbunătățirea calității produselor 
petroliere la nivelul exigentelor pie
ței interne si externe.

(Agerpres)

întreprinderile agricole de stat in campania de primăvară
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Realizarea obiectivelor majore în agricultura de stat — creșterea 
producției și a beneficiilor — sînt condiționate în cel mai înalt grad de 
măsurile care se iau în această perioadă pentru intensificarea ritmu
lui la însămînțări și la celelalte lucrări de sezon, executarea acestora 
în cadrul perioadei optime, aplicarea tehnologiilor moderne la fiecare 
cultură, fără nici un rabat la calitate întreprinderile agricole de stat 
au de însămîntat în total, în această primăvară, 868 000 ha, din care, 
pînă la 17 aprilie au fost realizate peste 290 000 ha, reprezen- 
tînd 33 Ia sută din plan. Pînă la aceeași dată, au fost însămînțat» 
87 la sută din suprafețele prevăzute cu floarea-soarelui, 8 la sută din 
porumb, 42 la sută la total legume și au fost plantate 37 la sută din 
terenurile destinate culturii cartofului. De asemenea, s-au executat 
84 la sută din arăturile pentru însămînțări de primăvară. Ținînd sea
ma de volumul mare de lucrări, de scurtarea perioadei optime pentru 
însămînțări este necesar ca în toate fermele agricole să fie utilizate 
tractoarele și mașinile cu întreaga capacitate, în fiecare zi cu timp 
frumos, dirijîndu-se forțele și mijloacele pe suprafețele zvîntate și în 
funcție de urgența lucrărilor. în acest scop, este deosebit de important 
să se organizeze întrajutorarea între ferme și să se concentreze utilajele 
acolo unde este cea mai mare nevoie și unde pot fi folosite cu randa
ment maxim. Din analiza situației privind capacitatea de lucru a dife
ritelor utilaje rezultă necesitatea utilizării în două schimburi sau în 
schimb prelungit a mijloacelor de pregătire a patului germinativ pen
tru a crea suficient front de lucru pentru semănători. Aceasta cu 
atît mai mult cu cît, paralel cu porumbul, trebuie grabnic terminată 
însămînțarea celorlalte culturi. In aceste condiții se cere ca șefii de 
fermă, toți specialiștii din întreprinderi să fie prezenți, în permanență, 
la cîmp, să asigure folosirea cu întreaga capacitate a forțelor și mij
loacelor existente și calitatea ireproșabilă a lucrărilor. Folosind cu hăr
nicie și pricepere puternica bază tehnico-materială de care dispun, lu
crătorii din fermele și întreprinderile agricole de stat vor asigura reali-

zarea unor producții și beneficii cît mai mari. Harta de mai jos înfă
țișează stadiul însămînțărilor, la total culturi, în cadrul trusturilor zo
nale ale întreprinderilor agricole de stat.

în pag. a lll-a : TIMPUL OPTIM PENTRU ÎNSĂMÎNȚĂRI SE MĂ
SOARĂ IN ORE I (Raid-anchetă în județele Arad, Alba și Cluj).

Arenele fierbinți 
din Valea
Arieșului

N-aș putea să spun 
de ce Uzina „Industria 
sîrmei" din Valea Arie
șului m-a intrigat 
întotdeauna. Poartă un 
nume care mi s-a pă
rut prozaic, A trebuit 
să vină cineva și să-mi 
explice. Să-mi vorbeas
că despre această uni
tate industrială, să-mi 
descifreze rostul și 
importanta ei deosebi
tă în complexul angre
nai al economiei na
ționale. Să-mi' spună 
că uzina împlinește a- 
nul viitor o jumătate 
de secol de existență. 
Că timp de paisprezece 
ani, această uzină și-a 
îndeplinit cu regulari
tate indicatorii de plan, 
iar de curînd, a primit 
drapelul de fruntașă pe 
țară în întrecerea so
cialistă.

...Liniile ferate ne 
duc pe evantaiul lor 
pini sub zidurile uneia 
dintre cele mai presti
gioase unităti indus
triale din tară: „In
dustria sîrmei"-Cîmpia 
Turzii; plantată cu 
sțîlpi de înaltă tensi
une, cu cabluri leneșe, 
pare o imensă pînză 
de păianjen. Firele me
talice pornesc din uzină 
ca dintr-un nod. Se 
desfășoară de pe un 
tambur neobișnuit, am
plasat în halele cu 
multe șiruTi de bolți. 
Intrăm pe porțile mari, 
îndreptîndu-ne direct 
spre hala turnătoriei. 
Otelul clocotește în 
cuptoarele electrice, 
în timp ce podu
rile rulante alune
că in preajma lor, ca 
într-o mare sală de 
proiecții. Focul captiv 
în lingotiere pîlpîie a- 
semenea unor gran
dioase luminări și lam
padare. De aici, de la 
turnătorie, pornesc 
grinzile incandescente 
spre celelalte secții 
unde otelul cunoaș
te procesul de la
minare. cunoaște filie
rele. mașinile de tras, 
mașinile de trefilat, 
unde metalul se răsu
cește pe bobinele și pe

fusele harnice, se subți-, 
ază, se împletește, incit 
îți face impresia că îm
prumută elasticitatea și 
finefea firului de masă 
plastică. Uzina produce 
oțel, laminate, sirme 
trefilate și produse din 
sîrmă: cuie, electrozi 
de sudură, arcuri pen
tru tapițerie, conductori 
electrici izolați, sîrmă 
zincată etc. La tur
nătorie vorbim cu 
Vasile Măglaș ca
re toarnă oteluri spe
ciale. Aflăm că fratele 
său, care a lucrat și el

Reportaj 
de Traian FILIP

aici, este acum maistru 
la otelăria de la Ga
lati, deoarece „Indus
tria sîrmei" nu livrează 
numai produse de înal
tă calitate; ci și o ex
periență capabilă să 
fertilizeze în orice uni
tate metalurgică de tip 
modern. La laminorul 
de profile, șeful de 
schimb, Romulus Dra
gan, ne vorbește des
pre perfecționările a- 
duse utilajelor, despre 
modificările la jghea
buri. Dezvoltînd subiec
tul, specialiștii ne fac 
relatări amănunțite cu 
privire la introducerea 
unor tehnologii moder
ne. la planul tehnic de 
cercetare, la asimilările 
de noi produse. Cele 
douăzeci și două dt 
probleme de asimilare 
și cercetare (privind 
noile oțeluri, noi
le mărci de elec
trozi ■ pentru sudură, 
oțeluri înalt aliate, bare 
trase din oțel înalt aliat 
cu crom, pulbere de 
fier etc.) aflate pe a- 
genda anului trecut, ne 
fac să înțelegem că pul
sația ideilor este necon
tenită, fiind in măsură 
să decidă evoluția oa
menilor și a uneltelor 
lor uriașe.

Desfășurarea succe

selor obținute de t»> 
cest colectiv al uzinei 
este cu adevărat uit 
mitoare. Inginerul Gri» 
gore Urs. directoruA 
tehnic al întreprinde
rii. încearcă să ne ex* 
plice secretul:

— Avem un colectiv 
închegat. In acest co
lectiv, peste jumătate 
sînt membri de partid. 
Munca politică desfă
șurată de cei peste trei 
mii două sute de comu
niști nu se poate să 
nu-și arate roadele. La 
noi există o continuă 
preocupare pentru in
troducerea progresului 
tehnic și pentru dezvol
tarea întreprinderii, ca 
atare. Am ajuns, anul 
trecut, la beneficii peste 
plan în valoare de 
douăzeci si unu de mi
lioane de lei. La bune
le rezultate obținute în 
toate ramurile. încă 
din primul trimestru al 
anului curent, contri
buie folosirea deplină a 
capacităților de pro
ducție, modernizarea u- 
tilajelor. mecanizarea 
muncii.

Căutînd să deslușim 
virtuțile celor mai buni 
dintre fruntași, ne-am 
trezit în fața unei di
leme : numele lor ar fi 
imposibil de reprodus 
în cadrul unui re
portaj. La „Industria 
sîrmei" sînt nu mai 
puțin de 'o mie cinci 
sute de fruntași. Avem 
convingerea că ne aflăm 
intr-o unitate indus
trială unde s-a creat un 
adevărat cult al presti
giului, unde tipul repre
zentativ este intr-ade
văr muncitorul auten
tic, sever cu sine însuși, 
pretențios față de uti
laje, exigent in aprecie
rea propriilor sale re
zultate in muncă. Cu 
greu am putea să scă
păm de tentația de a 
compara, de a pune în 
paralelă experiența, se
riozitatea acestui co
lectiv cu virtuțile altor

(Continuare 
In pag. a V-a)

POPOARELE EUROPEI 
SÎNT VITAL INTERESATE 

IN REALIZAREA 
SECURITĂȚII PE CONTINENT

CONVORBIRI CU PARLAMENTARI DINTR-O SERIE DE TARI 
EUROPENE

Cu prilejul sesiunii Consiliului interparlamentar, care s-a ținut zilele 
acestea în capitala Austriei, corespondentul la Viena, P. STANCESCU, 
a solicitat unor participanți, parlamentari din țările Europei, să-șî 
spună părerea cu privire la probleme actuale ale vieții politice euro
pene. Convorbirile s-au purtat asupra căilor de realizare a securității 
pe continentul nostru, asupra ecoului pe care l-a avut Apelul de la 
Budapesta pentru convocarea conferinței europene, precum și asupra 
rolului pe care îl au parlamentarii în efortul pentru destindere, coo
perare și securitate europeană. Redăm mai jos din răspunsurile primite 
In cadrul acestor convorbiri:

Michele Zuccalâ, senator, din 
partea Partidului Socialist Ita
lian, a arătat că securitatea eu
ropeană este considerată în 
Italia una din problemele cele 
mai importante, care preocupă 
nu numai lumea politică, dar 
și întregul popor.

în contextul actualei situații in
ternaționale, a precizat d-sa în con
tinuare. existenta blocurilor milita
re, care divizează lumea, mai precis 
statele Europei, constituie după pă
rerea mea un serios obstacol în 
calea unei reale securități europe
ne. Trebuie deci depășită această 
divizare prin dizolvarea celor două 
grupări — Pactul Atlantic și Pactul 
de la Varșovia.

în vederea realizării unei mai in
tense colaborări internaționale tre
buie găsite noi forme de securitate.

printr-o politică de coexistentă paș
nică și dezarmare treptată. Numai 
astfel Europa va putea juca rolul 
ce-i revine, în efortul pentru pro
gresul și prosperitatea nu numai a 
popoarelor europene, ci și a po
poarelor de pe alte continente, mai 
ales din așa-numita „lume a treia".

La atingerea telurilor securității 
și păcii o conferință pan-euro- 
veană poate aduce un avort substan
tial. In cadrul ei ar putea fi exa
minate modalitățile de a se ajunge 
la dizolvarea blocurilor, de a se 
garanta prin tratate stabilitatea 
frontierelor statornicite la sfîrșitul 
ultimului conflict mondial. înlătu- 
rîndu-se astfel una din cauzele de 
nesiguranță și tensiune în viata po
litică europeană.

(Continuare In pag. a V-a)

Animați de conștiința datoriei față 
tate, însuflețiți de înaltele principii etice ce stau 
la temelia vieții noastre publice, numeroși cetă
țeni înțeleg să reacționeze ferm atunci cînd întîl- 
nesc abateri de Ia normele de conduită legale șl 
morale. De cele mai multe ori, aceste semnale 
cetățenești — o dată confirmată temeinicia lor — 
sînt urmate de măsuri ce restabilesc în zona 
respectivă echilibrul vremelnic tulburat. Reiese 
cu limpezime, din toate aceste cazuri, răspunde
rea deosebită ce o poartă pe umerii lor factorii 
chemați să cerceteze și să decidă în situațiile a- 
mintite.

Există, din nefericire, cazuri — e drept, tot 
mai rare — cînd înșiși cei datori, prin funcțiile 
lor să se situeze deasupra nodului de interese și 
de pasiuni de la locul în cauză, să judece cu im
parțialitate fiece element al situației, abdică de 
la aceste înalte comandamente și intră de bună 
voie în țesătura unor conjuncturi meschine. In 
felul acesta, ei dau cîștig de cauză nu atît unor 
indivizi necinstiți sau abuzivi cît, mai ales, ne
cinstei sau abuzului.

Ca un organism sănătos, societatea, în cele din 
urmă, restabilește și aici echilibrul. Dar cu pre
țul cîtor eforturi... Opinia publică din orașul 
Govora cunoaște o astfel de întîmplare. V-o în
fățișăm și dumneavoastră.

și al nevinovăției
l

anchetă socială
3

vile proprietate

La 27 martie 1967', 
medicul G. Ceaușu din 
Govora-Băi a depus la 
redacția ziarului nostru 
o scrisoare prin care 
sesiza că medicul VirgU 
Geiculescu, directortfl

Serviciului medical bal
near Govora (S.M.B.), 
săvîrșește grave abu
zuri în serviciu. Pe 
scurt, era vorba despre 
următoarele :

—> pentru construcția

unei 
personală se aprovizio
nează cu materiale din 
magaziile S.M.B. ; exe
cută diferite lucrări 
personale în atelierele 
S.M.B. ; folosește pe 
unii dintre muncitorii 
stațiunii, de parcă ar fi 
angajații săi personali ;

— favorizează rude și 
protejați ;

— închiriază camere 
îa vilele stațiunii, de

parcă el ar fi proprie
tarul lor ;

— ocupă în clădirile 
statului o locuință foar
te mare, fără să plă
tească chiria și taxele 
legale ;

— folosește mașinile 
stațiunii în interes per
sonal.

Dacă faptele puse în 
sarcina lui V. Geicules- 
cu erau reale, urma ca 

11 să sufere rigorile le-

gii .Altfel, G. Ceaușu se 
făcea vinovat de calom
nierea unui om cinstit 
fiind pasibil de pe
deapsă.

Răspunsul Ministeru
lui Sănătății, primit Ia 
foarte scurt timp după 
ce redacția i-a trimis 
sesizarea de mai sus, 
informa că „din cerce
tarea faptelor semna
late în scrisoarea adre-

■ată darului s-a con
statat că acestea nu 
corespund realității, sînt 
calomnioase".

Poate că am fi cerut 
sancționarea calomnia
torului dacă la redacție 
n-ar fi sosit și răspun
sul Comitetului de par
tid al fostei regiuni Ar
geș. Acest răspuns 
informa că „cele se
sizate au fost juste în 
parte, pentru care s-au 
luat măsuri". Cum de, 
în urma cercetării a- 
celeiași sesizări, s-a 
ajuns la concluzii dife
rite ? Care dintre ele 
poate fi considerată 
conformă cu realitatea ? 
Contradicția dintre a- 
ceste răspunsuri a fost 
adusă la cunoștința o- 
piniei publice printr-o 
notă apărută Ia rubrica 
„Reclamații, sesizări, 
răspunsuri", în numărul 
din 20 iulie 1967 al zia
rului nostru.

N. ENUȚĂ
(Continuare 
în pag. a Il-a)

La Sibiu a început construe^- 
ția unui nou cartier care va în
suma 6 000 de apartamente cu 
grad diferențiat de confort. Pen
tru început, se află în lucru 340 
de apartamente. De asemenea, 
la Mediaș, constructorii înalță 
noi apartamente, urmînd a fi 
date în folosință în cursul aces
tui an. Si la Cisnădie și Tîlma- 
ciu vor fi construite noi blocuri 
moderne. Anul acesta, în jude
țul Sibiu vor fi construite și 
date în folosință 1 539 aparta
mente confortabile.

★
Primele 160 apartamente din 

acest an construite în cartierele 
Steagul Roșu, Hărman—Zizin și 
Zona Gării din Brașov și-au pri
mit noii locatari. La alte aparta
mente constructorii fac ultimele 
finisări pentru a le da în folo
sință pînă la 1 mai. Anul a- 
cesta în orașul Brașov vor fi 
construite în total 1 534 aparta
mente.

(Agerpres)

T eleg ramă
Tovarășului GUSTAV HUSAR

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din .Cehoslovacia

PRAGA
Cu prilejul alegerii dv. în funcția de prim-secretar al Comitetului 

Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia, vă transmit, în numele 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român și al meu personal, 
calde felicitări.

Vă dorim succes în activitatea dv., ă Partidului Comunist din Ceho
slovacia, în înfăptuirea liniei politice de după ianuarie, în întărirea 
unității partidului, pentru continua dezvoltare a orînduirii și demo
crației socialiste, pentru prosperitatea popoarelor Cehoslovaciei.

Folosesc acest prilej pentru a-mi exprima convingerea că relațiile 
de prietenie frățească și colaborare multilaterală dintre Republica So
cialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia vor cunoaște o 
dezvoltare continuă, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor 
socialiste și mișcării comuniste internaționale, spre binele cauzei socia
lismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Româa
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129 corăbii

O

III gospodăresc

Invitație
la drumeție
în Harghita

Să aibă fazanii
atîta putere?

O privire la țărm. Ieri s-au 
oficiat în Capitală 129 căsăto
rii. Tot atîtea ..corăbii" și-au 
ridicat pînzele, navigînd cu doi 
mateloti. Acum, la plecarea din 
port, le urăm vînt bun ! Și nici 
o furtună I

Uitucul
de casier!

La întreprinderea minieră 
Voevozi (Bihor), funcționarul 
Victor Gordan a intrat la ca
sierie pentru a-si ridica sala
riul. Intîrziase. Era ora 20. De
sigur. casierul nu mai era a- 
colo. In schimb, ușa de la casa 
de bani era... descuiată (!) Pro- 
fitînd de întîmplare, „musafi
rul" și-a îndesat în buzunare 
cîteva pachete cu bancnote 
(65198 lei!) și s-a făcut nevă
zut. Trei zile mai tîrziu între 
localitățile Voevozi și Cuzap, pe 
șosea, două cetătene — Agneta 
Iuhas și Maria Szabo — au gă
sit banii pe care făptașul îi 
abandonase de teama cercetări
lor. Importanta sumă de bani 
a fost returnată întreprinderii 
(infractorul cheltuise 708 lei). 
Fiind descoperit. Victor Gordan 
se află acum la miliție pentru 
cercetări. Cu el lucrurile par a 
fi clare. Cum rămîne însă cu 
cei ce lasă mari valori bănești 
neasigurate, la îndemîna ori
cui ? E bine ca un funcționar 
să aibă tot timpul... ușa des
chisă marelui public, dar nici 
chiar așa I

Rate si
9 9

gâște negre...
...exemplare rarisime, se gă

sesc la cooperativa agricolă 
Milcovățul (Ilfov). Schela pe
trolieră Videle și-a făcut un 
obicei din a deversa apele re
ziduale — cu resturi de țiței 
— pe valea Milcovătului. Con
secințele : peștii din bălțile a- 
mena.iate pe firul apei au mu
rit. ratele și gîștele (care nu 
tin cont de ..inițiativa" celor 
de la schela petrolieră), și-au 
colorat penajul cu titei. Coo
peratorii din această zonă sînt 
însă îngrijorați. Apa bălților nu 
mai poate fi folosită nici pen
tru irigarea culturilor. Tot din 
cauza țițeiului. Oare nu există 
reglementări clare, care să 
sancționeze ne acei ce infec
tează. cu ape reziduale, cursu
rile rîurilor ? Problema, zice-se. 
ar fi pe cale de... limpezire. 
Dar apa ?

Cinstea 
în balanță

9

O anchetă efectuată recent în 
Unitățile „Alimentara" din 
Brăila a dus la constatări sur
prinzătoare : cîntarele nu func
ționau corect. în dauna cum
părătorilor. La fiecare 100 de 
grame produse cîntărite. cum
părătorii erau frustrați cu 10 gr 
la unitatea nr. 4. cu 16 grame 
la unitățile nr. 118 și 120, cu 
20 gr la unitatea nr. 99 și cu 
aproape 30 gr la unitatea nr. 
149. înseamnă că kilogramul 
era cu 300 gr mai mic. Hoție 
în toată regula ! Nu mai dăm 
și alte exemple. Vînzătoarele 
prinse în flagrant delict (și 
sancționate pe loc de organele 
în drept) s-au lamentat, dînd 
vina pe... cîntare. Firește că 
n-au fost luate în seamă. Nici 
nu era cazul. Asemenea con
troale sînt binevenite. Tin cu
rată taraua cîntarelor si pun. în 
balanță, cinstea vînzătorilor.

Curge
După îndelungi cercetări, la 

Spitalul unificat din munici
piul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
fost elaborat un procedeu ori
ginal de obținere a apei dis
tilate. Initiat de un colectiv 
condus de ing. Gheorghe Uta, 
noul procedeu elimină apara
tura de distilare clasică a a- 
pei. obtinîndu-se (la un preț de 
cost mult mai redus) un pro
dus superior calitativ apei bi- 
distilate. In corespondenta tri
misă. directorul spitalului, dr. 
Marius Hopârtean, afirmă că 
aplicarea invenției s-a soldat, 
numai la spitalul pe care-1 con
duce. cu economii de aproxi
mativ 300 000 de lei ! Exemplul 
este pilduitor. Se pot scoate, 
deci, economii pînă si din ba
nalul... Hi O. De-ar „ploua" 
tot așa !...

Bucuria 
vânătorilor

raza 
pes- 

a 
mis- 
urși. 
1 500

După ultimul recensămînt e- 
fectuat (în acest an), în 
județului Harghita există 
te 2 000 cerbi carpatini, 
proape 6 000 căpriori. 1 000 
treți. 10 000 de iepuri. 450 
130 rîși. peste 300 jderi.
cocoși de munte etc. Față de 
anul trecut, se constată o creș
tere sensibilă a efectivului de 
vînat. La aceasta a contribuit 
Si acțiunea susținută de pro
tecție a animalelor. în primul 
rînd prin combaterea răpitoa
relor (lupi și vulpi). Anual se 
distrug aproximativ 1 300 de 
vulpi! Pare cam exagerată... 
coada vulpii, dar — cel puțin 
de data aceasta — cifra indi
cată este certă.

de

cu
„Scînteii1

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

Progresul societății noastre are, 
printre multiplele sale consecințe, și 
sporirea mijloacelor de afirmare a 
spiritului gospodăresc colectiv Ia sate. 
Această realitate, izvorîtă din măsu
rile inițiate de partid pe plan admi
nistrativ, se reliefează puternic în 
activitatea noilor consilii populare 
comunale. Noua lege administrativă a 
deschis consiliilor populare comunale 
un cîmp larg de activitate pentru a 
satisface nevoile mereu crescînde im
puse de dezvoltarea rapidă, de nive
lul de trai în permanentă creștere al 
populației sătești. Ancheta pe care 
am întreprins-o în județul Sălaj vi
zează tocmai aceste exigențe noi ce 
se pun diriguitorilor comunelor.

O primă constatare : aria de preo
cupări a consiliilor populare comu
nale s-a lărgit, ceea ce demonstrează 
creșterea maturității lor administra
tive. Pe agendele de lucru a nume
roase consilii populare comunale din 
județul Sălaj sînt înscrise obiective 
de mare importanță pentru gospodă
ria sătească. Ceea ce trebuie 
să _ subliniem este faptul că s-au 
întărit legăturile între consiliile popu
lare comunale și cooperativele agri
cole de producție, conlucrarea lor 
activă pentru sporirea producției a- 
gricole și creșterea veniturilor coope
ratorilor. Un exemplu demn de rele
vat ni l-a oferit Consiliul popular co
munal din Românași. Anul trecut 
cooperativa agricolă din localitate a 
realizat peste 1,5 milioane Iei numai 
prin valorificarea castraveților culti
vați sub folii de polietilenă. Printre 
altele, consiliul popular a sprijinit 
conducerea cooperativei în obținerea 
unor materiale și valorificarea pro
ducției.

Chemarea la întrecere pe tărîmul 
gospodăriei comunale și edilitare a- 
dresată tuturor comunelor din județ 
de Consiliul popular din Nușfalău 
impulsionează activitatea consiliilor 
populare comunale și dă avînt mun
cii patriotice. Exemplul stimulator 
pornește din însăși comuna care a 
inițiat întrecerea, unde aproape zil
nic sute de cetățeni amenajează tro
tuare, spații verzi, construiesc dru
muri etc. în multe comune domnește 
o vie activitate edilitară : se cons
truiesc mai ales școli și se lărgește 
spațiul celor existente — măsură im
pusă de generalizarea într-un viitor . 
apropiat a învățămîntului de 10 ani.

Consemnînd aceste preocupări care 
dau activității noilor consilii popu
lare comunale din Sălaj un conținut 
mai concret decît în trecut, nu pu
tem trece cu vederea și unele nea
junsuri care își află explicația în 
greutățile pe care le implică adop
tarea unui nou stil de muncă.

Se știe că una din atribuțiile prin
cipale ce revin consiliilor populare 
comunale vizează valorificarea tutu
ror resurselor materiale și umane 
existente pe plan local. A fi gospo
dar al satelor înseamnă astăzi să fo
losești cu mai multă chibzuință, cu 
mai mult spirit de inițiativă și pri
cepere tot ceea ce poate contribui 
la dezvoltarea economică, edilitară și 
socială a satului.

Popasul pe care l-am făcut la 
Hida ne-a oferit imaginea unei co
mune prospere. în ultimii ani s-au 
construit aici numeroase case, edifi
cii culturale, s-au deschis noi ma
gazine,. ateliere pentru prestații de 
servicii etc. Hida a căpătat aspec
tul unei localități cu pronunțate ten
dințe urbanistice. Este evident că în 
perspectivele dezvoltării sale trebuie 
Iuați în considerare toți factorii care 
i-ar putea impulsiona progresul fi
resc. De menționat că în planul de 
activitate alcătuit la prima sesiune 
de constituire, consiliul popular și-a 
luat ca sarcini construcția unei băi 
comunale, a unor școli, repararea 
drumurilor etc. — strict necesare și 
reclamate de locuitori. Constituie 
însă aceste obiective tot ce poate în
făptui consiliul popular în decur- \ 
sul anului de fața ?

Primarul comunei, Cosma Cățanaș, 
ne-a relatat, printre altele, că, mai 
ales în satele aferente, se impune 
construcția unor școli, a unor cămi
ne culturale și repararea unor dru
muri care au devenit aproape im
practicabile. Printre altele, locuitorii 
din comună doresc să-și amenajeze 
trotuarele cu beton sau piatră. Este 
evident că în cazul unor materiale, 
cum este cimentul, care se cere pla
nificat din timp, apelul la consiliul 
județean este necesar. Consiliul 
popular de la Hida ar fi putut însă 
suplini, cel puțin în parte, lipsa de 
materiale dacă și-ar fi orientat de la 
bun început activitatea spre o valo
rificare cît mai complexă a resurse
lor, practic inepuizabile, de piatră 
'și nisip din valea Almașului, care se 
găsește doar la o „aruncătură de 
băț" de comună.

în depistarea căilor dc valorifi
care a resurselor locale, consiliul 
popular comunal trebuie să se bizuie 
pe aportul specialiștilor, al comisii
lor permanente de deputați. Din pă
cate, la Hida, comisiile permanente 
și-au „început" activitatea în mod 
formal. Ele nu studiază perspecti
vele de dezvoltare ale comunei ; se
condează doar — și aceasta cu timi
ditate — comitetul executiv în înde
plinirea unor sarcini curente. Am a- 
nalizat, de exemplu, planul de acti
vitate al comisiei de sistematizare, 
gospodărie comunală și înfrumuse
țarea comunei, căreia îi revine și 
sarcina de a se ocupa de valorifi
carea resurselor locale. Planul pre
vede ca o sarcină urgentă procu
rarea unor materiale pentru con
strucția școlii din satul Racîș și baia 
comunală din Hida... Ce materiale 
trebuie să procure comisia perma
nentă cînd școala din Racîș este în 
Stadiu de finisare, iar pentru baia 
de la Hida nevoile au fost acoperite 
din fondul central ? N-ar fi mai bine 
să se ocupe comisiile permanente 
cu studierea unor măsuri ce se im
pun pentru dezvoltarea în conti
nuare a comunei ?

Competența și inițiativa adminis
trativă cer consiliului popular co
munal mai multă capacitate de o- 
rientare în a alege problemele ma
jore de care depinde dezvoltarea 
rapidă a satului. Sînt probleme de 
perspectivă, care reclamă un efort 
de zi cu zi, de pildă sporirea pro
ducției agricole. Dar sînt șl sarcini 
care nu pot fi aminate fără a pre
judicia bunul mers al gospodăriei 
comunale și a înseși vieții satului. 
La Agrij. consiliul popular conlu
crează cu conducerea cooperativei 
agricole din localitate pentru obți
nerea unor rezultate bune în pro-

ducția agricolă. De curînd, Ia ini
țiativa consiliului popular s-au exe
cutat unele lucrări pentru preveni
rea inundațiilor pe o suprafață în
tinsă de pămînt. Dar atenția consi
liului popular comunal pentru alte 
probleme de gospodărie e mult mai 
slabă.
sesc 
riile. 
ales 
toare, 
ticabile. Repararea drumurilor nu 

, este o sarcină
cum este 
popular ; 
problemă 
rezolvată 
printr-un ___  . _ ... .. ..
deputatilor și al cetățenilor. In pri
măvara acestui an s-au pierdut mul
te zile bune de lucru cînd s-ar fi 
putut căra piatră. Consiliul popular 
comunal din Agrij așteantă și acum 
mijloace auto de la județ pentru a 
transporta acest material. Un exem
plu care demonstrează ce s-ar fi 
putut^ face la Agrij l-am întîlnit 

unde 
în-
cu

în satele din comună lip- 
frizeriile, croitoriile, cizmă- 
Drumurile din comună, mai 
cele către satele aparțină- 
sînt de multă vreme imprac-

„de duzină", — așa 
considerată la consiliul 
ea a devenit în prezent o 
majoră care nu poate fi 
„de sus", de la centru, ci 
efort colectiv, cu sprijinul

în Sînmihaiul Almajului, 
președintele Nicolae Chiș a 
cheiat din vreme contracte

RAID-ANCHETĂ

ÎN JUDEȚUL SĂLAJ
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întreprinderea regională de trans
porturi pentru închirierea unor au
tocamioane. '

O atribuție esențială a consiliilor 
populare comunale constă în satisfa
cerea operativă a cerințelor locuito
rilor, a nevoilor lor cele mai strin
gente. Oricît de vast ar fi planul de 
activitate al consiliului popular și ori
cît de multe ar fi sarcinile sale cu
rente, el trebuie să se orienteze în 
permanență spre aceste cerințe.

în comuna Dragu, planul de acti- 
■ vitate al consiliului popular, alcătuit 
la sesiunea de constituire, cuprinde 
o arie complexă de preocupări. Să 
menționăm doar că pe tărîm edilitar 
sînt prevăzute 16 lucrări, printre 
care construcția unui cămin cultu
ral cu 300 de locuri în satul Ogru- 
țiu, o școală în satul Fîntînele, o 
grădiniță de copii și un punct sani
tar la Voivodeni etc. Președintele 
consiliului popular, tovarășul Ion 
Boca, vechi primar în sat, ține o 
strînsă legătură cu deputății și comi
tetele de cetățeni. Asta și explică de 
ce multe din lucrările edili
tare propuse de curînd sînt 
în' curs de terminare. Din pă
cate însă, Consiliul popular comunal 
din Dragu și președintele lui sînt 
mai puțin receptivi la unele dezide
rate formulate cu multă insistență 
de locuitori. Un astfel de deziderat, 
izvorît din înseși necesitățile obiec
tive ale dezvoltării comunei, este 
introducerea apei potabile. Cît de 
puternică este dorința locuitorilor din 
Dragu de „a-și trage" apă în casă, o 
dovedește faptul că și-au asumat în 
repetate rînduri obligația de a con
tribui cu muncă voluntară la săpa
tul șanțurilor și cu mijloace bănești 
Ia procurarea materialelor necesare. 
Ce-i împiedică pe gospodarii din 
Dragu să pornească ia această trea
bă ? Tovarășul Boca ridică din u- 
meri : „N-avem posibilități". „Bine, 
dar în comună apa este pe jumătate 
trasă — intervenim noi. Nu s-ar pu
tea „împlini" și cealaltă jumătate ?“ 
Răspunsul vine stereotip : „N-avem 
materiale și ne lipsește asistența teh
nică din partea consiliului județean".

Nu 
„lipsa 
nimă

așteptat ajutor de la centru : au 
procurat tuburi de plastic și au in
trodus apa în case.

Au rămas în activitatea consiliu
lui popular comunal de la Dragu u- 
nele elemente de rutină, sentimen
tul că inițiativa se concentrează la 
centru, că deciziile trebuie să por
nească „de sus", după multe apro
bări și tărăgănări.

în cursul investigațiilor noastre 
ne-am adresat și unor cadre cu 
munci de răspundere din consiliul 
popular județean și aparatul său. Am 
încercat să lămurim în ce constă 
sprijinul acordat de consiliul popu
lar gospodarilor de la sate pentru a 
ridica competența lor administrativă 
și inițiativa gospodărească. în con
vorbirea pe care am purtat-o cu tov. 
vicepreședinte Radu Antal am aflat 
că, imediat după constituire, consi
liul popular județean a întreprins 
unele măsuri în acest scop. Un in
structaj făcut la Zalău cu pre
ședinții, secretarii și alte cadre din 
comune, care a durat cîteva zile, a 
supus unei noi dezbateri legea de 
funcționare a consiliilor populare, 
precum și unele acte normative care 
reglementează activitatea acestora. 
Se resimte însă nevoia, ne spunea 
tovarășul Antal, de a ajuta mai con
cret consiliile populare în a dirija 
activitatea comisiilor permanente, de 
a obține sprijinul specialiștilor pen
tru valorificarea resurselor materiale 
și umane din județ.

Directorul Direcției de planificare, 
tov. Gavril Hosu, ne-a relatat, prin
tre altele, că în prezent direcțiile 
consiliului popular județean depun 
un efort mai mare pentru a acorda 
asistență consiliilor populare comu
nale in proiectarea lucrărilor edili
tare și procurarea materialelor de 
construcție. Cererile de materiale au 
sporit firește ca urmare a creșterii 
volumului de lucrări din județ. Sînt 
și cazuri cînd unele nevoi nu pot fi 
acoperite imediat, din considerente 
temeinice. Dar lipsa de materiale, ne 
spunea tovarășul Hosu, constituie 
adeseori un paravan pentru a as
cunde „golurile" în simțul practic și 
gospodăresc. Aflăm că unele consilii 
populare comunale care au coman
dat de mult materiale nu își ono
rează propriile solicitări. De notat că 
printre acestea se găsește și Consi
liul popular comunal de la Hida, al 
cărui președinte se plîngea că nu-i 
ajung materialele. La Zalău, 5 tone 
de ciment, stau și acum la dispoziția 
gospodarilor din Hida.

Tovarășul Mihai Chiș, secretarul 
comitetului executiv al consiliului 
popular județean, a subliniat necesi
tatea încadrării aparatului consiliilor 
populare de la sate cu cadre capabile 
și bine pregătite din punct de ve
dere profesional.

în concluziile investigațiilor noas- 
,tre ne .-simțim datori să subliniem 
și unele laturi negative în activita
tea Consiliului popular județean Să
laj, care-și găsesc corespondent 
în nivelul încă scăzut de compe
tență administrativă al unor consilii 
populare comunale. Sprijinul pe ca
re-1 acordă consiliul popular gos
podarilor de la sate ia adeseori as- ----*..« ----- ---------» urmă- 

înde-
cum

ca- 
bu-
La

Munții Harghitei, munți de 
origine vulcanică, cu forme ti
pice de relief, oferă trasee tu
ristice de un pitoresc inedit, 
presărate cu primitoare locuri 
de popas ale cooperației ju
dețene de consum. Un ase
menea loc găsește călătorul, 
pornit pe traseul Odorhei— 
Ciuc, la Homorod, kilometrul 
18. Cabana îl va primi 
oricînd cu ospitalitate : 
mere confortabile si o 
cătărie „la înălțime",
km 32 este situată cabana Chi- 
rui. Drumeții se pot ospăta aici 
cu produse lactate de Ia stî- 
nile din apropiere și pot încer
ca tăria renumitului rachiu 
de brad.

Tîrnava Mică izvorăște din 
partea de vest a craterului 
Seaca și, împreună cu Bor- 
zontul din versantul opus, au 
tăiat drumul care leagă 
Gheorghienii de Praid. La km 
22 al șoselei, turistul se va 
găsi chiar la izvorul Tîrnavei 
Mici, sus, la cota 1 400, pe 
virful muntelui Bucin. La ca
bana situată în acest loc, în
tr-un cadru natural de o mare 
frumusețe, se poate savura din 
plin papricașul de ciuperci — 
specialitatea casei — și, bine
înțeles, vinul de Jidvei.

Prin aceste locuri,' turiștii 
pot întîlni numeroase locuri 
de pescuit.

Prin Oficiul Național de Turism:

Locuri de odihnă

Agențiile și filialele O.N.T. 
au pus în vînzare cu tarif re
dus locuri pentru odihnă în 
stațiuni balneo-climaterice.

Cine dorește să-și petreacă 
zilele de concediu la Sinaia, 
Borsec, Bușteni, Predeal, 
Sovata, Tușnad și Lacul Roșu 
are, acum, în sezonul de pri
măvară, condiții

Pînă la 31 mai 
reduse. Totodată, 
reduceri de 50 
transportul pe căile 
cu mijloacele de 
auto. Copiilor pînă 
li se asigură cazare gratuită 
și reducere de 50 la sută la 
plata mesei.

avantajoase, 
tarifele sînt
se

la
acordă 

sută la 
ferate și 
transport 
la 7 ani

I

tare
Nu 

si
am

Despre ..ăl mai tare 
om din lume" am au
zit eu încă din copi
lărie. dar de văzut, vă 
jur, nu l-am văzut. 
Aș fi vrut, zău aș 
fi vrut, să fac cunoș
tință cu el. chiar cu 
riscul de a fi fost pus 
jos. Sacrificam chiar 
cîteva coaste. Merită ! 
La bătrînețe mă pu
team lăuda nepoților si 
strănepoților. „Băi. 
tîncilor, eu am făcut 
trîntă cu ăl mai 
om din lume...", 
am avut ocazia 
pace I

De curînd. însă.
Drimit mai multe scri
sori din județul Alba, 
comuna Daia Română. 
Corespondenții mă în
trebau. în scrisorile 
lor, ce credeți ? Mă 
întrebau dacă nu cum
va am dorința să-1 cu
nosc pe „ăl mai tare 
om din lume". Cu pri
mul tren am plecat a- 
colo. M-am interesat 
printre săteni :

— Am fost informat 
că pe meleagurile 
dumneavoastră tră
iește...

— „Ăl mai 
din lume" ?

— Exact!... ( 
să dau și eu 
de el ? '

— O iei pe 
ăsta, și mergi 
pînă ajungi la 
nea pădurii... Faci 
plimbare pe marginea 
pădurii... Să nu intri 
în pădure că dai de 
dracu’... O ții pe mar
gine si e imposibil să 

dumneata 
de între-

tare om

potCum 
cu ochii

drumu’ 
pe el 
margi- 

o

nu... Da. 
n-ai familie 
ținut ?

— Am. am 
numeroasă !

— Aha. d-aia vrei 
să... Treaba dumitale... 
Poți aiunge la pădure 
șl pe poteca asta. E 
mai de-a dreptu’ !

Am luat-o pe pote
că. am aiuns la mar
ginea pădurii si, ne- 
fiind fricos, am dat să 
intru în pădure. Deo
dată : bum ! Un foc de 
armă !

— Care dai cu poc
nitori ?

— Eu... Ce cauți 
aici. în împărăția mea ?

ești 
din

familie

mai

— Dumneata 
..ăl mai tare om 
lume" ?

— Aha !... să nu
dai tîrcoale pădurii, că 
trag în plin. Gata !

Și-a încărcat arma, 
și eu. ca să nu am 
de-a face cu arma lui. 
m-am depărtat. Tre
buie să vă sbun că ..ăl

este 
de 

cu
oare limpede că aici 

posibilități" este sino- 
lipsă de dinamism 7 
cooperativei agricole 
tovarășul Miclea Ga
al consiliului popu- 

afirmă că tuburile de 
conducta de apă pot

o
Președintele 
din comună, 
vrii, deputat 
Iar județean, 
beton pentru 
fi procurate de către consiliul popu
lar din comună, iar asistența tehnică 
ar putea fi obținută cu mai multă 
urgență dacă primarul comunei 
ar insista pe lingă consiliul 
popular județean să trimită specia
liști și ar începe să mobilizeze comi
siile de cetățeni. Am aflat, printre 
altele, că în satul Perii Vadului din 
comuna Ileanda, cetățenii n-au mai

(Urmare din pag. I)
Ce s-a întîmplat după 

publicarea acestei note ?
Conducerea Ministerului 

Sănătății a decis să se facă 
o nouă verificare a sesiză
rii.- A fost trimis la Go
vora un colectiv condus de 
medicul D. Mureșan, pe a- 
tunci șeful corpului 
control al ministrului, în 
prezent director în minis
ter. Noul răspuns dat zia
rului I— redactat de acest 
colectiv și semnat de mi
nistru — pune definitiv lu
crurile la punct : „Din cer
cetarea sesizărilor făcute 
în legătură cu activitatea 
dr. Geiculescu V. — se a- 
rată în finalul răspunsului 
— se constată că majorita
tea lor (a sesizărilor — 
n.n.) nu corespund realită
ții, sînt calomnioase". în 
consecință, se consideră că 
este necesar „să se anali
zeze foarte atent justifica
rea sancțiunii de partid a- 
cordate (V. G. fusese sanc
ționat cu vot de blam pen
tru unele abuzuri consta
tate de organele de partid 
locale — n.n.) luîndu-se 
măsuri pentru restabilirea 
autorității sale față de sa- 
lariați...".

în fața acestui răspuns 
clar și ferm. învestit cu 
autoritate, ani considerat 
chestiunea închisă. Cu o 
singură rezervă : ne-a uimit 
dezinvoltura cu care un or
gan administrativ își aroga 
dreptul de a dispune revi
zuirea unei hotărîri de par
tid.

...Au trecut cîteva

de

luni.

mai tare om din lume" 
nu m-a impresionat ! 
Fără armă, dădeam cu 
el de pămînt de nu se 

dreap- 
pămînt 
gropa-

vedea. La luptă 
tă îl băgăm în 
și fără ajutorul 
rului.

— „Aschiută" 
cel mai tare om din 
lume ? — i-am între
bat eu pe gospodarii 
comunei.

— Așa cum l-ai vă
zut, e !

— în ce constă „tă
ria" lui. că de arătos 
nu e crea arătos ?

ăla e

foileton
de Nicuță

TANASE

— Are o outere co
losală... Odată a furat 
cîteva sute kg. de 
cartofi de sămîntă de 
la C.A.P.-ul nostru. A 
fost dovedit, dar ni
meni nu i-a făcut ni
mic... Tot ' ' ~ ‘
ul nostru 
hectar de 
dus la el, 
Nimeni nu i-a făcut ni
mic... S-au găsit la el. 
în pădure, o tonă ju
mătate de grîu, orz, 
ovăz, tot furate. S-a 
făcut proces verbal de 
constatare... Nimeni nu 
i-a făcut nimic. A ca
lomniat trei cadre de 
conducere din C.A.P.- 
ul nostru. S-a dovedit 
calomnierea. A fost 
dat în judecată si 
procesul de calomnie 
a fost amînat de vreo 
5—6 ori. Ba. dosarul e 
la București, ba e nu 
știu unde.

— Ce fel de 
nie ?

— Cele trei 
de conducere 
care vă vorbeam 
găsit în lucerna C.A.P. 
4 vite ale ..ălui mai 
tare om 
Le-au lus 
S-a dus 
mat...

— Cine s-a dus si a 
reclamat ?

— „Puternicul".
— Ce?

trei 
i-au 
cele 
deasupra, 

văitat că cei trei 
mai făcut și alte neca- 

făcut cer

de la C.A.P.- 
a cosit un

fînaț și ba 
în pădure...

calom-
cadre 

despre 
au

stabilit H- 
procesul de

al

din 
la 

si a

lume". 
„Obor", 

recla-

cetări. s-a 
devărul și 
calomnie de un an nu 
se mai judecă...

— Dar vă rog să-mi 
spuneți si mie ce face 
omu’ ăsta în pădure ?

— E proprietarul a 
9 100 hectare...

— Proprietar a 9 100 
hectare de pădure ? 
Chiar stăpîn pe...

— Mai rău 1 Pașă ! 
Așa i se spune. Pașa 
de la Daia !... Crește 
vaci si păsări, 40 de 
stupi, are leafă bună... 
Stă într-un . fel de 
conac si toată lumea 
e la dispoziția lui. E 
„ăl mai tare om . din 
lume".

— Totuși, nu pot 
să-mi dau seama cu ce 
se îndeletnicește. E 
pădurar ?
— E responsabil
rezervației de fazani. 
Și-l cheamă Ion Cos- 
moiu.

— Aveți aici rezer
vație de fazani ? De 
mult?

— De 
Atunci 
lată cu

— Acum zece ani ?... 
Acum cred că rezer
vația are sute de mii 
de fazani. Ăștia se în
mulțesc repede...

— Da de unde ? 
Dacă mai sînt vreo 
7—8 sute...

— în rezervația asta, 
în loc să crească, nu
mărul fazanilor des
crește ?... Te pomenești 
că de-aia îsi face de 
cap Cosmoiu... Se mai 
organizează cîte o vi- 
nătoare de fazani pe 
moșia lui... De-ala fură 
de stinge de la C.A.P-, 
își bate joc de oameni, 
îi calomniază... De-aia 
o fi „ăl mai mare om 
din lume"...

— Poate ?!
Știam 

au o 
gustoasă, 
n-aveam 
nii, au atîta nutere... 
(pe care i-au impri
mat-o lui Cosmoiu).

Aș propune o „vină- 
toare" mai de la cen
tru la această reze», 
vație. Nu de alta, dar 
n-aș vrea să fiu si eu 
considerat de Ion Cos
moiu si de alții dreDt 
„fazan"...

peste zece ani. 
a fost popu- 
900 de fazani...

că 
carne 

dar 
că ei. 

au atîta 
care i-au

fazanii 
foarte 
habar 
faza-

— Că 
C.A.P. 
pădure 
și. pe

inși de la 
furat 
patru

din 
vite 
s-a 

i-au

(Foiletonul a fost 
scris pe baza unor 
sesizări sosite la re
dacție și confirmate 
de i 
nostru 
Iulia, 
nică).

corespondentul 
de la Alba 

Stefan Di-

20 ianuarie 1968, redac- 
ziarului nostru a pri-

Ambrozie MUNTEANU 
Alexandru MUREȘAN

a ,smip

(Foto : Gh. Vințilă.)

CADRILUL VINOVĂȚIEI fără 
mai 

puțin, 
sen-

pectul unor campanii, 
rind mobilizarea lor Ia 
plinirea sarcinilor urgente, 
ar fi, de pildă, executarea lucrărilor 
agricole. Vicepreședinții, secretarul 
comitetului executiv, directorii di
recțiilor se deplasează des în județ, 
dar aceste vizite nu urmăresc în
totdeauna o analiză a modulul cum 
consiliile populare comunale rezolvă 
treburile obștești ale comunei, cum 
fac față complexității atribuțiilor și 
răspunderilor ce le revin.

Ajutorul deputaților consiliului ju
dețean, mai ales al acelora care ac
tivează în sate, este puțin solicitat Ia 
Consiliul popular județean Sălaj. 
Este necesar ca ei să fie consultați 
mai frecvent — în afara sesiunilor — 
pentru a afla părerea lor asupra ac
tivității consiliilor populare comu
nale, problemele pe care viața sate
lor le ridică în permanență.

în concluzie, un stil mai eficient 
de muncă la consiliile populare co
munale impune implicit și adoptarea 
unui stil de muncă mai activ, mai di
namic, mai cuprinzător la consiliile 
populare județene. Ridicarea compe
tenței administrative în comună pre
supune competență și răspundere și 
la centru, la reședința de județ.

La 
ția 
mit din Govora o scrisoare 
în care se relata cu lux de 
amănunte că medicul Go- 
rel Ceaușu (cel care îl 
reclamase pe Virgil Geicu- 
lescu) ar avea comportări 
imorale față de minore sa- 
natorizate. Sesizînd Minis
terul Sănătății, am primit 
următorul răspuns :

urma cercetării faptelor 
semnalate în scrisoare a re
zultat că cele reclamate 
corespund realității. Pen
tru abaterile săvîrșite de 
Ceaușu Gorel, conducerea 
Ministerului Sănătății a a- 
probat următoarele mă
suri : suspendarea dreptu
lui lui Ceaușu 'de a prac
tica profesiunea de medic 
pe timp de 6 luni ; înca
drarea acestuia pe post de 
asistent medical într-o altă 
localitate ; după încetarea 
interdicției profesionale, 
Ceaușu Gorel urmează să

Noua autogară din Baia Mare

fie reprofilat într-o 
specialitate medicală și 
mit într-un alt loc 
muncă".

Deci, lovitură de teatru I 
Cel bănuit inițial de necin
ste se dovedește a fi un om 
corect ; iar dacă cineva mai 
păstra vreo urmă de îndo
ială, ei bine ! — se înșela. 
Reclamantul își dăduse

medicului Ceaușu Gorel 
(corpul de control al 
M.S.P.S. — n.n.) n-au con
semnat în scris apărările 
acestuia și n-au verificat 
dacă acestea corespund sau 
nu cu realitatea".

Cine a avut nevoie de 
toate aceste falsuri ? Cine 
era cel mai interesat 
în josnica înscenare mon-

arama pe față : un individ 
descompus moralicește.

Dar nu acesta era dez- 
nodămîntul. La 1 iunie 
1968, asistăm la o a doua 
lovitură de teatru. Procu
ratura Generală conchide : 
„în ceea ce privește cazul 
medicului Ceaușu Gorel, 
din cercetările întreprinse 
n-a rezultat că ar fi avut 
comportări imorale... In 
cursul anchetei administra
tive s-a ajuns la o conclu
zie eronată, deoarece orga
nele însărcinate cu verifi
care» faptelor imputate

tată împotriva medicu
lui Ceaușu ?

Actul de constatare emis 
de către Procuratura Gene
rală, care se află la Co
mitetul județean P.C.R. 
Vîlcea, alături de celelalte 
documente, formînd dosa
rul excluderii din partid a 
lui Virgil Geiculescu, con
firmă că sesizările privind 
ilegalitățile comise de Vir
gil Geiculescu sînt înte
meiate.

Acesta este adevărul, do
vedit cu acte, în temeiul 
legilor țării, după doi ani

de Ia sesizarea Iui Ceaușu. 
Deși faptele erau de noto
rietate publică, corpul de 
control al ministrului să
nătății nu a văzut nimic, 
în schimb, a confirmat o- 
perativ și fără rezerve fal
suri vădite, mașinații tene
broase menite doar să-1 în
lăture pe omul care sesiza
se abuzurile, să-l acopere 
de oprobriu pe tot restul 
vieții. Șeful corpului de 
control al ministrului sănă
tății (medicul Al. Dimitriu, 
care a urmat în această 
funcție medicului D. Mure
șan) a semnat,
să clipească, nici 
mult nici mai
decît o adevărată 
tință de moarte civilă pen
tru un om nevinovat.

Felul în care au decurs 
diferitele „cercetări" i-a 
dat lui Virgil Geiculescu 
credința că ocupă o poziție 
inexpugnabilă, că orice ar 
face nu i se va întîmpla 
nimic. Numai așa se ex
plică de ce, chiar în timpul 
cînd Comitetul județean 
Vîlcea al P.C.R. și organele 
procuraturii cercetau sesi
zări despre abuzurile ce le 
săvîrșise, el a comis altele 
(de pildă, a dispus să se 
.repare în atelierele S.M.B. 
autoturismul unei rude). 
Mai trebuie menționat 
că, chiar după ce constată
rile Procuraturii Generale 
(prezentate de conducerea 
ziarului nostru ministeru
lui) au pus în lumină unele 
abuzuri săvîrșite de Virgil 
Geiculescu, s-a tărăgănat 
luni de zile scoaterea lui din

conducerea S.M.B. Govora, 
această măsură fiind luată 
numai la intervenția Comi
tetului județean Vîlcea al 
P.C.R. Dar asupra sancțiu
nilor neîntemeiate date lui 
Ceaușu, care i-au pricinuit 
multe suferințe, morale și 
materiale, conducerea Mi
nisterului Sănătății nu a 
revenit în întregime, hotă- 
rînd numirea lui într-o altă 
localitate. A fost nevoie ca 
Ceaușu să se adreseze jus
tiției pentru a obține reîn
cadrarea la locul de mun
că din Govora (Decizia nr. 
313 din 12 martie 1969 a Tri
bunalului Suprem). împo
triva calomniatorului nu 
s-a luat însă nici o măsură.

Dreptatea iese la iveală 
— spune o vorbă din po
por — ca untdelemnul dea
supra apei. Dar nu ne poa
te fi indiferent cînd și 
cum. Este inadmisibil ca 
oameni acreditați prin func
ția lor să afle adevărul, 
să promoveze corectitudi
nea, cinstea, oameni man
datați, să despartă adevărul 
de minciună — așa cum 
sînt lucrătorii din corpul 
de control al ministrului 
sănătății — să se coboare 
pînă la falsțiri și minciună, 
să prezinte lumina drept 
întuneric și întunericul 
drept lumină.

Pînă la urmă, organele 
locale de partid, Procu
ratura Generală, Tribunalul 
Suprem al Republicii au 
restabilit adevărul. între
băm : dar ce se va întîm
pla cu aceia care l-au aco
perit un timp I
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Cum este lesne de în
țeles, un cuvînt hotărîtor 
în domeniul creșterii ren
tabilității întreprinderii l-a 
avut și îl are, în continua
re, sporirea productivității 
muncii. Acestei surse i s-a 
acordat maximum de în
semnătate. Productivitatea 
muncii a crescut în filatură 
cu 38,5 la sută, iar în țesă- 
torie cu 13,80 la sută fată 
de 1965. Prin ce căi ? Mai 
întîi, pe baza ridicării cali
ficării muncitorilor. Numai 
în ultimii 3 ani, circa 600 
muncitori au urmat diferite

torilor, ei lucrîn 
sectoare product; .

Nu s-au ignorai 
sursele de econc n . 
mai buna gospodări 
materiilor auxilis. 
te. Este vorba, 
rînd. de coloranți . 
cale. Economiile 
prin reducerea c 
specific, recuper: 
ranților sau prin 
unor coloranți și 
se cifrează la 11.

Primul trimest' 
cest an a marcat i 
înainte în acțiun 
ducere a chelt' 
1 000 lei producție 
creștere a benef: 
rentabilității. Efc 
vizat diminuarea r> 
lor tehnologice c 
primă. Numai la 
sătorie am econc , 
această cale, l r, ; 
trei luni circa '■ 
Se continuă act 
cepută anul trec ■ 
tindere a zoneloi 
vire în filatură, 
căreia se va obț:.: 
nomie de peste 
în acest an. O 
sură aflată în s 
extinderea utilizi 
de bumbac în a 
fibre polinozice 1 
timente. Examina 
ganizarea opers 
curățat marfă ț 

- gătire a partiz. 
tru finisare. Ef 
conomică a aplit 
tor două măsu: 
preciată la ciri 
lei anual.

Textiliștil uzin 
investighează ci 
rentă și pun î 
noi surse de r 
cheltuielilor mate 
sigură de mărire 
larilor bănești da 
getului statului.

Sorin RAFI 
economist 
uzina texti 
Sf. Gheor

stau într-un consum speci
fic pe unitatea de produs 
mai scăzut, într-o econo
mie de circa 3.50 lei pe ki
logram.

O influență pozitivă a 
avut-o și creșterea gradu
lui de integrare a produc
ției. La ora actuală, între
prinderea noastră dispune 
de toate cele trei secții de 
bază : filatură, tesătorie și 
finisaj. Nu vom evidenția 
aici toate avantajele ge
nerate de acest fapt: sub
liniem doar că prin elimi
narea cheltuielilor efectu-

Pe un alt plan, eforturile 
s-au concentrat asupra uti
lizării raționale a materiei 
prime și materialelor. Nu 
se putea ignora această 
sursă de economicitate, din 
moment ce cheltuielile cu 
materia primă au, în ca
zul întreprinderii noastre, 
o pondere de circa 65—70 
la sută în prețul , de cost. 
Căile folosite sînt multiple. 
Prin modernizarea mașini
lor, introducerea unor teh
nologii avansate, printr-o 
armonizare judicioasă a 
sorturilor de bumbac de

Pentru Întreprinderea 
noastră, sporirea volumu
lui de beneficii și creșterea 
ratei rentabilității sînt 
„alfa" și „omega" activității 
economice. Evoluția din 
ultimii ani a acestor Indi
catori financiari înfățișea
ză pregnant preocuparea 
sistematică de a reduce 
cheltuielile materiale și de 
manoperă, fără a afecta ca
litatea mărfurilor, precum 
și gradul de eficientă atins 
de activitatea productivă. 
Să ne oprim, în acest sens 
la indicatorul cheltuieli la 
1 000 lei producție marfă. 
Comparativ cu 1965, nive
lul acestor cheltuieli 
scăzut simțitor, 
sub acest aspect 
prinderea noastră 
tre unitățile fruntașe 
ramura industriei 
Rata beneficiului a 
în același interval 
4,80 la sută, la 10,62

La baza acestor 
enți superiori de eficientă 
se află, înainte de toate, 
munca avîntată a colecti
vului, inițiativa și hotărî- 
rea sa de a acționa cu fer
mitate în scopul descope
ririi și valorificării rezer
velor interne ale producți
ei. Accentul s-a pus, în 
mod hotărît, pe sporirea 
volumului producției. Prin 
modernizarea 
punerea în 
noi capacități 
unor măsuri 
nizatorice, 
ani volumul producției _la 
filatură a crescut cu 
la sută si la tesătorie 
45,5 la sută. De mare 
ciență s-a dovedit a fi 
terializarea unor studii de 
organizare științifică a pro
ducției și a muncii. Evident, 
sporirea volumului produc
ției a permis diminuarea 
cheltuielilor generale ale 
întreprinderii, economiile 
înregistrate în această pe
rioadă însumînd peste un 
milion lei.

semanat
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în competiție cu timpul nefavorabil, oamenii muncii 
din agricultură își înzecesc eforturile pentru grăbirea 
ritmului însămînțărilor. Acum este perioada cînd fiecare 
oră prielnică executării lucrărilor în cîmp este deosebit 
de prețioasă. Cu atît mai mult cu cît ploile stînjenesc des
fășurarea normală a muncii la pregătirea terenului și la 
semănat.

Folosind la maximum forțele și mijloacele de care dis
pun, multe unități agricole au terminat semănatul cultu
rilor din prima epocă și au însămînțat mari suprafețe cu 
porumb. In județul Arad s-au însămînțat peste 35 060 hec
tare. Cu excepția unor suprafețe mici de floarea-soarelui, 
însămînțările din prima epocă au fost încheiate. Coopera
tivele agricole din Grăniceri, Chemlac și Sînmartin sînt 
pe terminate cu semănatul porumbului. La întreprinderea 
agricolă de stat Pecica, județul Arad, unitate care anul 
trecut a fost fruntașă pe țară, au fost terminate din vreme 
toate însămînțările din epoca I, printre care și 1 000 ha de 
floarea-soarelui. Această întreprindere are de însămînțat 
cu porumb în acest an o suprafață de 5 860 ha. Pînă în 
cursul zilei de joi, au fost însămînțate peste 1 200 ha. 
După cum ne informează ing. Ion Tîrlea, directorul în
treprinderii, faptul că de circa 10 ani s-au obținut în 
medie la ha peste 5 000 kg porumb, se datorește în mare 
măsură pregătirii în condiții bune a terenului și însă- 
mînțării la timpul optim. Avînd terenul bine pregătit, fo
losind fiecare oră bună de lucru în cîmp, inclusiv dumi
nica, aici se însămînțează zilnic peste 400 ha — cu 
peste ritmul planificat.

Urgentarea însămînțărilor și calitatea acestora 
stituie în aceste zile preocuparea de căpetenie a 
peratorilor și mecanizatorilor din județul Alba. Din 
țările ing. Nicolae Albu, directorul Direcției agricole, pe 
ogoarele județului se lucrează din plin la însămînțatul 
porumbului. Această lucrare a debutat pe suprafețele 
situate în pantă, expuse la soare. In ritm intens, cu toate 
mijloacele, se însămînțează porumbul în cooperativele 
agricole Daia Română, Vingard, Secăcel, Gîrbova 
și alte unități. La cooperativa din Sîncel, în urmă 
cu aproape două săptămîni s-a terminat însămîn
țatul la sfecla de zahăr, măzăriche, ovăz, precum și 
plantatul la cartofi și sfeclă butași. Această unitate se 
află pe primul loc și la însămînțatul porumbului. Din 
cele 755 hectare planificate, s-au însămînțat 200 hectare, 
în ziua de 17 aprilie toate cele 8 semănători lucrau de 
zor la porumb. în același timp o parte din cooperatori 
efectuau lucrările în grădina de legume. Paralel cu pre
gătirea răsadurilor au fost însămînțate patru hectare cu 
ceapă, varză timpurie și morcovi. în această privință 
rezultate bune au obținut și cooperatorii din Bălcaciu. 
Pe cele 72 hectare planificate, plantatul cartofilor și 
însămînțatul sfeclei de zahăr s-a terminat. O dată cu începe
rea însămînțării porumbului, inginerul agronom Alexan
dru Scheau poate fi întîlnit numai pe cîmp, unde coope
ratorii și mecanizatorii se află în plină acțiune. „Dacă 
timpul ne permite — ne-a spus inginerul 
la începutul săptămînii viitoare vom termina 
porumbului". La această unitate se remarcă 
folosirea judicioasă a utilajelor. După ce 
ordinea de urgență, un număr de 7 tractoare 
Blaj, care deservește cooperativa, au fost repartizate 
la pregătirea terenului, la arături și discuit. Cu un alt 
tractor se lucra la plantatul cartofilor. Deși suprafața 
planificată pentru această cultură a fost realizată în în
tregime, consiliul de conducere al cooperativei a hotărît 
să planteze în plus cîteva ‘ *.................... ”
pune de soiuri productive

în județul Cluj există 
care s-au depus eforturi 
arăturile și însămînțatul 
astfel ca să se poată trece

mult
con- 
coo- 
rela-

agronom — 
însămîntatul 
grija pentru 
s-a stabilit 
de la I.M.A.

hectare întrucît unitatea dis- 
și de terenuri bine pregătite, 
multe cooperative agricole în 
deosebite, pentru a termina 
culturilor din prima epocă 

____ ________r____ _____cu toate forțele la semănatul 
porumbului. Cooperatorii din Așchileu Mic și Așchileu 
Mare, unindu-și eforturile cu cele ale mecanizatorilor 
care au lucrat în schimburi prelungite, au executat toate 
lucrările în timpul optim și de calitate corespunzătoare. 
Și nu se poate spune că aici condițiile pedoclimatice au 
fost mai favorabile decît la vecinii lor din Vultureni și 
Borșa. Dar la această din urmă unitate tractoriștii și-au 
permis să intre cu tractoarele în brazdă numai de ochii 
lumii, după care s-au adunat cîteva ore la taifas. Nici 
membrii consiliului de conducere al cooperativei șinici, in
ginerul agronom nu s-au dus, decît foarte tîrziu, în cîmp 
să-i vadă ce fac, cum lucrează. Este oare de mirare că la 
această cooperativă mai sînt de arat peste 150 ha, iar 
însămînțatul sfeclei de zahăr de abia a început ? între
prinderea de mecanizare a agriculturii din Bonțida a 
dirijat aici un număr sporit de tractoare de la 
secții din alte cooperative, dar nu a mișcat un deget 
pentru a asigura folosirea lor judicioasă.

Acum cînd însămînțările nu pot suferi nici o amînare, 
apar cu totul neconvingătoare încercările unor specia
liști de a justifica rămînerile în urmă pe seama tim
pului nefavorabil. Foarte adesea, în aceleași condiții, se 
constată rezultate mult diferite. Cooperatorii din Floreșți 

. au încheiat însămînțările din prima epocă, au pregătit 
terenul pentru semănatul porumbului și acum o bună 
parte din brațele de muncă au fost dirijate la săpatul 
canalelor pentru irigat. în același mod au procedat și 
cooperatorii din Apahida, Baciu, Bolduț și din multe alte 
părți. Cu atît mai de neînțeles apar rămînerile în urmă 
de la cooperativele Infrățirea-Cluj, Sic, Aiton,_ CJanu 
Mare, Izvoru Crișului și altele, care mai au de însămînțat 
culturi furajere din prima urgență, sfecla de zahăr etc. 
Cauza principală o constituie nefolosirea _ cu randa
mentul cuvenit a tractoarelor și utilajelor. Zilele trecute, 
la sediul secției de mecanizare de la cooperativa Cătină, 
stăteau imobilizate 5 tractoare, din care 3 erau defecte. 
Asta în timp ce mai erau de semănat circa 100 ha cu 
sfeclă •

O cauză a întîrzierilor la semănatul culturilor timpurii, 
care, în nici un caz, nu poate fi pusă pe seama vremii 
nefavorabile, constă în lipsa de semințe in unele 
unități. în ziua de 17 aprilie, la cooperativa din Vultureni 
erau pregătite pentru plantat cu cartofi 40 ha teien. 
Consiliul de conducere al cooperativei raportase că 
are asigurată sămînța, dar cînd să desfacă silozurile 
care au adăpostit cartofii în timpul iernii, a constatat 
că aceștia nu mai erau buni de nimic.

Și în județul Alba se întîlnesc cazuri cînd s-a pornit

In industria con
structoare de mașini 
continuă acțiunea de 
diversificare a pro
ducției de utilaje pen
tru silvicultură, ex
ploatarea și prelucra
rea lemnului. Printre 
noile instalații omolo
gate se numără gate
rele verticale realizate 
de uzinele „Progre
sul" din Brăila. Aces
te mașini sînt destina
te fabricilor de che
restea pentru debita
rea buștenilor în seîn- 
duri sau prisme. A- 
ceeași intreprindere a 
realizat un așchietor 
pentru lemnele rotun
de sau despicate folo
site la producerea plă
cilor aglomerate, pre
cum și o mașină de 
scos cioate cu diame- 
tre mari sau înrădăci
nare puternică.

La rîndul ei, în
treprinderea mecanică 
din Roman a realizat 
o mașină de șlefuit 
panouri de mobilă. O- 
perația de lustruire se 
face după ce acestea 
au fost acoperite cu 
un strat dc lac sau cu 
o pastă lichidă de șle
fuit de granulație di
ferită. întreprinderea 
din Roman a fabricat, 
de asemenea, o mașină 
de aplicat adezivi pc 
furnire, plăci aglome
rate, panouri și cor
puri de mobilă, uși sau 
alte obiecte de lemn 
cu suprafețe mai mari 
și o mașină complexă 
folosită la fabricarea 
de mobilă și tîmplărie 
de construcții.

(Agerpres)

sămînță. Restanțe se înregis
trează la cooperativele agricole din Drîmbar, Cistei, 
Benic și Gîrbova, ale căror consilii de conducere nu 
s-au ocupat de asigurarea cartofilor de sămînță. Din 
aceste unități au plecat delegați la Agrosem Brașov, pen
tru a ridica cartofii, abia atunci cînd aceștia trebuiau 
să fie plantați în cîmp.

Practica tergiversărilor, neglijențele, amînarea execu
tării însămînțărilor sînt deosebit de păgubitoare. Nu pot 
fi admise sub nici un motiv părerile unor președinți de 
cooperative și ingineri agronomi care mai consideră 
că pentru semănat este vreme destulă. La cooperativa 
din Sofronea, județul Arad, au fost însămînțate numai 
30 ha cu porumb din cele 850 ha prevăzute. — Cînd 
credeți că terminați de însămînțat porumbul 7 — am 
întrebat-o pe ing. agronom Florica Tănăsoiu. „In cel 
puțin 14 zile" ne-a răspuns cu seninătate inginera coo
perativei. „Este adevărat, ajungem. în luna mal — in
tervine tovarășul Ion Sălăjan, președintele cooperativei. 
Asta nu ne îngrijorează. Acum stăm domnește. Au fost 
ani cînd am însămînțat și în iunie". După cum se prezintă 
situația însămînțărilor din acest an, și după spusele 
lipsite de răspundere ale interlocutorilor se vede că ei 
n-au tras învățămintele cuvenite din situația precară 
din anii trecuți. Este oare atît de greu de înțeles că pu-. 
ținele zile care au mai rămas pentru efectuarea lucrări
lor în cîmp trebuie folosite cu intensitate maximă ? Se 
simte nevoia imperioasă ca, în mod operativ, organele agri
cole, conducerile de unități să ia măsuri pentru înlăturarea 
lipsurilor și deficiențelor constatate, să asigure utilizarea 
întregii capacități de lucru a tractoarelor și mașinilor, 
să organizeze temeinic munca în așa fel îneît însămînță- 
rile și celelalte lucrări să se efectueze într-un timp 
cît mai scurt și la un înalt nivel calitativ.

Raid realizat de :
M. ALEXANDRU, A. POP, Șt. DINICA
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diferite amestecuri la fa
bricarea fibrelor, consumul 
specific s-a redus simțitor, 
realizîndu-se economii de 
circa 1 200 000 lei. Mult de 
ciștigat a avut întreprinde
rea noastră și prin utiliza
rea înlocuitorilor (fibre 
chimice). Ca urmare, anul 
trecut am economisit peste 
120 tone bumbac adus din 
import. In paralel, s-a ex
perimentat folosirea fibre
lor polinozice în amestec 
cu bumbacul la producerea 
diferitelor sorturi de fire. 
Rezultatele favorabile con-

ate cu transportul firelor 
s-au realizat economii de 
peste 500 000 lei. In același 
sens au acționat și măsurile 
luate în ultima vreme în 
vederea reducerii greutății 
țesăturilor. Este suficient 
să arătăm că prin asimila
rea în fabricație a unor 
noi produse, am reușit să 
reducem greutatea țesătu
rilor cu 21,2 la sută, fără 
ca nivelul calitativ al
cestora să se diminueze. 
Și aceasta, utilizîndu-se 
fire de finețe mai mare, cu 
o rezistentă superioară.

a-

forme de pregătire profe
sională. La ora actuală, 91 
la sută din totalul munci
torilor întreprinderii noas
tre sînt calificați. Apoi, 
prin utilizarea rațională a 
mijloacelor tehnice, mărin- 
du-se zonele de deservire 
la diferite locuri de muncă. 
Un exemplu. Anul trecut, 
la 35 mașini de filat s-a 
mărit zona de deservire de 
la 3 la 4 părți. Iar în țe- 
sătorie, prin creșterea zo
nelor de deservire s-a re
dus cu 51 numărul munci-

(Urmare din pag. I)Tovarăși din industria chimică : vizitați „bulevardul" nepăsării (de Io „Danubiana")
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Uneori, pe șantierele de construcții sosesc, 
înainte de termenul de începere a montaju
lui, mașini, utilaje și instalații tehnologice. 
Prima grijă a bunului gospodar, a beneficia
rului, este de a le depozita în condiții optime 
și a le păstra ca pe ochii din cap. O asemenea 
îndatorire elementară, de căpătîi, nu poate fi 
nesocotită sub nici un motiv. Cum se expli
că în acest caz situațiile depistate pe cîteva 
șantiere industriale din Capitală, unde 
importante valori materiale sînt depozitate și 
conservate necorespunzător ?

Un prim popas l-am făcut pe platforma 
industrială Pipera, la șantierul unei viitoare 
uzine constructoare de mașini, l-am comuni
cat scopul vizitei noastre tov. Dumitru Apos- 
tolache, directorul întreprinderii, care ne-a 
spus :

— Utilajele tehnologice primite pînă acum, 
conform contractelor, le-am adăpostit cum 
am putut, în incintele altor unități economi
ce. Halele de fabricație nu s-au închis la ter
menul prevăzut — 31 decembrie 1968 — și, 
ca urmare, montajul utilajelor nu poate în
cepe. De depozitat, nu avem unde. Ritmul 
de lucru al constructorului. Trustul 1 cons- 
trucții-montaj din M.I.C., este sub orice cri
tică.

„Incintele" altor unități economice, de care 
amintea directorul, înseamnă Fabrica de 
elemente de automatizare, o hală a uzinei 
„Electronica" și... curtea Institutului de stu
dii și proiectări forestiere — aflate în 
preajma șantierului. Pătrundem în ultimele 
două „depozite" ad-hoc. într-o hală cu pe
reții încă deschiși, o stivă uriașă de lăzi cu 
utilaje de mare finețe și foarte scumpe, a- 
duse din import, nepăzite și neasigurate con
tra incendiilor. Cineva ne spunea că unele 
dintre aceste utilaje — care valorează multe 
milioane de lei — trebuie păstrate la o tem
peratură constantă, pentru că altfel s-ar pu
tea degrada. Numai „temperatura" neglijenței 
era constantă aici I De luni de zile, utilajele 
stau depozitate într-o asemenea -stare. în 
curtea Institutului de proiectări, cîteva ma- 
șini-unelte — printre care o freză, o raboteză, 
o mașină de ascuțit — aveau o soartă mai vi
tregă : stăteau depozitate sub cerul liber (fo
tografia din stînga, jos). Rugina, pe ici, pe 
colo, a început să-și facă apariția.

Cui sînt încredințate aceste utilaje, cine 
răspunde de păstrarea lor ?

Tov. Ion Soare, inginer-șef, și ing. Anrîcă 
Constantinesou, șeful serviciului de inves
tiții al uzinei, au recunoscut : „Nu s-au luat 
toate și cele mai bune măsuri de conservare 
a utilajelor tehnologice sosite pe șantier. 
Așa este la început... De gestionarea, de
pozitarea și păstrarea utilajelor răspunde 
serviciul de

Ce înseamnă; oare, această explicație, „așa 
este la început" ? O teoretizare a degradării 
unor valori materiale, a lipsei spiritului gos
podăresc față de utilajele în care statul a 
investit fonduri importante. Ni s-a spus că 
serviciul de aprovizionare poartă răspunde
rea.

— Nu, tovarășe — ne-a replicat tov. Gheor
ghe Lixandru, adjunctul șefului serviciului 
aprovizionare al uzinei — nici vorbă de așa 
ceva ! Serviciul nostru asigură doar achiziți
onarea și transportul utilajelor. Mai departe, 
este treaba celor de la investiții. Si. apoi, 
ce să mai vorbim de depozitare corespunză
toare, cînd nu ni s-au asigurat spatiile nece
sare ? 1

Cu alte cuvinte, ne întoarcem Ia veriga ini
țială : cauza ar consta în rămînerea în urmă 
a lucrărilor din vina constructorului. Răs-

tehnologice sosite pe șantier.

aprovizionare".
răspunde

punderile sînt pasate de la un nivel la altul, 
de la un serviciu la altul, sînt escamotate, iar 
utilajele — aceste valori materiale ale sta
tului — încep să ruginească. Oricare ar fi si
tuația stadiului lucrărilor, aceasta nu justifi
că neglijența față de păstrarea și depozita
rea utilajelor amintite.

La cîteva sute de metri mai departe, se 
află șantierul unei alte întreprinderi. Ne aș
teptam că poate aici nu vom mai întîlni in
diferență față de unele mașini și utilaje. De 
ce ? Intrucît hala de fabricație se află la cota 
„zero". Nici urmă de construcție. Din nou, 
factorii de răspundere din partea beneficiaru
lui, cu care am discutat,-au invocat neajunsu
rile provocate de același Trust nr. 1 de con
strucții montaj, precum și rămînerile în urmă 
la execuția lucrărilor de investiții. Unele uti
laje tehnologice au început să sosească, po
trivit contractelor încheiate cu furnizorii. 
Le-am găsit adăpostite (de fapt, este un fel 
impropriu de a spune) sub niște huse flutu- 
rînd în vînt, destul de subțirele, într-o curte 
din strada Venerei (fotografia din dreapta, 
jos), unde se află o altă secție a uzinei „Elec
tronica".

Ing. Igor Trofin, șeful serviciului investiții 
al fabricii în construcție, ne-a spus cu 
amărăciune : „E păcat ca aceste utilaje teh
nologice să stea în condițijle pe care Ie ve
deți. Am cerut Băncii de Investiții să ne 
acorde fondurile necesare construirii unei 
barăci care ar rezolva problema, dar nu 
am obținut aprobarea..."

Și ce s-a întîmplat cu aceste utilaje tehno
logice ? Azi o curea de transmisie, mîine — 
un miner de manivelă, ele au început să se 
„volatilizeze", luîndu-li-se piese componente 
de persoane necunoscute. „Ceea ce ne îngri
jorează și mai mult — ne relata tov. Eugen 
Chicoș, inginer-șef al fabricii în construcție — 
este că de-abia de acum încolo încep 
să sosească multe utilaje tehnologice. Nu 
știm unde le vom depozita". Intr-adevăr, 
unde ? Și, mal ales, cine trebuie să dea solu
ția corespunzătoare, de la cine vor fi recu
perate pagubele consemnate pînă acum ?

In continuarea raidului nostru, pe șantierul 
care execută lucrări de dezvoltare a uzinei 
„Danubiana", am pătruns pe un adevărat 
„bulevard" de lăzi aflate în aer liber, cu 
utilaje tehnologice (fotografia de sus). însuși 
tov. ing. Eugen Ganea, director tehnic al uzi
nei, a apreciat: „Depozitarea miilor de tone de 
utilaje tehnologice sosite este complet neco
respunzătoare. Și vinovatul ? Paradoxal, tot 
constructorul, adică întreprinderea de 
constructii-montaje București, care are 
importante rămîneri în urmă în realizarea 
stadiilor fizice si valorice ale investiției. Uti-

lajele au sosit în mari cantități, însă nu au 
putut fi montate datorită lipsei frontului de 
montaj necesar. „De aici, dat fiind volumul 
mare de utilaje tehnologice și lipsa spatiilor 
de depozitare, conservarea lor defectuoasă 
era... inevitabilă", ni s-a spus. Cu alte cuvin
te, Irosirea banilor statului — prin degrada
rea unor mașini și utilaje — era singura 
alternativă.

Constructorilor li s-au adus învinuiri. Care 
este părerea lor ? Ne-am adresat tov. Gheor
ghe Guțu și tov. C. Cazimir, ingineri-șefi 
la I.C.M.B. și, respectiv, Trustul 1 construc- 
ții-montaj. Fără nici o rezervă, ambii au fost 
de acord că, pentru neasigurarea (fiecare, pe 
șantierul ce-1 are în antrepriză) unor condi
ții optime de conservare a utilejelor, răspun
derea revine și organizațiilor de construc
ții. Bineînțeles, au urmat justificările de ri
goare.

— Nu trebuie să se uite — a opinat tov. 
ing. Gh. Guțu — că o parte din utilaje au so
sit la „Danubiana" fără ca livrarea lor să fie 
corelată cu termenele de montaj.

— Cum rămîne, însă, cu crearea condițiilor 
de depozitare a lor ?

— V-am spus, o vină avem și noi, dar...
Și discuția s-a reluat din punctul de ple

care. Adică, din nou se recunoaște, se aduc 
justificări, se fac estimări. La cealaltă între
prindere de construcții, tov. C. Cazimir a 
ținut să întrebe, la rîndul său': de ce bene
ficiarii de investiții nu apelează la prevede
rile unui act normativ în vigoare, potrivit 

cărora, din cota de 5 la sută „diverse și ne
prevăzute" înscrisă în deviz, se pot construi 
barăci pentru adăpostirea utilajelor ? Poate 
că interlocutorul nostru are dreptate. Inten
ții bune au și beneficiarii. Ce folos, însă, 
dacă traducerea lor în viață este tărăgănată, 
dacă ele nu sînt dublate de acțiuni energice, 
care să soluționeze favorabil problema de
pozitării și conservării utilajelor tehnologice.

Că beneficiarii și constructorii de pe șantie
rele amintite dovedesc dezinteres, este lim
pede ! Un lucru nu putem înțelege. Șantie
rele respective sînt amplasate pe raza orașu
lui București, nu departe de ministerele titu
lare de investiții • Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și Ministerul Industriei 
Chimice. Și la mică distanță de... cabinetele 
conducerilor lor, valori materiale ale statului 
încep să fie supuse procesului degradării. Ce 
părere au factorii de răspundere ai celor două 
ministere și ce intenționează să întreprindă 
pentru a pune capăt unor asemenea acte de 
dezinteres față de avutul obștesc ?

tehnologice, în vederea sincronizării 
capacității sectoarelor de producție.

Optimismul conducerii întreprin
derii, măsurile de intervenție apli
cate, ca și rezultatele pozitive din 
prima decadă a lunii aprilie sînt de 
bun augur și oferă garanția că 
IPROFIL nu-și va dezminți nici în 
acest an renumele de care se bucură 
pe piața externă.

Cu totul altfel se prezintă situația 
la Fabrica de confecții Arad. Nerea- 
lizărilor — nu prea mari, totuși — 
fată de sarcinile din primul trimes
tru al planului inițial de export, li 
se adaugă acum neajunsurile în no
minalizarea comenzilor pe al doi
lea trimestru și chiar pe 
tregul an. „Pentru trimestrul 
am rezervat capacitatea necesară 
producției de export, dar pînă azi 
(discuția a avut loc la 10 aprilie — 
n.a.) nu dispunem încă de nici o 
comandă fermă sau vreun contract 
încheiat" — ne-a spus tov. Pavel 
Covaci, contabilul șef al fabricii.

— Planul de export pe acest tri
mestru este mobilizator ? — l-am 
întrebat !

— Nici nu avem un plan defalcat 
pe trimestre, ci numai o... sarcină 
anuală. Prevederile concrete pe tri
mestre vor fi stabilite numai dacă 
vor exista comenzi.

Prin urmare, o situație paradoxală, 
ieșită din comun. Ne-am adresat Di
recției generale de confecții din Mi
nisterul Industriei Ușoare. Tov. Va- 
sile Petcu, director tehnic, ne-a pre- _x fapțt ----- .

Și 
vor 
de

in
ii

cizat că, 
sarcinile 
că ele 
funcție 
lor. „Anumite _______
în prezent — ne-a spus interlocuto
rul — și ele sînt examinate de direc
ția noastră generală, împreună cu în
treprinderea „Româno-export".

Defectuos stil de muncă ! Fabrica 
din Arad nu are un plan de export 
defalcat precis pe trimestre, iar fac
torii de răspundere din M.I.U. și al 
comerțului exterior continuă să mai... 
examineze, să mai cerceteze. Acest 
lucru trebuia făcut anul trecut,_ în cel 
mai rău caz în trimestrul anterior, 
nu acum. Este vremea să se pună 
capăt acestor 
de neglijență 
interesele economiei naționale, care 
nesocotesc indicațiile date de condu
cerea de partid și' de stat cu privi
re la extinderea și diversificarea 
schimburilor comerciale cu străinăta
tea, în condițiile obținerii unei efi
ciente sporite.

In cursul anchetei noastre, s-a des
prins și un alt aspect : o parte 

volumul producției pentru

s-au defalcat 
pe trimestre, dar 
fi restructurate în 
cererile beneficiari- 

solicitări există

inadmisibile acte 
care prejudiciază

Dan MATEESCU
Foto : Mihai Andreescu

Rugina, pe ici, pe colo, a început să-ji tacă aparijia Utilajele moderne poarta „mini-huse

export, realizat în unei 
industriale din județul 
află în prezent în custodia 
derilor respective, deci nu : •. , .■
încă valuta corespunzătoa 
lor. Mărfurile aflate în t.
tuație blochează depozitele bazelor 
de desfacere și ale întreprinderilor 
producătoare, chiar unele suprafețe 
de producție, îngreunînd buna des
fășurare a procesului de fabricație. 
Valoarea custodiilor se ridica, la 
31 martie a.c., la 10 milioane lei Ia 
uzina „Strungul", 5 milioane lei la 
IPROFIL, 7 milioane lei la întreprin
derea „Refacerea*'-Arad. Ce demon
strează aceasta ? Că ritmul livrărilor 
nu a fost sincronizat cu cel al pro
ducției, o parte din mărfuri aștep- 
tînd, din felurite motive, să fie ex
pediată beneficiarilor. Iată de ce, 
intervenția forurilor de resort din 
ministere și din organizațiile de co
merț exterior trebuie concentrată 
grabnic și asupra urgentării livrări
lor.

în legătură cu toate aceste aspecte 
ne-am adresat tov. Dumitru Bordea, 
secretar al comitetului județean de 
partid : „Comisia noastră economică 
— ne-a spus interlocutorul — a ana
lizat cu atenție în ultima vreme cau
zele întârzierilor apărute în unele 
întreprinderi în livrarea mărfurilor 
la export și, mai ales, măsurile care 
se impun pentru recuperarea restan
țelor și îndeplinirea integrală a sar
cinilor la acest important capitol al 
planului de stat. în afara neajunsu
rilor generate de sprijinul insuficient 
al unor ministere în domeniul per
fectării contractelor, aprovizionă
rii cu materiale, cu piese și suban- 
samble, restanțele se datorează și u- 
nor deficiente proprii întreprinderi
lor".

Abordînd măsurile în curs de a- 
plicare, ori care se preconizează 
în unitățile industriale din județ 
pentru îndeplinirea integrală a pla
nului de export pe 1969 — an hotă
rîtor al cincinalului — secretarul co
mitetului județean de partid ne-a re
latat că s-a inițiat o amplă acțiune 
pentru examinarea posibilităților de 
sporire a producției destinate pieței 
externe în fiecare întreprindere în 
parte. In această acțiune se urmărește 
să se găsească soluții pentru valori
ficarea superioară, la export, a unor 
produse, prin creșterea gradului de 
prelucrare a materiilor prime și rea
lizarea de sortimente noi, cu o va
loare mai ridicată.

Acțiunea amintită va trebui, de
sigur, să preocupe îndeaproape fo
rurile de resort ale întreprinderilor 
arădene și organizațiile de comerț 
exterior. în cel mai scurt timp se 
cer înlăturate perturbațiile apărute 
în sistemul cooperării interuzinale, 
în aprovizionarea cu materii prime 
și materiale a întreprinderilor, care 
au generat, după cum s-a văzut, 
restante în îndeplinirea planu
lui de export. întrecerea declan
șată în cinstea celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării patriei și a 
Congresului al X-lea al partidului 
constituie un puternic stimulent pen
tru activizarea resurselor interne ale 
unităților industriale în vederea în
deplinirii integrale a prevederilor 
contractelor încheiate cu beneficiarii 
externi. Important este ca inițiativa 
și hotărîrea colectivelor de întreprin
deri să fie canalizate viguros spra 
realizarea și livrarea ritmică a pro
ducției destinate exportului, aceasta 
fiind net în folosul întregii economiS 
naționale.
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Intr-o amplă paletă stilistică, epica 
noastră istorică și-a extras sevele din 
realitățile fundamentale ale poporu
lui român, a vibrat cu intensitate la 
toate marile confruntări, trezind, 
prin forța sa de înrîurire, patosul 
maselor și sădind sentimentele încre
derii într-un viitor mai bun. Aceas
tă literatură a creat ca și litera
tura orală adevărați eroi legendari, 
pătrunși de spiritul dragostei pen
tru țară și libertate, cu înalte cali
tăți morale și de voință, viteji între 
viteji, la flacăra cărora s-au hră
nit ca de la cele mai nobile creații 
ale minții omenești generații de ci
titori ce au avut și au drept model 
nepieritor pe acești eroi. înțelegerea 
materialist-dialectică a fenomenului 
istoric a creat literaturii de inspira
ție istorică posibilitatea să surprin
dă realitatea trecută într-o amplă vi
ziune și să facă din eroii preferați 
adevărați conducători și apărători ai 
poporului, nu numai viteji și uma
niști, dar și gînditori înzestrați cu o 
matură înțelegere a momentului și a 
rolului lor în desfășurarea evenimen
telor.

Existînd o îndelungată tradiție — 
să amintim doar de creațiile lui C. 
Negruzzi, Odobescu, Eminescu, Sa- 
doveanu, Camil Petrescu — cu suc
cese demne de a înfrunta timpul, este 
firesc ca asemenea cărți citite și as
tăzi cu aceeași pasiune și interes ca 
și în momentul apariției lor să rămînă 
mereu proaspete prin profunzimea 
și vibrația mesajului patriotic și a 
aderenței la problematica esențială 
a vremii, constituind opere ce-și păs
trează nealterată capacitatea de a in
fluența pozitiv formarea tinerei ge
nerații. Realizările de pînă 
cum ale literaturii clasice 
actuale, larga popularitate a _ 
nului, puterea sa de influență 
ne obligă la o examinare atentă, exi
gentă a creației pe acest tărîm. Con
statăm astfel că o serie de apariții 
recente nu se ridică la nivelul cerin
țelor literaturii noastre.

în volumul de povestiri „La mar
ginea timpului" (Editura tineretului), 
Anca Bursan își propune pro
gramatic să urmărească evoluția 
psihologică, diversificarea cunoștin
țelor ca și geneza unor sen
timente umane, deprinderi și obice
iuri apărute pe diferitele trepte de 
dezvoltare ale societății. Investigația 
autoarei în evoluția ființei umane 
este una de natură arheologică și an
tropologică care țintește dezvăluirea 
unor realități deduse din cercetările 
de specialitate. Spațiul temporal în 
care se plasează este imens, limi
tele lui aflîndu-se cuprinse între 
anul 100 000 î.e.n. pînă după primul 
mileniu al e.n. Mijlocul folo
sit pentru a ne fixa în timp pare 
să nu creeze nici o dificultate ; în 
subsolul primei pagini de la înce
putul fiecărei povestiri sîntem aver
tizați în mod științific despre perioa
da investigată. După astfel de refe
riri volumul debutează cu episodul 
migrației unei cete de oameni în cău
tarea apei salvatoare. Se dezvoltă o 
idee a istoriei comunei primitive, 
după care oamenii din acea epocă se 
supuneau îrj primul rînd unor im
perative biologice ca foamea, setea, 
teama și în același timp se urmă
rește apariția unui sentiment nou 
cum ar fi cel al responsabilității în 
fața destinului colectiv, de grup. Ce
lelalte povestiri dezleagă enigma des
coperirii bronzului, a pătrunderii 
grecilor și romanilor în ținuturile 
noastre, legăturile lor cu populațiile 
autohtone. în ciuda unei minuțioase 
informări istoriografice, cărții îi lip
sesc tocmai calitățile specifice lite
raturii : narațiunea se desfă
șoară lent, psihologiile sînt plate, 
confecționate după tipare extrase din 
cărțile de arheologie, comunicîn- 
du-nî-se adevăruri elementare de fe
lul : oamenii se trag din maimuțe. O 
astfel de literatură face din întreaga 
desfășurare epică o demonstrație di
dactică literaturizată, turnată într-o 
schemă incapabilă să trăiască din
colo de enunț.

Volumul de 
Stere Chiracu 
tură) readuce 
mai mare parte _ ..............
fragmente tragice din lupta împotri
va ocupației otomane. Alteori, au
toarea evocă întîmplări sentimen
tale, 
din 
tăți.

ca mod unitar și coerent de acțiu
ne, de supunere în fața imperativu
lui suprem al existenței unui popor : 
libertatea și independenta.

Mihail Calmîcu realizează un ro
man dinamic, cu evidente preocupări 
de a sugera stări și de a înjgheba 
acțiuni printr-o urmărire mai nuan
țată a vieții interioare a eroilor. Cu 
toate acestea, autorul se menține prea 
aproape de litera documentului sau 
se lasă atras de mirajul întîmplărilor 
insolite, sporind prin aceasta atrac- 
tivitatea cărții în dauna profunzimii 
și a reliefărilor semnificațiilor ma
jore. O mai largă investigație 
umană ar fi conferit romanului mai 
multă substanță și i-ar fi deschis per
spectiva înțelegerii actelor de eroism 
ca un proces de sinteză interioară 
al tuturor factorilor ce au contribuit 
la individualizarea epocii de glorie 
a domnitorului Ștefan.

Insemnări pe marginea 

unor nuvele și romane 
de inspirație istorică

a-
51 ge-

„Povestlrl" al Lolei 
(Editura pentru litera
ta actualitate, ta cea 

a nuvelelor sale.

chinuitoare si misterioase 
viata unor mari personall- 
Astfel, iubirea domnitorului 

Dimitrie Cantemir pentru Anca, 
sora lui loan Neculce, devine prile
jul unei incursiuni în biografia 
voievodului. Intriga erotică condusă 
inabil nu poate suplini uscăciunea 
întregii narațiuni. Deși autoarea în
cearcă să desprindă semnificația e- 
pocii, ecoul ei în actualitate, impli
cațiile evenimentelor ta conștiința 
eroilor se reflectă palid, incoerent, 
fără a putea selecta din masa amorfă 
a faptelor pe cele semnificative. 
Eforturile de a colora folcloric sau 
etnografic povestirile, de a Ie da o 
mai autentică patină istorică se do
vedesc infructuoase. Astfel de po
vestiri vehiculînd locuri comune, 
conflicte fără vivacitate și suflu dra
matic, hrănindu-se dintr-o erotică 
siropoasă nu pot trezi interesul pu
blicului. în cele două volume, regia 
simplistă, decorul confecționat și 
spațiul populat cu eroi caracterizați 
stereotip definesc pregnant sărăcia 
artistică cu implicații majore în în
seși posibilitățile de sugerare a dra
matismului epocii.

După ce parcurgi aceste volume se 
naște întrebarea dacă editurile pu
blică astfel de lucrări doar din do
rința de a îndeplini o simplă ope
rațiune de tipărire. Deosebitul suc
ces de public al unui asemenea gen 
nu trebuie să permită editurilor pro
movarea fără o selecție critică rigu
roasă a lucrărilor care nu pot spori 
prestigiul binemeritat al prozei isto
rice. Publicarea lucrărilor subme
diocre atestă o slabă exigență 
a muncii editoriale, lipșa de dis- 
cernămînt în selecția manuscrise
lor ce sînt încredințate de au
tori. Or, după cum se știe editura 
nu-i un simplu 
a manuscriselor 
de promovare a literaturii de aleasă 
calitate artistică.

Să trecem de la nuvelă la roman, 
deosebit de bogat în apariții edito
riale în ultimul timp. Majoritatea 
romanelor înjghebează acțiunea în 
jurul unor cupluri erotice sau por
nesc de la aceste situații pentru a 
declanșa întreaga desfășurare epică. 
Astfel debutează romanul lui Mihail 
Calmîcu „Vornicul Boldur" (Editura 
pentru literatură). Ideea călăuzi
toare a întregului roman, cheia 
de boltă a perceperii sensului 
evenimentelor, a devenirii istorice o 
constituie reliefarea cu pregnanță a 
eroismului popular, gîndit și realizat

birou de trimitere 
la tipar, ci un for

Ștefan Popescu își alcătuiește ro
manul „Pașala" (Editura tineretu
lui) din evenimente petrecute 
pe la mijlocul veacului al XVIII-lea 
în raiaua Brăilei și în îm
prejurimi. Romanul, desfășurat în 
planuri ample, are aspectul unei fres
ce sociale în care se înfruntă inte
rese de clasă. Cu toată desfășu
rarea de fapte, cu toată ar
hitectonica minuțioasă, romanul trece 
prea ușor la farsă gratuită și la aven
tura erotică, încercînd să explice 
comportamentul unor personaje nu
mai prin reacțiile lor la solicitările 
amoroase. Fragmentarea excesivă a 
narațiunii în tablouri cu o pronun
țată tendință descriptivistă creează 
impresia unei înregistrări din fugă a 
evenimentului, deși sentimentul su
perficialității este atenuat de multi
tudinea planurilor sub'care se des
coperă realitatea. Surprinde la un 
scriitor cu experiența lui Ștefan Po
pescu alunecarea în stereotip și în 
clișeul istorizant.

Un eveniment crucial în istoria po
porului român l-a constituit fără în
doială' războiul de independență. Pe 
marginea lui s-a creat o întreagă 
literatură eroică sau, mai tîrziu una 
protestatară, plină de indignare în 
fața nepăsării manifestate de oficia
lități pentru cei ce au dus greul răz
boiului. Alecsandri, Coșbuc, Alexan
dru Macedonski, Duiliu Zamfirescu 
au „trăit" prezentul cu tot elanul și 
durerea lui. Iată că de curînd Nicolae 
Tăutu reia problematica atît de vas
tă a războiului pentru independență 
intr-un roman purtînd titlul simbolic 
„Plecat-am nonă din Vaslui" (E- 
ditura militară). Desfășurarea e- 
venimentelor este văzută „din 
interior" de către un combatant, 
căpitanul ardelean Horia Șuteu, ve
nit ca voluntar să lupte pentru 
neatirnare. Ideile sale progresiste a- 
supra scopului luptei pentru liberta
te națională se împletesc cu necesi
tatea obținerii unei libertăți sociale 
reale. Sub privirea critică a intelec-

tualului ardelean se desfășoară în
treaga fanfaronadă a cafenelei bucu- 
reștene, lipsa de înzestrare tehnică 
a armatei, incapacitatea unor vîr- 
furi din conducerea de stat. Auto
rul evidențiază însă în pagini dina
mice eroismul ostașilor și al majorită
ții ofițerilor în lupta pentru cu
cerirea independenței. Romanul este 
deosebit de bogat în fapte au
tentice, în prezentarea cîmpului de 
luptă, ca și în reliefarea eroismului 
ostașilor români și ruși. înțelegerea 
desfășurării evenimentelor ca și sur
prinderea marelui avînt popular dau 
romanului lui Nicolae Tăutu calită
țile unei mărturii autentice. Roma
nul ar fi fost poate mai elocvent 
dacă s-ar fi rezumat numai la mo
mentul războiului, dar se vede că 
autorul, furat de ideea destinului 
eroului, a voit să pătrundă și într-o 
altă zonă a literaturii române : în
străinarea intelectualului de propriul 
lui ideal din cauza unei societăți os
tile. Uneori, însă, se trece prea ușor 
peste semnificațiile unor evenimente 
și multe dintre bătăliile sale se con
sumă în pas alergător între strigătul 
de
te. Narațiunea construită în mare 
parte pe folosirea dialogului ar 
fi creat autorului posibilitatea ca în 
mai puțin de 400 de pagini să ofere 
cititorului o lectură bogată în sem
nificații, dacă uneori nu ar fi aban
donat firul călăuzitor al narațiunii 
pentru a căuta scenele melodrama
tice. Diluția narațiunii și caracterul 
anecdotic a numeroase secvențe 
impresia de superficialitate, de 
cru nefinisat.

Epica de inspirație Istorică se 
încă în stadiul căutărilor unor 
formule pentru a-i face mai accesi
bile sensurile profunde ale evenimen
telor trecute. „Ca să descrii trecutul 
în materie de literatură — spune 
George Călinescu — trebuie să intro
duci în succesiunea indiferentă a fap
telor un sens, o structură, altfel nu 
există istorie". Dacă în cele mai mul
te volume viziunea asupra istoriei se 
materializează ca un proces mecanic 
în afara oamenilor și nu prin oameni, 
dacă individul unei epoci este văzut 
ca rezultatul unor factori exte
riori, golindu-1 de viața interi
oară, toate acestea se datoresc înțe
legerii superficiale a condițiilor apar
te în care literatura transpune ar
tistic idealul de viață, sensurile filo
zofice ale unor epoci.

A nu dovedi o
exigență fată de proza 
— cu o puternică tradiție 
ganic implantată în memoria pu
blicului larg, mereu trează 
exemplul ce-1 oferă veacurile trecute 
generațiilor ta special tinere ale epo
cii noastre — înseamnă a lipsi gene
rațiile actuale și viitoare de imaginea 
trecutului nostru, de acei eroi ai is
toriei naționale care se înscriu 
printre figurile nemuritoare create 
de marii noștri scriitori și care sînt 
un permanent model pentru cititor, 
în promovarea unei literaturi de ca
litate editurile au datoria de a atrage 
către acest gen pe cei mai înzestrați 
creatori, de a da dovadă de o ma
ximă exigență, de a tipări numai lu
crări de un nivel artistic deosebit, 
apte să cucerească tinerele generații, 
oferindu-le pilde autentice de pa
triotism, de dăruire în slujba po
porului și a patriei, de a transforma 
apariția lucrărilor inspirate din isto
ria națională în adevărate eveni
mente culturale.

Emil VASILESCU

ura și cucerirea unei redu-

8,30 — Ora exactă. 8,40 — Pentru 
copil șl școlari. 10,00 — Ora satu
lui. 11,00 — Caleidoscop muzlcal- 
coregrafic. 12,00 — De strajă pa
triei. Emisiune de colonelul 
Traian Uba. 12,30 — Concert sim
fonic. In program : Simfonia a 
IV-a în Fa major de Beethoven. 
Interpretează Orchestra Filarmo
nicii de Stat „Geroge Enescu". 
Dirijor : Antonin Ciolan. 15,00 — 
Duminică sportivă. Fotbal : Fil
mul meciului Grecia — România, 
disputat la Atena. 18,30 — Petro
lul—Progresul, transmisiune în di
rect de la Ploiești. In pauză : 
film documentar : Armonie și e- 
fort. 18,30 — ,Zoo" — Din viața 
animalelor. 19,00 — Telejurnalul 
de seară. 19,15 — Desene animate. 
19,30 — Concert susținut de Mu
zica reprezentativă a Armatei, cu 
concursul soliștilor și corurilor 
bărbătești reunite ale ansamblu
rilor : Armatei, Cidcîrlia, Peri- 
nița șl U.G.S.R. Transmisiune din 
Studioul de concerte al Radio- 
televizlunil. 20,00 — Film cu trei 
stele : „Prostănacul" — coproduc
ție franco-italiană. Comedie cu 
Bourvil, Louis de Funăs, Beba 
Loncar, Alida Celll. 21,45 — Va
rietăți pe peliculă. 22,00 — Tele- 
sport. 22,20 — Concert de seară 
susținut de orchestra de muzică 
ușoară a Radlotelevlziunii. Diri
jor : Sile Dinlcu. 22,45 — Tele
jurnalul de noapte. 23,00 — în
chiderea emisiunii programului I.

PROGRAMUL II

scriitorilor din Brasov
J

nț
■

dau 
lu-

permanentă 
istorică 

or-
prin

cinema
sssnsa

0 Vîrstele omului : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21. 0 Comedianții : PATRIA — 11 ; 14 ; 17 ; 20, SALA 
PALATULUI — 15,30 (seria de bilete — 2 885) ; 19 (seria 
de bilete — 2 886). 0 Pipele : MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, VICTORIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45. 0 Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ;
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
— 9—15,45 In continuare ;
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15. 
din Aran : CINEMATECA 
MATECA — 14,30 ; 16,30. 
9—16,30 în continuare ; 18,45 ;
— 11,30 ; 16 ; 19,30. 0 Program pentru copil : DOINA — 
9; 10. 0 Un bărbat și o femeie : UNION — 15,30 ; 18. 
0 Tata : UNION — 20,30. 0 Totul pentru rîs : TIMPURI

20,45. « Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,45 ; 11
21. o Noaptea e făcută pentru... a visa
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT
18 ; 20,30. a Răutăciosul adolescent : FEROVIAR 

18,15 ; 20,45, MELODIA — 8,30 ; 
• Eclipsa : CENTRAL — 8,30 ; 
O Cîntccul Ceylonului ; Omul 
— 10 ; 12,30. « Tosca : CINE- 
e Recompensa : LUMINA — 

20,45. • Becket : DOINA

Nicola Rossi Lemeni

apărut 
mare 

cople- 
E1 a 

prin

să
pună față ta față

„Boris Godunov", 
așa cum s-a cîntat re
cent la Opera din 
București, avînd ca 
protagonist pe cele
brul bas italian Ni
cola Rossi Lemeni, 
va rămîne printre a- 
mintirile cele mai du
rabile ale actualei sta
giuni. în centrul u- 
nei distribuții de zile 
mari, Lemeni a 
deopotrivă un 
cîntăreț și un 
jitor actor, 
dominat scena 
gesticulația lirică ex
trem de 
prin vocea sa caldă 
și vibrant comunicati
vă, o voce care, con
dusă de o inteligentă 
ascuțită, știe să -idice 
în lumina 
magistrale 
cele mai profunde ale 
partiturii. Acest bas 
cantabil ne-a dat mă
sura unei infinite mo
dulații lirice, conto-

pind, într-un flux ar
dent, ta monologurile, 
recitativele și inter
vențiile melodice de 
tip „arioso" stările de 
suflet atît de contra
dictorii ale personaju
lui. Critica mondială 
este îndreptățită să 
pună creația ’.ui N. 
Rossi Lemeni în Boris 
alături de aceea a le
gendarului Șaliapin. 
Atît de intensă a fost 
trăirea sa scenică, in
tegrarea sa în perso
najul întruchipat, îneît 
întreaga distribuție și 
aparatul coral-simfo- 
nic au fost parcă îlec- 
trizate, conturînd cu 
o "ară plasticitate ca
drul Istoric veridic al 
desfășurării dramatice. 
Ceea ce a impus ad
mirației noastre perso
nalitatea artistică a lui 
Nicola Rossi Lemeni a 
fost concepția unitară 
care a prezidat la con
turarea sculptural-mu-

expresiei 
sensurile

nuanțată,

20,00 — Telex TV. 20,05 — Stu
dioul mic. „Sanda" de D. R. Po
pescu (reluare). Interpretează : 
Melania Clrje, Sandu Stlclaru, 
Octavian Cotescu șl Sonia Dumi
trescu. 20,40 — Telecinemateca u- 
morulul, cu : Monty Banks șl 
Charly Chase. 21,05 — Capodopere 
ale muzicii universale. Sonata a 
IlI-a în stil românesc pentru vioa
ră șl plan de George Enescu. La 
vioară : Isaac Stern, la pian A- 
lexander Zakin. Prezintă : profe
sorul universitar George Manollu. 
21,45 — închiderea emisiunii.

(De la trimisul nostru Adrian An- 
ghelescu). Ținînd seama de dezvolta
rea armonioasă a centrelor culturale 
din toată țara — menite a con
tribui la stimularea unei creații li
terare valoroase, puternic ancorate 
în realitățile de astăzi ale patriei, 
la descoperirea, încurajarea și pro
movarea unor noi talente scriitori
cești, pe drumul unei literaturi a- 
dînc inspirată de prefacerile sociale 
semnificative, generate de avîntul 
înnoitor al vieții noastre sociale — 
a început constituirea asociațiilor 
scriitoricești. Un astfel de eveniment 
vine să-1 marcheze șl lucrările Adu
nării generale a Filialei Brașov a 
Uniunii Scriitorilor, (ce s-au desfă
șurat ta zilele de 18 și 19 aprilie) în 
vederea constituirii Asociației Scrii
torilor din Brașov.

în prima zi a lucrărilor, după ale
gerea prezidiului adunării, a fost de
cernat unul din premiile pentru 
proză ale Uniunii Scriitorilor Pe a- 
nul 1968 scriitorului Georg Scherg. 
S-a trecut apoi la validarea adu
nării generale, după care scriitorul 
Radu Theodoru a prezentat raportul 
de activitate 
1968—1969.

Subliniind 
multilaterală 
conducerea 
Nicolae Ceaușescu personal, au ară
tat-o permanent literaturii și îmbo
gățirii vieții literare, vorbitorul a 
arătat că noua asociație a fost con
cepută ca un element dinamic, pentru 
promovarea unei literaturi majore, 
pătrunsă adînc de 
nismului socialist, 
semnătatea acestui 
bitorul a arătat

itoricești, reunite în cadrul acestei 
asociații, sînt dornice să creeze ope
re literare în spirit comunist, demne 
de epoca pe care o trăim, epoca 
renașterii României.

Exprimîndu-șl atașamentul sincer, 
total, față de politica înțeleaptă, 
clarvăzătoare a Partidului Comunist

In încheiere, s-a dat citire tele
gramei adoptate în unanimitate de 
participanții la adunare adresată Co
mitetului Central al P.C.R., tovară-

al filialei pe anul

înțelegerea profundă, 
și nuanțată pe care 

partidului, tovarășul

spiritul uma- 
Relevînd în- 

eveniment, vor- 
că forțele scri-

organizării ta cadrul
a unor 

pe teme 
de către partid a artei, conți-
ideologic al creației 
rolul scriitorului

aso- 
dezbateri ideolo- 
privind: îndru- ■

tatea 
ciației 
gice 
marea 
nutul 
rare,
politică și socială 
Literatura noastră, a

în 
a țării 

spus

lite- 
viața 

etc.
vor-

șuiul NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Comitetului Central 
al P.C.R. :

a primei Asociații de scriitori din 
întrunită în ședință plenară în zilele

Adunarea generală de constituire 
tară, Asociația Scriitorilor din Brașov, 
de 18 și 19 aprilie 1969, adresează Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român, dv. personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai vii mulțu
miri pentru grija permanentă acordată dezvoltării și înfloririi întregii noastre 
literaturi, tuturor centrelor de cultură din patria noastră.

Asigurindu-vă de profundul lor devotament, creatorii de literatură își ex
primă dorința ca asociația nou înființată să devină una din formele cele mai 
active ale acestui proces de continuă efervescență a vieții noastre literare și 
culturale.

Continuînd în mod firesc marile tradiții ale culturii pe aceste meleaguri, 
membrii Asociației Scriitorilor din Brașov vă încredințează, prin operele lor, 
că vor da expresie înaltelor idealuri ale epocii noastre socialiste, opere la 
Înălțimea construcției materiale și spirituale ale scumpei noastre patrii.

Vă asigurăm încă o dată că vom depune eforturi ca, prin întreaga noas
tră activitate creatoare și obștească, să ne situăm în primele rînduri ale fron
tului nostru literar, că vom milita statornic prin scrisul nostru pentru înfăp
tuirea politicii Partidului Comunist Român, pentru prestigiul șl gloria Româ
niei Socialiste.

Asociația Scriitorilor din Brașov

M

între 28 mai și 1 iunie, la Craiova, 
se va desfășura Festivalul și con
cursul interpreților de muzică popu
lară românească „Maria Tănase", 
organizat de către Comitetul jude
țean pentru cultură și artă, în scopul 
valorificării folclorului și pentru 
promovarea talentelor interpretative 
din întreaga țară.

La acest concurs nu pot participa 
decît amatori, cîte doi soliști (unul 
vocal și unul instrumentist) din fie
care județ, selecționați de către co
mitetele locale pentru cultură și artă. 
Concursul se va desfășura pe scena 
Teatrului Național din Craiova, în- 
tr-o singură etapă, cuprinzînd patru 
concerte. Fiecare participant își va 
înscrie în repertoriu două piese ine
dite din folclorul județului pe care 
îl reprezintă și două piese pentru 
concertele ce vor avea loc în timpul 
festivalului cu concursul orchestrelor 
„Doina Olteniei", al Ansamblului de 
stat „Nicolae Bălcescu" și al unei 
formații de muzică populară din 
Transilvania. Juriul concursului, al
cătuit din personalități de seamă ale 
vieții noastre muzicale, va avea în 
vedere, în mod deosebit, valoarea și

caracterul inedit al repertoriului, 
interpretarea și ținuta scenică.

Comitetul județean pentru cultură 
șl artă Dolj va acorda celor mai 
buni concurenți (vocali și instrumen
tiști) premii, precum și diploma și 
placheta festivalului. Se vor mai a- 
corda, de asemenea : premiul Comi
tetului de Stat pentru Cultură și Artă 
— pentru cea mai autentică inter
pretare a unui cîntec popular, pre
miul Uniunii compozitorilor — pen
tru cel mai autentic cîntăreț de 
muzică populară, premiul revistei 
„Ramuri" — pentru cel mai valoros 
text de cîntec popular, premiul Co
mitetului județean al sindicatelor 
Dolj — pentru cel mai valoros cîntec 
popular inspirat din realitatea con
temporană, premiul Comitetului ju
dețean al U.T.C. — pentru cel mai 
tînăr și valoros interpret, premiul 
Casei creației populare — pentru cel 
maî frumos cîntec inedit, premiul 
municipiului Craiova — pentru cel 
mai vechi și specific instrument 
popular al zonei reprezentate, pre
miul Muzeului Olteniei — pentru cel 
mai frumos costum popular și pentru 
cea mai agreabilă ținută scenică.

Român, față de sprijinul pe care îl 
acordă scriitorilor, numeroșii partici
pant la discuții s-au angajat ca în 
scrierile lor viitoare să reprezinte 
epoca, viața noastră socială, la înăl
țimea înfăptuirilor ei, reflectînd în 
toată plenitudinea și adîncimea cele 
mai semnificative fenomene spirituale 
și sociale, aspectele esențiale 
gîndirii și sensibilității 
nostru, propagînd ideile 
lui socialist.

în cea de-a doua zi a
Adunării generale a scriitorilor Bra
șov a luat cuvîntul tov. Gheorghe 
Pană, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, președintele consi
liului popular județean, care a 

tuturor celor prezențl un 
salut din partea comitetului 
de partid și a consiliului 
județean.

ale 
poporului 

umanismu-

lucrărilor

NOI — 9—21 în continuare. 0 Pe plajele lumii : EXCEL
SIOR — 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 : GRI- 
VIȚA - 10 ; 12,30 ; 15.30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 ; 
12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20. 0 Aventurile lui Tom Sawyer ; Moar
tea lui Joe Indianul : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
— 15,30 ; 19. O Pianele mecanice : BUZEȘTI — 15,30 ; 18. 
e Fidelitate : BUZEȘTI — 20,30. 0 Pașa : DACIA — 8,45— 
16,45 în continuare ; 18,452 20,45, VOLGA — 9,30—15,30 în 
continuare; li, _ _ . - -
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
15,30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18. 0 
RAHOVA — 20,30. 0 Prințesa : UNIREA 
0 Păgînil din Kummerow : UNIREA —
Bravo : LIRA — 15,30 ; 19, VITAN — 15,30

lllUdlU , VkJlaVrrt. — 111
18 ; 20,30. • Pentru încă puțini dolari : BU- 

GIULEȘTI — 
Mesteacănul i
— 18 ; 20,30. 
15,30 0 Rio

; 19. 0 Casa 
mamei noastre : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20. 0 Pe 
teren propriu : COTROCENI — 15,30. 0 Montparnasse 19 : 
COTROCENI — 18 ; 20,30. 0 Feldmareșala : CRINGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,30, PROGRESUL — 
0 Drama clocîrliel : PROGRESUL 
meseriei : FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
Royce-ul galben : VIITORUL — 15,30 
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 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9,30—15,45 In con
tinuare ; 18 ; 20,15. 0 Un om pentru eternitate : MOȘILOR

11,30 ; 14 ; 16 ; 18,16. 
— 20,30. o Riscurile 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
18,15 ; 20,30. « Rolls

18, POPULAR —

transmis 
călduros 
județean 
popular

Constituie o mîndrie pentru noi fap
tul că găzduim, primii în țară, un 
asemenea sfat al scriitorilor, ce are 
ca temei creșterea pe aceste melea
guri. ca de altfel în toate județele 
tării, a detașamentului de artiști ai 
cuvîntului. înalta prețuire de care 
se bucură activitatea de creație, ca 
și cerința de a-i asigura un cadru 
organizatoric perfecționat, corespun
zător tuturor înnoirilor care se pe
trec în viața patriei noastre. Făcîn- 
du-ne ecoul opiniei oamenilor mun
cii, beneficiari exigenți ai talentului 
dv. — a continuat vorbitorul — profi
tăm de acest prilej pentru a vă trans
mite dorința lor de a vă întîlni cu o- 
pere și mai valoroase, inspirate din 
realitățile pe care ei le înfăptuiesc 
în munca de zi cu zi. A fost 
subliniată în acest sens utili-

bitorul, 
litățile patriei, 
șantier 
De 
posiți mai des în uzinele noastre, 
în viata satului 
plin procesul 
de civilizația 
terare merită 
ța acumulată
activitate de pe aceste meleaguri ale 
țării. Dorim, de asemenea, ca 
fiecare dintre dv. să fie și un bun 
publicist militant, care să propage 
în mase, prin forța cuvîntului, ideile 
partidului nostru.

în încheiere, tov. Gheorghe Pană 
a spus : „Mulți dintre vorbitori s-au 
referit și la ajutorul pe care comitetul 
județean de partid s-a străduit să-1 
acorde mișcării literare locale. Am 
reținut atît aprecierile, cît și sugestii
le făcute. Vă asigurăm că și în vii
tor vom face totul pentru a vă a- 
juta să dați viață programului pe 
care vi l-ați propus, izvorît din sar
cinile care v-au fost încredințate de 
conducerea partidului nostru".

în continuarea lucrărilor, secreta
rul asociației, scriitorul Radu Theo- 
doru, a prezentat planul de lucru pe 
anul 1969.

Participanții la adunare au ascul
tat apoi cu viu interes cuvîntarea 
acad. Zaharia Stancn, președintele 
Uniunii Scriitorilor din Republica 
Socialistă România, care a relevat 
preocupările scriitorilor noștri pen
tru crearea unor opere de înaltă va
loare artistică inspirate din viața de 
astăzi a patriei noastre și a subliniat 
semnificația constituirii asociațiilor 
de scriitori din țara noastră.

de 
aceea

își trage seva din rea- 
ale acestui vast 

construcție socialistă, 
vă invităm să po-

care trăiește din 
.complex al apropierii 
urbană. în operele li
să se reflecte experien- 
în toate sectoarele de

— 15,30 ; 18 ; 20,30. 0 Expresul colonelului von Ryan : 
MUNCA — 16 ; 18. 0 Autorizație de căsătorie : MUNCA
— 20. 0 Vera Cruz : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15. 0 Crimă 
In stil personal : TOMIS — 9—13 în continuare ; 16; 
18,15 ; 20,30. 0 Bună ziua, contesă : FLACĂRA — 15,30 ;
18. 0 Nu uita... gara Lugovaia : FLACĂRA — 20,30. 
0 „...Apoi s-a născut legenda" : FERENTARI — 15,30 ;
18 ; 20,15. 0 Primăvara pe Oder : PACEA — 16 ; 18 ; 20.

teatre

0 Filarmonica de stat „George Enescu" (la Ateneul 
Român) : Concert educativ — 10,30. Conferențiar : Vaslle 
Cristian ; (la Sala Mică a Palatului) : Concert educativ
— 10,30. Conferențiar : V. Pop Băleni. • Opera Română : 
Boema — 11 ; Rlgoletto — cu participarea Evgheniei 
Mirosnlcenko, artistă a poporului a U.R.S.S., sub bagheta 
dirijorului iugoslav — Zeljko Straka — 19,30. « Teatrul 
de Operetă : Văduva veselă — 10,30 ; Prințesa circului
— 19,30. • O.S.T.A. (la Circul de stat) : Concert de muzică

ușoară cu ctntărețil englezi Tony Bolton, Crlstine Evans 
și formația „The Baloons" — 11. 0 Teatrul Național 
„I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Heidelbergul de altădată
— 10 ; Regina de Navara — 15 ; Enigma Otiliei — 19,30 ; 
(sala Studio) : Jocul adevărului — 10 ; 19,30 ; Castlliana
— 15. 0 Teatrul de Comedie : Nlcnlc — 20. 0 Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Tandrețe și abjecție — 15 ; Melodie varșovlană
— 20,30. 0 Teatrul „C. I. Nottara- (sala Magheru) : Fru
moasă duminică de septembrie — 15,30 ; Echilibru fragil
— 19,30 ; (sala Studio) : Enigmatica doamnă „M“ — 20. 
0 Teatrul Mic : Cîntăreața cheală ; Cinci Schițe — 10 ; 
Baltagul — 15 ; Ofițerul recrutor — 20. 0 Teatrul „Barbu 
Delavrancea" : Doamna de la Maxim — 20. 0 Teatrul 
Giulești : Meșterul Manole — 10 ; Pălăria florentină — 
19,30. 0 Teatrul evreiesc de stat : înțelepții din Helem
— 11 ; Un șirag de perle — 20. 0 Studioul I.A.T.C. „I. L. 
Caraglale" : Don Quljote — 10 ; Mult zgomot pentru nimic
— 15 ; Garderobierele ; Vin soldațll ; Există nervi — 19,30. 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Șoricelul 
și păpușa — 11 ; (sala din str. Academiei) : A fugit un 
tren — 11. 0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala 
Savoy) : Cafeaua cu lapte de adio — 11 ; 19,30 ; (sala 
din Calea Victoriei nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30. 0 Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindi
catelor : Selecțiunl ’68 — 20. 0 Circul de stat : Selecțiuni 
de primăvară — 16 ; 19,30.

s

VIATA MUZICALA
»

cola Rossi Lemeni în 
spectacolul „Bărbierul 
din Sevilla", ta a că
rei distribuție îi reve
nea rolul lui Don Ba
silio, ne-a sugerat 
imaginea unui cîntă- 
reț-actor cu deosebite 
posibilități mimetice, 
stăpîn pe stilul tragic 
și magistral în cel co
mic. Lemeni ne-a dat 
un sens nou al actu-

lui comic și al aces
tui rol buf celebru. 
Luîndu-și in serios
rolul, efectul comic 
a devenit extraor
dinar de puternic. Sala 
s-a zguduit de rîsul 
irezistibil al spectato
rilor. A fost un 
ces neobișnuit, 
bine meritat. La 
mațiile îndelungi 
publicului, N.

suc- 
dar 

acla- 
ale 

Rossi

Lemeni a repetat aria 
comică din actul I, dar 
într-o nouă versiune, 
de pe scaun, vădind 
astfel nelimitatele sale 
posibilități actoricești 
și de cîntăreț. întregul 
ansamblu s-a străduit 
să situeze spectacolul 
la nivelul unei exce
lente realizări.

V. CRISTIAN

zicală a personajului. 
Partitura lui Mussorg- 
ski vibra de o intensă 
viață, în măsură 
ne
cu un monument al 
marii arte realiste. In
teriorizarea cu care a 
cîntat N. Rossi Le
meni primul său mo
nolog, parcă vor- 
bindu-și sieși, ne-a 
dat de la început 
fiorul unei mari pre
zențe lirice. Compozi
ția roiului a marcat 
apoi un crescendo, din 
care orice element 
convențional era ex
clus, și a culminat cu 
scena morții. Și iată, 
abia după ce l-am au
zit cîntînd, am aflat 
că acest oaspete de 
marcă al stagiunii este 
și o personalitate de 
prim ordin a 
turii italiene 
porane.

Reîntîlnirea

litera- 
contem-

cu Ni-

Virginia Zeani
Spectacolele Virgi

niei Zeani au dăruit 
de asemenea momente 
de înaltă măiestrie ar
tistică. Am 
nenumărate ori „Tra
viata"

• Știam 
recitativele 
ile, cînd 
’orele duete. O artistă 
mare însă ca soprana 
Virginia Zeani te poar
tă prin paginile a- 
cestea cunoscute, dînd 
senzația că îți de
frișează un teren ne
cunoscut, adică mai 
precis te cucerește 
printr-o uluitoare sim
plitate a mișcării, prin 
firesc, prin senzația 
unei totale degajări.

auzit de
și „Bc 
cînd 

sau 
vin

Am avut bucuria în 
urmă cu cîteva luni 
ca „Electrecordul" să 
ne pună la dispoziție 
încă o înregistrare 
completă a unei opere 
și anume „Traviata" cu 
o excelentă distribuție 
care cuprindea pe : 
Virginia Zeani, alături 
de Elisabeta Neculce- 
Carțiș, Elena 
nescu, Buzea. 
Moldoveana.
Dumitru, Rafael, 
nea. Cunoscînd acest 
disc impecabil, cu un 
sunet desăvîrșit (...în 
care de fapt fiecare 
interpret și-a conturat 
rolul cu mult rafina
ment...) am avut posi-

Simio- 
Herlea, 
Loghin, 
' Pa-

bilitatea să ne convin
gem încă odată, asis- 
tînd la spectacolele 
Virginiei Zeani, de arta 
acestei cunoscute cîn- 
tărețe. într-adevăr a 
cita cîteva momente 
din spectacol este o 
catalogare frîntă de
oarece totul, de lâ miș
care la glas, la dese
narea rolului a avut o 
mare fluență și o for
ță emoțională de o co
pleșitoare vibrație u- 
mană pe care a comu
nicat-o sălii una din 
marile personalități 
ale scenei lirice con
temporane.

M. SAVU

ig

TINERI INTERPRET!
largă arie stilistică, 
realizînd o foarte im
portantă pentru sine 
confruntare cu creații 
atît de diferite cum 
sînt sonatele lui Loca- 
telli, Schumann sau Al
fred Mendelssohn. In
discutabil, Radu Ian- 
covici parcurge ac
tualmente faza unor 
importante acumulări 
în ceea ce privește 
dobîndirea unor mij
loace de expresie cît 
mai diversificate, iar 
execuția sonatei lui 
Schumann și mai ales 
a preludiului partitei 
pentru vioară solo de 
Alfred Mendelssohn 
constituie realizări re
marcabile. Rămîne 
însă în egală măsură 
utilă și urmărirea unei 
dezvoltări multiple a 
sensibilității interioare, 
necesară "
partituri 
exemplu, 
tonației, 
just adaptată a su
netului în contura
rea arcului melodic 
constituie însă în alt 
sens rezultate merito
rii ale unui studiu a- 
tent.

Continîndu-și cu 
destulă lipsă de en
tuziasm și la intervale 
mult prea mari ac
țiunea de promovare 
în concerte-microreci- 
taluri a tinerilor in- 
terpreți, studenți sau 
proaspeți absolvenți ai 
Conservatorului, Stu
dioul Ateneului ne-a 
prezentat în săptămîna 
ce a trecut un in
teresant recital ale 
cărui semnificații tind 
să le deslușesc aici.

In prima parte, Do- 
rella Maiorescu — 
una dintre puținele 
harpiste prezente mai 
consecvent pe scenele 
de concert — a susți
nut un bogat recital 
ce depășește de a- 
ceastă dată profilul 
obișnuit al repertoriu
lui harpei ; în locul 
insignifiantelor din 
punct de vedere mu
zical concerte roman
tice si neoromantice, 
programul 
de această 
în ___
Concertul 
ior de Haendel. trans
cripția unui concert 
de orgă este repre
zentativ — sau pre
zintă creații contem-

pătrunde 
dată adine 

epoca barocă — 
în Fa ma

porane din literatura 
românească și univer
sală, dedicate acestui 
instrument. Desigur 
unul din importantele 
merite ale Dorellei 
Maiorescu este acela 
de a fi prezentat la 
noi. în primă audiție, 
cu o vie aderență sti
listică, lucrări atît de 
diverse cum sînt de 
exemplu „Variațiu- 
nile" de Beethoven pe 
o arie elvețiană sau 
cele „Trei Bagatele" 
de o atmosferă im
presionistă sensibil 
sugerată interpretativ, 
aparținînd compozito
rului american con
temporan Norman 
dello Joio. în plus, ur
mărirea continuă a 
diversității timbrale — 
factor important în 
tehnica instrumentu
lui — i-a permis in
terpretei reliefarea 
subtilă a planurilor 
sonore angaiate de țe
sătura polifonică a 
concertului de Haen- 
del.

în cea de-a dona 
parte a concertului 
violonistul Radu Ian- 
covici a prezentat, de 
asemenea, lucrări ce 
tind să acopere o

redării unei 
preclasice, de
Justețea in

consistența

Dumitru AVAKIAN
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Vizita setului
A

Vizitele
ai P. C. 0. Sde activiști

al Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia si Africa.

★

dimineții, delegația 
iordaniană a vizitat

întrevedere, care a decurs în- 
atmosferă cordială, au parti- 
Mihai Levente, președintele 

interparlamentar român,

EditareaDepartamentului Politic operelor

(Urmare din pag. I)

Convorbiri oficiale

ia Ministerisi Afacerilor Externe

Dejun oferit de Corneliu Mănescu

Cronica

★

- VOLUMUL

largi 
îmbu- 
euro- 
între

a spus 
uncie

în continuare, deputatul la
burist a exprimat dezideratul 
de a nu se pune condiții prea
labile în, abordarea probleme
lor europene.

Sîmbătă 
lei de-a

in- 
un 

creării 
confe-

Volumul cuprinde 
scrisori și telegrame

Federal al Elveției

în 3 volume au
tiraj de 42 000

Temele au fost pre- 
cercetărilor efectua- 
tirnpul practicii stu- 
în laboratoarele in-

parlamentară — 
constituie un for

rol în direcția 
climat favorabil 

europene.

Sîmbătă dimineață, șeful Depar
tamentului Politic Federal al Elveției, 
dr, Willy Spuhler, a făcut o vizită 
protocolară ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste Româ
nia, Corneliu Mănescu.

Cu acest prilej, la Ministerul Afa
cerilor Externe au avut Ioc convor
biri oficiale între cei doi miniștri.

La convorbiri au fost prezenți din 
partea română Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, Ion 
Georgescu, ambasadorul României la 
Berna, Vasile Mircea, director ad-in- 
terim în Ministerul Afacerilor Ex
terne.

. Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, împreună cu soția, a ofe
rit sîmbătă un dejun în cinstea șefu
lui Departamentului Politic Federal 
al Elveției, dr. Willy Spuhler, și a 
soției sale.

Au luat parte Pompiliu Macovei, 
președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă. Octavian 
Groza, ministrul energiei electrice, 
Ion Avram, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Vasile Răuță, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, Ion 
Georgescu, ambasadorul României la 
Berna, funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au participat, de asemenea. Frede
ric Hummler, președinte al Oficiului 
Elvețian de Expansiune Comercială, 
și Franz Blankart, secretarul șefului 
Departamentului Politic Federal.

Au mai luat parte Charles Albert 
Dubois, ambasadorul Elveției la 
București, și membri ai ambasadei.

în timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că, miniștrii de externe ai celor două 
-țări au rostit toasturi.
. în toastul său, ministrul afacerilor 
externe al României, referindu-se la 
vizita făcută anul trecut în Elveția, 
a relevat ospitalitatea cu care a fost 
înconjurat de poporul elvețian, că
lătoria sa constituind o fericită ocazie 
de a-și întregi impresiile despre rea
lizările acestei țări în plin progres, 
despre pasiunea și hotărîrea cu care 
poporul își desfășoară energiile sale 
creatoare. Am încercat astăzi — a 
spus vorbitorul — cu ocazia primu
lui schimb de păreri, a conversațiilor 
noastre, un sentiment de mare satis
facție constatînd că bilanțul de pînă 
acum al relațiilor româno-elvețiene 
este favorabil în numeroase domenii 
si îndeosebi în cel al schimburilor 
tibnîe'rciale și cooperări: economica. 
âT-legăturilor cultiil’a’le si’Iehnico- 
științifice. In continuare, ministrul 
de externe român a remarcat că re
lațiile multilaterale dintre România 
și Elveția, caracterizate de dorința, 
comună de pace si colaborare, se în
scriu în mod fericit în contextul e- 
forturilor îndreptate spre statornici
rea unei atmosfere de încredere si 
destindere în Europa și în întreaga 
lume. Totodată, a spus vorbitorul, 
doresc să-mi exprim convingerea că 
Vizita dumneavoastră în România —

SPORT
FOTBAL 1

POLITEHNICA IAȘI-DINAMO 
BUCUREȘTI, CAPUL DE AFIȘ 

AL ETAPEI A XXII-A 
A DIVIZIEI A

Astăzi se desfășoară jocurile eta
pei a XXII-a a campionatului divi
ziei A la fotbal. Cele două jocuri din 
Capitală se vor disputa pe stadionul 
Republicii după următorul program : 
ora 11,00 : Rapid București — Farul 
Constanța ; ora 16,30 : Steaua Bucu
rești — A.S.A. Tg. Mureș. în țară 
vor avea loc următoarele partide : 
Crișul Oradea — Dinamo Bacău ; 
F. C. Argeș — Universitatea Cluj : 
Petrolul Ploiești — Progresul Bucu
rești : U. T. Arad — Jiul Petroșani ; 
Universitatea Craiova — Vagonul 
Arad; Politehnica Iași — Dinamo 
București.

ASTĂZI, LA ORA 15, TELEVI
ZIUNEA ROMANA VA TRANSMI
TE FILMUL MECIULUI DE FOTBAL 
ROMANIA—GRECIA, DISPUTAT LA 
ATENA ÎN CADRUL PRELIMINA
RIILOR CAMPIONATULUI MON- 
DIAl.. ÎN CONTINUARE, SE VOR 
TRANSMITE ASPECTE DE LA JO
CUL PETROLUL PLOIEȘTI — PRO
GRESUL BUCUREȘTI.

CICLISM
CONSTANTIN GRIGORE PE 
LOCUL DOI ÎN „TURUL 

SUD-VESTULUI"
Etapa a 5-a a competiției cicliste 

„Turul sud-vestului", disputată pe 
ruta Toulouse — Villeneuve-sud-Lot, 
a fost dominată de o evadare 
a unui pluton de 9 alergători, printre 
care se aflau și românii Vasile Sele- 
jean și Constantin Grigore. Sprintul 
final a revenit francezului Lescure, 
cronometrat pe distanța de 140 km. 
cu timpul de 4h 10'40”. In același 
timp cu învingătorul au trecut linia 
de sosire în ordine : Selejean, fran
cezii Kerner și Gaffajoli, C. Grigore. 
Grosul plutonului a sosit la interval 
de 2 minute.

In clasamentul general individual 
conduce francezul Jean Pierre Pa- 
ranteau — 17h 41’25’, urmat de
C. Grigore, Lalanne (Franța) — am
bii la 16 secunde, Santisteban (Spa
nia) — la 23 secunde, Pavlik (Iugo
slavia) — la 1’43”. Tudor Vasile ocu
pă locul 12 la 3’47”, iar V. Selejean 
locul 20 la 4'17”.

Partea elvețiană a fost reprezentată 
de Charles Albert Dubois, ambasado
rul Elveției la București, Hans 
Miesch, supleant al șefului Diviziei 
Afacerilor Politice, șeful Direcției 
Politice Est din Departamentul Po
litic Federal, Franz Blankart, secre
tarul șefului Departamentului Politic 
Federal.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială de înțelegere 
reciprocă. Au fost dezbătute aspecte 
ale dezvoltării colaborării dintre cele 
două țări și diferite probleme pri
vind situația internațională.

(Agerpres)

prima pe care un membru al guver
nului elvețian o efectuează în țara 
noastră — va deschide noi și largi 
orizonturi prieteniei și întăririi co
laborării dintre țările șl popoarele 
noastre. In încheiere, ministrul Cor
neliu Mănescu a toastat pentru întă
rirea continuă a relațiilor româno- 
elvețiene, în sănătatea președintelui 
Confederației Elvețiene, Ludwig von 
Moos, în sănătatea doamnei Spiihler 
Si a șefului Departamentului Politic 
Federal al Elveției, a celorlalte dis
tinse personalități prezente, pentru 
cauza păcii și prieteniei între po
poare.

Dr. Willy Sptihler, mulțumind pen
tru cuvintele călduroase de bun ve
nit care i-au fost adresate, a spus : 
Mă bucur de prilejul care mi-a fost 
oferit pentru a strînge legăturile de 
prietenie între Elveția si România. 
Această prietenie a putut să se men
țină și să se dezvolte cu toate dife
rentele fundamentale existente între 
regimurile noastre sociale. Vorbito
rul a arătat în continuare că această 
prietenie • se bazează pe faptul că 
poporul român și cel elvețian iubesc 
independenta, pacea, și că sînt con
vinse că respectul suveranității na
ționale permite întreținerea de rela
ții sincere, deschise, tinzînd către o 
mai bună înțelegere reciprocă. Ca și 
ceilalți membri ai delegației — a 
continuat oaspetele — mă bucur de 
perspectiva de a vizita minunata 
dv. tară și de a cunoaște realitatea 
românească a cărei prezență.se afir
mă atît de pregnant în lume. In 
Elveția numele României reprezintă 
acela al unei țări în plin progres. 
Cu multă admirație urmărim efortul 
de dezvoltare și de valorificare care 
continuă într-un ritm din ce în ce 
mai accelerat și care este însoțit de 
o înflorire a ideilor noi în domeniul 
științific și cultural. Căci, pe lîngă ' 

...£S?lWIe tehnice. ,î.n EJygțțș ^te 
bine cunoscută cultura .tQmâneașpă.

In încheiere, ministrul Willy Sftițh- 
ler a'toastat în sănătatea" președinte
lui Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceausescu, pentru fericirea personală 
a ministrului afacerilor externe, .Cor
neliu Mănescu, și pentru Prosperita
tea poporului român.

In după-amiaza aceleiași zile, șel'ul 
Departamentului Politic Federal a) 
Elveției, împreună cu soția si per
soanele oficiale elvețiene, a plecat 
spre Brașov.

(Agerpres)

Campionatele mondiale de tenis de masa

Echipa feminină a României a învins 
selecționata Japoniei, campioana lumii

ASEARĂ LA MUNCHEN, în ca
drul semifinalelor campionatelor 
mondiale de tenis de masă, echipa 
feminină a României a repurtat o re
marcabilă victorie, invingînd cu 3—1 
Japonia, campioana lumii. In această 
întîlnire, formația noastră a fost al
cătuită din Maria Alexandru și Car
men Crlșan.

Tot în grupa semifinală a campio
natelor mondiale de tenis de masă 
de la Munchen, echipa feminină a 
României a învins cu scorul de 3—0, 
selecționata R. F. a Germaniei. Re
zultate tehnice : Eleonora Mihalca—

zv

In cîteva rînduri
PROBA DE DUBLU MIXT din ca

drul turneului internațional de tenis 
de la Palermo a fost cîștigată de pe
rechea Ion Tiriac (România) — Villa 
Sandulf (Suedia). In finală, ei au în
vins cu 6—2, 6—3 pe cehoslovacii 
Hulubova-Zednich. La 
primul loc s-a clasat 
Neumanova. 
8—6, 6—0 pe

feminin, pe 
cehoslovaca 

Ea a întrecut cu 2—6, 
italianca Nasuelli.
FLOREASCA s-au în-ÎN SALA

cheiat. aseară întrecerile competiției 
internaționale de haltere pentru 
„Cupa Dunării". Iată învingătorii la 
ultimele 4 categorii : semimijlocie: 
F. Isovitz (Austria) 412,5 kg ; mijlo
cie : K. Bakos (Ungaria) 442,5 kg; 
semigrea : G. Toth (Ungaria) 460 kg ; 
grea G. Wu (R.F. a Germaniei) 500 kg. 
Pe echipe, victoria a revenit selecțio
natei României.

IN MECI RETUR contînd pentru 
preliminariile campionatului mondial 
de fotbal sîmbătă Ia Nicosia selecțio
nata Austriei a învins cu scorul de 
2—1 (1—0) echipa Ciprului. Au mar
cat Buzek (min. 27), Redl (min. 55) 
și respectiv Panikos (min. 90).

IN- 
apă 
în- 
ro-

ÎN PRIMA ZI A TURNEULUI 
TERNATIONAL DE POLO pe 
de la Nisa, echipa României a 
tîlnit formația Italiei. Jucătorii 
mâni au obținut victoria cu scorul 
de 6—5.

„ADIO MEXICO, ADIO", sub 
acest titlu ziarul sportiv „A Boia" 
din Lisabona publică un comentariu

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a Primit sîm
bătă la amiază delegația parlamen
tară iordaniană, condusă de Su
leiman Nabulsi, senator, care face 
o vizită de prietenie în tara noas
tră.

La 
tr-o 
cipat
Grupului 
prof. Stanciu Stoian, secretar generai

În cursul vizitei pe care o face în 
țara noastră, Ia invitația C.C. al 
P.C.R., delegația de activiști ai 
P.C.U S., condusă de N. P. Malșakov, 
prim-adjunct al șefului Secției orga
ne administrative a C.C. al P.C.U.S., 
a avut discuții la C.C. al P.C.R., 
Comitetul Județean Buzău al P.C.R., 
la Statul Major și cu unele cadre 
din gărzile patriotice, Asociația ju
riștilor, cu organe politice și de co
mandă din cadrul M.F.A. și M.A.I.

Sîmbătă la amiază a avut loc sem
narea acordului de colaborare între 
Ministerul Sănătății al Republicii So
cialiste România și Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale al Repu
blicii Populare Polone. Documentul 
a fost semnat de ministrul român, 
acad. Aurel Moga, și ministrul polo
nez, prof. dr. Jan Kostrzewski.

Acotdul prevede schimburi de in
formații. publicații, materiale do
cumentare, precum și colaborare in 
domeniul igienei editurilor medicale.

La semnare a fost de fată Jaromir 
Ocheduszko. ambasadorul Poloniei la 
București.

În aceeași zi. acad Aurel Moga a 
oferit în cinstea delegației poloneze 
un dineu.

Sîmbătă la amiază a plecat spre 
Cehoslovacia o delegație condusă de 
ing. Ion Iosefide, vicepreședinte al 
Comitetului pentru Problemele Ad
ministrației Locale, pentru a parti
cipa la lucrările Colocviului organi
zat de Uniunea internațională a o- 
rașelor și puterii locale, care va . fl- 

lay.ea,7ț,loc y,.între 21—2&s,fâpțilie);... 
Praga. •• ■. - . ...

v-r; J'lju . * ■
La invitația Organizațiilor de pio

nieri din Cehia și Slovacia, sîmbătă a 
plecat în Cehoslovacia o delegație a 
Consiliului Național al Organizației 
Pionierilor, condusă de Elena Popa- 
rad, vicepreședinte al Consiliului, 
pentru a participa la manifestările 
prilejuite de împlinirea a 20 de ani 
de la crearea organizațiilor de pio
nieri din această tară.

Diana Scholer 14—21, 21—19, 21—19 ; 
Maria Alexandru—Edith Bucholtz 
21—5, 21—12 ; Alexandru. Mihalca— 
Bucholtz. Scholer 23—21, 21—15. E- 
chipa Suediei a învins cu 3—1 e- 
chipa Ungariei, Cehoslovacia a dis
pus cu 3—2 de Polonia. Coreea de 
sud a întrecut cu 3—1 echipa Iu
goslaviei, Japonia a învins cu 3—1 
R. D. Germană, iar U.R.S.S. a cîsti
gat cu 3—0 meciul cu Anglia.

In competiția masculină. Iugosla
via a cîstigat cu 5—1 în fata An
gliei, Echipa R. F. a Germaniei a 
dispus cu 5—0 de echipa Ftan- 
tei.

pe marginea meciului de fotbal Por
tugalia—Elveția, in care se scrie 
printre altele : „Deruta echipei noas
tre, învinsă cu 2—0, a redus aproape 
la zero șansele Portugaliei de a se 
califica pentru turneul final al cam
pionatului mondial din 1970. Elveție
nii nu veniseră ia Lisabona să domi
ne, ci să se apere. Dar jocul lor era 
bine studiat și apărătorii au știut să 
neutralizeze perfect pe Eusebio și 
Torres. Dacă teoretic Portugalia nu 
este eliminată încă și nici Elveția 
calificată, credem că elvețienii ar 
putea fi din nou prezenți la faza fi
nală a „Cupei Jules Rimet" cu fotba
lul lor simplu, dar serios, demn și 
plin de brio". Cronicarul cotidianului 
„Diario de noticias" subliniază că el
vețienii au fost net superiori portu
ghezilor, care au jucat sub orice cri
tică.

A 28-A EDIȚIE A CAMPIONATE
LOR INTERNATIONALE de TENIS 
ALE ITALIEI va începe luni 21 apri
lie pe terenurile de la Foro Italico 
din Roma. Cu o zi înainte vor avea 
loc partide de calificare, întru- 
cît organizatorii au admis în 
proba de simplu bărbați numai 
64 de jucători, iar numărul ce
lor înscriși este de 84. Printre par
ticipant! se numără australienii Tony 
Roche și John Newcombe america
nul Arthur Ashe, olandezul Tom 
Okker. capi de serie și principali fa- 
voriți. Comentatorul agenției France 
Presse îl citează la categoria „outsi- 
derilor" și pe românul Ion Țiriac.

In cursul 
parlamentară 
Fabrica de Confecții București.

După-amiază, oaspeții au plecat 
într-o vizită în ludetu! Brașov. Sea
ra, delegația a fost primită de că
tre tov. Constantin Cîrțînă, prima
rul municipiului Brașov.

Delegația a vizitat Muzeul de is
torie a Partidului Comunist, a miș
cării revoluționare și democratice 
din România, diferite instituții de 
cultură, obiective turistice din jude
țele Bacău și Brașov.

în zilele următoare, delegația va 
avea discuții la Comitetul județean 
Prahova al P.C.R. și la Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comu-

(Agerpres)

au început lucrările ce- 
13-a sesiuni a cercurilor 

științifice studențești din Institutul 
politehnic Brașov. în prima zi a lu
crărilor au fost prezentate peste 50 
de comunicări, 
gătite Pe baza 
te în uzine, în 
dențești, cît si 
stîtutului.

★
Sîmbătă dimineața a plecat spre 

Franța o formație de teatru a Ca
sei de cultură a studenților din 
București, care va reprezenta țara 
noastră la ediția 1969 a Festivalu
lui mondial de teatru universitar de la Nancy.

★
Sîmbătă a luat sfîrșit sesiunea de 

comunicări științifice Pe tema „Bo
gățiile naturale ale iudețului Har
ghita si valorificarea lor", organi
zată la Tusnad de Comitetul iude- 
tean de cultură si artă. în colabo
rare cu filiala din Miercurea Ciuc 
a Uniunii societăților de stiinte me
dicale.

★
Studenții americani de la secția 

de teatru a Universității din Kan
sas. care efectuează un schimb de 

• ■ex-păriență ' cu colegii româhh'-'șînt 
-,îd âcestb'.’ztle'' oaspeții; Institiit'ilui 
"!1de artă'''ieStrală si cinehiatografică 

„I. L Caragiale"'
In timpul șederii în tara noastră 

studenții americani vor mai vizita 
Institutul de teatru „Szentgyorgy 
Istvan" din Tîrgu Mureș și Cen
trul universitar Clui.

(Agerpres)

>)'

IMPORTANT

Pentru toți locuitorii satelor
In curînd apare ziarul

cotidian de mare tiraj, editat de Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție

„SATUL SOCIALIST"

Pentru țărănimea cooperatistă

în paginile ziarului veți putea citi articole, reportaje, anchete, foile
toane, interviuri, note care tratează cele mai diverse aspecte ale agri
culturii noastre cooperatiste, ale vieții satului, informații din țară și de 
peste hotare, comentarii externe.

Ziarul „SATUL SOCIALIST" va apărea de cinci ori pe săptămînă 
în 4 pagini, iar sîmbătă în 6 pagini.

Prețul unic al unui exemplar - 30 bani.
Abonamentul lunar — 8 lei; trimestrial — 24 lei; pînă ta sfîrșitul 

anului — 64 lei. Abonamentele se fac prin factorii poștali, difuzorii 
procentuali, oficiile și agențiile poștale.

(Urmare din pag. I)

colective la fel de pres
tigioase. Fiecare inter
pret al cifrelor din uzi
nă se referă la alte în
sușiri, dă alte explicații 
rezultatelor pozitive. 
Pretutindeni însă cînd 
vorbim despre succese, 
ne referim la conștiință, 
la inteligență, la tra
diție, la organizare.

Aici munca se desfă
șoară pe echipe, în ro
tație, intr-un ritm acce
lerat, impus de mașini 
Si de procesul de pro
ducție. Ne oprim la la
minorul de sîrmă și ur
mărim complexele acti
vități. In timp ce o e- 
chipă stă în rezervă, 
alta se află pe arena 
fierbinte. Se dă o luptă 
aprigă. Cleștii prind din 
văzduh șerpii de oțel 
incandescent. Aceștia se 
aruncă, se încolăcesc, 
fac salturi, se îndoaie, 
se zvîrcolesc. Un om 
stă chiar în mijlocul a- 
cestor balauri, îi ia de 
gît, îi îndoaie cu repezi
ciune, îi vîră între ci
lindrii laminorului. Ca 
niște reclame fluores
cente pe frontispiciul u- 
nei neobișnuite firme

comerciale, cablurile 
înaintează cu șapte me
tri pe secundă, se răsu
cesc pe mosoare de oțel 
cu aceeași ușurință cu 
care s-ar răsuci firul de 
ață, alcătuind în cele 
din urmă colaci de a- 
proape patru sute de 
metri lungime care cîn- 
tăresc o sută treizeci de 
tone.

Probabil că cei care 
mînuiesc crosele lor, cei 
cave prind cu iscusință 
cablurile, grinzile meta
lice, fibrele șerpuitoare, 
odgoanele de metal po
sedă o tehnică extraor
dinar de complexă, o 
artă despre care s-ar 
cuveni să se scrie cu 
mult mai mult. Dar 
despre această mese
rie publicul larg nu a- 
junge să ia cunoștință 
decît din fugarele re
portaje ale jurnalelor 
cinematografice de ac
tualități : privindu-le. 
abia intuiesc ma
rile probleme ce se ri
dică în fața omului din 
uzină. Uzina pregătește 
ochiul, pregătește tru
pul, apropie sufletele, 
ascute atenția și inteli
gența, iar cei ce stau pe 
margine așteptînd să le 
vină rîndul, la schimbul

lui V. I. Lenin
in țara noastră

Editura politică a tipărit 167 
de titluri din scrierile lui V. I. 
Lenin intr-un tirai de 6 292 000 
exemplare.

S-au publicăt 40 de volume 
de Opere după ediția a 4-a 
rusă. încheindu-se această e- 
ditie. Tirajul total al acestor 

însumează

mai importante
Lenin au apărut în e-

e-

40 de volume 
1 624 000 exemplare.

Incepînd din I960, 
unei hotărîri a C.C. 
se editează Operele 
după ediția a 5-a rusă, din ca
re au apărut pînă acum 51 de 
volume. V. I, Lenin ..Opere a- 
Iese" 
într-un 
Dlare.

Cele 
ale lui _ „_____ ... _
ditii repetate : „Ce-i de făcut" 
în 115 000 exemplare. „Două 
tactici ale social-democratiei în 
revoluția democratică" în 
100 000 exemplare. „Imperialis
mul — stadiul cel mai înalt al 
capitalismului" în 224 000 
xcmplare. „Statul si revoluția" 
în 126 000 exemplare, „Stîngis- 
mul — boala coDilăriei comu
nismului" în 200 000 exemolare. 
„Marea inițiativă" în 215 000 e- 
xemplare. „Economicul si po
liticul în epoca dictaturii pro
letariatului" în 80 000 exempla
re.. „Materialism și emoiriocri- 
tlcism" în 74 000 exemplare. 
„Tezele din aprilie" în 125 000 
exemplare. „Caiete filozofice" 
în 25 000 exemDlare și altele.

Editura Politică a mai ti
părit 25 de culegeri tematice 
într-un tirai total de peste 
500 000 exemplare : ..Lenin des- 
Dre România". „Despre con
strucția de Dartid". „Partidul 
— forța conducătoare în statul 
socialist si în construcția co
munistă" „Despre alianța din
tre clasa muncitoare si țără
nime". „DesDre dezvoltarea in
dustriei grele si electrificarea 
tării". „Despre mișcarea 
citorească si comunistă 
națională". „Despre 
„Despre religie" etc.

în urma 
al P.C.R., 
complete,

apărut 
exem-

lucrări

mun- 
inter- 
Staf.

în editura politica 
a apărut:

I. LENIN - OPERE 
COMPLETE

___  din.peii-, 
oada iulie 1919 — noiembrie
1920 Dintre acestea 562 de ț

< documente n-au mai tost pu- ț
1 blicate în edițiile precedente 
) ale Operelor lui V. I. Lenin.

ț
4u. Programul unităților comerciale

pentru perioada 28 aprilie-4 mai

dintre echipe, suprave
ghează cu atenție și in
teres fiecare fază nouă 
apărută în laminor.

loan Bara, tehnician 
I, ne însoțește dintr-o 
hală în alta, ne arată 
spiralele arcurilor care 
ies din mașină cu ușu

rința cu care se des
prind șpanurile de la 
strung. Ne duce la ca
blurile electrice unde, ca 
într-o țesătorie, vedem 
cum sîrmă este învelită 
în bumbac, în cauciuc, 
în zeci și sute de fire 
subțiri de oțel. Pachete 
de bobine își dau firul 
pentru țesătura exteri
oară a cablului. Sîrmele 
pentru antenele de tele-

Realizarea securității 
pe continentul european

Doresc să subliniez că tocmai in 
acest sens evoluează politica Parti
dului Socialist Italian. Este cu
noscută activitatea liderului acestui 
partid. Pietro Nenni, 
funcția de ministru 
Italiei, pentru a se 
nouă configurare a 
ropene. desprinsă de 
zată pe respectul 
popoarelor.

Evident, parlamentarii au 
posibilități de a contribui la 
nătătirea climatului politic 
nean. la întărirea prieteniei 
popoarele europene. Reuniunile 
parlamentarilor din toate țările, si 
îndeosebi din cele europene, cre
ează legături de amiciție, întăresc 
înțelegerea reciprocă și contribuie 
la realizarea securității europene, 
în spiritul păcii si respectării suve
ranității si independentei naționale, 
care trebuie să fie telul oricărei 
initiative a noastre.

care deține și 
de externe al 

alunge la o 
securității eu- 
blocuri si ba- 
indevendenței

Senatorul francez Marcel 
Prelot, profesor la Universita
tea din Paris, după ce s-a re
ferit la unele cauze care frî- 
nează procesul destinderii, a 
subliniat în continuare:

Există largi posibilități nefolosite 
de facilitare a contactelor între ță
rile din apusul și răsăritul Europei, 
în acest sens, sînt utile cit mai 
multe contacte internaționale între 
oamenii de știință, între oamenii de 
cultură, în general, se cer stimulate 
si mai mult întîlnirile bilaterale și 
multilaterale dintre oamenii politici 
și factorii de răspundere din toate 
țările continentului european.

Johannes Virolainen, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri finlandez, ministrul edu
cației publice, deputat din 1944, 
a declarat că Finlanda apre
ciază că ar fi foarte impor
tant să se realizeze o confe
rință în problemele securității 
europene.

Asa cum am constatat si acum la 
sesiunea, de la Viena a Uniunii in
terparlamentare. pentru națiunile 
mici si mijlocii este deosebit de im
portant ca securitatea europeană să 
fie întărită iar colaborarea între 
toate popoarele continentului, indi
ferent dt sistemele politice si so
ciale ale statelor din Europa, să se 
intensifice. Noi, cei din Finlanda, 
sîntem gata să participăm la o ase
menea conferință.

în continuare ministrul fin
landez a ținut să sublinieze că 
parlamentele si Uniunea 
terparlamentară pot juca 
mare 
unui 
rintei

Uniunea
■sa — constituie un

au posibilitatea să se întîlnească 
reprezentanți ai parlamentelor din 
toate țările lumii, să-si exprime si 
să-si confrunte, opiniile. In cursul 
celor două, decenii, de cînd. particip 

:l, la. ..reuniunile Uniunii interparla
mentare am realizat contacte foarte 
utile si am dobîndit prieteni buni. 
Sînt fericit că am prieteni și în 
rîndul parlamentarilor români. Con-

Potrivit dispozițiilor Hotărîrii Con
siliului de Miniștri și Consiliului 
Central al U.G.S.R.. privind regimul 
de lucru al salariaților în perioada 
1—4 mai. Ministerul Comerțului In
terior a organizat un program spe
cial de funcționare a unităților co
merciale, de desfacere cu amănuntul 
și cu ridicata al halelor și piețelor, 
pentru perioada 28 aprilie — 4 mai 
inclusiv. în zilele de 28, 29 și 30 a- 
prilie, orarul unităților de desfacere, 
al halelor și piețelor se va prelungi 
cu 1—2 ore, în funcție de necesități.

vremea

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut relativ rece. Cerul a fost 
variabil, mai mult noros în 
Transilvania si Moldova, unde 
au căzut precipitații sub formă 
de ploaie, lapoviță și ninsoare. 
In cursul după-amiezii cerul s-a 
înnourat și în sud-estul țării 
unde local au căzut averse de 
ploaie. Vîntul a suflat potrivit, 
cu intensificări 
tenia din sectorul nord-est. Tem
peratura aerului la ora 17 os-

locale în Ol-

viziune, pentru apara
tele de transmisiuni se 
îmbracă în vinilin de 
culori diferite.

— Mi s-a spus că uzi
na își dublează capaci
tatea de producție...

— Așa este — ni se 
confirmă. In cursul ul-

Arenele fierbinți
A Efo/ea Arieșului

timilor doi ani ai cin
cinalului se pun în func
țiune obiective de mare 
importanță. Laminorul 
de sîrmă urmează să fie 
încheiat în trimestrul 
patru. Fabrica de cab
luri de tracțiune intră 
în producție în trimes
trul doi. Trăgătoria de 
oțel tare funcționează 
cu jumătate din capaci
tate încă de anul tre-

cut. Fabrica de flux 
pentru sudură produce, 
de asemenea din plin.

înțelegem că — fi
rească urmare a acestor 
dezvoltări și a preocu
pării colectivului pen
tru sporirea eficienței 
activității sale — volu-

mul producției indus
triale programate în 
cincinal va spori cu 
peste trei sute de mi
lioane lei. Vedem de de
parte noul laminor de 
sîrmă, gri, cu stele de 
sudură în creștet; ne a- 
propiem de el, traver
săm imensa hală cu ră
sunete ample, vizităm 
construcția galbenă 
pentru birourile noii
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sider că in ultimii ani înțelegerea 
intre parlamentari s-a adîncit. In 
atmosfera creată putem discuta 
orice probleme, chiar și cele mai 
dificile. Sint fericit că relațiile din
tre Finlanda și România sînt bune 
șl cordiale si mă folosesc de acest 
prilej pentru a transmite prieteni
lor din tara dt>. cele mai căl
duroase urări.

Albert Roberts, deputat labu
rist, șeful delegației britanice 
U conferința Uniunii interpar
lamentare, precizînd că își ex
primă în primul rînd punctele 
de vedere personale, s spus:

După cum s-a declarat adesea din 
surse oficiale britanice, realizarea 
unui sistem de securitate europeană, 
care ar pune bazele păcii juste și 
durabile în Europa, constituie un 
obiectiv primordial al politicii Ma
rii Britanii. De aceea noi am spus 
în mod clar, în diferite ocazii, că am 
saluta tinerea unei conferințe în
problema securității europene cu
condiția ca aceasta să fie bine pre
gătită în prealabil, să ofere o 
perspectivă rezonabilă în ce pri
vește solutionarea celor mai impor
tante probleme politice din Europa. 
După părerea oficialităților brita
nice. o conferință pentru care nu 
ar exista premisele necesare în ve- 

' derea unei reglementări durabile ar 
fi nu numai inutilă, dar chiar^dău- 
jiătoare. Vreau să menționez că mi
nistrul englez al afacerilor externe, 
Stewart, a afirmat că propunerea fă
cută luna trecută la Budapesta de că
tre țările membre ale Pactului de la 
Varșovia pentru o astfel de confe
rință este privită cu interes. După 
părerea mea. conținutul acestei pro
puneri trebuie să fie salutat, deoa
rece el exprimă în mod autentic 
dorința popoarelor din țările Tra
tatului de la Varșovia de a trăi în 
pace si bună vecinătate cu alte po
poare din Europa. Aceasta vădește 
o intenție serioasă a țărilor Trata
tului de la Varșovia de a găsi so
luții pe calea negocierilor și nu pe 
calea forței. Doresc să spun că a- 
cestea sînt si obiectivele poporului 
britanic.

Dezvoltarea relațiilor între state 
în diferite domenii atît pe plan 
bilateral cît si pe planul organiza
țiilor internaționale a constituit în
totdeauna un obiectiv al Angliei, 
asa cum arată de altfel si aborda
rea de către ea a relațiilor cu ță
rile din Europa răsăriteană — a 
spus interlocutorul. Nu este nevoie 
ca această dezvoltare să aștepte 
pînă la tinerea unei conferințe în 
probleme politice ale Europei. Din 
contră, dezvoltarea unui climat fa
vorabil prin promovarea unor re
lații normale trebuie să fie consi- 

,j<3^r.ată>.caj;:Pz.PdȚiPj fl.. pregătirii pen- 
■■■ tru1. o: astfel de,-conferință. Multi 

ndflăm^hțâlri^s'e' a-Fată pata să spri
jine si să stimuleze astfel de rela
ții normale Si eu sper că ei toți 
vor face aceasta.

In zilele de 1 și 2 mai vor funcționa, 
în cursul dimineții, centrele de pline, 
de lapte, de desfacere a gheții și tu
tungeriile. în ziua de 1 mai. unitățile 
de alimentație publică care nu vor 
organiza bufete pe traseele ce duc 
spre locul demonstrației, se vor des
chide după terminarea demonstrației. 
Sîmbătă, 3 mai, se va aplica orarul 
zilelor obișnuite de lucru, iar în ziua 
de 4 mai vor funcționa numai uni
tățile care în mod obișnuit au pro
gram duminical.

(Agerpres)

cila între zero grade la Joseni 
și 12 grade la Mangalia, Calafat 
și Băilești.

Timpul probabil pentru zilele 
de 21. 22 și 23 aprilie a.c. în 
tară: Vreme în general insta
bilă cu cerul schimbător. Vor 
cădea ploi locale sub formă de 
averse. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară 
în a doua parte a intervalului. 
Minimele vor fi cuprinse între 
zero și 10 grade, iar maximele 
între 8 și 18 grade. în Bucu
rești": Vreme ușor instabilă. 
Cerul va fi schimbător favora
bil averselor de ploaie. Vînt 
potrivit. Temperatura în crește
re ușoară în a doua parte a in
tervalului.

trăgătorii, linia ferată, 
magaziile, depozitele de 
materiale, ocolim mun
ții de sîrmă care aș
teaptă să ia drumul 
spre marii consumatori: 
hidrocentralele, com
binatele siderurgice, 
șantierele navale, sate
le si orașele în neconte
nita lor evoluție, fabri
cile de mobilă, unită
țile din agricultură. A- 
proape că nu există ate
lier si șantier din țară 
în care să nu se facă 
remarcate produsele co
lectivului din Cîmpia 
Turzii. Aproape că nu 
există casă în care să 
nu găsim firele meta
lice care realizează sen
sibilele relații ale oame
nilor prin telefon, prin 
radio, prin conducte e- 
lectrice, prin finele vi
brații ale unor instru
mente muzicale. De a- 
ceea, privind spre dea
lul Arieșului, urmărind 
apele vioaie ale unui 
rîu metalizat, nu se 
poate să nu auzim mur
murul valurilor si mur
murul unei uzine crea
toare de ritmuri mo
derne, care si-a cîștigat 
un rol de prim rang 
în ansamblul industriei 
naționale.
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viața internațională
In sprijinul dezvoltării 

cooperării economice 

internaționale

COMERȚUL*

MONDIAL
ÎN 1968

NEW YORK 19 (Agerpres).
- în anuarul statistic al 

zilele 
anul 
mon- 
sutâ,

SESIUNI ALE COMISIILOR ECONOMICE 0. N. U.

PENTRU ASIA Șl AMERICA LATINĂ

O.N.U., dat publicității 
acestea, se arată că în 
1968 volumul comerțului 
dial a crescut cu 12 la 
ceea ce reprezintă nivelul cel
mai ridicat înregistrat pînă a- 
cum. Volumul cel mai mare al 
schimburilor comerciale inter
naționale fusese realizat an
terior, printr-o creștere de 10 
la sută, în anul 1964, an mar
cat de o importantă dezvolta
re a producției industriale.

SINGAPORE 19 (A- 
gerpres). — Delegații 
la cea de-a 25-a sesiune 
a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Asia și 
Extremul Orient, ale că
rei lucrări se desfășoară 
la Singapore, continuă 
dezbaterile generale a- 
supra situației economi
ce din Asia.

Ambasadorul extraor
dinar și plenipotențiar 
al României la Tokio, 
Ion Datcu, șeful dele
gației române, care par
ticipă la lucrări în cali
tate de observator, a 
subliniat în cuvîntul său 
preocuparea tuturor ță
rilor pentru eliminarea 
fenomenului subdezvol
tării. înfățișînd partici- 
panților aspecte ale sta
diului actual de dezvol
tare a țării noastre, pre
cum și principiile care 
călăuzesc politica ei e-

LIMA 19 (Ager
pres). — în cadrul 
conferinței Comisiei e- 
conomice O.N.U. pen
tru America Latină 
(C.E.P.A.L.), care se 
desfășoară în prezent 

,1a Lima, a luat cuvîn- 
dul fostul director al 
C.E.P.A.L., economis
tul argentinean Râul 
Prebisch. El a subli-

conomică și comercială, 
vorbitorul a accentuat 
dorința României de a 
coopera cu toate națiu
nile, inclusiv cu țările 
din Asia și Extremul O- 
rient. Pentru realizarea 
acestui obiectiv sînt im
portante contactele di
recte dintre reprezen
tanții țărilor interesate 
în scopul promovării u- 
nor forme de cooperare 
economică internațională 
și a schimburilor inter
naționale echitabile. A- 
cestea — a spus amba
sadorul român — sînt 
instrumente eficace de 
stimulare a procesului 
dezvoltării tuturor na
țiunilor. El a menționat 
apoi rolul și contribu
ția comisiei la promo
varea cooperării între 
națiunile acestei regiuni 
și impulsionarea dezvol
tării tuturor țărilor din

★

niat necesitatea ca ță
rile Americii Latine 
să impulsioneze dez
voltarea mecanizării 
și modernizării agri
culturii ca unul din 
mijloacele în vederea 
lichidării stării de îna
poiere a acestei re
giuni a lumii. în acest 
sens, el a citat expe
riența pozitivă reali-

această parte a lumii. 
Colaborarea economică 
internațională este o 
condiție principală pen
tru crearea climatului 
favorabil apropierii și 
înțelegerii între popoare. 
România, a adăugat Ion 
Datcu, urmărește cu in
teres progresele înre
gistrate de țările din a- 
ceastă regiune și consi
deră că dezvoltarea fie
cărei națiuni în parte 
este esențială pentru 
promovarea apropierii și 
colaborării între popoa
re. Angajată într-un 
proces complex de dez
voltare — a spus vor
bitorul în încheiere — 
România împărtășește 
preocupările tuturor ță
rilor pentru accelerarea 
dezvoltării lor economi
ce și își exprimă dorin
ța de a colabora cu ele 
în acest proces.

COMUNICAI COMUN

zată de Cuba. Pre
bisch s-a pronunțat, de 
asemenea, în favoarea 
unei dezvoltări mai 
susținute a producției 
industrială în America 
Latină, criticînd barie
rele ridicate în calea 
comerțului de unele 
țări și organisme, prin
tre care Piața comună 
europeană.

BULGARO-AUSTRIAC
VIENA 19 (Agerpres). — La în

cheierea vizitei în Austria a lui 
Todor Jivkov, președintele Con
siliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată, între 
altele, că în cursul convorbirilor 
purtate cu cancelarul federal al 
Austriei, Josef Klaus, părțile au 
constatat cu satisfacție că în pe
rioada 1958—1968 volumul schim
burilor de mărfuri dintre cele două 
țări a crescut de peste patrii ori. 
în comunicat se subliniază convin
gerea celor două părți că există 
posibilități reale pentru dezvolta
rea relațiilor economice dintre Aus
tria și Bulgaria. în cursul convor
birilor s-a hotărît stimularea co
operării dintre firme și întreprin
deri industriale, precum și extin
derea colaborării în domeniul știin
ței și culturii.

Un loc important în cadrul con
vorbirilor a revenit problemei secu
rității europene, se subliniază în 
comunicat. Cele două părți au fost 
unanime în aprecierea importanței 
unei conferințe bine pregătite în 
problema securității europene.

CONSULTĂRILE 

IN PROBLEMA 

ORIENTULUI 

APROPIAT
NEW YORK. — Surse diplomatice 

de la O.N.U., citate de agenția U.P.I., 
au menționat că cele patru mari pu
teri și-au stabilit o limită de două 
luni pentru eforturile lor în vede
rea realizării unei reglementări poli
tice a conflictului din Orientul Apro
piat. Un diplomat, care participă la 
aceste reuniuni, a subliniat că în mo
mentul de față se lucrează la „defi
nirea zonelor asupra cărora se poate 
obține un acord" între părțile aflate 
în conflict.

Viitoarea reuniune a ambasadori
lor la O.N.U. ai celor patru mari 
puteri, a cincea de la începerea aces
tor consultări, va avea loc luni la 
reședința reprezentantului perma
nent al Franței, Armand Berard.

©
LONDRA 19 (Agerpres). — Sîmbă

tă a sosit la Londra, venind de la 
New York, regele Hussein al Ior
daniei. In capitala Marii Britanii, 
suveranul iordanian va avea între
vederi cu primul ministru, Harold 
Wilson, și cu ministrul afacerilor 
externe, Michael Stewart, asupra si
tuației actuale din Orientul Apropiat.

PARIS 19 (Agerpres). — Primul 
ministru al Kuweitului, Jaber al Ah
med al Jaber al Sabah, care a în
treprins o vizită oficială în Franța, 
a părăsit sîmbătă Parisul plecînd 
spre patrie. în timpul șederii sale în 
capitala Franței, primul ministru a) 
Kuweitului a avut întrevederi cu pre
ședintele Franței, generalul Charles 
de Gaulle, cu primul ministru 
Couve de Murville și cu alte oficia
lități ale guvernului francez asupra 
unor probleme actuale ale situației 
internaționale, precum și în legătură 
cu relațiile dintre cele două țări. în 
comunicatul comun dat publicității 
se arată că Franța și Kuweitul au 
căzut de acord să dezvolte, prin 
toate mijloacele, cooperarea dintre 
cele două țări în domeniile econo
mic, financiar, militar, tehnic și 
cultural.

50 de ani de ia înființarea 
Partidului Comunist din Iugoslavia

Mitingul de la Belgrad
BELGRAD 19. — Corespondentul 

Agerpres, Nicolae Plopeanu, trans
mite : Sîmbătă seara în capitala 
Iugoslaviei a avut loc un miting 
cu prilejul împlinirii a 50 de ani 
de la înființarea Partidului Comu
nist din Iugoslavia. La miting au 
luat parte peste 150 000 de persoa
ne — vechi membri de partid, eroi 
din războiul de eliberare națională, 
oameni ai muncii, locuitori ai Bel
gradului.

Cu o jumătate de secol în urmă, 
la 20 aprilie 1919, a avut loc Con
gresul de unificare a organizațiilor 
și grupurilor socialiste și comuniste, 
fiind creat partidul unic al prole
tariatului din Iugoslavia.

Despre drumul de luptă parcurs

încordare in relațiile 
iraniano-irakiene

TEHERAN 19 (Agerpres). — 
Toate navele iraniene care navi
ghează în estuarul Satt-el-Arab 
vor fi escortate de către marina de 
război — anunță agenția France 
Presse, reluînd surse oficiale din 
capitala Iranului. Navele de es
cortă au primit instrucțiuni de a 
sc opune la nevoie cu forța la orice 
tentativă irakiană ce ar viza să 
împiedice trecerea cargourilor sau 
să le oprească pentru a le controla 
încărcătura.

Aceste dispoziții sînt un răspuns 
al autorităților iraniene la decizia 
guvernului din Bagdad de a con
sidera estuarul Satt-el-Arab, care 
limitează frontiera sudică între 
cele două țări, ca „o parte inte
grantă a teritoriului irakian".

de P.C. din Iugoslavia de-a lungul 
celor 50 de ani de existență a vor
bit Veliko Vlahovici, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I. Vorbitorul a trecut în re
vistă activitatea eroică desfășurată 
de partidul comunist în fruntea 
clasei muncitoare în marile bătălii 
de clasă dinaintea celui de-al doilea 
război mondial, lupta popoarelor 
iugoslave sub conducerea comu
niștilor pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist, precum și munca 
plină de abnegație a tuturor celor 
ce muncesc pentru refacerea țării 
și pentru construirea societății so
cialiste în Iugoslavia. Veliko Vlaho
vici a subliniat hotărîrea Uniunii 
Comuniștilor de a traduce în viață 
prevederile celui de-al IX-lea Con
gres al partidului.

în întreaga țară au avut loc 
ședințe festive și manifestări consa
crate acestui eveniment important 
din istoria popoarelor iugoslave. La 
monumentele și mormintele celor 
căzuți în luptă au fost depuse co
roane și jerbe de flori.

★
BELGRAD 19 (Agerpres). — A- 

genția Taniug a transmis comu
nicatul Comisiei electorale federale 
cu privire la rezultatele oficiale ale 
alegerilor care au avut loc Ia 13 a- 
prilie pentru alegerea organelor 
reprezentative ale țării. Din cei 
12 790 517 alegători înscriși pe lis
tele electorale s-au prezentat la 
alegeri 11 247 719, adică s-a înre
gistrat o participare de 87,9 la sută, 
în Vecea social-politică a Skupști- 
nei Federale au fost aleși 120 de 
deputați prin alegeri directe.

Conflictul din Nigeria 
în discuția Comitetului 
consultativ al O.U.A.

MONROVIA 19 (Agerpres). — 
Primele confruntări din cursul 
ședinței de vineri a Comitetului 
consultativ al O.U.A. în problema 
nigeriana între tezele părții fe
derale și celei biafreze nu au adus 
nici un element care să contri-
buie la e -area vreunei soluții
în confli' "'•’eria. Aceasta
este păr - DOlî-
tici de
beriană. gaza. I ■
organis O.U.A., . >.x de
împăra

Dele feot-x’al
nigeria.., ie f ațla
Presse, citînu
a adoptat o poziția
a fi dispusă la concesii. Șeiu. u:.’-■ 
gației federale a declarat că „uni
tatea Nigeriei nu poate fi discutată, 
ea nu poate fi negociată". Partea 
biafreză consideră, la rîndul ei, că 
nu se poate ajunge la o soluționare 
a conflictului fără concesii mu
tuale.

Ziarul „The Liberian Age" 
scria vineri dimineața că parti
cipanții la actuala reuniune in
tenționează să facă un apel la 
încetarea focului între cele două 
părți și să ceară printr-o rezolu
ție instituirea embargoului asu
pra trimiterii de arme beligeran- 
ților.

Intr-o nouă încercare de a con
cilia punctele de vedere diametral 
opuse ale delegațiilor nigeriene și 
biafreze, șefii statelor Liberiei și 
Nigerului, președinții William 
Tubman și Diori Hamani, au avut 
convorbiri cu reprezentanții celor 
două părți. Agenția M.A.P. anunță 
că delegația nigeriana și-a retras 
planul în 12 puncte pe care îl pre
zentase la reuniunea trecută a Co
mitetului consultativ al O.U.A.
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la Roma
Cu toate că a durat numai o 

zi, vizita făcută vineri la Roma 
de către ministrul de externe al 
Franței, Michel Debre, este con
siderată în cercurile politice din 
capitala Italiei ca fiind impor
tantă. Dacă relațiile dintre Italia 
fi Franța sînt prietenești în an
samblul lor, aceasta nu înseam
nă că n-ar exista unele deosebiri 
în optica politică față de anu
mite probleme. Poziția franceză, 
dacă ne-am limita doar la Piața 
comună și relațiile în cadrul ali
anței atlantice, la relațiile cu 
S.U.A., are alte coordonate decît 
cea italiană. De aceea, s-a con
siderat oportun să se facă o ana
liză a punctelor de vedere diver
gente franco-italiene în proble
ma fizionomiei politice, econo
mice, militare și monetare a 
Europei, a structurii sale în per
spectivă și a rolului ei în lume, 
pornindu-se de la realitatea 
existentă. De asemenea, a fost 
trecută în revistă și situația in
ternațională în ansamblul său, 
relațiile Est-Vest, atitudinea față 
de evoluția situației din Vietnam 
și Orientul Apropiat, discutate de 
cei doi miniștri de externe. In
tr-un comunicat dat publicității 
după întrevederi se arată că 
Michel Debre și Pietro Nenni 
au subliniat necesitatea urgentă 
de a se restabili pacea în Asia 
de sud-est. și de a se ajunge la 
o reglementare acceptabilă și 
trainică în criza din Orientul 
Apropiat.

Deși surse apropiate celor 
două părți au evitat să comen
teze rezultatele vizitei, s-a aflat 
totuși că Debră s-a pronunțat 
pentru „o Europă europeană, 
dinamică și fără delimitări, eli
berată de orice hegemonie". De 
asemenea, se atribuie ministrului 
francez intenția de a obține 
sprijin italian pentru un plan 
francez de „stabilitate și coope
rare pașnică" între țările bazi
nului mediteranean. Italia, po
trivit unor cercuri de la Palazzo 
Farnesina (sediul Ministerului 
Afacerilor Externe), și-a reafir
mat disponibilitatea pentru o 
largă cooperare intereuropeană, 
includerea Angliei în Piața co
mună, pentru acțiuni favorizînd 
pacea și securitatea în Europa 
și, totodată, pentru respectarea 
angajamentelor sale în cadrul 
alianței atlantice.

Evident, nu se poate conside
ra că vizita lui Debre a reali
zat o „identitate de păreri" în 
problemele discutate. Totuși se 
apreciază că schimbul de ve
deri a fost util ambelor părți.

N. PUICEA
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agențiile de presă transmit
Venezuela va revizui acordul comercial încheiat cu 

Statele Unite, a anunțat președintele Rafael Caldera la o conferință de 
presă organizată la palatul prezidențial Miraflores. El a subliniat că tratatul 
revizuit trebuie să țină seama de interesele și necesitățile dezvoltării Venezuelei.

George Macovescu, p™ 
adjunct al ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
care se află într-o scurtă vizită în 
R. D. Germană, a avut la sediul Co
mitetului Central al P.S.U.G. o con
vorbire cu Hermann Axen, membru 
supleant al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al P.S.U.G. Convorbirea, la 
care a luat parte ambasadorul Ro
mâniei în R. D. Germană, Nicolae 
Ghenea, s-a desfășurat într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Un grup de circa 30 par
lamentari laburiști de stingă 
examinează eventualitatea ieșirii lor 
din Partidul laburist în semn de pro
test față de legislația antisindicală pe 
care guvernul intenționează s-o treacă 
anul acesta prin parlament.

0 demonstrație de pro
test față de prezența baze
lor americane Pe p;imîntui Fiii- 
pinelor a avut loc la Manila. Mani
festația a început în fața palatului 
prezidențial și a parlamentului țării. 
Participanții, peste 1500 de munci-

tori și studenți, au parcurs apoi mai 
multe străzi ale capitalei.

Pentru comemorarea răs
coalei ghetto-ului din Varșo
via care a urmată, acum 26 
de ani, de nimicirea lagărului de că
tre naziști și exterminarea a nenumă- 
rați cetățeni varșovieni, au avut loc 
vineri mai multe ceremonii în capitala 
R. P. Polone.

Starea excepțională 8 fost 
prelungită cu încă șase luni în Zam
bia. Vorbind în parlamentul țării, 
Kapwepwe, vicepreședintele țării, a 
arătat că această măsură se impune 
datorită, în primul rînd, acțiunilor și 
provocărilor ce vin din partea regimu
rilor rasiste din Rhodesia și Republica 
Sud-Africană.

In capitala indiană s-a 
deschis o expoziție de artă 
populară românească.La ver- 
nisajul expoziției au participat V. Rao, 
ministrul educației și tineretului din 
India, J. N. Khosla, președintele con
siliului indian pentru relații culturale,

oameni de- artă și cultură, membri ai 
corpului diplomatic, ziariști, un 
meros public.

nu-

Salariat» turci de la in
dinstalațiile americane 

Izmir au declarat o grevă 
Vineri, PentTU 3 protesta împotriva 
condițiilor arbitrare în care cetățenii 
turci sînt angajați și concediați de 
oficialitățile americane.

film, cărți și publicații românești, iar 
N. Mareș, atașat al ambasadei româ
ne din Varșovia, a vorbit despre aspecte 
ale dezvoltării literaturii române con
temporane. Un grup de studenți de 
la lectoratul de limba română din 
Cracovia a prezentat o seară de poe
zie românească recitind, în limba ro
mână și polonă, din M. Eminescu și 
T. Arghezi.

ACȚIUNI OFENSIVE 
ALE PATRIOȚILOR
SUD-VIETNAMEZI

Ciclonul care s_a deplasat cu 
peste 160 de kilometri pe oră deasu
pra Pakistanului Oriental a provocat 
moartea a cuca 1000 de persoane 
și a rănit grav alte șapte mii.

La Roma a lost deschisă 
o anchetă parlamentară cu 
scopul de a stabili veridicitatea afir
mațiilor potrivit cărora înalte oficia
lități militare și ale serviciilor italiene 
de contraspionaj ar fi complotat pen
tru organizarea unei lovituri de stat 
militare, în luna iunie 1964.

„0 zi a culturii româ
nești" 8 avut *n cad™l unui 
ciclu de manifestări organizate la 
Wroclaw de către catedra de limbi ro
manice de la facultatea de filologie a 
universității din localitate. Cu acest 
prilej, au fost deschise expoziții de

Valoarea premiilor Nobel 
va fi în 1969 de 375 000 coroane 
suedeze față de 350 000 anul trecut, 
a anunțat un purtător de cuvînt al 
Fundației Nobel.

Monevre navale ale 
N.A.T.O., la care participă flota 
vest-germană și unități aeriene ale 
R. F. a Germaniei, Danemaicei, Nor
vegiei, Marii Britanii și Statelor Unite, 
au început ieri în Marea Nordului.

Organele judiciare din 
Berlinul occidental au pus 
sub acuzație p0 fostul 5ef 81 
Gestapo-ului din Berlin, Otto Bo- 
vensiepen, care în timpul celui de-al 
doilea război mondial a organizat de
portarea și exterminarea în lagărele 
naziste a 30 000 de deținuți și adver
sari ai regimului hitlerist. El va fi 
judecat împreună cu alți 7 membri ai 
Gestapo-ului.

SAIGON 19 (Agerpres). — în 
curbul nopții de vineri spre sîmbătă, 
forțele patriotice din Vietnamul de 
sud au atacat zece baze militare ale 
forțelor americane și ale administra
ției saigoneze. Sîmbătă dimineața, o 
tabără militară americană, amplasa
tă la 88 kilometri nord-vest de Sai
gon, a fost supusă de unități ale 
Frontului Național de Eliberare mal 
multor tiruri de mortiere. în același 
timp, grupuri ale patrioților au ata
cat un post de poliție saigonez de la 
Phu Vinh, capitala provinciei Vinh 
Binh.

Noi lupte între forțele F.N.E. și 
trupele inamice au avut loc, de ase
menea, în regiunea acoperită de 
junglă din provincia Tăy Ninh — re
latează corespondenții agențiilor de 
presă occidentale.

Bombardierele gigantice americane 
de tip „B-52" au efectuat din nou 
raiduri în împrejurimile orașului Tay 
Ninh — a anunțat un purtător de 
cuvînt al comandamentului forțelor 
S.U.A.

★
NEW YORK 19 (Agerpres). — 

Regimul de la Saigon nu repre

zintă poporul vietnamez șî ss 
menține numai datorită spriji
nului armatei americane, a de
clarat John I.ouis, fostul condu
cător al „Serviciului internațio
nal voluntar" din Vietnamul 
de sud.

HANOI 19 (Agerpres). — -Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al R. D. Viet
nam a protestat împotriva acțiu
nilor pe care le întreprinde avia
ția americană în spațiul aerian al 
Vietnamului de nord. El a arătat 
că în cursul raidurilor aeriene din 
zilele de 16 și 17 aprilie, efectuate 
asupra unor zone din provincia 
Quang Binh, aviația americană a 
aruncat bombe cu bile și bombe 
de distrugere în masă. La 17 apri
lie au fost aruncate bombe cu ex
plozie întîrziată asupra unor re
giuni din provincia Ha Tinh, care 
au provocat moartea unui număr 
de locuitori și pagube materiale.

Repetiție
salariațilorpentru aselenizare

publici
din Italia

pe care le vor e- 
odată ajunși pe za- 
natural al Pămîn- ascultare de

pe Pămînt. Ei 
în continuare din 
lunar un obiect 
asemănător unei 
uriașe, al cărui

lunară" a fost 
de succes : a-
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Cosmonauta Neil Arm
strong si Edwin Aldrin 
care vor fi, probabil, la 
20 iulie, primii oameni ce 
vor păși pe Lună, au e- 
fectuat vineri, la Houston 
(Texas), o „repetiție ge
nerală" a „planului de ac
tivitate lunară". In cursul modulul 
acestei experiențe, care a 
durat aproape trei ore, 
astronauții au repetat, 
pentru a opta oară, ges
turile 
fectua 
telitul 
tului.

tmbrăcati tn uniforme 
albe de exploratori lunari, 
prevăzuți cu căști trans
parente, închise ermetic, 
cu mănuși speciale și 
purtînd în spate butelii 
grele de oxigen, Arm
strong si Aldrin au coborît

mai întîi din modulul 
lunar. Apoi, cu gesturi 
lente, tăcute și mai difi
cile de greutatea echipa
mentului, ei s-au aplecat 
Pe „solul lunar", adunînd 
primele fragmente care vor 
fi aduse 
au scos

curios, 
umbrele 
miner s-a transformat în- 
tr-un trepied. Este vorba 
de o antenă care va 
servi la comunicațiile cu 
centrele de 
pe Pămînt.

„Repetiția 
încununată
paratele radio cu care cei 
doi cosmonauti au men
ținut legătura cu respon
sabilii zborului „Apollo- 
11“ si cu ziariștii au 
funcționat perfect.

Manifestație la Essen (R. F. a Germaniei) pentru recu
noașterea R. D. Germane

ROMA 19. — (Agerpres). Apro
ximativ 1,5 milioane de salariați ai 
statului au declarat sîmbătă di
mineața o grevă generală de 
24 de ore, la chemarea prin
cipalelor trei centrale sindicale 
italiene. De sîmbătă dimineața 
pînă duminică dimineața încetează 
traficul feroviar și activitatea în 
școli, la serviciile poștale șl tele
fonice, în birourile administrației 
de stat. Greviștii cer mărirea sala
riilor, o reformă eficientă a asigu
rărilor sociale pentru funcționarii 
publici șl libertăți sindicale.

Un articol 
din ziarul 

„Nodon Sinmun"
PHENIAN 19 (Agerpres). — Ziarul 

„Nodon Sinmun" a publicat un ar
ticol de fond în care se arată că în 
ultimul timp S.U.A. își intensifică 
acțiunile militare împotriva R.P.D. 
Coreene. La 15 aprilie ele au săvîr- 
șit o provocare în zona liniei mili
tare de demarcație și, concomitent, 
au trimis un avion spion, înzestrat 
cu aparataj modern, adine în spațiul 
aerian al părții de nord a republi
cii. După cum se știe, acest avion- 
spion a fost interceptat și doborît de 
forțele aeriene ale R.P.D. Coreene.

Această provocare militară, se spu
ne în articol, reprezintă o nouă în
călcare a acordurilor de armistițiu 
în Coreea, un atentat la suveranita
tea R.P.D. Coreene și o nouă pri
mejdie pentru pacea și securitatea 
în Extremul Orient și în Asia.

★

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Richard 
a ținut vineri o conferință de
radiotelevizată, în cursul căreia a 
abordat, printre altele, și problemele 
legate de „activitatea avioanelor de 
recunoaștere în apropierea frontiere
lor coreene".

Referindu-se la doborîrea de că
tre forțele aeriene ale R.P.D. Coree
ne a unui avion-spion american, în
zestrat cu aparatură electronică din 
cea mai perfecționată, Nixon a recu
noscut că „asemenea zboruri s-au 
desfășurat continuu în ultimii 20 de 
ani", iar în anul acesta au fost efec
tuate 190 de astfel de misiuni. In 
pofida primejdiei pe care o implică 
aceste misiuni de spionaj, președin
tele S.U.A. a declarat că „a ordonat 
continuarea acțiunilor de recunoaș
tere, urmînd ca pe viitor avioanele 
care vor participa la asemenea mi
siuni să fie protejate".

Nixon,
Dresă

Protest 
cambodgian 
la O.N.U.

NEW YORK 19 (Agerpres). — Cam- 
bodgia a cerut Națiunilor Unite să 
intervină pentru a determina Statele 
Unite să pună capăt imediat operați
unilor militare pe care le desfășoară 
în teritoriul khmer. Intr-o scrisoare 
adresată președintelui Consiliului 
de Securitate de reprezentantul Cam- 
bodgiel la O.N.U., Huot Sambâth, 
se precizează că echipe militare spe
ciale americane pătrund, la intervale 
regulate, cu elicopterele în spațiul 
aerian al Cambodgiei. „Dacă se ad
mite că armata americană poate în
călca nepedepsită frontierele unei 
țări independente, raporturile in
ternaționale sînt sortite să fie in 
scurt timp dominate prin folosirea 
forței militare, se subliniază în scri
soare. Cambodgia, care a respins tot
deauna hegemonia blocurilor și a a- 
părat dreptul fiecărei națiuni la 
pace, în deplină independență, con
sideră că Națiunile Unite trebuie să 
joace rolul ce le-a fost încredințat 
de cînd această organizație a luat 
ființă și să ceară Statelor Unite să 
pună capăt imediat operațiunilor lor 
militare de pe teritoriul khmer".

★
Agenția de presă a forțelor Pathet 

Lao a făcut cunoscut că Statele 
Unite și administrația militară de la 
Saigon au intensificat bombardamen
tele asupra regiunilor populate din 
Laos. In cursul primelor trei luni 
ale anului, aviația americană a lan
sat în cursul misiunilor de luptă 
sute de mii de bombe cu bile și bom
be incendiare. în urma bombarda
mentelor, 233 de civili au fost uciși 
sau răniți, șl sute de tone de orez 
incendiate.
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