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privind generalizarea experimentării noului sistem

Axiomă ignorată pe șantierele 
unor obiective industriale

V

de salarizare și majorarea salariilor 
în întreprinderile din industria materialelor

Convorbire cu tov. ing. Nicolae LUNGU
secretar al Comitetului județean Olt al P.C.R.

La Slatina șl Corabia, la Balș șl 
în alte localități ale județului Olt 
există de mai mult timp sau au fost 
deschise recent șantiere de inves
tiții. Pe ansamblul județului trebuie 
să se realizeze în acest an un, volum 
de investiții de peste 1 miliard lei, 
din care pentru lucrări de construcții- 
montaje 483 milioane lei.

Deși însemnătatea lor este' eviden
tă, totuși, pînă în prezent, stadiul 
realizării investițiilor nu feste întru 
totul coțgspunzâtor. Din prevederile 
planului anual, în primul trimestru 
s-a realizat 18,66 la sută la total in
vestiții și 18,62 la sută la lucrările 
de construcții montaj. Ce cauze au 
generat această situație și ce măsuri 
se impun aplicate în vederea accele
rării ritmului de execuție ? Iată tema 
convorbirii de față.

— De la început vreau să precizez 
- ne-a spus tov. ing. Nicolae Lungu 

— 'că restanțe serioase au apărut pe 
șantierele care aparțin unor între
prinderi ale Ministerului Industriei 
Construcțiilor, în speță cele care 
construiesc fabrica de zahăr și tăbă- 
căria minerală din Corabia și fabrica 
de osii și boghiuri de.la Balș. Adică, 
aceleași șantiere care încă de la des
chidere ne dau bătaie de cap. In 
acest an, obiectivele respective tre
buie date în exploatare. De fapt, 
acest eveniment trebuia șă âibă loc 
de mai mult timp. Pînă acum, de 
mai multe ori termenele de intrare 
în funcțiune au fost decalate arbi
trar.

Consecințele negative pentru eco
nomia județului sînt bine cunoscute. 
Să luăm, de pildă, două cazuri : în 
1938, în județul Olt nu s-a realizat 
o producție globală de 50 milioane 
lei, din cauză că fabrica de zahăr 
de la Corabia nu a fost dată în ex- 

, ploatare la termenul stabilit. Iar fa- 
br>'h de conserve de la Caracal, pusă 
în incțiune cu provizorate, a produs 
eu mult sub

— în 
prilejul 
aproape 
lâ cele

capacitatea proiectată. 
ultimii ani am avut 
să cunoaștem înde- 

neaiunsurile ce stăruie 
două obiective ale in-

Jurnalismul 
cultural
Eugen BARBU

Cei de dincolo de grădina li
terelor cred că gazetele se fac 
de la sine, fiind adică o alcă
tuire de pagini în suită, înce- 
pînd cu firma și terminînd cu 
Ultimele știri și cu rubrica Di
verse, ca să nu mai vorbim des
pre schimbul de informații de 
la Cumpărări-închirieri, cu a- 
dresa administrației și cu poze ; 
cam așa ar fi arătat o foaie zil
nică după o concepție comună 
ce mai umblă stingheră prin 
capetele unora.

■ Asta să fie jurnalistica, ruda 
săracă a literaturii ce se zbate 
între teritoriul senzaționalului 
și pragul de sus al vocalei de 
aur, sau e numai o prejudeca-

opinii
. .......................................     num
tă ? Istoria gazetăriei cunoaște 
condeieri care au lăsat cafeaua 
fierbinte de pe masa de scris 
pentru temnița rece atunci cînd 

nredințele lor cu ani de 
il nu ar fi deci 
de schimbat a- 
tribună a opi- 

e judecă cele 
uze, cu inteli- 
mnitate și, mai 

sr ipialitate. Și cei
esiunea de avo- 
lui public, între 
tnulți nechemați, 
;oate meseriile, 
edă o înaltă ma- 
racterului, o vie 
i, la care talen- 
asabil.
iau nu, dar așa 
rare înregistrea- 

■de talent, s-ar 
■a să stabilească 

. ) cit a celor care 
ana lor o armă 
lupta împotriva 
calității și a re-

dustriei alimentare. Presa a re
latat despre ele. Dar intervenția 
hotărîtă a factorilor de răs-' 
pundere din cele două minis
tere s-a lăsat mult așteptată. 
Ne-ați putea înfățișa ce defi
ciente se manifestă în mo
mentul de fată pe aceste șan
tiere și pe altele și ce cauze 
le întrețin ?

— Planurile de măsuri întocmite de 
beneficiari și constructori pentru re
cuperarea rămînerilor în urmă nu 
au avut eficiența practică scontată. 
Unii conducători de șantiere se 
plîng că le lipsește forța de muncă, 
în vreme ce tot ei tolerează risipa 
acesteia, absențele nemotivate, con
cediile fără plată și nu se preocupă 
ca muncitorii să lucreze cu producti
vitate sporită și să cîștige corespun
zător randamentului muncii lor. Este 
cazul șantierelor din Corabia, unde 
fondul de timp, și forța de muncă 
au fost utilizate cu rezultate slabe 
în anul trecut, precum și în primul 
trimestru din acest an. De aseme
nea, pe multe din șantierele Trus
tului de construcții Craiova, care are 
în antrepriză construcțiile de locuin
țe gle județului, se acuză lipsa rtiun- 
citorilor. Și aceasta, în timp ce con- ' 
structorii au cîștigat sub salariul 
planificat, iar nivelul productivității 
muncii s-a situat cu 40 la 
sarcina stabilită prin plan.

Deficiențe se constată și 
niul folosirii utilajelor. Pe 
fabricii de produse carbonoase, uzi
nei de prelucrare a aluminiului, fa
bricii de osii și boghiuri, mijloacele 
de transport si utilajele sînt utilizate 
incomplet, o cauză constituind-o și 
starea deplorabilă a drumurilor de 
șantier. Se resimte și lipsa acută a 
unor materiale. Numai aproviziona
rea în cantități insuficiente a mate
rialului lemnos necesar confec
ționării cofrajelor a făcut ca pe 
șantierul fabricii de produse carbo
noase să se înregistreze o restanță 
la lucrări în valoare de circa 600 000 
lei. Pe șantierul uzinei de prelucrare 
a aluminiului lipsesc de mai multă 
vreme cantități însemnate de con
strucții metalice.

Cît privește situația precară a unor 
șantiere de construcții social-cultu- 
rale, semnalăm faptul că consiliile 
populare județean Olt și orășenesc 
Slatina (vicepreședinți de resort D. 
Dobrescu și, respectiv, M. Necșu- 
lescu) au creat mari întîrzieri în 
executarea lucrărilor, întrucît nu au 
pregătit din timp amplasamentele și 
documentația necesară. De pildă, 
doar pentru două blocuri de locuințe 
din 9 s-a predat la termen documen
tația de execuție. Așa se explică 
de ce, acum, în plin sezon de con
strucție. pe unele din aceste șantiere 
se lucrează în ritm de melc și, ca 
urmare, rămînerile în urmă se am
plifică.

sută* sub

în dome- 
șantierele

Convorbire realizată de
Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

(Continuare în pag. a III-a)

- pag. a IV-a)

Deschiderea sesiunii Consiliului
de Ajutor Economic Reciproc

Printr-o hotărîre, Consiliul de 
Miniștri a aprobat generalizarea, cu 
începere de la 1 mai a.c., a experi
mentării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în întreprin
derile din industria materialelor de 
construcții.

Conform prevederilor hotărîrii, sa
lariile muncitorilor, inginerilor, eco
nomiștilor și funcționarilor din a- 
ceastă ramură urmează să fie majo
rate în medie, cu 10,5 la sută ; îm
preună cu majorarea salariilor mici, 
care a avut loc în 1967, se asigură 
pe ansamblu o creștere de 11,5 la 
sută în 1969.

De această majorare a salariilor 
vor beneficia atît colectivele unită
ților producătoare de materiale de 
construcții de sub îndrumarea și con
trolul Ministerului Industriei Con
strucțiilor și a celorlalte ministere, 
cît și cele ale Consiliului popular al 
minicipiului București, în total peste 
63 000 de salariati, ale căror venituri 
anuale vor fi mai mari cu circa 107 
milioane lei, comparativ cu cele rea
lizate înainte de 1 august 1967.

Trecerea la generalizarea experi
mentării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor se face în 
urma cunoașterii rezultatelor obți
nute de cele 7 unități producătoare 
de materiale de construcții, la care 
experimentarea noului sistem de sa
larizare a început de la 1 iulie 1968. 
în aceste întreprinderi indicatorii de 
plan au fost realizați la un 
perior celorlalte unități 
similar.

Salariile muncitorilor și persona
lului tehnic-administrativ din în
treprinderile producătoare de mate
riale de construcții vor fi stabilite 
pe baza principiilor generale ale 
noului sistem de salarizare, a speci
ficului și complexității muncii în di
ferite sectoare în funcție de canti
tatea, calitatea și răspunderea în 
muncă a fiecăruia. Prin includerea 
în salariul tarifar a celei mai mari 
părți din adausurile variabile (premii

de construcții
5

șl acord) ponderea salariului tarifar 
în salariul total al muncitorilor va 
crește de la 76 la circa 93 la sută.

Și lucrătorii din industria mate
rialelor de construcții, la fel ca cei 
din celelalte ramuri industriale în 
care s-a generalizat noul sistem de 
salarizare, vor beneficia de sporuri 
de salarii pentru vechimea neîntre
ruptă în aceeași întreprindere, de 
gratificații anuale pentru depășirea 
prin efort propriu a beneficiilor pla
nificate, precum și de premieri în 
timpul anului pentru rezultate deo
sebite obținute în activitatea lor.

Industria materialelor de construc
ții este a șasea ramură la care s-a 
aprobat generalizarea noului sistem 
de salarizare și majorarea salarii
lor-. Aplicarea noului sistem va crea 
noi condiții pentru a stimula colec
tivele întreprinderilor din această ra
mură în mai buna folosire a capa
cității instalațiilor existente, în 
scopul depășirii producției de ci
ment, cărămizi, prefabricate, mate
riale de izolații, geamuri etc.. în 
creșterea rentabilității și a eficien
ței economice a fiecărei unități. Ea 
va constitui un puternic imbold în 
înfăptuirea prevederilor cincinalului 
privind sporirea producției de mate
riale de construcții, îmbunătățirea 
calității și diversificarea acestora, 
precum și pentru mai buna aprovi
zionare a șantierelor patriei și a 
populației cu astfel de produse. Tot
odată va contribui la permanentiza
rea în mai mare măsură a lucrăto
rilor în această ramură industrială.

Noua hotărîre a Consiliului de Mi
niștri, vine să.confirme din nou con
secvența cu care sînt înfăptuite pre
vederile Hotărîrii Plenarei Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român din octombrie 1967, cu 
privire la îmbunătățirea sistemului 
de salarizare și majorarea salariilor 
și ale celui de-al IX-lea Congres al 
partidului, referitoare la ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor muncii. 

(Agerpres)

nivel su- 
cu profil

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
23 aprilie, Ia Moscova au în
ceput lucrările sesiunii Consiliu
lui de Ajutor Economic Reciproc 
la care participă conducătorii 
partidelor comuniste și muncito
rești și șefii guvernelor_Republi- 
cii Populare Bulgaria, 
Socialiste Cehoslovace, 
Democrate Germane, 
Populare Mongole, 
Populare Polone, Republicii So
cialiste România, Republicii Popu
lare Ungare și Uniunii Republi
cilor Sovietice Socialiste.

Din delegații fac parte:
Din partea Republicii Populare 

Bulgaria — T. Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri (șeful de
legației), S. Todorov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.C.B., T. Țolov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.B., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului 
de Stat al Planificării, S. Dîlbo- 
kov, membru al C.C. al P.C.B., 
șeful secției de plan-finanțe, co
merț și industrie alimentară a C.C. 
al P.C.B., S. Ghiurov, membru al 
C.C. al P.C.B., ambasadorul R. P. 
Bulgaria în U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — G. Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C.C. (șeful 
delegației), O. Cernik, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.C., preșe
dintele Guvernului federal, A. 
Indra, secretar al C.C. al P.C.C., 
F. Hamouz, vicepreședinte al Gu
vernului federal, F. Vlasak, mi
nistrul planificării, V. Koucky, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace în 
U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Democra
te Germane — W. Ulbricht, prim- 
secretar al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Stat (șe
ful delegației), W. Stoph, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri, E. Honecker, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.S.U.G., G. Mittag, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.S.U.G., H. Axen, mem-

Republicii 
Republicii 
Republicii 
Republicii
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La Suplacu de Barcâu (Bihor) se pro
filează instalațiile unei noi rafinării, 

intrată recent în funcfiune

Oa Ca Le Pa P
Monumentul
pe soclu de

înființarea oficiilor pen
tru construirea de locuințe 
proprietate personală s-a 
dovedit a fi o acțiune foar
te oportună și a suscitat 
în rîndul cetățenilor un 
mare interes. Dovada cea 
mai concludentă o consti
tuie numeroasele cereri 
pentru construirea de locu
ințe proprietate personală, 
(cetățenii achitînd fie 
direct întreaga sumă și be
neficiind de prioritate, fie 
folosind credite de la stat). 
Am mai adăuga că la în
ceputul activității lor, ofi
ciile s-au remarcat prin 
oarecare dinamism, solici
tudine, printr-un mod rela
tiv simplu de lucru cu pu
blicul. Ne așteptam ca, 
treptat, aceste atribute să 
devină preponderente în 
activitatea tuturor oficiilor. 
Realitatea însă arată că, 
în unele cazuri, în loc să 
se simplifice, să se scuture 
de orice fel de balast, re-

lațiile dintre cetățeni — o- 
ficii și partenerii acestora 
de lucru s-au complicat 
considerabil în detrimentul 
soluționării prompte a ce
rerilor pentru construirea 
de locuințe proprietate 
personală.

Relatările cetățenilor și 
propriile noastre consta
tări ne îndreptățesc să a- 
firmăm că, în diferite loca
lități, cel investiți cu auto
ritatea de a asigura buna 
funcționare a oficiilor și a 
unităților care construiesc 
locuințe, în loc să procede
ze ca atare, să se afle la 
dispoziția solicitantilor nu 
aplică uneori nici măcar 
prevederile în vigoare, 
unele județe oficiile nu 
încă o situație clară a 
partamentelor pe care 
vor pune în vînzare într-un 
timp dat; se tărăgănează 
foarte mult amplasarea
noilor blocuri sau vile 
proprietate personală; în

în 
au 
a- 
le

formalismului
beton armat

unele cazuri oficiile nu se 
ocupă nici măcar de pu
blicitatea propriei lor ac
tivități. Mai mult, în 
localitățile unde solicită
rile sînt mai numeroase, în 
fața cetățeanului dornic 
să-și cumpere un aparta
ment a fost așezat un hățiș 
de norme birocratice. Pen
tru edificarea cititorului 
vom începe ilustrarea afir
mațiilor de mai sus chiar 
cu acest din urmă aspect.

Cum poți cumpăra o lo
cuință ? Un neavizat ar fi 
tentat să afirme : „foarte 
simplu". Faci o cerere, dai 
bani............. ..
cest 
gur, 
stau _ 
cea de toate zilele. întrucît 
oficiul din București are 
activitatea cea mai impor
tantă din tară (în unele ju
dețe nu există încă aseme
nea oficii) și în același timp 
fiind un fel de „campion

și... intri în casă. A- 
procedeu ar fi, desi- 

ideal, dar iată cum 
lucrurile în practica

al reclamațiilor", ne vom 
opri pentru moment aici, 
într-o primă etapă, omul 
doritor să-și cumpere lo
cuință face o cerere și o 
depune la oficiu. Depune 
în același timp și banii 
(sau o parte din ei) la o 
unitate C.E.C. (aflată în 
incinta O.C.L.P.P.). Primeș
te o chitanță și un număr 
de înregistrare care atestă 
acest lucru. „Cînd credeți 
că o să mă mut în casa 
nouă ?“ întreabă la plecare 
omul. „Așteptați", i se răs
punde. Solicitantul pleacă 
și așteaptă. Cît ? Poate să 
aștepte o lună, două sau 
nouă! De fapt, ce așteaptă? 
Ca oficiul cu care a intrat 
în relație să vestească pe 
cei interesați că „în ziua

Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a V-a)

bru supleant al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.S.U.G., G. 
Weiss, membru supleant al C.C. 
al P.S.U.G., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, G. Schiirer, 
membru al C.C. al P.S.U.G., vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, președintele Comisiei de 
Stat a Planificării, S. Bohm, 
membru al C.C. al P.S.U.G., mi
nistrul finanțelor, R. Luzkendorf, 
ministru plenipotențiar, consilier 
la Ambasada R. D. Germane în 
U.R.S.S.;

Din partea Republicii Populare 
Mongole — J. Țedenbal, prim-se- 
cretar al C.C. al P.P.R.M., preșe
dintele Consiliului de Miniștri (șe
ful delegației), D. Molomjamț, mem
bru al Biroului Politic, secretar al
C. C. al P.P.R.M., D. Gombojav, 
membru al C.C. al P.P.R.M., vice
președinte al Consiliului de Miniștri,
D. Sodnom, membru al C.C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării, 
C. Molom, ministrul finanțelor, N. 
Luvsanciultem, membru al C.C. 
al P.P.R.M., ambasadorul R. P. 
Mongole în U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Populare 
Polone — W. Gomulka, prim-se- 
cretar al C.C. al P.M.U.P. (șeful 
delegației), J. Cyrankiewicz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P., președintele Consiliului 
de Miniștri, B. Jaszczuk, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P., P. Jaroszewicz, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, J. Kulesza, 
membru al C.C. al P.M.U.P., pre
ședintele Comisiei de Stat a Pla
nificării de pe lîngă Consiliul de 
Miniștri, J. Ptasinski, membru al 
C.C. al P.M.U.P., ambasadorul R. P. 
Polone în U.R.S.S.;

Din partea Republicii Socialiste 
România — Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al CC. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat, 
(șeful delegației), Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Miniștri, Maxim Ber- 
ghianu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Comitetului de Stat al 
Planificării, Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Consiliului de Stat, 
președintele Consiliului Economic, 
Gheorghe Rădulescu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., ambasa
dorul României în U.R.S.S.;

Din partea Republicii Populare 
Ungare — J. Kadar, prim-secretar O

al C.C. al P.M.S.U. (șeful delega
ției), J. Fock, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.S.U., pre-, 
ședințele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărănesc, A. Apro, 
membru al Biroului Politic al C C. 
al P.M.S.U., vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Muncitoresc- 
Țărănesc, R. Nyers, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., J. Szipka, membru al 
C.C. al P.M.S.U., ambasadorul R. P. 
Ungare în U.R.S.S.;

Din partea Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste — L. I. Brejnev, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S. 
(șeful delegației), A. N. Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliului 
de Miniștri, A. P. Kirilenko, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., K. F. Katușev, 
secretar al C.C. al P.C.U.S., N. K. 
Baibakov, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
V. A. Kirillin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, M. A. Le- 
seciko, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, K. V. Rusakov, șef 
de secție la C.C. al P.C.U.S.

Cuvîntul de deschidere a sesiu
nii a fost rostit de L. I. Brejnev, 
șeful delegației Uniunii Sovietice, 
secretar general al C.C. al P.C.U.S.

După aprobarea modului de des
fășurare a sesiunii, participanții au 
trecut la discutarea problemelor 
înscrise pe ordinea de zi.

La ședințe au luat cuvîntul A. N, 
Kosîghin, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., W. Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., W. Ul
bricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D.G., J. Kâdâr, prim- 
secretar'ai C.C. al P.M.S.U.

Ședința de dimineață a fost pre
zidată de L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., iar cea 
de după-amiază — de T. Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Bulgaria.

Sesiunea se desfășoară într-o at
mosferă de lucru, tovărășească.

★

La ședințele din 23 aprilie ale 
sesiunii Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc au asistat K. T. 
Mazurov, D. 
Șelepin, G. 
ai Biroului 
P.C.U.S., P. 
Grișin, D. F. 
pleanți ai Biroului Politic al C-C. 
al P.C.U.S., I. V. Kapitonov, M. S. 
Solomențev, secretari ai C.C. al 
P.C.U.S.

S. Poleanski, A. N. 
I. Voronov, menibri 
Politic al C.C. al 
N. Demicev, V. V. 
Ustinov, membri su-

Entuziaștii muncii
patriotice

Cu cttva timp în urmă, Biroul C.C. 
al U.T.C., analizînd rezultatele ob
ținute de organizațiile județene 
U.T.C. în acțiunile de muncă volun- 
tar-patriotică, a hotărît decernarea 
Drapelului organizației fruntașe în 
întrecerea patriotică, a Diplomei de 
onoare a C.C. al U.T.C. unor orga
nizații județene care s-au distins 
printr-o vastă șl rodnică activitate

Telegrame
Excelenței Sale

Dr. NOUREDDIN EL-ATASSI
Șeful Statului Republicii Arabe Siriene

DAMASC
Cu ocazia zilei naționale a Republicii Arabe Siriene, în numele Con

siliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului român și 
al meu personal, adresez Excelenței Voastre felicitări cordiale, împreună 
cu cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de prosperitate 
și progres poporului sirian prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc Excelenței Voastre, în numele poporului și guvernului 
Republicii Arabe Siriene, precum și în numele meu personal pentru 
amabilul mesaj pe care mi l-ați adresat cu prilejul sărbătorii națio
nale a țării mele;

Mă folosesc de acest prilej pentru a transmite Excelenței Voastre șl 
poporului român cele mai bune urări de fericire și prosperitate.

DR. NOUREDDIN EL-ATASSI 
șeful Statului 

Republicii Arabe Siriene

desfășurată în anul care a trecut. 
Totodată, s-au stabilit obiectivele 
întrecerii patriotice pentru acest an. 
Toate acestea sînt o confirmare a 
faptului că acțiunile voluntar-patrio- 
tice constituie o tradiție remarcabilă 
a organizațiilor U.T.C., a tineretului, 
o modalitate concretă de participare 
la opera zde edificare a construcției 
socialiste, de sprijinire a eforturilor 
destinate dezvoltării industriei și a- 
griculturii, înfrumusețării orașelor și 
satelor patriei. Mobilizați de organi
zațiile U.T.C., tinerii sînt prezent! pe 
numeroase șantiere ale muncii vo- 
luntar-patriotice din întreaga tară. 
Spiritul de responsabilitate pentru 
îndeplinirea exemplară a sarcinilor 
ce le revin este dovedit de tineri nu 
numai la locul de muncă, ci și în ac
tivitățile patriotice inițiate de orga
nizația U.T.C. Anul trecut, de pildă. 
Pe cele peste 500 de șantiere națio
nale și locale ale tineretului, precum 
și la alte obiective mai importante, 
contribuția tineretului s-a materiali
zat în economii de circa 400 mili
oane lei. Un succint tur de orizont 
asupra _ faptelor pe care aceste cifre 
le înmănunchează : au fost colectate 
349 350 tone metale vechi, s-au îm
pădurit aproape 4 000 hectare, au 
fost plantați o jumătate milion de 
plopi etc., tinerii aducîndu-și, în ace
lași timp, o contribuție valoroasă la 
redarea în circuitul agricol a supra
feței de peste 3 000 hectare, la ame
najarea pentru irigații a 28 500 hec
tare și întreținerea izlazurilor și 
pășunilor naturale pe o suprafață de 
peste 345 000 hectare.

însuflețite de Chemarea C.C. al 
U.T.C. adresată tuturor tinerilor pa
triei pentru întîmpinarea sărbăto
rească a unui sfert de veac de la 
eliberarea României de sub jugul 
fascist — chemare în cadrul că
reia un loc important îl ocupă ac
țiunile de muncă voluntar-patrioti- 
că, — organizațiile U.T.C. din în
treaga tară și-au stabilit obiective 
Si sarcini mobilizatoare, au luat 
măsuri ca participarea tinerilor să 
se materializeze în realizări pe po
triva posibilităților și entuziasmului

(Continuare în pag. a V-a)



| PAGINA 2 SCINTEIA - joi 24 aprilie 1969

Obiectivul fundamente!

consolidarea econo

mică a cooperativelor

agricole
un 

petic de pămînt, pentru ca 
o 

Pantelimon,

Desigur, pulsul cotidian 
al acestei așezări, care cu
prinde, între hotarele ei, 
aproape 4 400 de cetățeni, 
mai bine de 21 000 de hec
tare teren arabil, cinci co
operative agricole de pro
ducție puternice, multilate
ral dezvoltate, precum și 
un număr considerabil de 
așezăminte social-culturale: 
școli, magazine, dispensare, 
cămine culturale ș.a.m.d., 
imprimă activității comite
tului comunal de partid un 
caracter de evidentă com
plexitate. Centrul de greu
tate al acesteia îl constituie 
economia agrară a comunei, 
cooperativele agricole, pro
blemele consolidării lor. Se 
poate afirma că aici, Ia 
Pantelimon, indicația dată 
de tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu la Plenara Con
siliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție, potrivit căreia 
„munca de partid la sate 
nu poate să aibă alt țel de- 
cît realizarea sarcinilor de 
producție în cooperative și 
în întreprinderile de stat", 
este aplicată cu consecven
tă de comitetul comunal de 
partid.

Ilustrarea cea mai con
vingătoare a eficienței mun
cii de partid o constituie și 
aici progresele importante 
pe care le înregistrează 
cooperativele agricole din 
comună, forța economică în 
continuă creștere a acesto
ra. ceea ce, practic, înseam
nă producții mai mari, o 
participare mai substanția
lă la satisfacerea necesită
ților economiei naționale, 
venituri sporite pentru fie
care unitate, deci și pen
tru cooperatori. Faptul că, 
în condițiile climatice ne
favorabile ale anului 1968, 
producțiile la principalele 
culturi și specii de animale 
au fost depășite, efectivele 
au înregistrat o creștere 
sensibilă, obligațiile asuma
te prin contract au fost de
pășite, reușindu-se să se 
vîndă statului cantități a- 
preciabile de produse agri
cole — 4 590 tone de grîu, 
aproape tot atîta porumb, 
peste 58 000 kg de lînă, sute 
de tone de carne etc. — că 
averea obștească a crescut 
simțitor atingînd, în fiecare 
cooperativă, valori înalte
— la Nistorești — 6 800 000 
de lei. la Pantelimon — a- 
proape 10 milioane ș.a.m.d.
— iar valoarea zilei-mun- 
că a depășit peste tot suma 
de 30 de Iei constituie 
cel mai bun certificat pen
tru activitatea rodnică des
fășurată de comuniști, de 
întreaga masă a cooperato
rilor.

Considerăm de o deose
bită importanță faptul că 
munca de partid, cu în
treg arsenalul de mijloace 
folosite, a reușit să contri
buie la creșterea spiritului 
de răspundere și la parti
ciparea largă la muncă a 
membrilor cooperatori. „In 
campanie oamenii nu-și 
mai măsoară timpul în ore 
din zi sau noapte, ci în cît 
au însămîntat, în unități 
de muncă" — ni s-a spus. 
Este sugestiv de arătat că 
la C.A-.P. Pantelimon, de 
exemplu, ca de altfel și în 
celelalte cooperative din 
comună, doar 28 de coope
ratori nu și-au realizat anul 
trecut minimul obligatoriu 
de 260 de zile-muncă ' sta
bilit de adunarea generală 
și aceasta, în genere, din 
motive obiective. Oamenii 
au înțeles aici că belșugul 
nu cade din cer, că și-1 fac 
ei cu brațele.

In aceste rezultate econo
mice ca și în cele pe planul 
dezvoltării conștiinței so
cialiste este încorporată 
munca de zi cu zi a orga
nizațiilor de partid din co
operativele agricole de pro
ducție. a membrilor comite
tului comunal de partid. 
Membrii biroului acestuia 
merg des în cooperativele 
de a căror îndrumare răs
pund, discută cu membrii 
de partid și cu ceilalți coo
peratori despre problemele 
care îi frămîntă, ajută or
ganizațiile de bază să le 
soluționeze, să ia poziție 
fermă împotriva lipsurilor, 
să declanșeze inițiative va
loroase.

Iată un exemplu. Avînd 
în vedere condițiile deose
bite ale acestei primăveri, 
întîrzierea apreciabilă cu 
care animalele vor fi scoa
se la pășunat, biroul comi
tetului județean de partid a 
indicat unităților agricole 
constănțene să gospodăreas
că cu cea mai mare aten
ție stocurile de furaje e- 
xistente. Cunoscînd bine 
problemele fiecăreia dintre 
cele cinci cooperative din 
comună, dînd dovadă de 
orientare și spirit de iniția
tivă, comitetul comunal de 
partid a indicat comisiei 
economice și conducerilor 
cooperativelor agricole, 
înainte chiar de a afla de 
sarcina trasată de biroul 
județean de partid, să cal
culeze exact rezerva de 
furaje existentă, să stabi
lească asemenea rații pen
tru animale si să ia astfel 
de măsuri de evitare a risi
pei, îneît furajele să ajun
gă pînă la noua recoltă.

Așa se face că la începu
tul lunii februarie, aduna

rea generală a organizației 
de partid din C.A.P. Pante- 
limon a .dezbătut modul 
cum sînt furajate și îngri
jite cele 400 de bovine, 5 000 
de oi și aproximativ 10 000 
de păsări proprietate ob
ștească. Lucrările interioare 
de amenajare a halei de 
păsări erau întîrziate. unii 
ciobani făceau risipă de 
paie, o parte din fînul des
tinat oilor era „economisit" 

■ spre a putea fi dus la unii 
acasă ; pentru a avea cai 
mai frumoși, conducătorii 
de atelaje se „împrumutau"

Incadrîndu-se în ansamblul de măsuri stabilite de partid 
pentru a asigura perfecționarea fermelor de conducere a vieții 
economice și sociale, constituirea, acum aproape un an, în 
urma reorganizării teriferial-administrative a țării, a noilor 
comitete comunale de partid a creat un cadru organizatoric 
propice pentru soluționarea multiplelor probleme pe care le 
ridică dezvoltarea satului socialist. în lunile care au trecut, 
viața a demonstrat pe deplin oportunitatea acestei măsuri, via
bilitatea noii ferme organizatorice.

Cum muncesc noile comitete ? Ce preocupări stau în 
centrul atenției lor ? însemnările de față își propun să reliefe
ze principalele preocupări înscrise în agenda de lucru a 
Comitetului comunal de partid Pantelimon, județul Constanța, 
experiența acestuia.

DE PARTID

din patului de porumb al 
cooperativei etc. Critica 
severă a organizației de 
partid, măsurile stabilite, 
ajutorul acordat consiliului 
de conducere pentru a le 
aplica au avut efect.

Acordînd atenția cuvenită 
problemelor curente, de 
campanie, care prezintă o 
importantă hotărîtoare pen
tru producție, comitetul 
comunal de partid urmă
rește îmbinarea lor cu pro
blemele care vizează dez
voltarea în perspectivă a 
cooperativelor agricole, re
zolvarea unor chestiuni e- 
sențiale pentru bunul mers 
al treburilor obștești. Fo
losirea rațională a pămîn- 
tului, dezvoltarea zootehni
ei si creșterea producției 
animaliere, apărarea și spo
rirea averii obștești, utili
zarea judicioasă a forței de 
muncă din cooperative au

Campania de primă

vară, examen al capa

citații organizatorice

a comuniștilor

Sînt cunoscute capriciile 
acestei primăveri. Si aici, la 
Pantelimon, timpul _ rece, 
umed a întîrziat ieșirea 
în cîmp. „Or, noi avem atîta 
teren arabil, cît într-un 
județ de deal, ne-a spus, în 
glumă, tov. Ștefan Palan, 
inginer la C.A.P. Panteli
mon, membru în biroul co
mitetului comunal de par
tid. Pentru a contracara 
efectele vremii capricioase 
trebuia să asigurăm ca încă 
din primul moment campa
nia „să meargă ceas", nici 
o clipă bună de lucru să 
nu fie irosită. Astăzi, după 
cum se vede din desfășura
rea campaniei, îndeplini
rea acestei cerințe extrem 
de importante pentru soar
ta recoltei este asigurată. 
Altfel stăteau lucrurile în 
urmă cu cîteva săptămîni. 
Ce se întîmplase? Mergînd 
în cooperative, discutînd cu 
oamenii, am stabilit că în 
unele locuri, cu toate mă
surile luate, ba lipseau se
mințe, ba anumite mașini 
nu erau puse la punct, ba

constituit teme ale unor 
• ample dezbateri în biroul 

comitetului comunal de 
partid, ale unor măsuri efi
ciente, care, treptat-treptat 
își pun amprenta asupra e- 
conomiei cooperativelor a- 
gricole. Este sugestiv în a- 
ceastă privință modul cum 
s-a căutat rezolvarea uneia 
dintre problemele căreia 
conducerea partidului îi a- 
cordă o atenție deosebită, 
și anume folosirea intensivă 
a pămintului.

în zilele cînd am fost la 
Pantelimon, ziarul „Dobro- 
gea nouă" lansase chema
rea ca organizațiile de par
tid, consiliile de conducere 
din toate unitățile agricole 
constănțene să mobilizeze 
pe cooperatori, pe toți lo
cuitorii satelor, astfel îneît 
în această primăvară să nu 
rămînă nefolosit nici

fiecare curte să devină 
grădină. La 
de-a lungul anilor, se ini- 
țiaseră un șir de acțiuni în 
acest sens : au fost desfiin
țate drumurile inutile, alte
le au fost îngustate la 
strictul necesar, s-a căutat 
ca terenul existent în va
tra satului să fie folosit, ca ...
loturi personale, de către ne că totul merge ca pe 
cooperatori, astfel îneît să 
se economisească pămîntul 
arabil din cîmp etc.

Totuși, după publicarea 
chemării, reacția organiza-

ției comunale de partid a 
fost promptă. „Ziarul ex
primă, dă glas sarcinilor 
trasate de comitetul jude
țean de partid — ne spunea 
tov. Alexandru Siloci, se
cretarul comitetului comu
nal de partid. Așadar, che
marea lansată reprezintă o 
indicație clară, o sarcină pe 
care sîntem datori s-o re
zolvăm fără a aștepta alte 
indicații suplimentare. Con
cret ce vom face ? Imediat 
vom mobiliza membrii bi
roului și ai comisiei econo
mice, birourile organizații
lor de bază și consiliile de 
conducere pentru a depista 
toate rezervele de sporire 
a terenului arabil ce ne-au 
rămas — drumuri, curți, să 
se are pînă la 
grajdului etc. — precum si 
mijloace prin care putem 
să le punem de îndată în 
valoare".

„temelia"

îngrășămintele nu erau 
toate împrăștiate. în a- 
ceste condiții, membrii co
misiei economice au primit 
sarerina să verifice de ur
gență, amănunțit. în fiecare 
unitate, stadiul pregătirilor 
pentru campania de primă
vară astfel ca pe această 
bază să rezulte clar ce 
trebuie să întreprindem 
spre a fi pregătiți pentru 
ieșirea în cîmp. N-am să 
insist asupra constatărilor 
și măsurilor întreprinse, fi
indcă nu acesta este lucrul 
esențial. Important este că 
acțiunea ne-a permis ca în 
scurt timp să punem lucru
rile la punct iar la declan
șarea campaniei ca și pe 
parcursul ei să evităm orice 
fel de „surprize" 
ne-ar fi stînjenit".

Asemenea exemple 
monstrează nu numai 
sfera de cuprindere a 
blemelor abordate devine 
tot mai largă, că forța de 
mobilizare a comitetului 
sporește necontenit, influ- 
ențînd producția, ci și un 

care

de- 
că 

pro-

alt aspect, la fel de impor
tant, care merită reținut. 
Este vorba de faptul că 
membrii biroului comitetu
lui comunal de partid în
țeleg tot mai bine că nu 
trebuie să aștepte să fie 
trași de mînecă de către 
organele județene, pen
tru a întreprinde ceva. A-' 
cest spirit de muncă se 
răsfrînge favorabil și în 
relațiile de muncă comi
tet comunal-organizații de 
partid. Așa cum subliniau 
mulți dintre interlocutorii 
noștri, biroul nu caută să 
se substituie organizațiilor 
de bază sau consiliilor de 
conducere din cooperative, 
să le dubleze, să exercite 
o tutelă măruntă, făcînd 
treaba președinților, a bri
gadierilor. El militează 
pentru creșterea simțului 
de răspundere și inițiativă 
al acestora, pentru înde
plinirea exemplară de către 
ei a sarcinilor, întrucît, la 
urma urmei, biroul numără 
doar 7 oameni, în vreme 
ce aceia care sînt puși să 
conducă direct, nemijlocit 
producția, să muncească în 
cooperative se numără cu 
sutele.

Evident, nu se poate spu-
roate. Important este însă 
că asemenea metode de 
muncă își fac loc cu tot 
mai multă vigoare în viața 
organizației de partid din

care cer 
încordată. Și mai 
lucru : examenul 
edificator al ma- 
al spiritului de

comună. La Pantelimon, în 
actuala campanie de pri
măvară este de executat 
un volum mare de lucrări, 
într-un timp foarte scurt, 
în aceste zile de muncă in
tensă organizațiile de par
tid au sentimentul că se 
află într-o „sesiune de exa
mene" exigente 
o muncă 
știu un 
cel mai 
turității, 
inițiativă și de organizare 
se dă în condiții exceptio-

■ nale.
Mobilizînd toate forțele 

pentru recolta acestui an. 
comitetul comunal de par
tid ține seama atît de re
zultatele de ansamblu din 
anii trecuți, cu care pe bună 
dreptate localnicii se mîn- 
dresc, cît și de faptul că a- 
cestea relevă diferențe sub
stanțiale, de la o unitate la 
alta. Exemplul oferit de 
cultura grîului care, în ca
drul comunei, ocupă supra
fețe foarte mari, este cel 
mai sugestiv. în ansamblu, 
pe comună, recolta a ajuns 
Ia 2 534 kg la hectar, fată 
de 2 300 kg cît fusese pla
nificat. Ea putea fi însă 
și mai bună. O dovedește 
faptul că în timp ce coo
perativele agricole din 
Runcu și Pantelimonu de 
Jos au realizat 3 140 kg și. 
respectiv, 2 860 kg de grîu 
la hectar, alte unități, cum 
este C.A.P. Pantelimon, au 
obținut, în medie la hectar, 
doar 2 445 kg. Asemenea 
diferențe se semnalează și 
la celelalte culturi, precum 
și în sectorul zootehnic.

Trecerea „examenului" 
de care aminteam cu „note" 
cît mai mari de către 
toate cooperativele agri
cole din comună în sensul 
valorificării superioare, de 
către fiecare cooperativă, a 
condițiilor concrete locale, 
preluării experienței uni
tăților fruntașe, iată unul 
din obiectivele principale 
urmărite de comitetul co
munal de partid. Biroul, 
comisia economică au și 
întreprins anumite acțiuni 
în acest sens. A fost orga
nizată o largă întrajuto
rare între cooperative — 
cu mijloace de transport, 

'utilaje, mașini agricole, 
oameni — pentru ca peste 
tot campania să se înca
dreze în termenele optime.

Rezultatele măsurilor i- 
nițiate sînt vizibile : cam
pania agricolă de primăva
ră se desfășoară în ca
dența cerută. Totodată, la 
Vulturu, Pantelimon, Run
cu și Nistorești s-au în- 

fiînțat noi îngrășătorii de 
taurine ori au fost extinse 
cele existente, astfel îneît 
față de 1968, numărul ani
malelor îngrășate și livrate 
statului va spori cu circa 
1 700. Unitățile care întru
nesc condiții vor crește în 
acest an un număr mult 
mai mare de păsări decît 
în 1968.

Fapt este însă că cu 
toate aceste rezultate pozi
tive, problemele economice 
esențiale de ansamblu ale 
cooperativelor agricole din 
comună sînt uneori abor
date la un nivel nesatisfă
cător.

Activitatea comisiei eco
nomice nu este întotdeauna 
orientată spre problemele 
majore ale cooperativelor 
agricole — actuale sau de 
perspectivă — cum ar fi 
eficiența investițiilor, con
sumul de zile-muncă pe u- 
nitatea de produs, reduce
rea cheltuielilor de pro
ducție ș.a. — consacrîn- 
du-se, uneori, mult timp 
și energie unor aspecte se
cundare. Alături de obiec
tive cu adevărat importan
te, în planul de muncă pe 
trimestrul unu a.c. al a- 
cestei comisii am întîlnit, 
de exemplu, și teme ca : 
„în sectorul hortiviticol se 
va urmări să se treacă de 
îndată la tăiatul viței de 
vie și însămînțarea legume

lor conform planului 
„Comisia va lua măsuri 
pentru executarea lucrări
lor de pregătire a unui pat 
germinativ". Acestea să fie 
problemele cu care trebuie 
să se ocupe comisia eco
nomică ? Oare, preluînd a- 
tribuții care revin în mod 
firesc consiliilor de con
ducere din cooperative mai 
pot fi tratate corespunză
tor problemele majore ale 
cooperativelor, care să dea 
comitetului comunal de 
partid o viziune de ansam
blu asupra agriculturii co
munei ?

Discutînd cu tovarășii

Dinamism

tență în conducerea

treburilor obștești

Comuna, ca unitate de 
bază a împărțirii teritorial- 
administrative a țării, con
centrează într-un singur 
mănunchi o mare varietate 
de probleme economice, so
ciale, culturale, deseori cu 
particularități specifice fie
cărei localități. Pe unii, un 
asemenea „nomenclator" de 
sarcini îi copleșește și nu
mai că-i auzi: „Cum să mă 
mai împart ? De care pro
blemă să mă apuc prima 
dată ?“... La Pantelimon, 
atît la comitetul comunal de 
partid, cît și la consiliul 
popular oamenii nu par 
a se lăsa copleșiți de 
„cîte au de făcut". A fost 
realizată parcă o înțelegere 
tacită cu obligații recipro
ce între consiliul popular 
comunal și cetățeni. Primul 
să fie receptiv la solicitările 
oamenilor, la problemele 
comunei, iar aceștia să răs
pundă ca o singură ființă 
la chemarea de a înfăptui 
ceea ce și-au pus în gînd.

La dezvoltarea acestei 
stări de spirit a contribuit 
chemarea la întrecere pe 
care Consiliul popular al 
comunei Pantelimon a a- 
dresat-o, în ianuarie, consi
liilor populare comunale, 
tuturor cetățenilor din sa
tele 
S-a 
unui 
satul 
a trei secții de prestări de

județului Constanta, 
prevăzut amenajarea 
magazin alimentar în 
Vulturu și înființarea

Ion Cîurea, președintele 
C.A.P. Nistorești, Gheorghe 
Leca, secretarul organiza
ției de partid, și Iosif Toa- 
der, brigadier, în aceeași 
cooperativă, ing. Ion Lup- 
șor, președintele C.A.P. 
Runcu, și Ion Croitoru, se
cretarul organizației de 
bază, i-am întrebat dacă 
n-ar fi necesar ca pe plan 
comunal să se organizeze 
diferite schimburi de expe
riență referitoare la spori
rea producției animaliere, 
dezvoltarea culturii cerea
lelor în condițiile locale, 
întărirea democrației coo
peratiste și altele, care să 
permită unităților din co
mună să preia una de la 
alta ceea ce este valoros ? 
în toate cazurile, răspun
sul a fost afirmativ. în plus 
ne-au fost furnizate, pe loc, 
chiar 
crete 
țiuni.

La
se spunea, există o expe
riență bună în îngrășarea 
tineretului taurin, în 
schimb la Runcu, adică la 
numai 6 km, această acti
vitate este abia la început. 
Cine să declanșeze o ase
menea confruntare de ex
periență dacă nu comitetul 
comunal de partid ?

Fără a minimaliza acțiu
nile valoroase, întreprinse 
pînă acum de comitetul co-

și anumite teme con- 
pentru asemenea ac-

C.A.P. Nistoreștî, n!

as

munal de partid și de co
misia lui economică, se cu
vine să remarcăm faptul că 
în programul de lucru al 
acesteia din urmă trebuie 
să-și găsească mai mult loc 
analizarea aprofundată — 
nu constatativă, așa cum se 
mai întîmplă uneori în pre
zent — a fenomenelor eco
nomice care să conducă la 
soluții bine fundamentate, 
la o eficientă ridicată a 
muncii atît în fiecare coo
perativă în parte cît și 
pe ansamblul agriculturii 
cooperatiste a comunei.

și compe

servicii în satele aparținînd 
comunei ? S-a prevăzut și 
s-a și realizat. S-a prevă
zut construcția de trotua
re ? încă pe timp de iarnă 
au început lucrările și o 
parte din ele sînt de acum 
terminate. S-a prevăzut 
construcția și darea în fo
losință a unei case de naș
tere si lucrările sînt în toi.

Obiectivele întrecerii sînt 
multe. Dar chiar și în a- 
fara lor sînt rezolvate pro
blemele ce apar pe par
curs : se dă o deosebită im
portanță aprovizionării ma
gazinelor care se găsesc în 
locuri îndepărtate, greu ac
cesibile ; la Nicolcești a 
fost înființat un internat 
pentru elevii din satul Că- 
lugăreni, scutindu-i de dru
muri zilnice lungi și gre
le (măsură care s-a și re
flectat imediat în rezultate
le la învățătură).

Un asemenea bilanț de 
realizări obținute într-un 
răstimp scurt î-ar face pe 
unii să dea semne de mul
țumire de sine. La Pante
limon munca politică a cul
tivat însă un sentiment de 
„nemulțumire" fată de re
zultatele obținute, aspirîn- 
du-se mereu la altele mai 
mari.

Ne-am referit înadins mai 
puțin la activitatea comite
tului comunal de partid pri
vind aceste aspecte nu pen

tru că el a stat în expecta
tivă — comuniștii sînt și 
de această dată în primele 
rînduri ale acțiunilor — ci 
pentru că în acest caz el 
și-a propus să determine 
antrenarea în coordonarea 
acțiunilor a factorilor res
ponsabili, a deputaților, in
stituțiilor, unităților econo
mice, creșterea răspunderii 
directe a acestora pentru 
felul cum își îndeplinesc 
propriile angajamente.

în acest context nu este 
greu de găsit explicația fap
tului că. de curînd. biroul 
comitetului comunal de 
partid a adus unele corec
tive planului său de mun
că : în locul unei ședințe 
de birou programate inițial 
în luna iunie, în care urma 
să se analizeze desfășurarea 
întrecerii și măsurile ce tre
buie luate pentru impulsio
narea ei în continuare, s-a 
decis să organizeze o dez
batere largă, într-o plenară 
a comitetului comunal de 
partid, imediat ce lucrările 
din campania de primăvară 
vor fi încheiate.

în condițiile competen
țelor sporite, ale atribuții
lor lărgite cu care au fost 
investite comitetele comu
nale de partid, ca organis
me politice care cunosc cel 
mai bine problemele co
munei, condițiile locale, lor 

le revin mari răspunderi în 
rezolvarea sarcinilor puse 
de partid la sate. Acesta 
sarcini — cum ne spuneau 
tovarășii Alexandru Siloci 
și Gheorghe Frîncu, preșe
dintele comitetului execu
tiv al consiliului popular 
al comunei — pot fi rezol
vate la nivelul cerințelor 
actuale, numai dacă se lu
crează cu inițiativă, opera
tiv, dacă este combătută 
pasivitatea unora care, spre 
a-și asigura un trai liniștit, 
nu mișcă un deget pînă nu 
se consideră „acoperiți" cu 
indicații și instrucțiuni.

Fără a-și concentra acti
vitatea în exclusivitate la 
centrul comunei — cum se 
întîmplă pe alocuri — ast
fel ca satele să se soco
tească „copii vitregi" ai 
reședinței din comună, a- 
vînd o viziune atît în de
taliu cît și cuprinzătoare 
asupra multilateralelor as
pecte ale vieții comunei, e- 
vitînd să lucreze pe apu
cate, comitetul comunal de 
partid poate distinge mai 
bine aspectele esențiale, de 
interes major. Intervenind 
pentru soluționarea lor. 
La Pantelimon el a inițiat 
acțiuni de într-ajutorare 
între cooperativele agricole 
din sate, între cetățenii a- 
cestora, a intervenit in re
zolvarea unor probleme de 
interes general, economice, 
sociale, edilitar-gospodă- 
rești.

în cadrul acțiunii de va
lorificare a fiecărui petic 
de pămînt, ca și pentru un 
aspect cît mai urban al lo
calităților, comitetul de 
partid și consiliul popular 
au chemat cetățenii satelor 
să planteze în acest an cel 
puțin 5 000 pomi fructiferi, 
să-și cultive cu legume 
fiecare bucată de pămînt 
din curți, din jurul caselor. 
„Ce producții s-ar putea 
obține dacă fiecare gospo
dărie ar dispune de apă în
destulătoare pentru a-și 
uda aceste culturi !" — dis
cutau adesea oamenii.

Sesizînd această necesi
tate. ca și interesul cetățe
nilor pentru rezolvarea ei, 
comitetul de partid a indi
cat consiliului popular co
munal să și-o înscrie ca un 
obiectiv în cadrul întrece
rii ce se desfășoară între 
comunele județului. în du
cerea pînă la capăt a unei 
asemenea acțiuni de am
ploare au fost interconec
tate interesele cooperative
lor agricole de producție 
din satele Nistoreștî și 
Runcu — preocupate să-și 
asigure alimentarea cu apă 

a sectorului lor zootehnic 
— ca și ale cetățenilor din 
aceste sate.

Astăzi, satul Runcu ara
tă ca un adevărat șantier ; 
s-au efectuat săpături pe 
mai mulți kilometri, con
ductele sînt înșirate pe 
străzi. în acest an fiecare 
gospodărie din satele Run
cu și Nistoreștî își va avea 
robinetul cu apă potabilă 
în curte sau în casă.

Sau alt exemplu. Tocmai 
In zilele cînd am fost Ia 
Pantelimon, tovarășii din 
biroul comitetului comunal 
de partid își propuseseră 
să studieze și o altă proble
mă : „N-ar fi avantajos să 
mutăm centrul de colec
tare a laptelui de la Vul
turu la Runcu, sat care este 
în centrul comunei ? Mă
sura s-ar justifica pentru 
că pe de-o parte se reduc 
cheltuielile de transport — 
se spunea aici. Apoi unită
țile agricole din Runcu și 
Nistoreștî au sectoare zoo-

Propulsor al inițiativei

și spiritului creator
•r

Așadar, pe agenda de lu
cru a comitetului de partid 
sînt prevăzute sarcini din 
cele mai complexe legate 
de înflorirea agriculturii, 
prosperitatea comunei, ridi
carea nivelului muncii de 
partid. Pretutindeni viața 
impune însă să crească exi
gența.

Pornind tocmai de la a- 
ceastă necesitate, devenită 
o condiție a progresului, bi
roul comitetului județean 
de partid a cerut ca peste 
tot, dar mai cu seamă la 
sate, să se întreprindă mă
suri stăruitoare, pentru 
continua ridicare a nivelu
lui de cultură generală a 
maselor, îndeosebi al ca
drelor din agricultură. Este, 
firește, o sarcină complexă 
de durată. De curînd biroul 
comitetului comunal de 
partid a infirmat hotărîrea 
unei organizații de bază 
privind primirea în partid 
a unui cooperator, între al
tele și pentru că solicitan
tul nu avea o pregătire co
respunzătoare. Și în dome
niul pregătirii de cultură 
generală a cadrelor care 
au munci de răspundere în 
C.A.P. lucrurile nu pot da 
motive de liniște. Coopera
tivele sînt unități puternice 
care au de gospodărit fon
duri de multe milioane de 
lei. Eforturile, strădaniile 
unor cadre, apreciate pen
tru hărnicia și spiritul 
de răspundere cu care mun
cesc, cum este cazul preșe
dintelui șl contabilului-șef 
al C.A.P. Pantelimon, al 
■secretarului Organizației de 
bază de la C.A.P. Nisto- 
rești, a numeroși brigadieri 
și șefi de echipe, sînt dimi
nuate de faptul că nu- au 
studiile necesare.

Ce e de făcut în fața u- 
nei asemenea „moșteniri" 7 
Secretarul comitetului co
munal de partid ne-a vor
bit despre faptul că unii au 
și completat cereri pentru 
înscrierea la cursurile fără 
frecventă ale școlii de 
8 ani. Din cîte ni s-a spus 
au fost completate 28 de a- 
semenea cereri.

— 28 de cereri ?... Puțin, 
chiar foarte puțin ni se 
pare față de nevoile reale.

„Acesta-i doar începutul" 
— ne spun tovarășii 
Gh. Frîncu și Bog
dan Nedelescu, locțiitorul 
secretarului comitetului co
munal de partid. Pentru 
dezvoltarea și coordonarea 
acțiunii a fost conceput un 
plan de perspectivă. Iar 
spre edificare ni se arată 
un paragraf din planul de 
muncă al comitetului co
munal de partid. „Va fi 
intensificată munca politi- 
co-educativă de masă în 
rîndul tuturor cetățenilor 
comunei care nu au 7 clase, 
pentru a se înscrie la 
cursurile fără frecvență".

Dar iată încă un element 
care ne reține atenția. Pen
tru ca acțiunea să-și atingă 
realmente scopul, să fie 
prevenite fenomenele de 
formalism și goana doar 
după certificate, biroul co
mitetului comunal va ana
liza felul în care cadrele 
didactice și alți intelectuali 
din comună sprijină aceas
tă acțiune.

★

Constituirea comitetului 
comunal de partid și apli
carea, cu cîteva luni în 
urmă, a noii structuri orga
nizatorice au creat cadrul 
favorabil desfășurării mun
cii de partid la un nivel 
superior, corespunzător e- 
xigențelor actuale. Ca ur
mare a acestor măsuri au 
crescut simțitor forța și 
capacitatea de mobilizare 
a organizațiilor de partid, 
competența lor, se mani
festă spirit de inițiativă și 
mobilitate în soluționarea 
complexelor aspecte ale 
vieții economice și sociale 
a comunei. Din cele 19 or
ganizații de bază, cîte exis
tau înainte, cu 7—12 mem
bri de partid fiecare, .au fost 
constituite 8 organizații 
puternice, in ale căror bi
rouri au fost aleși comu
niști cu experiență și auto
ritate.

Ne-a interesat în ce mă
sură sînt valorificate a- 
vantajele create de noua 
structură organizatorică. 
„Am început cu 
mele referitoare 
tivarea atitudinii 
de muncă avînd, _ ,
în vedere toate aspectele 
care decurg din ea" — ne 
spune tov. A. Siloci.

Tematica ședințelor de 
comitet și a adunărilor ge
nerale reflectă preocuparea 
pentru ridicarea exigentei 
față de calitățile membri
lor de partid, respectarea 

proble- 
la cul- 
nol fată 
desigur,

tehnice ; să folosim gospo
dărește, la îngrășătorii, cele 
peste 3 000 1 de produse se
cundare ce rezultă zilnic 
din prelucrarea laptelui și 
să nu le mai aruncăm"...

Pornind de la conside
rentul că la nivelul birou
lui comitetului comunal de 
partid există o viziune de 
ansamblu asupra vieții co
munei, experiența arată cît 
de important este ca în 
desfășurarea acțiunilor să 
se aibă în vedere toate 
satele componente ale co
munei, toate organizațiile 
de bază. Aceasta dă o di
mensiune, o forță sporită 
întregii activități. Iată, deci, 
cum prin acțiuni judicios 
concepute și coordonate, 
prin manifestarea inițiati
vei, comitetul comunal de 
partid intervine în proble
mele „cheie" ale comunei, 
declanșează acțiuni eficien
te, își exercită rolul con
ducător asupra întregii vieți 
a satului.

democrației interne de par- < 
tid și a democrației coope- < 
ratiste, întărirea disciplinei ■ ț 
de partid, creșterea spiritu- < 
lui de răspundere pentru j 
apărarea și dezvoltarea a- , 
verii obștești. în majorita- , 
tea lor, materialele supuse ' 
dezbaterii comuniștilor se ’ 
disting prin conciziune, sta- < 
bilirea precisă a obiective- < 
lor urmărite, combativita- < 
te în abordarea lor. (

Ar fi greșit să se con- < 
sitlere însă că aici ele- < 
meniul principal al mun- j 
cii de partid l-ar constitui J 
ședințele ; dimpotrivă, esto j 
important de subliniat că J 
ea se desfășoară perma- ] 
nent în intervalul dintre 
adunări. După cum se știe. \ 
autoritatea organizației de t 
partid, ecoul în mase al « 
chemărilor ei depind în- J 
tr-un înalt grad de exem- / 
piui personal al membrilor J 
de partid. Tocmai de aceea 1 
s-a încetățenit practica de j 
a se analiza periodic felul J 
în care aceștia își îndepli- < 
nesc sarcinile. Relevînd a- ț 
tenția ce se acordă exem- < 
plului personal al comuniș- / 
tilor, trebuie, arătat că în > 
cadrul discuțiilor din adu- ? 
nările generale se trece ’ 
în mod firesc de la con- ' 
siderații generale, de prin-j, ’ 
cipiu, la felul cum unii t 
membri de partid își înde- c 
plinesc sarcinile încredin- f 
țațe în consiliul de condu- ? 
cere al C.A.P., în comisia 5 
de revizie a cooperativei, j 
în comisia de judecată, în ? 
conducerea organizațiilor J 
de masă.Au fost astfel se- . □ 

‘ ver criticați cei care pară- S 
sesc locurile de muncă mai \ 
grele tînjind după altele u- \ 
șoare, bine remunerate. Al- C 
teori, au fost criticați aspru r 
membri de partid care z 
nu-și realizează minimul de / 
zile-muncă stabilit. 3

Pentru ca nici o pată să j 
nu știrbească prestigiul j 
moral al comuniștilor, orga- X 
nizațiile de partid iau po- C 
zitie fermă împotriva ori- C 
cărei încălcări a statu- f 
tului C.A.P. Sancțiuni se-Aîf? 
vere pe linie de partid șf 
administrative au fost lua- / 
te la C.A.P. Vulturu îmf- > 
potriva unui brigadier și a X 
altor doi cooperatori care \ 
au încălcat disciplina mun- V 
cii și nu și-au îndeplinit < 
îndatoririle privind apăra- r 
rea proprietății coopera- ? 
tiste. /

Citind aceste cîteva e- i 
xemple dintre atîtea altele \ 
ce se pot da. trebuie ară- \ 
tat că în stilul muncii co- \ 
mitetului comunal de par- \ 
tid. ca si al birourilor or- Z 
ganizațiilor de bază, mai Z 
dăinuie unele tendințe spre > 
formalism. Există, se pare, / 
o predilecție pentru pla- > 
nuri de muncă lungi. în- S 
cărcate cu cît mai multe C 
prevederi. Experiența ara- C 
tă însă că este mai bine Z 
să se stabilească sarcini Z 
mai puține, dar concrete si Z 
esențiale, pentru perioada > 
dată, concentrîndu-se efor- S 
turile pentru îndeplinirea $ 
lor 'în termen, în loc de a / 
risipi forțele obținîndu-se > 
rezultate minime. ' \

Subliniind caracterul \ 
concret, operativ al mun- C 
cii de partid la Pante- c 
limon, vom adăuga că Z 
atît comitetul comunal de Z 
partid, cît și biroul său își Z 
concentrează, în această / 
perioadă „de vîrf" a lu- J 
crărilor agricole, toată ac- S 
tivitatea spre ’mpulsiona- \ 
rea însămînțărilor și desfă- \ 
șurarea lor în bune condi- Z 
ții, după planul stabilit; ' Z 
tovarășii de aici au părăsit Z 
sediul, au renunțat la ședin- Z 
țe, se află mereu pe ogoare, Z 
între cooperatori și mecani- j 
zatori, desfășoară, în înțe- S 
leșul deplin al cuvîntului, \ 
o muncă de mobilizare, C 
vie, cu oamenii. Z

Ar fi. fără îndoială, de Z 
consemnat numeroase alte Z 
aspecte ale stilului muncii Z 
comitetului comunal de Z 
partid. Experiența lui se s 
află într-un continuu pro- S 
ces de perfecționare și se C 
verifică prin rezultatele < 
obținute în dezvoltarea e- C 
conomică, în ridicarea ni- Z 
velului de conștiință a ma- Z 
selor, în edificarea socia- Z 
listă a satului. Așa cum am Z 
constatat la fata locului, > 
certitudinea îndeplinirii a- > 
cestor obiective ne-o dă \ 
munca comuniștilor, a ce- \ 
tățenilor comunei, munca Z 
comitetului comunal de Z 
partid, care acționează Z 
cu energie și inițiali- / 
vă, pun suflet și pa- > 
siune în eforturile lor 1 
pentru înfăptuirea politicii y 
partidului la sate. C
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Cind întregul 
colectiv acționează

ca un singur om
La uzina „Tehnofrig" din 

Cluj se fabrică utilaje teh
nologice pentru industria 
alimentară și a frigului, 

' care sînt solicitate pe piața 
•internă și se exportă în 
j 18 țări. însuși planul din 
! acest an reflectă faptul că 
: produsele uzinei noastre 
' Eînt’ tot mai mult cerute 
de beneficiari. Pe primul 
trimestru, comparativ cu 

iaceeași perioadă din anul 
itrecut, s-a prevăzut o creș- 
f.tere de 12,7 la sută la pro- 
j'ducția globală și de peste 
•20 la sută la producția mar- 
«fă. Deși substanțial majora
re, sarcinile de plan au fost 
îndeplinite și depășite, iar 
colectivul uzinei și-a res
pectat obligațiile față de 
beneficiarii interni și cei 
externi. La producția 
marfă vtndută și încasată, 
bunăoară, s-a realizat un 
spor de peste 1,6 milioane 
Iei. Productivitatea muncii 
a crescut și ea într-un ritm 
superior prevederilor. An
gajamentele corespunză
toare primelor trei luni, 
luate în cinstea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării 
tării noastre, au fost și ele 
depășite. Deci, un buchet 
de rezultate care atestă 
munca avintată a harnicu
lui colectiv al întreprinde
rii. hotărîrea sa fermă de 
a realiza în condiții exem- 
plare sarcinile economice 

. ’ care îi revin în cadrul pla
nului de stat pe 1969.

Rezultatele amintite nu 
au apărut de la sine, fără 
eforturi și 
acest an am 
țin pregătiți 
cauză că în 
trimestrului 
trecut ne-am 
atenția asupra 
planului, neglijînd într-o 
măsură pregătirea fa
bricației pentru luna ia
nuarie a.c. Apoi, tocmai 
în prima lună a trebuit să 
reașezăm normarea muncii 
pe baze tehnico-științifice, 
acțiune care a antrenat în
tregul nostru corp tehnic. 
Nu a fost o treabă oare
care, ci o activitate care a 
consumat un vpium foarte 
mare de muncă. Era vorba 
de studierea operațiilor la 
180 de produse cu peste 
90 000 de repere, de echi- 

1 ' parea lor cu SDV-uri. Pînă 
. la urmă, prin dozarea for
țelor colectivului și organi
zarea judicioasă a produc
ției și a muncii, am reușit 
ca în februarie să intrăm 
în ritmul normal de lu
cru. Sarcinile de plan — 
mult sporite — au început 
■să fie îndeplinite sistema
tic, decadă cu decadă.

La baza acestor rezultate 
stau măsurile luate de con
ducerea uzinei pentru or
ganizarea superioară a pro
ducției și a muncii. în acest 
context, toate mașinile u- 
nelte de la liniile de fa
bricație 1 și 3 și cele de 
Ia liniile 4 și 7 au fost 
reașezate într-un flux nou, 
perfecționat, în ordinea o- 
perațiilor, ținîndu-se seama 
de necesitatea ca piesele 
®ă parcurgă un drum cît 
mai scurt posibil de la o 
fază la alta. De asemenea, 
în sectorul 1, la turnătorie 
și cazangerie, am reampla- 
,'sat utilajele potrivit noi
lor programe de fabricație. 
Tot aici au fost regrupate 
formațiile de muncă, s-au 
delimitat riguros compe
tențele și răspunderile, pu- 
■nîndu-se capăt stării de 
lucruri negative dinainte, 
cînd fiecare făcea de toate.

O asemenea organizare a 
producției și a muncii a

presupus, totodată, întări
rea asistentei tehnice la fie
care loc de muncă. Și a- 
ceasta din mai multe mo
tive. Au fost cazuri, mai 
ales în luna ianuarie, cînd 
unii muncitori nu au pu
tut îndeplini normele cu 
motivare tehnică. Dar nu 
pentru că ele ar fi fost 
exagerate, ci din cauză că 
operațiile și mișcările nu 
erau cele mai corecte. Pre
zența specialiștilor a făcut 
ca aceste deficiențe să fie 
înlăturate pe loc, fără a 
mai fi nevoie de „referate 
și rapoarte", de vize și a- 
probări de principiu. La 
produsele noi, sau cele 
care nu s-au fabricat de

Din experiența 
uzinei „Tehno

frig"-Cluj

străduințe. In 
intrat mai pu
și aceasta din 
ultima lună a 
IV din anul 

concentrat 
realizării

mult, asistența tehnică a 
tost dublată cu cea a pro
iectantului și tehnologului. 
Eventualele nepotriviri se 
soluționează imediat. în 
orice caz, asigurarea asis
tenței tehnice direct la lo
cul de muncă va continua 
să stea și pe viitor în aten
ția noastră, întrucît s-a 
dovedit a fi deosebit de 
utilă, mai ales pentru ridi
carea calitativă a muncii.

Disciplină tehnologică și 
a muncii sînt elemente im
portante în realizarea unei 
producții continuu sporite 
și de complexitatea celei 
din uzina noastră. Iată de 
ce comitetul de direcție a 
stabilit criterii precise pen
tru întărirea disciplinei de 
plan pe toate treptele pro
cesului de fabricație, înce- 
pînd cu lansarea produc
ției și pînă la realizarea ei 
practică. împotriva celor 
care încalcă repetat dis
ciplina muncii se apli
că normele în vigoare. 
Toate aceste măsuri au 
fost primite favorabil de 
marea masă de muncitori, 
ingineri și tehnicieni, hotă- 
rîți să muncească cu spor, 
să-și consacre toate forțele 
realizării planului și anga
jamentelor.

Că ne aflăm pe drumul 
cel bun, pe drumul înaltei 
eficiențe economice, o do
vedește și următorul fapt. 
Recent, colectivul uzinei a 
fost felicitat de forul tute
lar și organizațiile de co
merț exterior pentru modul 
exemplar în care și-a în
deplinit planul la export 
în primul trimestru. Un 
asemenea gest ne-a în
suflețit și a contribuit la 
consolidarea climatului de 
muncă rodnică, avîrftată. 
In loc de 200 tone utilaje 
tehnologice pentru indus
tria alimentară și a frigu
lui, noi am livrat la export 
230 de tone, adică 35,5 la 
sută din planul anual. Li
vrările s-au făcut ritmic, 
începînd cu prima lună din 
noul an. Este remarcabilă 
exigența colectivului uzi
nei, consacrată îndeplinirii 
riguroase a sarcinilor ce ne 
revin la export, afirmării 
tot mai largi a țării noastre 
pe planul schimburilor e- 
conomice internaționale.

Ar fi poate de prisos să 
spun că nu ne vom opri la 
rezultatele obținute. Reali
zările sînt bune, dar nu 
maxime. Economia națio
nală contează pe uzina

„Tehnofrig". Iată un în
demn și o sarcină, iată ce 
dinamizează forțele crea
toare ale uzinei, capacita
tea întregului colectiv. Prin 
finalizarea unor studii de 
organizare științifică a pro
ducției șl a muncii se vor 
cîștiga noi poziții în creș
terea eficienței economice. 
Ele vizează, în continuare, 
ridicarea indicilor de utili
zare a mașinilor-unelte, îm
bunătățirea calității pro
ducției și reducerea cheltu
ielilor materiale, în special 
a consumului de metal.

In mod deosebit, ne pre
ocupă îndeplinirea riguroa
să a planului la toate sor
timentele prevăzute și ri
dicarea performanțelor lor 
în exploatare. De ase
menea, și soluționarea 
problemei turnătoriei. In 
uzină a fost creat un sec
tor mecanic de mare capa
citate, iar turnătoria a ră
mas în urmă, atît din punc
tul de vedere al capacității 
de producție, cît și al nive
lului de dotare tehnică. U- 
nele repere le realizăm, în 
prezent, prin cooperarea 
cu uzinele „Vulcan" și din 
Bocșa. Dar acestea își aleg 
repere mai simple, iar cele 
complexe le 
mijloace 
aici, un 
rebuturi 
ta te 
Nu ne îndoim 
chestiuni vor căpăta — cu 
sprijinul ministerului -- 
o soluționare realistă. 
Aceeași încredere o avem 
în capacitatea forului nostru 
de resort și în domeniul 
aprovizionării cu materii 
prime și materiale, a unor 
piese forjate necesare rea
lizării separatoarelor de 
lapte și instalațiilor de 
pasteurizare.

Ca un singur om, între
gul colectiv al uzinei acțio
nează în scopul realizării 
planului și angajamentelor. 
Trimestrul II a marcat un 
și mai mare avînt în ac
tivitatea economică a între
prinderii. Pe două decade 
din aprilie, planul a fost 
realizat, atît la producția 
globală cît și la producția 
marfă. Există condiții pen
tru obținerea, în continuare, 
a unor rezultate și mai 
bune.

turnăm cu 
rudimentare. De 

procent ridicat de 
și piese de cali- 

necorespunzătoare. 
că aceste

ZIUA, CA SI NOAPTEA, 
FIECARE ORĂ SĂ SPOREASCĂ

SEMĂNATE CU PORUMB!

„Ce aduni 
cu o mină, 
nu risipi 

cu cealaltă!“
întrucît timpul optim în care se poate face 

semănatul culturilor agricole de primăvară se 
reduce de Ia o zi la alta, ritmul de lucru în 
cîmp trebuie accelerat la maximum. Pentru a- 
ceasta este deosebit de important ca tractoarele 
și alte utilaje să fie folosite cu randament sporit, 
muncindu-se la cîmp din zori și pînă seara tîr- 
ziu. iar acolo unde s-a organizat schimbul doi, 
să se facă, în timpul nopții, pregătirea terenului.

Faptul că în multe cooperative agricole însă
mînțările și celelalte lucrări agricole de sezon 
sînt avansate, se explică tocmai prin folosirea 
din plin a timpului bun de lucru în cîmp. In 
județul Mehedinți, de exemplu, deși ș-a muncit 
în condiții climatice destul de grele, unele c,oo- 
perative agricole, cum sînt cele din satele Au
rora, Ostrovul Mare, Scăpău, au însămînțat 
peste 50 la sută din suprafețele planificate să 
fie cultivate cu porumb. Printre unitățile frun
tașe se află și cooperativa agricolă din Salcea, 
care a terminat la vreme semănatul culturilor 
din prima epocă, iar acum însămînțează porum
bul pe cele 1 200 ha prevăzute.

In județul Vaslui, dacă săptămîna trecută nu 
s-a putut ara și însămînța decît sporadic, dato
rită timpului instabil, începînd de. luni ritmul de 
lucru a sporit de la o zi Ia alta. Din situația cen
tralizată la direcția agricolă județeană rezultă 
că, în cursul zilei de marți, s-au arat 4 500 ha și 
s-au semănat alte peste 2 500 ha. Miercuri, față de 
ziua precedentă, suprafețele pregătite și însămîn- 
țate aproape s-au triplat. Ca urmare, numeroase 
cooperative agricole, printre care cele din Coz- 
mești, Codăești, Tanacu, Solești, Costești, Tîrzii, 
Banca și altele, au terminat de semănat floarea- 
soaielui. La fermele Isaia și Rîșești ale întreprin
derii agricole de stat Huși, la cooperativele agri
cole Corni, Oltenești, Solești și altele a început 
și semănatul porumbului. Aceste rezultate se da- 
toresc bunei organizări a muncii și folosirii din 
plin atît a mijloacelor mecanizate, cît și a ate
lajelor. La cooperativa agricolă din Solești, de 
exemplu, în cursul zilelor de luni și marți, trac
toriștii au luat toate tarlalele la rînd pînă au 
găsit porțiuni bune de arat.

Pare nefiresc, acum, cînd lucrările agricole 
sînt atît de întîrziate, să nu se folosească din 
plin ziua de muncă la cîmp, să se constate de
fecțiuni în funcționarea tractoarelor și a altor 
utilaje agricole. Și totuși, asemenea situații le 
întîlnesc destul de frecvent. Raidul întreprins 
în județul Mehedinți a scos în evidență faptul 
că, în unele unități, tractoarele și mașinile agri
cole sînt scoase încă .tîrziu la cîmp, se pierde 
mult timp cu remedierile ce trebuie făcute. în 
dimineața' zilei de 22 apritfe, la secția ’de meca
nizare nr. 12 a I.M.A. Filia'și, ce deservește coo
perativa agricolă Butoiești, din cele 12 tractoare 
numai unul plecase la semănat. De altfel, cu o 
zi înainte se însămînțaseră doar 20 ha cu po
rumb. Cum se explică acest lucru ? Nu sînt 
destule terenuri pe care să se poată lucra ? „Nu 
poate fi vorba de așa ceva — ne-a spus tov. 
Iulică Badea, președintele cooperativei. Terenul 
este zvîntat, dar tractoriștii pornesc cam tîrziu 
la lucru". Realitatea este că și membrii consi
liului de conducere al cooperativei agricole din 
Butoiești nu sînt mai harnici decît tractoriștii. 
Deși soarele se ridicase mult pe cer, nici pre-

ședințele și nici brigadierii nu sosiseră la sediul 
secției de mecanizare.

Foarte puțin s-a semănat în unitățile deservi
te de întreprinderea pentru mecanizarea agri
culturii Strehaia. Pînă la 21 aprilie s-au însă- 
mînțat cu porumb numai 290 ha din cele 5 417 
ha prevăzute. „Terenul a fost și este îneă umed" 
— ne spune ing. Gheorghe Măciucă, directorul 
întreprinderii. Este adevărat că în partea de 
nord a județului, unde-și desfășoară activitatea 
această întreprindere de mecanizare, terenurile 
grele s-au zvîntat mai anevoie. Totuși, la sec
ția a 5-a de la cooperativa Tîmna, situată mai 
la sud, am găsit 5 tractoare care, pînă la ora 8 
dimineața, nu ieșiseră încă la lucru. Tov. Ion 
Ciobanu, inginerul cooperativei din Tîmna, ne-a 
spus : „Foarte multe greutăți întîmpinăm, în a- 
ceastă primăvară, din partea tractoriștilor care 
nu-și îndeplinesc cu conștiinciozitate obligațiile 
ce le revin. Nu au căutat să folosească din plin 
timpul bun de lucru. De aceea, sîntem rămași 
în urmă cu însămînțările". Cînd am sosit la se
diul secției, tractoriștii se chinuiau să pornească 
tractoarele care, după cite se vede, nu au fost 
reparate cum trebuie. Si în alte cooperative 
agricole din județ nu sînt folosite toate forțele 
și mijloacele de lucru. Din această cauză, la 
Vrata, Braniște, Burila Mare, Gruia, Balta 
Verde etc. nu s-au însămînțat decît suprafețe 
foarte mici cu porumb. Această situație nu este 
deloc întîmplătoare. Consiliile de conducere din 
cooperativele agricole respective nu se preocupă 
cu destulă răspundere de organizarea muncii, 
„în săptămîna trecută — ne-a spus ing. Mihai 
Constantinescu, din cadrul Direcției agricole ju
dețene Mehedinți — în multe1 zile bune de lu
cru s-a stat degeaba". In loc să ia măsuri de 
impulsionare a lucrărilor, direcția agricolă s-a 
mulțumit să constate asemenea situații.

Și în județul Vaslui au apărut neajunsuri în 
folosirea mijloacelor de lucru. La cooperativa 
agricolă Costești, pe la orele 13, la sediul secției 
I.M.A. se aflau toate cele 25 de tractoare. Șeful 
secției, Ninu Vasile, spunea că terenul ar fi 
moale. Dar numai el singur fusese la cîmp. Pre
ședintele cooperativei, Gheorghe Spînache, sus
ținea același lucru. La Insistențele instructorului 
județean de partid, tov. Alexandru Ene, s-a mers 
la fața locului și s-a început pregătirea terenu
lui .Ca dovadă că se .putea lucra, pînă seara, s-au 
și discuit peste 100 ha. Defecțiuni în organizarea 
muncii au fost semnalate și la cooperativa agri
colă din Albești, Miercuri pe la orele 8,15, o se
mănătoare nu începuse lucrul deoarece nu sosi- 
seră cooperatorii. De asemenea, :în satul Corni, 
tractoristul Ion Ciubotaru a așteptat vreo două 
ore ca să fie adusă sămînța. Asemenea situații 
pot fi întîlnite și în cooperativele agricole Deleni, 
Epureni, Negrești, Oșești, Dodești, Vindirei etc.

întrucît timpul este foarte înaintat, se impune 
ca organele locale de partid și de stat să ia mă
suri corespunzătoare în vederea impulsionării 
lucrărilor. Trebuie combătută tendința de a nu 
se folosi toate forțele, de a se pierde timpul pre
țios care a mai rămas din această campanie.

Manole CORCACI
T. NISTOR

maxi- 
randa-

Ing. Andrei HALMAGYI 
directorul uzinei 
„Tehnofrig" din Cluj

întreprinderea integrata de lînâ Constanja. Aspect din secjia preparație ringuri (Foto : Gh. Vințilă)

(Urmare din pag. I)

— După cite observăm, o 
mare răspundere pentru situa
ția existentă o poartă chiar 
titularii de investiții. Concret 
si la obiect, cum au conlucrat 
ei cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor, cu organele lo
cale în vederea lichidării ne
ajunsurilor și grăbirii punerii 
in funcțiune a noilor obiective 
și capacități de producție ?

— Au colaborat destul de slab și 
și-au făcut concesii reciproce. După 
cum spuneam, în județul nostru, cel 
mai mare volum de investiții îl au 
de executat întreprinderile Minis
terului Industriei Construcțiilor. Tov. 
Apostol Chiriță, adjunct al minis
trului, nu o dată a venit pe șantie
rele de la Corabia, dar o serie de 
țprobleme au rămas nesoluționate. 
Mai buna aprovizionare cu mate
riale de construcții și utilaje sau a- 
ducerea pe șantiere a unor cadre 
calificate, cu un dezvoltat simț al 
răspunderii, au rămas tot în raza 
promisiunilor. La fel procedează și 
conducerile unor organizații de con
strucții din subordinea acestui mi
nister : directorul întreprinderii 6 
construcții-montaje Craiova, direc
torul Trustului 2 de instalații Bucu
rești (cu șantiere în județul Olt), care 
la toate analizele noastre „ne ono
rează" doar cu prezenta sau cu an
gajamente formale.

De neînțeles este că titularii de 
Investiții se complac în această stare 
de compromis. Cum a procedat Mi
nisterul Industriei Alimentare, res
pectiv tov. I. Plîngu, secretar gene
ral în acest minister 7 A aprobat

•
și raportat în luna martie a.c. darea 
în funcțiune a fabricii de brînză 
de la Slatina pe bază de provizo
rate. Aici nu sînt terminate încă 
instalația de frig pentru produse 
proaspete și cea de-a doua linie de 
pasteurizare. In plus, unele utilaje 
(agregatul de scos unt și o mașină 
de ambalat), deși prezentau defec
țiuni, la, aducerea pe șantier, au fost 
totuși montate. Consecința: fabrica 
mai mult stă decît funcționează. La 
fel de arbitrar este și procedeul con

nu a depus încă lista completă a 
utilajelor — corespunzător studiului 
tehnico-economic — din care cauză 
beneficiarul nu poate să contracteze 
aparatajele electrice de care are ne
voie la realizarea investiției. Iar 
Trustul de construcții Argeș nu nu
mai că a tărăgănat nejustificat lu
crările la o serie de obiective sociai- 
culturale (localurile policlinicii și 
poștei de la Slatina), dar parțial le-a 
executat și în condiții calitative ne
corespunzătoare. Desigur, nu vom

Desigur, în ultimul timp, am întărit 
controlul organelor și organizațiilor 
de partid și l-am orientat spre res
pectarea termenelor replanificate de 
dare în exploatare a obiectivelor (în
deosebi, la fabrica de zahăr și tă
băcăria minerală). Accentul contro
lului cade și pe livrarea ritmică a 
utilajelor de către furnizori, crearea 
condițiilor necesare aducerii lor pe 
șantiere și urgentării montajului. 
Trăgînd învățămintele cuvenite din 
neajunsurile de pînă acum, s-a sta

A MINARE A 
ÎNSEAMNĂ PAGUBĂ

ducerii Ministerului Industriei U- 
șoare. Oltul este un județ nou și 
nu dispune de cadre de specialiști, 
mai ales ingineri. Deși cunoaște acest 
lucru, ministerul respectiv nu s-a 
îngrijit să le asigure. Mai mult, sub 
semnătura unui adjunct al minis
trului, ne-a trimis o adresă prin care 
ne face cunoscut că nouă ne revine 
ca sarcină să recrutăm specialiști 
pentru tăbăcăria minerală de Ia 
Corabia, unitate ce urmează să intre 
în curînd în funcțiune.

Nu își îndeplinește obligațiile în 
mod riguros nici IPROMET din 
București. Pentru fabrica de produse 
carbonoase din Slatina, acest institut

permite ca acest trust de construcții 
să-și ridice drepturile bănești pînă 
nu va remedia toate defectele pri
vind calitatea unor lucrări.

— Organele locale de partid 
și de stat cunoșteau aceste ne
ajunsuri și cauzele lor. De ce 
nu au intervenit în vederea în
lăturării lor 1 Ce vor între
prinde imediat pentru impul
sionarea lucrărilor și creșterea 
răspunderii față de realizarea 
planului de investiții ?

— Am contat prea mult pe cuvîn- 
tul delegaților ministerelor amintite.

bilit ca membrii biroului comitetu
lui județean de partid să urmărească 
pas cu pas mersul lucrărilor pe fie
care șantier și să fie prezenți la 
recepția fiecărui obiectiv industrial 
și social-cultural, pentru a se evita 
compromisurile și eventualele provi
zorate. Colective ale comitetului ju
dețean de partid au fost trimise pe 
teren, cu sarcina de a contribui la 
întărirea și dezvoltarea organizații
lor de partid de la șantierele noi și 
din întreprinderile ce urmează să 
intre în funcțiune. Activiștii comisiei 
economice urmăresc soluționarea 
operativă a neajunsurilor la fața 
locului, acolo undo se realizea

ză investițiile, printre care cele 
legate de recrutarea cadrelor și pre
gătirea condițiilor tehnico-organiza- 
torice necesare bunului mers al ac
tivității acestor întreprinderi. Con
vingerea noastră este că toate aces
te măsuri vor duce la rezultatele 
scontate, numai dacă ministerele 
titulare de investiții și Ministerul 
Industriei Construcțiilor vor în
țelege, în acest al 12-lea ceas, să-și 
îndeplinească sarcinile ce le revin 
pentru grăbirea ritmului lucrărilor 
și finalizarea neîntîrziată a noilor 
obiective și capacități de producție.

★

Este greu de justificat starea de 
lucruri existentă pe unele șantiere 
ale județului Olt, dacă ținem seama 
că termenele de punere în funcțiune 
a unor unități industriale nu au fost 
respectate și, de aceea, au fost re
planificate. Pierderile pentru eco
nomia națională sînt evidente. Și 
totuși, unii membri ai conducerii 
ministerelor industriei construcțiilor, 
industriei ușoare și alimentare s-au 
complăcut în situația de a le tolera, 
nu intervin energic în scopul 
creșterii răspunderii față de soarta 
investițiilor respective. Cîtă vreme 
promisiunile și incertitudinea vor 
plana asupra șantierelor județului, 
este puțin probabil că neajunsurile 
vor fi înlăturate, că noile obiective 
industriale vor da producție în cel 
mai scurt timp. Este stringent nece
sar cg Comitetul județean Olt al 
P.C.R. să acționeze cu hotărîre pen
tru redresarea rapidă a situațiilor 
critice, pentru realizarea în cele 
mai bune condiții a planului de in
vestiții pe acest an.

Iată proverbul care sintetizează 
rațiunea rîndurilor ce urmează, pre
cum și unul din imperativele de 
stringentă actualitate și însemnătate 
în acțiunea de organizare științifică 
a producției și a muncii.

Se știe că, în prezent, majoritatea 
întreprinderilor industriale, mari 
sau mici, din fiecare ramură a pro
ducției materiale, sînt adînc angre
nate în vasta muncă de descoperire 
și valorificare a rezervelor și posi
bilităților interne, capabile să deter
mine, în final, o propulsare a rezul
tatelor economice spre cotele înalte 
ale eficienței. Sub rigorile acțiunii 
de organizare științifică a producției 
și a muncii se efectuează ample și 
rodnice studii, analize temeinice 
ale situației concr.ete din întreprin
deri, în vederea depistării și înlătu
rării unor neajunsuri ale mecanis
mului producției, instaurării unui 
spirit de înaltă responsabilitate în 
gospodărirea și conducerea unități
lor productive, pentru ca timpul de 
lucru, potențialul tehnic și forța de 
muncă să fie uti
lizate cu 
mum de 
ment.

„Electroputere"- 
Craiova și „Elec- 
țro-Banat" — Ti
mișoara, „Tracto
rul" din Brașov 
și întreprinderea 
textilă „Dacia"- 
București, fabrica 
de ulei „Ardelea
na" din Cărei și 
C.I.L. Reghin sînt 
numai cîteva din 
unitățile indus
triale în care, în 
acest an, maturi
tatea și gîndirea 
tehnică și econo
mică, capacitatea 
colectivelor de specialiști s-au a- 
firmat din plin în 
organizare științifică 
ției și a muncii, 
ti va, 
sulul, 
mării 
tentei 
legate 
nulul.
trecerea socialistă.
elaborarea și aplicarea în practică a 
unor valoroase studii ce vizează 
perfecționarea fluxurilor de fabri
cație, raționalizarea transporturilor 
interne, îmbunătățirea normării 
muncii — în aceste întreprinderi s-a 
înscris pe primul plan și lupta ho- 
tărîtă împotriva risipei, indiferent 
de natura ei. în acest fel, eficienta 
finală, generală a studiilor de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii a dobîndit strălucirea valo
rică maximă, prin sporurile de mili
oane de lei la producție, prin benefi
ciile suplimentare care s-au trans
ferat integral, fără să fie diminuate, 
în acumulări la bugetul statului.

întrebările firești : ce spor efectiv 
de eficientă s-a obținut prin finali
zarea în practică a studiilor și mă
surilor de organizare științifică a 
producției și a muncii și cum ați 
păstrat pozițiile cîștigate în acest 
domeniu ? — ne-au adus în filele
bloc-notesului răspunsuri dintre cele 
mai exacte și documentate. Răspun
suri directe, sincere, dezbrăcate de 
haina festivismului, a raportărilor 
de „paradă", bilantiere. Din cerce
tarea lor am desprins că sporirea 
eficienței economice nu se poate 
asigura explorînd șî perfecționînd 
doar anumite laturi sau sec
toare ale producției, de obicei, re
zervele interne cele mai evidente, 
cunoscute, cu rolul limitat de a 
normaliza anumite situații critice, 
de a lichida anumite anomalii. Prac
tica întreprinderilor amintite dove
dește că nivelul eficacității produc
ției poate crește continuu și în ritm 
vioi numai cînd — în paralel cu va
lorificarea resurselor și posibilități
lor „vizibile" — se investighează 
straturile mai adinei ale activității 
economico-financiare, capabile să ge
nereze o dinamizare a productivității 
muncii, a beneficiilor și rentabili
tății.

Ca atare, apar cu totul anacronice 
ipostazele de sclerozare a spiritului 
inventiv din unele întreprinderi în 
care, la umbra rezultatelor pozitive 
consemnate la un moment dat, sînt 
tolerate o serie de deficiente orga
nizatorice. abateri de la disciplina 
în muncă sau cea tehnologică, mani
festări de superficialitate care dimi
nuează roadele aplicării măsurilor 
de organizare științifică sau chiar le 
anihilează. Altfel spus, efectele stu
diilor elaborate și fructificate au 
destinația bizară de a compensa ri
sipa, de a astupa gura lacomă a 
pierderilor. Iată, pe scurt, asemenea 
cazuri, depistate de investigațiile 
noastre.

Anul trecut, uzina „Unlo" Satu 
Mare a obtinut prin finalizarea stu
diilor de organizare științifică a 
producției și a muncii beneficii su
plimentare de 2 milioane lei. In a- 
cest an, după cum arată calculele 
aproximative, se contează pe o efi
cientă de 1,2 milioane lei, care ur
mează să se transforme în acumu
lări. Beneficiile din anul trecut nu 
au intrat în buzunarul statului, ci 
au fost anihilate de cheltuielile ne- 
economicoase, de pierderile efective 
înregistrate la prețul de cost, care 
au însumat tot două milioane lei. 
Să ne oprim și la o altă situație, în- 
tîlnită în întreprinderi din județul 
Constanța. Dacă în aceste întreprin
deri imobilizările bănești generate 
de suprastocare ar fi fost lichidate 
și «tocurile respective se consumau 
în circuitul productiv, în anul 
trecut se putea realiza un vo
lum de produse în valoare de 
peste 200 milioane lei, cu bene
ficii de aproape 15 milioane lei. A- 
ceste efecte economice depășesc cu

ÎNSEMNĂRI despre 
EFICACITATEA UNOR 

STUDII DE ORGANIZARE 
SUPERIOARĂ 

A PRODUCȚIEI 
Șl A MUNCII

mult eficiența tuturor măsurilor de 
organizare științifică aplicate în 
unitățile industriale ale județului. 
De neînțeles este că nici în primul 
trimestru nu s-au observat schim
bări radicale în lichidarea imobili
zărilor. în fine, la Uzina de piese 
auto Colibași, Combinatul de celu
loză și hîrtie Brăila, Fabrica de con
serve Tulcea, pierderile din rebutu
rile vizibile și clare, sau în forme 
deghizate — bombaje, brac — depă
șesc cu regularitate eficiența ce se 
obține prin organizarea superioară a 
producției și a muncii.

Există oare vreo rațiune a 
„coexistenței" eficientei cu risipa ? 
Să fie risipa în aceste întreprinderi 
robinetul prin care se scurg econo
miile generate de o acțiune de mare 
însemnătate, cum este organizarea 
științifică ? Ar fi nedrept să 
afirmăm că în unele din uni
tățile amintite nu s-a făcut cîte 
ceva pentru punerea la punct a 
mecanismului producției — s-a trecut 
la modernizarea și completarea zes

trei tehnice, s-au 
perfecționat une
le fluxuri de fa
bricație, obținîn- 
du-se rezultate 
certe. Dar, cum se 
spune, adesea nu 
s-a văzut pădurea 
din cauza copaci
lor. S-au scăpat 
de sub control 
factorii care mai 
întrețin indiscipli
na în muncă sau 
tehnologică, pro
vizoratele în a- 
provizionare și 
în conducerea 
producției. Pe o 
microbază organi
zatorică deficitară 
s-a încercat dez

voltarea unei acțiuni de mare 
amploare economică, fără a se 
înlătura neajunsurile amintite. Nu 
întîmplător, pe acest fond de indisci
plină, neglijentă și risipă se de-

acțiunea de 
a produc- 

în care iniția- 
acest „argint viu" al progre- puua, negujema și risipa se ae- 
a găsit terenul propice afirr'-'" monetizează înăăși esența acțiunii die 

organizare superioară a producției și 
a muncii.

Se știe ce importanță are pentru 
creșterea productivității muncii fo
losirea cu valoare maximă în pro
ducție a timpului de lucru. în aceas
tă privință, comitetele de direcție au 
îndatorirea de a interveni cu hotă
rîre pentru a impune respectarea cu 
strictețe a programului de lucru, de 
a nu îngădui irosirea unei părți din 
timpul productiv. La Complexul de 
industrializare a lemnului Pitești și 
uzina mecanică „Poiana“-Cîmplna, 
aceste îndatoriri sînt ignorate. Se 
pare că comitetele de direcție de aici 
au uitat că există o hotărîre a parti
dului și guvernului în acest sens. 
Au uitat să aplice regulamen
tul de ordine interioară, să ac
ționeze prin toate mijloacele în 
vederea lichidării absențelor nemo
tivate și a învoirilor. Consecințele : 
lună de lună, în aceste întreprin
deri se înregistrează, în continuare, 
mii de om-ore absențe nemotivate, 
pierzîndu-se în acest fel o produc
ție în valoare de sute de mii de lei. 
Și, invariabil, se elaborează alte 
studii, care în practică ori nu pot da 
roadele scontate, ori sînt destinate să 
acopere încontinuu pierderile provo
cate de folosirea incompletă a capa
cităților de producție, a timpului de 
lucru.

Am schițat numai cîteva din cau
zele care anihilează sau diminuează, 
în unele întreprinderi, eficiența a- 
plicării studiilor elaborate în cadrul 
acțiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii. Cum se vede, 
concomitent cu desfășurarea acestei 
acțiuni, în întreprinderile vizate tre
buie să fie aplicate neîntîrziat măsuri 
ferme, menite să pună capăt fenome
nelor de risipă. Fiecare pas făcut spre 
înalta eficiență trebuie consolidat, 
urmat de un altul, care să păstreze 
și să dezvolte rezultatele obținute.

el plenare, pe terenul compe- 
și al îndeplinirii obiectivelor 
de realizarea sarcinilor pla- 

a angajamentelor luate în în- 
Concomitent cu

Viorel SĂLAGEAN

CAMERE DE ZI
EA C.I.E. FOCȘANI

în organizarea locuinței mo
derne, așa-numita „cameră de 
zi” are o funcționalitate mul
tiplă, aici desfășurîndu-se ma
joritatea activităților familiei, 
în aceste condiții, mobilarea 
capătă, la rîndul ei, un carac
ter aparte, în încăpere pu- 
tîndu-și găsi Ioc și masa de 
sufragerie, și o canapea sau o 
bibliotecă.

Venind în Intîmpinarea ce
rințelor cumpărătorilor, Com
binatul de industrializare a 
lemnului din Focșani livrează 
magazinelor de desfacere ca
mere de zi compuse din ca
napea, un dulap cu două uși, 
bufet, bibliotecă, birou, masă 
extensibilă, măsuță. în com
ponența acestei garnituri in
tră, de asemenea, 2 fotolii șl 
7 scaune. Garnitura este fur
niruită cu nuc și lustruită cu 
lacuri poliesterice, care-i con
feră un luciu de oglindă. Iar 
canapeaua este tapisată cu 
stofe de calitate superioară.

Caracterizată printr-o lini® 
suplă și dimensiuni reduse, o 
asemenea „cameră de zi” răs
punde unor necesități reale.
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FĂRĂ OM
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NU EXISTA ARTĂ
Sînt anumite discuții despre artă a 

căror substanță plină de semnificații 
ti se relevă de la primul cuvînt. 
Dialogul astfel început are o supra
față de iradiere amplă, ideile se or
donează perfect într-o structură cla
ră. Cuvintele se supun gîndurilor, 
proiectîndu-se într-o traiectorie în 
care simți permanent virtuțile inte
ligentei. meditației, ale unor conclu
zii definitive.

Maestrul Catul Bogdan exemplifi
că afirmațiile noastre. La 70 de ani, 
senectutea pentru d-sa are sensul 

. vechilor latini — înțelepciune vie, 
revărsată în creație și în cuvînt 
deopotrivă. La această vîrstă cînd 
alți artiști își fac bilanțuri, Catul 
Bogdan lucrează cu o frenezie tine
rească. Cine și-ar închipui însă că 
lucrările ar fi rodul unei dexterități 
tehnice explicabile s-ar înșela pro
fund. Privesc unul din ultimele ta
blouri — un peisaj de o zgîrcenie a 
mijloacelor ce recomandă artistul 
exigent — calm. învăluit de o demnă 
poezie, în care raporturile de cu
loare spontane în aparentă măr
turisesc travaliul obstinat. Aflu că 
în urma lui au rămas 32 de variante 
ale aceluiași peisaj. Ceea ce ne 
oprește de la alte comentarii. Nu ne 
oprește însă de a găsi în sinteza 
tuturor elementelor plastice incluse 
în acest tablou premisa desfășurării 
dialogului pe care doream mai de
mult să-l ducem cu maestrul Bogdan.

— Maestre, am fi pu+ut *nc»ne a- 
cest dialog cu o sumedenie de alte 
întrebări. Sînt.eti un interlocutor 
prețios și vă închipuiți că un tînăr 
critic nu poate scăpa un asemenen 
prilej. Aș fi putut să vă întreb astfel 
despre arta românească — pentru că 
ati trăit-o nu ca martor, ci ca unul 
din înfăptuitorii ei...

— Unul modest... însă...
putea ruga să definiți Io- 
contextul artei europene, 
ați studiat multă vreme 
și aveți deci perspectiva

Convorbire cu pictorul

Catul BOGDAN

pre mecanismul apariției acestei re
velații artistice.

— La Grigorescu tentația analizei 
este puternică, dar ascunsă totuși. 
Urmăresc desenele lui. Tema din 
care el a făcut o expresie a spațiului 
românesc în care a trăit, carul cu 
boi, apare nu în zeci, ci în sute de 
desene. De ce tot acest imens trava
liu ? Pentru a „învinge" realitatea, 
pentru a o supune, pentru a fi liber 
în fața ei, fără prejudecăți. Dintr-un 
simplu desen după natură, și Grigo
rescu, știa ce înseamnă un desen 
după natură, pînă la un desen al 
unei naturi spiritualizate — iată 
drumul parcurs de artist. Astfel, Gri
gorescu l-a născut pe Luchian, după 
cum cred că i-a născut pe mai toți 
marii artiști.

Pentru cei care au fobia întîmplă- 
rilor potrivite — cele ce urmează 
ar putea trezi un oarecare zîrnbet. 
Maestrul Catul Bogdan a scos din- 
tr-o geantă (nedespărțită de d-sa în 
orice moment pentru că aci se află 
un jurnal cu adnotatii concise, teh
nice poate, — este doar un jurnal 
de pictor, în care limbajul plastic 
cunoaște nenumărate aventuri teo
retice) pagini dintr-o revistă de 
cultură care a publicat cu prilejul 
centenarului Luchian cîteva gînduri 
necunoscute de noi ale marelui co
memorat.

îmi citește :
„Un talent poate crea independent 

de natură ? Ce-i concepția ? Ce-i 
ideea ? Le iei de undeva de-a 
gata ? Avem nevoie 
ca să nu rătăcim, să ne 
o dată cu toții că facem 
păsărească. Ca punct

artistului ince- 
începe și liber
ai dă-mi voie 
mic aforism:

permit să vă anticipez 
pe care l-am găsit formu- 
într-un recent interviu pe 
acordat „României litera-

.Această vreme a dat omului

— ...v-aș 
cui ei în 
pentru că 
în Franța 
necesară, dar poate aceste întrebări
— într-un fel exhaustive — sînt dedi
cate mai degrabă criticilor si este
ticienilor. Lucrările pe care ați 
avut bunăvoința să mi le arătati 
si în special acest 'peisaj mă con
ving încă o dată că sensul realis
mului în arta românească înseamnă 
un permanent efort de sinteză.

— A ne pune întrebări simple în
seamnă a ne pune întrebări grele. 
De pildă, în ce constă realismul artei 
românești ? De pildă, nu ți se pare 
că spre deosebire de arta altor po
poare — în care natura pătrunde în 
detalii, printr-un fel de abuzivă do
rință de îmbăiere cu tentațiile reali
tății — în arta noastră apare mai de
grabă în primul rînd artistul, în
corporat substanței artistice pro- 
priu-zise ? Tradiția noastră de artă 
cultă e scurtă — istoricește vorbind. 
Insă surprinzătoare este apariția 
conștiințelor artistice. Grigorescu a 
fost prima conștiință artistică a pic
turii noastre. O dată cu el s-a trecut 
de la înrobirea artistului 
natură la 
dentă, cu 
principiu 
Natura și
dezvoltare diferite.

Opera lui Grigorescu 
natura pur și simplu, ci spiritualita
tea ei, esența ei sensibilă.

— Cu Grigorescu se deschide o 
perspectivă aproape incredibilă. Ex
plicabilă doar printr-o comprimare 
a etapelor, prin vigoarea artistică 

care vor- 
cum s-ar 
o sută de 
prin fie-

opera de artă 
legile ei estetice.

■fundamental 
opera de artă

față de 
indepen- 
Este un 
esteticii.al

au legi de

nu conține

a „matricei stilistice" de 
bește Blaga. Căci altfel 
explica faptul că în nici 
ani pictura românească
care valoare categorică răspunde tu
turor direcțiilor unei culturi, de la 
Grigorescu care este un frenetic sen
sual, un dezrobitor al culorii, pină 
la Pallady, al cărui rafinament ar- 
monistic doar într-o dezvoltare ar
tistică de sute de ani ar fi putut fi 
posibilă ? întorcîndu-ne totuși la Gri
gorescu, așa cum ne întoarcem în- 
tr-un anumit fel la Eminescu, nu 
putem să nu vorbim mai mult des-

undeva
de realitate 

trezim 
o artă 

de plecare, 
mai bine zis, de înțelegere, na
tura e necesară, n-o poți da înlături", 

în aceste rînduri găsim o exprima
re clară a unei conștiințe artistice 
ce reprezintă o chintesență a gîndi- 
rii artistice românești. Ascultă mai 
departe însă celălalt termen al unei 
ecuații perfecte : „Forma exterioară, 
materială, corectă, perfectă chiar, nu 
înseamnă nimic. E ca și cum ai ști 
să scrii f rumos. Vorba e : ce spunem 
cu scrisul ăsta ?“.

Prin Luchian, arta românească a- 
junge la valoarea ei de 
colectivă. Operele de virf 
ticii românești sînt puncte 
asupra existenței, expresii 
ale acestor oameni minunați 
gîndeau asupra destinului uman.

— Sînt întrebări la care am încer
cat de multe ori să-mi răspund. Dacă 
le pun și altora o fac totdeauna cu 
curiozitatea aflării unei alte formu
lări. Poate e o întrebare banală dar 
mă interesează răspunsul dumnea
voastră : Ce înseamnă personalitatea 
artistului ?

— O formulare didactică ?
— Nu. pentru astă avem dicționar- 

rele.
— Inchipuie-ți un arbore cu ră

dăcină, tulpină și coroană. Și fiecare 
din aceste fragmente cu o semnifica
ție anume — rădăcina este de 
meșteșugul, fără de care nu 
stăpîni natura mijloacelor de 
presie, tulpina este limbajul — 
de care nu există specificitatea 
rei, iar coroana este însăși opera de 
artă.

— Măgulitoare comparație, căci ce 
poate fi mai demn decît un arbore 
pătruns adînc în solul său. Dar pen- 
miteți-mi să vă întreb — în ce pă- 
mînt crește acest arbore ?

— în gîndirea artistului, în emo
țiile lui. Nu le poate avea decît 
printr-un dialog permanent cu a- 
ceastă realitate fundamentală: exis
tența omului. Noi putem spune că 
marii artiști din toate timpurile se 
apropie valoric, fiecare avînd lim-

conștiință 
ale plas- 

de vedere 
personale 

care

fapt 
poți 
ex- 

fără 
ope-

t

Programul I
11,00 — Limba germană. Lecția 

52 (reluare). 11,30 — Pentru elevi : 
Consultații la matematică (cl. a 
VIII-a). Tema : Probleme de sin
teză (algebră și, trigonometrie) 
Prezintă prof. I. Olivotto. 12,00 — 
închiderea emisiunii de dimineață. 
17,30 — Telex T V. 17,35 — Pentru 
elevi': Consultații la chimie
(cl. a XH-a). Tema : Zaharldele 
— structură și proprietăți. Pre
zintă : prof. Marleta Sava. 18,05 — 
Limba rusă. Lecția 54. 18,30 —
Studioul pionierilor. Răspundem 
prezent 1 19,00 — Telejurnalul de 
seară ® Buletinul meteorologic 
© Publicitate. 19,30 — întrebări la 
care s-a răspuns... întrebări la 
care nu s-a răspuns. Emisiune de 
știință. Tema : Harta lui Plri Reis 
o enigmă a istoriei. 20,00 — Seară 
de teatru. Fotografii mișcate (II) 
Scrisorile de Iile Păunescu. Dis
tribuția : Gllda Marinescu, Cons
tantin Brezeanu, Alexandru Re- 
pan. Dan Nasta. 21,15 — Film T V: 
„Buchiniștii" — producție a stu
diourilor poloneze. 21,30 — Prim 
plan. Franz Xaver Dressier. Emi
siune de Mihai Stolan. Organist 
de prestigiu, compozitor și diri
jor, profesor Franz Xaver Dres
sier din Sibiu este una din figu
rile remarcabile ale vieții noastre 
muzicale. 21,50 — Glasul primă
verii. Selecțiunl din recitalul cîș- 
tigătorilor concursului și festiva
lului de muzică ușoară de la Ga
lați 1969. 22,30 — Lira — emisiune 
de versuri. Antologia poeților 
contemporani. 22,45 — Telejurna
lul de noapte. 23,00 — închiderea 
emisiunii.

Programul II
20,00 — Telex TV. 20,05 — 

cert simfonic. în program : „Al
ternanțe" de Cornel Țăranu. Con
cert pentru orgă șl orchestră de 
Paul Hindemith. Interpretează or
chestra de studio a Radlotelevi- 
ziunii. Dirijor : Liviu Ionescu. So
list : Helmuth Platțner. 21.05 — 
Film artistic : „împușcături pe 
portativ" — producție a Casei de 
filme „București", 22,30 — închi
derea emisiunii.
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Ecranele bucureștene vibrează 

tot mai mult, în ultimii ani, de cău
tări. împliniri concludente sau nu
mai promițătoare, ca să nu mai 
vorbim de lestul încă frecvent, o- 
feră atît exegefilor celei de-a șap
tea arte, cît și publicului însuși, 
dacă nu cele mai alese satisfacții 
estetice, cel puțin acel sîmbure 
vital al opiniei, al adeziunii sau 
controversei. în ascensiune vădită, 
iilmul românesc străbate un pro
ces rodnic de autodefinire. Auto
definire a cărei paletă conține 
prin firea lucrurilor întîietăți de 
factura explorării în actualitatea 
spirituală a societății noastre, ca 
și evocări istorice de pregnantă 
valoare interpretativă.

Situat, încă în intenție, la gra
nița dintre artistic și documentar 
(ca manieră de etalare a unor va
lori subsumate mai degrabă poe
mului cinematograiic) filmul „Vîr
stele omului' tinde a reconstitui, 
pe un iundal de permanențe spi
rituale, într-o atmosferă de ritual 
și poezie pregnantă, ceva din des
tinul aparte al omului de pe aces
te plaiuri ale Mioriței. în ciuda 
unor ezitări în relevarea sensului 
filozofic al unor obiceiuri, ca și în 
ciuda unei anumite predilecții 
pentru spectacularul vestimentar 
și coregrafic în contextul naturii, 
filmul îți oferă minute de acom
paniament nuanțat propriilor re
memorări legate de subiectul tra
tat. Este o temeritate, dar și un 
merit, în însăși cursivitatea simplă 
a destinului înfățișat. Copilăria. 
Dragostea, Nunta și Senectutea, 
într-o succesiune timbrată de cu
loare, de exuberanță și drama
tism, se îngeamănă bipolar într-o 
unică ființă a împlinirii, a regene
rării. Detașîndu-se tot mai preg
nant de documentarul sec, către 
interpretări și conexiuni timbrate 
de reflexivitatea apecifica artei

bajul artistic dezvoltat conform 
concepției sale despre lume, despre 
artă. Diferențele dintre ei sînt date 
tocmai de faptul că fiecare a 
avut sub ochi o altă realitate și 
chiar dacă gîndirea lor, emoțiile lor 
au avut această intensitate puternică, 
ele se deosebesc prin aceea că con
ținutul operei lor a fost altul. Artiș
tii români nu pot face abstracție de 
societatea socialistă în care trăiesc, 
de istoria poporului din care fac 
parte, de viitorul lui. Poate mi ți-am 
dat răspunsul cel mai complet, dar 
pe aici, pe undeva se află în mod 
sigur. Personalitatea 
pe de acolo de unde 
tatea lui interioară, 
să-ți propun acest
„Dacă știu — văd". Cred că nu tre
buie să-l comentez.

— Dacă-mi dati voie, o voi face eu. 
Ce înseamnă a ști ? A te elibera de 
prejudecăți, a fi deschis către exis
tenta umană...

— Fără om nu există artă.
— Nu există prin însăși esența ei. 

Dar pictorii de azi știu mai mult, 
nu ? Îmi 
răspunsul 
lat exact 
care l-ați 
re"
descoperiri nemaipomenite care îi 
dau orizonturi și speranțe nebănuite. 
Oare această încredere în viitor să 
nu fie de loc reflectată în pictură ? 
Să nu 'fie percepută de ochi ?“ Si 
atunci îndemnul d-voastră îl consi
der nu numai necesar dar și firesc. 
Știu că n-ati părăsit portretul, prin
tre lucrările văzute aici se află și 
o compoziție. Ar fi fost mai ușor să 
vă abandonați formelor decît să ex
plorați în continuare.

— Dar portretul este cel mai greu 
lucru. Pentru că nu e redarea simplă 
a cuiva care-ți stă în față cîteva 

. ceasuri. Portretul este expresia inal
terabilă a artistului combinată cu 
esențialul din model.

Am văzut zeci de schițe pentru por
tretul lui Nicolae Iorga. Despre a- 
cesta maestrul mi-a vorbit cu alte 
prilejuri entuziast. descriindu-mi-I 
în esența lui cărturărească. Știam că 
acesta ar fi fost în mod sigur răs
punsul. Era doar suficient să intru 
în laboratorul său, să văd dragostea 
cu care întorcea filele unui album 
în care se odihnește deocamdată 
toată această creație, în așteptarea 
unei retrospective pe care pictorul 
Catul Bogdan o amînă mereu, elo
giind astfel maxima rigoare profe
sională.

Convorbire realizată de
Iulian MEREUȚA

cinema

e Comedlanțil : PATRIA — 11 ; 14: 
17 ; 20.
• Vremuri minunate la Spessart : 
REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21, SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete — 
2782) : 20,15 (seria de bilete — 
2858).
• Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL
— 3 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30,
FEROVIAR — 8,30 : 10,45 ; 13 ;
15.15 ; 17,30 ; 20, EXCELSIOR —
9.45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, 
MELODIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30 MODERN — 9,30 ; 11,45; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
e Pe urmele șoimului : BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30; 
21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18;
20.30.
o Noaptea e făcuta pentru... a 
visa : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,30 ; 21, GLORIA — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ...............-
• Pipele : VICTORIA — 9 : 11,15 , 
13,30 ; 16 ; 13,30 ; 20,45, GRIVITA
— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
e Eclipsa : CENTRAL — 8,30 ; 11;
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
« Scrisoare de Ia o necunoscută: 
CINEMATECA — 12 ; 14.
o Vîrstele 
9,30—16,30 
20.45.
A Pentru 
DOINA —
20.30. DACIA — 8,30—16,15 în con
tinuare ; 18,30 ; 20.45.
O Program pentru copii : DOINA
— 9 : 10.
• Călugărița și comisarul : 
UNION — 14,30 ; 16,30 ; 18.30 ; 20,30.
• Totul pentru rîs : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Expresul colonelului von Ryan: 
ÎNFRĂȚIREA intre popoare
— 15.15 ; 17,45 ; 20.
© Marele șarpe : BUZEȘTI —
15.30 : 18.
a Prima zi de libertate : BUZEȘTI
— 20.31).
a Riscurile meseriei : BUCEGI — 
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 13,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
O Vera Cruz : UNIREA — 15.30; 18. 
q Tandrețe : UNIREA — 20,30.
«ț Căderea Imperiului Roman : 
LIRA — 16,30 ; 19.
O Pașa : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 : 20, PROGRESUL — 15,30; 18. 
a Tar și general : PROGRESUL —
20.15.
• La Est de Eden î GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
o Rio Bravo : COTROCENI — i
15.30 ; 19. /
• Bună ziua, contesă : PACEA — \
15.45 ; 18 ; 20,15. /
A Pe teren propriu : VITAN — )
15.30 ; 18.
n Montparnasse 19 : VITAN —
20.30.
e Pe plajele lumii : FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9—15,45 în continuare; 
18,15 : 20,30.
• Tată de familie : VOLGA — 9—
15.45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Becket : VIITORUL — 15,30; 19.
• Crimă în stil personal : --------
RA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; ___ _
20,30.
• Rolls Royce-ul galben : MOȘI
LOR — 15.30 ; 18.
o Tata : MOȘILOR — 20,30.
o Nu uita... gara Lugovaia: 
MUNCA — 20.
• Răutăciosul adolescent : ARTA
— 8,45—15,30 în continuare ; 18 ;
20.15, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30;

■ * Ii>
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contemporane, materialul uman al 
filmului rămîne integrat structural 
naturii înconjurătoare. Legile mun
cii, omeniei și frumosului — spe
cifice poporului nostru — sînt, în a- 
ceastă ambianță, coordonatele 
înseși ale vîrstelor, suportul gra
nitic al generațiilor.

Realizat, pe lîngă participarea 
unul mănunchi de actori, cu con
cursul a numeroși locuitori ai sa

18.15 ; 20,30.

omului : LUMINA — 
în continuare ; 18.45 ;

încă puțini dolari :
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;

: AURO- 1
6 ; 18,15 ; )

sili

Institutuluiîn laboratorul fonetic al

anumită penurie ce există în fil
mul nostru, atît în cel documentar 
cît și în ce) artistic, privind valo
rificarea în plan superior a fol
clorului românesc.

Contextul față de care regizorul 
și-a sensibilizat atenția conține 
neîndoielnic potențe fertile. Aceste 
resurse i-au aduș folclorului nos
tru autoritatea recunoscută a va
lorii și a originalității. Conservat

ACT VENETIAN"
de Camil Petrescu

la Teatrul din Tg. Mureș (secția maghiară)
Montată intr-un 

spectacol festiv, cu 
prilejul celei de-a 
75-a aniversări a 
nașterii scriitorului, 
piesa „Act venețian" 
de Camil Petrescu se 
înscrie la loc de 
frunte în programul 
Teatrului 
Mureș ca 
repertorială de 
nută atît prin va
loarea autorului 
contextul literaturii 
române, cît și ca te
ren încă revelatoriu 
din punct de vedere 
regizoral, prin pros
pețimea și valoarea 
textului nefructifi
cate pînă la ultima 
lor limită. Colectivul 
secției maghiare a 
teatrului din Tg. Mu
reș pare a fi fost a- 
tras tocmai de a- 
ceastă tentantă în
treprindere, de a 
dispune sensurile 
piesei într-o cît mai 
proprie și mai de
plină înțelegere a 
spiritului dramatur
giei lui Camil Pe
trescu. Sub acest as
pect, o primă reușită 
a spectacolului o 
constituie, fără îndo
ială, tocmai încadra
rea lui în coordona
tele respectivei dra
maturgii. Astfel, re
centa montare a'„Ac
tului venețian" con
stituie pentru teatru 
un neîndoielnic ciș- 
tig.

Meritul acestui cîș- 
tig revine deopotrivă 
regizorului Emil 
Mândrie, care, sur- 
montînd ușoare incer
titudini de punere în 
scenă în primele două 
părți ale piesei,, regă
sește atmosfera eleva
tă a dramelor lui Ca
mil Petrescu, mai ales 
în ultimul act, cît și 
unui colectiv inter
pretativ căruia greu
tatea unui actor de 
talia lui Kovâcs Gy or
gy îi impune în mod 
evident o înaltă șta
chetă. Distribuția be
neficiază pentru ro
lurile vrincivale de

din Tg. 
opțiune 

ți-

în

doi actori care con
lucrează perfect. 
Dacă Pietro Gratia — 
acel iluminat de ideea 
absolută a dragostei, 
idee care nu admite 
tn sine nici cel mai 
mic coeficient de e- 
roare — găsește în 
Kovâcs Gyorgy un 
interpret Actor pînă 
la o perfecțiune a- 
proape mereu egală 
cu sine, tempera
mentul și forța sce
nică a tinerei Farkas

cronica
teatrală

Ibolya fixează pen
tru drama Altei — 
femeia superioară pe 
care o clipă de slă
biciune o prăbușește 
iremediabil — di
mensiuni similare. In 
celelalte roluri apar 
Bâcs Ferenc, Bartos 
Ede ,Debreczeni Gabi.

Regizorul, deliberat 
sau nu, acordă credit 
interpreților, pe sce
nă consumîndu-se de 
fapt, profund umane, 
două drame corelate 
și similare ca ampli
tudine. Asistăm deci 
la o viziune inedită, 
altfel decît am fost 
obișnuiți în alte mon
tări, unde conflictul 
însemna în primul 
rînd polemică, absol
virea deplină a lui 
Gralla și condamna
rea fără drept de a- 
pel a Altei. Aparenta 
„trădare" a intențio
nalității piesei și-ar 
fi găsit o mai deplină 
justificare doar în 
măsura în care asu
pra trăsăturilor de 
caracter ale celui 
de-al treilea perso
naj. al conflictului 
s-ar fi operat cu un 
discernământ sporit. 
„Sigisbeul" Cellino 
este însă în spectacol

mult simplificat de 
interpret; cam vode- 
vilesc în primele 
două acte, cînd nu 
trădează prin nimic 
resurse pentru a fi 
alimentat vreodată 
pasiunea Altei, el su
feră apoi, în final, un 
reviriment neverosi
mil prin lipsa suges
tiilor anterioare. Sce
nele Marcello-Alta 
suferă din acest mo
tiv uneori de stri
dențe, iar cele Mar- 
cello-Pietro Gralla, 
dintr-o insuficientă 
veghe a regiei asu
pra unității stilurilor 
interpretative, de a- 
ritmie.

Scenografia lui 
Ștefan Hablinschi, 
concepută cu dublu 
rol funcțional, spre a 
servi piesa și a faci
lita deplasarea spec
tacolului în turneu, 
se realizează în spe
cial în cel de-al doi
lea comandament. 
Dintre costume, cele 
create de Florica Mă- 
lureanu pentru Alta 
ni s-au părut probe 
convingătoare de bun 
gust.

în analiza de an
samblu a spectaco
lului un moment se 
impune cu deosebire 
în plan-detalii: actul 
III, scena finală Pie
tro Gralla-Alta; sce
na în care 
descoperă că 
tudinile sale 
meiate pe o 
abstractă sînt contra
zise de slăbiciunea de 
moment a Altei și 
în care încercarea 
fortuită a celui bol
nav de luciditate de 
a se autodepăși îi re
așează existența pe 
alte temeiuri.

Prin împlinirile 
spectacolului prezen
tat în turneul bucu- 
reștean, apreciatul 
teatru din Tîrgu Mu
reș își reconfirmă 
continuitatea de ți
nută care îl reco
mandă publicului.

Gralla 
certi- 
înte- 

logică

Monica SAVULESCU

d» limbi străine din București
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Filmul recent al lui Alecu Croi

toru, beneficiind de o imagine su
gestivă, pe alocuri de intensă vi- • 
brație — fără a epuiza într-o pri
mă sinteză filmică obiectul unei 
atari investigări — oferă un prilej 
de reflecție. Capacitatea camerei 
de filmat și a coloanei sonore, 
conduse cu iscusință pe firul ba
ladei, își verifică, cel puțin în cîte
va secvențe de bună calitate, nu

„VÎRSTELE OMULUI"
imaginile unei arfe milenare

telor cu pregnante tradiții folclo
rice, filmul reușește în bună mă
sură să omogenizeze aceste biva
lente ale interpretării și nu de pu
ține ori ceea ce te cucerește este 
tocmai nota de prospețime și vi
goare a celor pentru care folclo
rul este mai mult mod de a fi, de
cît interpretare. Materialul „amorf" 
i-a pus în față, poate, regizorului 
Alecu Croitoru o multitudine de 
soluții. Ca atare, impreciziunea în 
opțiunile sale către filmul-docu- 
ment, laolaltă cu ispita nu mai 
mică a filmului baladesc coexistă 
în secvențe alăturate, nu întotdea
una spre păgubirea firului drama
tic și pregnanței expozițiunii, dar 
în dezavantaiul evident al ritmu
lui cinematografic.

Elementele ce constituie izbînzi 
vădite ale „Vîrstelor omului", ca și 
tensiunea scăzută a unor secven
țe, evidențiază — aș spune — o

carnet
cinematografic

excelent în arhivele institutului de 
folclor și pe cîteva încă foarte 
puține pelicule (să amintim acea 
neuitată „Nuntă în Oaș", cu somp
tuosul detaliu al „pieptănăturii 
miresei"), stilizat meșteșugărește 
și relansat în copil de mare tiraje 
de ansambluri folclorice profesio
niste, folclorul muzical, poetic, co
regrafic își așteaptă acele echi
valențe către care este chemat, în 
primul rînd, cine altcineva dacă 
nu cinematograful, cu binecunos
cuta-! capacitate de captare pluri
valentă î

numai capacitatea de investigare, 
dar și pe aceea de redare poema
tica a obiectului inspirației. Episo
dul ielelor din pădure sau cel al 
călușarilor,! anumite secvențe ale 
nunții (repetată la nesfîrșit cu 
aceiași eroi tn cîteva zone folclo
rice), ca și acel bocet pe fondul 
originalelor epitafuri pictate de 
Stan Pătraș al Săpînței, sînt punc
te forte într-o arhitecturare pe care 
montajul o dezavantajează uneori. 
Poate cu excepția acestui bocet șl 
a „călușarilor", care — contrar 
altor secvențe — nu reproduc din 
piesa folclorică în economia fil
mului decît ceea ce este strict a- 
decvat tonusului dramatic și tim
brului baladesc al întregului, auto
rul „Vîrstelor omului" s-a lăsat 
parcă prea fermecat de paleta 
bogată, îndeosebi a dansului 
popular, îmbinînd la nesfîrșit în 
cadre stereotipa jocuri popular»

(Foto : Gh. Vințilă)
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specifice multor zone folclorice. 
Deși înțelegem în parte mo
bilul unor asemenea opțiuni 
nediferențiate pregnant, deși acor
dăm regizorului ca și profesorului- 
consultant Mihai Pop girul unei 
competențe și sensibilități reale, 
nu ne putem totuși Infringe pe de
plin impresia ca, cedîndu-se pe 
alocuri manierei rapsodice, lăuda
bilele intenții programatice — de 
subliniere în plan filozoiic șl ar
tistic a anotimpurilor și vîrstelor 
omului de pe aceste pămînturi mi
lenare — nu și-au dobîndit în
treaga acoperire în aur a realiză
rii. De altfel, sublinierea semnifi
cației „vîrstelor" umane pe o 
structură de permanențe ale satu
lui solicită cineastului o mai preg
nantă reliefare a realităților con
temporane, metafora globală a 
mării din final fiind mai degrabă 
o sugestie decît o integrare mai 
ferma a filmului în vîrsta plenară 
și tumultuoasă a satului de azi. O 
mai curajoasă incizie în fondul 
valorilor folclorice, o mai atentă 
selecție a versurilor populare și a 
cîntecelor ce slujesc drept comen
tariu, conjugată cu un simț al mă
surii sporit în dozarea unor arti
ficii cinematografice (filmarea cu 
încetinitorul) ar fi modificat de 
buna seama în mod sensibil pro
porția caratelor existente în acest 
film.

Intre a prezenta destine, vîrste 
și valori morale pe un fundal de 
obiceiuri sau piese muzicale și 
coregrafice aparținînd folclorului 
și a integra acest material contex- 
tural unei pregnante idei filozofi
ce, artistice, coordonatoare, solu
țiile artei cinematografice pot fi 
infinite. Meritul artistic al peliculei 
în discuție, „Vîrstele omului", îmi 
pare a subzista în aceea că tinde 
spre cea de-a doua ipostază.

Mihai NEGULESCU

*
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Ana- 
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tultural
(Urmare din pag. I)

stabilirii drepturilor, atunci șl 
acolo unde ele erau siluite. Mari 
gazetari au fost Balzac, Thacke
ray și Dickens, deși au detestat 
în vorbe și în fapte pi-ofesia în 
care, vorba cuiva, opiniile pot 
să omoare adevărul. La noi, 
mari figuri culturale au intro
dus în proza cotidiană verbul 
lor de foc. Recitit! articolele lui 
Eminescu și o să găsiți o lavă 
încă nestinsă, clocotind de pa
timă pentru adevăr și dragoste 
de țară, luati paginile revoluțio
narului Bălcescu și o să vă cu
tremurați, lectura articolelor lui 
Iorga va fi pentru orice cititor 
tînăr o revelație.

Mai tîrziu, Arghezi avea să 
arate tuturor că nu există nici 
o prăpastie între pamfletul zil
nic și poezia cea mai suavă. 
Cocea făcuse din paginile ziare
lor la care colabora adevărate 
tranșee din care desfășura o 
luptă zilnică, neobosită. Marele 
Călinescu practica o agresivitate 
instruită acolo unde alții folo
seau ghioaga stilului abrupt, tă
ind cu un scalpel subtil rănile 
cele mai neplăcute. Exemplele 
s-ar putea înmulți...

Mă gîndesc, de asemenea, Ia 
mari scriitori ca Lovinescu, cu 
scrisul său plin de parfum, la 
Perpessicius (ah, ce sublim pro
zator ignorat !), oameni modești, 
care nu au folosit cuvintele pen
tru a se împăunoșa, trăind mo
dest în umbra cărților, instruin- 
du-se, lucrînd neîntrerupt, cum 
face ultimul, de ani de zile, la 
redarea către națiune a lui Emi
nescu. Lecția lor trebuie să ră
mână mereu vie în mintea celor 
ce ar vrea să-i imite.

Ce aduceau nou toți aceștia 
față de jurnalistica banală ? Ei 
veneau cu un bagaj de cunoș
tințe ascunse ce iradia din toate 
rîndurile, proza lor zilnică, scri
să pe colțuri de mese, se împo
dobea firesc cu briliante strălu
citoare, inimitabile. Vreau să 
spun că alături de opinia de
schisă despre faptele judecate ei 
îmbrăcau în secret costumul 
sacerdotal al seniorilor scrisu
lui. Pentru oamenii aceștia jur
nalistica era o ceremonie și nu 
o îndeletnicire de a doua mînă 
căreia îi puteai acorda rabaturi. 
Acolo unde se cerea un angaja
ment total, unde focul luptei era 
mai puternic, fandarea era fă
cută după cele mai severe legi 
ale duelului de idei.

Tn zilele noastre, ziaristica mi
litantă, exercitată cu talent, 
în numele marilor idealuri care 
ne călăuzesc întreaga viată, 
exercitată cu spirit constructiv, 
cu pasiune novatoare, produce 
în porții zilnice adevărate ca
pete de gen. Mă gîndesc în pri
mul rînd la ceea ce pune în evi
dentă munca și înfăptuirile co
tidiene ale acestui popor, la 
unele reportaje pe viu, la unele 
anchete sociale, de o mare fi
nețe, scrise și gîndite de jurna
liști talentati, cu o mare pasiune 
pentru adevăr. Ziarul care adă
postește aceste rînduri poate fi 
citat cu excelente produse care 
au _ impresionat opinia publică. 
Cititorul găsește în ziar marile 
probleme, ale vastei activități 
constructive, alături de rîndurile 
demascatoare ale unor satire al
cătuite cu mult gust și umor, 
povești adesea dramatice, tot
deauna pline de miez și nu lip
site de urmări, ceea ce, la urma 
urmelor, se și cuvine. A scrie 
numai pentru plăcerea de a te 
vedea publicat poate fi o înde
letnicire particulară, a scrie 
pentru progresul țării, pentru 
apărarea legalității, a echității 
sociale, iată o obligație nobilă. 
Aparent, preocuparea pentru 
respectarea orarului în mersul 
autobuzelor pare o treabă de 
mîna a doua, dar implicațiile 
sociale legate de aceste secvențe 
luate pe viu sînt cu totul se
rioase. A urmări bunul mers al 
producției, al comerțului, al ali
mentației publice cu ajutorul 
jurnalisticii, iată o metodă pe 
cît de eficace, pe atît de bine 
venită. Un ziarist serios nu se 
va da . niciodată îndărăt de a 
urmări faptul divers, aparent 
banal, din care se poate naște 
romanul. A fi în viată, nu 
alături de ea, a rămas regula 
bunului gazetar, a mirosi, a 
spune mai înaintea altora ceea 
ce e senzațional prin surpriză, a 
informa onest și cu pasiune, ce 
frumusețe a meseriei !

teatre

» Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneu, sala Studio) : 
Recital de pian susținut de Cons
tantin Vlăduță Klrlțescu ; Recital 
de vioară susținut de Cristian 
Badea — 20.
© Opera Română : Lucia di Lam- 
mermoor — cu soprana Evghenia 
Mlrosnicenko, artistă a poporu
lui a U.R.S.S. — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Topaze — 
19,30 ; (sala Studio) : Castillana — 
19,30.
» Teatrul de comedie : Nlcnlo 
— 20.
» Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Tandrețe șl abjecție 
— 20.
» Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Lovitura — 19,30.
» Teatrul Mic : lona — 20.
© Teatrul „C. Tănase* (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30.
» Teatrul Gluleștl : Pălăria flo
rentină — 19,30.
» Teatrul evreiesc de stat : Oro
logiul din Praga — 20.
» Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Baladă 
omului — 20.
» Circul de stat: Selecțiunl de 
primăvară — 19,30.
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Vizitele delegației
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.
De la trimisul agenției Agerpres, 

Theodor Mateescu :
Miercuri dimineața, membrii de

legației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. au plecat într-o călătorie 
prin țară. în timpul călătoriei, de
legația este însoțită de Gheorghe 
Necula, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, Vasile Potop, se
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Geor
ge Marin, director în Ministerul A- 
facerilor Externe, precum și de 
I. K. Tomșin, consilier al Ambasa
dei Uniunii Sovietice la București.

Un prim popas a fost făcut la 
C.A.P. Văleni, județul Argeș, unde 
membrii delegației au vizitat o 
parte din întinsa podgorie a coope
rativei. în continuare oaspeții s-au 
oprit la Combinatul de vinificație 
Ștefănești. Au fost vizitate cramele, 
stația de îmbuteliere, cu o capaci
tate de peste 25 000 de sticle pe 
schimb, și alte secții ale modernu
lui combinat.

Apoi membrii delegației au fost 
oaspeții colectivului combinatului 
de industrializare a lemnului, din 
Pitești, unul din cele mai mari com
binate de acest gen din țara noa
stră. Parlamentarilor sovietici le-au 
fost prezentate caracteristicile ce
lor 10 fabrici ale combinatului, care 
prelucrează complet și superior a- 
proape 400 000 mc masă lemnoasă 
pe an. Ei au vizitat o expoziție cu 
mostre ale zecilor de produse fa
bricate aici, au urmărit procesul de 
producție desfășurat în secțiile us- 
cătorii rapide, fabrica de cherestea, 
de rășinoase și în fabrica de mo
bilă.

în continuare, membrii delegației 
au luat parte la un miting al prie
teniei româno-sovietice ce s-a des
fășurat în întreprindere.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Alexandru Popescu, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
de partid Pitești, primarul munici
piului.

La miting au luat cuvîntul 
Gheorghe Năstase, prim-secretar 
al Comitetului județean de partid 
Argeș, președintele Consiliului 
popular al județului, Victor Chelu, 
directorul combinatului, și secre
tarul Comitetului de partid, Con
stantin Androaie, și, în numele de-

turistice

celor care vor să 
peisajele pitorești 
cooperația de con-

de cazare și deservire

vremea

(Urmare din pag. I)

MOSKVICI

în autotu- 
principalul 
beneficiază

între zero și 
coborîte, iar 
grade, 
schimbătoare

C.E.C. : 
stat a 
acestea 

oricînd ;
privind

Entuziaștii

economisirii la 
de către' 
depuse, 
restituite 
secretului

lor. Pe agenda de lucru a tinere
tului tării au fost înscrise, astfel, 
noi obiective ale muncii voluntari 
patriotice. Un loc distinct îl ocupă 
cele aproape 1100 șantiere locale 
ale tineretului, precum și numărul 
însemnat de șantiere naționale, din
tre care o parte au și l'ost des
chise. La acestea se vor adăuga 40 
de șantiere arheologice ale tinere
tului,

Tinerii sînt mîndri să-și lege nu
mele de înălțarea unor importante 
edificii economice si social-cultura
le ale socialismului, să contribuie 
la amenajarea unor puternice sis
teme de irigații, la aducerea în 
circuitul de fertilitate al tării a u- 
nor rbi suprafețe de teren agricol, 
la ' voltarea acțiunilor de împă
duri. etc. Organizațiile U.T.C. din 
intrt ac,, ț țară și-au propus să ini
țieze acțiuni ample care să se sol
deze, la 'ora de bilanț, cu colecta
rea a 350 000 tone de metale vechi, 
plantarea unui milion și jumătate 
de pomi ornamentali si fructiferi, 
întreținerea a peste 370 000 hectare 
de pășune etc. Valoarea totală a ac
țiunilor voluntar-patriotice se pre
vede a se ridica la peste 620 mili
oane lei.

Bogatul , program de activități, o- 
biectivele stabilite, munca pe șan
tierele tineretului vor prilejui tine
rilor să-și aducă o contribuție activă 
la efortul constructiv al întregii țări, 
în același timp, activitățile inițiate, 
prin modul cum vor fi organizate, 
prin semnificația lor vor constitui și 
un important mijloc de educare a 
lor prin muncă și pentru muncă, de 
cultivare a stimei pentru făuritorii 
bunurilor materiale.

Alături de întregul nostru popor, 
însuflețită de amplul program de con
strucție al României socialiste, gene
rația tînără a patriei identificată cu 
marile aspirații ale poporului în 
mijlocul căruia își făurește viitorul, 
își afirmă astfel hotărîrea de a în- 
tîmpina sărbătorirea anului XXV ros
tind un înflăcărat „Prezent" la che
marea de a fi acolo unde țara are 
nevoie.

Din agenda activităților de muncă 
voluntar-patriotică, pe care cele cî
teva date cuprinse în rîndurile de 
față au încercat să o contureze suc
cint, consemnăm, prin relatarea ce 
urmează, un moment semnificativ.

în Cîmpia Băileștiului a avut loc 
Ieri un eveniment deosebit: inaugu
rarea șantierului național al ti
neretului (lotul Covei), care va avea 
ca scop final amenajarea unei 
suprafețe de 50 000 ha în cadrul ma
relui sistem de irigații Calafat- 
Băilești.

Inițiată de Comitetul Central al 
U.T.C., acțiunea continuă o frumoasă 
tradiție a tineretului.

După festivitate, la care au par
ticipat sute de tineri brigadieri, re
prezentanți ai organelor locale de 
partid, ai C.C. al U.T.C., precum și 
numeroși cetățeni, fiecare brigadă 
(cu peste 50 de membri) s-a îndrep
tat spre punctele de lucru. Tinerii 
brigadieri prezenți pe acest șantier 
național al tineretului, veniți din ju
dețele Dolj, Gorj, Vaslui, Vîlcea, vor 
efectua în această etapă 1 860 mc be- 
tonări, 40 000 mc excavații, 112 000 
mp taluzări, 10 000 mc balast ciuruit 
etc. Să menționăm și importanța 
acestui șantier pentru pregătirea 
profesională a tinerilor brigadieri : 
la terminarea lucrărilor, mulți vor 
obține o calificare în meseriile de 
betoniștț fierar-betonist, dulgher.

Apariția acestor rînduri îi va găsi 
pe tineri integrați în activitatea șan
tierului, făcînd bilanțul primei zile. 
Acum, la început de drum, cînd încă 
stăruie în inimi emoția acelui tine
resc „Hei rup 1“ rostit la festivita
tea de deschidere, le adresăm lor, 
ți celor ce în curînd vor da viață 
altor șantiere ale tineretului, urăr: 
de succes, de fapte pe măsura vîrstei 
entuziasmului !

Nistor ȚUICU 
Romulus DIACONESCU 

legației Sovietului Suprem 
U.R.S.S., Gheorghi Alexandrovici 
Jukov, comentator politic al ziaru
lui „Pravda".

Vorbitorii au subliniat că rela
țiile de prietenie și colaborare din
tre Republica Socialistă România 
și Uniunea Sovietică se dezvoltă' 
multilateral, în interesul ambelor 
țări, al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

în încheierea mitingului, con
ducătorul delegației, G. S. Dzo- 
tenidze, vicepreședinte al Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
a mulțumit cu căldură pentru pri
mirea frățească, oferind în dar co
lectivului combinatului o statuetă 
a lui Vladimir Ilici Lenin.

Cu prilejul vizitei delegației So
vietului Suprem al U.R.S.S., Gheor
ghe Năstase, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, 
președintele Consiliului popular al 
județului Argeș, a oferit un dejun 
în cinstea delegației.

în timpul dejunului, Gheorghe 
Năstase și G. S. Dzotenidze au 
toastat pentru prietenia și cola
borarea dintre popoarele român și 
sovietic, dintre partidele, guver
nele și parlamentele celor două 
țări.

Dejunul s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

★

în aceeași zi, delegația sovietică 
a sosit în județul Dolj. Oaspeții au 
fost salutați de Gheorghe Petrescu, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean de partid Dolj, președintele 
consiliului popular județean, și de 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat.

(Agerpres)

Pe traseele
Primăvara îi cheamă pe 

turiști la drum. Toate jude
țele țării oferă trasee de un 
pitoresc- inedit, presărate cu 
primitoare locuri de popas. 
Asemenea locuri sînt' restau
rantele; braseriile, bufetele, 
hanurile turistice, cabanele și 
campingurile cooperației de 
consum, care s-au redeschis de 
curînd.

Tuturor 
cunoască 
ale țării, 
sum le adresează o invitație : 
să poposească în unitățile

(Urmare din pag. I)
cutare se primesc opțiuni pentru 
apartamentele din blocul X situat 
în cartierul Y ; că au dreptul să de
pună opțiuni (cereri, în fond) toți cei 
înscriși pentru case pînă la data Z“. 
Unde apare această veste 7 în prin
cipal pe avizierele aflate în incinta 
oficiului. Iată-i așadar, pe solicitanți 
— din cele mai diferite cartiere 
bucureștene — bătînd zi de zi drumul 
la oficiu după informații. Incinta a- 
cestei instituții este pur și simplu 
asaltată, semănînd cu o gară în zi 
de excursii. Și întrucît avizierele nu 
pot spune totul, se cer cu mare in
teres relații suplimentare prin viu 
grai. Dar funcționarii nu pot prididi. 
De aceea, informațiile sînt adesea 
ambigui ori echivoce, date cînd la 
ghișeu, cînd pe coridoare, în grabă, 

și precise auzi 
cunoscut: „Să

firul întrerupt.

La întrebări clare 
răspunsuri de tipul 
vedem", „Nu știm".

Să revenim însă la
Deci, într-o primă etapă solicitantul, 
în loc de un drum, două, face pînă 
la oficiu drumuri nenumărate. Ce se 
mai întimplă după ce s-au primit 
opțiunile 7 Oficiul dă un nou termen 
pentru — nici n-ai crede ! — „rezol
varea problemei nemulțumiților". So- 
licitanții trebuie să aștepte din nou. 
Cît 7 Iar nu se știe. Și iar încep 
oamenii să bată drumurile. în fine, 
apare lista definitivă (cu cei cărora 
li s-a aprobat opțiunea). Viitorii 
proprietari sînt anunțați totodată 
cînd va avea loc precontractarea. 
Se încheie acest act și... ce mai 
urmează 7 Din nou un termen neli
mitat de așteptare ! Si din nou dru
murile... A sosit, însfîrșit, momentul 
contractării. Mai departe 7 Se mută 
cumva omul în casa lui ? Nici gînd. 
Vine la rînd un alt... termen nelimi
tat de așteptare. Pentru că, înainte 
de a se muta solicitanții „vizitează" 
de zor avizierele să vadă cînd va fi 
constituită asociația viitorilor loca
tari...

Foarte mulți cetățeni cu care am 
discutat la oficiu spuneau despre 
acest sistem de lucru — beton armat 
— că e parcă înadins inventat să e- 
nerveze, să șicaneze... solicitantul. Re
zultatul : apariția reclamațiilor.
Funcționarii fac față cu greu volu
mului de lucru (oficiul a mai angajat 
recent încă 50 de cadre), la direc-
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DELEGAȚIEIPLECAREA Recepție cu prilejul SPORTZilei independențeiDE ACTIVIȘTI Al P. C. U. S

Israelului SÎMBĂTĂ ÎN CAPITALĂDelegația de activiști al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice, 
condusă de tovarășul N. P. Malșa- 
kov, prim-adjunct al șefului Secției 
organe administrative a C.C. al 
P.C.U.S., care ne-a vizitat țara la 
invitația C.C. al P.C.R., a părăsit
miercuri la amiază Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, (Agerpres)

A apărut

ANALELE DE ISTORIE
revistă a Institutului de studii istorice și social- 

poliîice de pe lingă C.C. al P.C.R.
nr. 2Z1969 (martie-aprilie)

cu următorul cuprins : 
ARTICOLE—COMUNICĂRI : 

Realizarea Frontului Unic Mun
citoresc — moment de însem
nătate istorică în lupta de eli
berare a poporului român de 
GHEORGHE ȚUȚUI ; Nocivita
tea teoriilor fasciste-legionare 
și lupta de idei in filozofia ro
mânească din perioada interbe
lică împotriva curentelor ira
ționaliste de NICOLAE GOGO- 
NEAȚĂ ; Lupta pentru apărarea 
și ajutorarea victimelor tero
rii antimuncitorești din Româ
nia în anii 1920—1924 de OLIM
PIU MATICHESCU ; Idei eco
nomice și sociale în publicistica 
eminesciană de ION BULBO- 
REA ; Considerații cu privire 
la sociologia lui Petre Andrei, 
de ELENA MUREȘAN ; 50
de ani de la crearea Interna
ționalei Comuniste de ION PO- 
PESCU-PUȚURI ; Solidaritatea 
oamenilor muncii din România 
cu revoluția proletară din Un-

sale 
turistică. Invitația e însoțită 
și de promisiunea că în ori
care din aceste locuri turiștii 
vor fi bine primiți și con
știincios serviți. Printre altele, 
într-un cadru natural, de o 
mare frumusețe, vor putea 
savura din plin tradiționalele 
specialități ale diferitelor 
„case".

în fotografie: Pe șoseaua 
Cluj-Oradea cooperația de 
consum oferă condiții optime 
de popas la noul complex tu
ristic „Piatra Craiului".

torul instituției au fost distribuite 
de pe acum ultimele bonuri de au
diențe pentru luna... iunie !

Reclamațiile și contestațiile — în 
bună parte justificate — vizează nu 
numai stilul de lucru al oficiului, 
ci și o seamă de alte aspecte aparte. 
Unii reclamă, de pildă, faptul că sînt 
...omiși de pe liste, iar în locul lor 
apar alții; își manifestă nemulțu
mirea față de calitatea, de fini
sajul locuințelor ; în cele mai dese 
cazuri însă, cetățenii cer despăgubi
rile legale pentru faptul că oficiul 
nu respectă contractul în ce privește 
termenul de vînzare — cumpărare.

Instrucțiunile care reglementează 
vînzarea și cumpărarea de locu
ințe stipulează (tocmai pentru a se 
evita complicațiile, tărăgănările) : 
„Pentru nepredarea locuințelor Ia 
termenele stabilite prin contract, Ofi
ciul pentru construirea de locuințe 
proprietate personală va plăti bene
ficiarilor (cumpărătorilor) o penali
zare de 0,5 la sută din valoarea lo
cuinței prevăzută în contract pentru 
fiecare zi de întîrziere".

Ei bine, pentru că nu respectă ho- 
tărîrea în vigoare .oficiul are de plă
tit solicltanților nu mai puțin de... 
8 milioane lei ! Plătește el cu adevă
rat 7 Deocamdată n-a plătit nimic. 
Pentru a intra în drepturile lor, multi 
cetățeni au ales atunci o cale mai 
fermă : trimiterea instituției care 
i-a păgubit în fața instanțelor de 
judecată. Oficiul nu despăgubește to
tuși pe nimeni. De ce 7 în cele mai 
multe cazuri nu el este de vină 
pentru nerespectarea contractelor, 
ci unul din partenerii lui : construc
torul. Oficiul, fiind un simplu inter
mediar, nu construiește case, el mij
locește doar vînzarea — cumpărarea, 
în această calitate, încheie con
tracte separate cu solicitanții și 
cu întreprinderile de construcții A- 
tunci ce ar urma 7 Pentru a 

delegația a fost condusă de tovarășii 
Ion Dincă și Nicolae Ionescu, ad- 
juncți de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști ai C.C. al P.C.R. 
Au fost de față I. S. Ilin, ministru 
consilier la ambasada Uniunii Sovie
tice la București, și membri ai am
basadei.

garia de NICOLAE GIURGIU- 
VEANU ; 25 de ani de la masa
crul de la Rîbnița de MARIA 
COVACI.

ISTORIA MIȘCĂRII MUN
CITOREȘTI — CONSULTAȚII : 
Mișcarea muncitorească din Ro
mânia în anii 1900—1918 de 
ȘTEFAN MUȘAT.

VIAȚA ȘTIINȚIFICĂ : Presa 
muncitorească — izvor al isto
riei muncitorești de NICOLAE 
GOLDBERGER, NICOLAE CO- 
POIU ; Probleme ale cercetării 
mișcării muncitorești în discuția 
istoricilor polonezi de MILICĂ 
MOLDOVEANU ; Știința poli
tică în Cehoslovacia (însem
nări) de MARIN VOICULESCU.

EVOCĂRI : Ecaterina Arbore- 
Ralli, Encel Mauriciu, Alexan
dru Silviu Trușcă, Ella Ne- 
gruzzi.

Revista mai cuprinde rubri
cile : RECENZII — NOTE BI
BLIOGRAFICE, FIȘIER. 
FORMAȚII.

DIODA
oferă servicii
la domiciliu

care 
Ber- 
nou 
Mai 
poș-

Magazinul „Dioda", 
funcționa în cartierul 
ceni, s-a mutat intr-un 
local situat pe bd. I 
nr. 126, în raza Oficiului 
tal nr. 41.

Unitatea expediază, la 
rere, solicitanților din 
treaga țară, prin colet poștal, 
piesele de schimb de care au 
nevoie pentru buna funcțio
nare a televizoarelor, apara
telor de radio, picupurilor 
sau magnetofoanelor.

datorați cetățenilor 
rîndul lui, la or- 

mai precis,
obține banii 
să cheme, la 
dine constructorul; 
să-i pretindă despăgubirile cuvenite, 
adresîndu-se la nevoie chiar Arbi
trajului de Stat. Așa și are tendința 
să procedeze dar... cedează. înainte 
chiar de a trece la faptă ! Motivul 7 
Pe de o parte, constructorul invocă 
pentru nerespectarea termenelor 
contractuale „sfintele cauze obiec
tive", și e crezut (uneori pe drept 
cuvînt), iar pe de alta.... Aici inter
vine o chestiune mai gingașă : am
bele unități sînt tutelate de consi
liul municipal, deci sînt, cum s-ar 

re- 
în-

și îl înțelegem (în măsura 
decalajul între cerere și 
e generat de propriile lip- 

oficlului si ale cons-

spune, surori. Și se împăciuesc cum 
pot : mai închid ochii una față de 
„lipsurile inerente" ale alteia...

între timp însă, contestațiile, 
clamațiile se înmulțesc, decalajul 
tre cererea de case și ofertă, crește. 
Așa se face că O.C.L.P.P. din Bucu
rești e în urmă cu rezolvarea unui 
număr de cîteva mii de cereri.

Este necesar să ne oprim puțin 
asupra acestui aspect. De ce se află 
O.C.L.P.P. în urmă cu satisfacerea 
atîtor cereri 7 Acestei instituții cît 
și forurilor ei tutelare faptul con
semnat nu le impune nici un fel de 
preocupare 7 Reprezentanții oficiu
lui ne-au spus : „Trebuie să știți că 
numărul cererilor întrece posibilita
tea noastră de ofertă". Acest lucru 
este real 
în care 
ofertă nu 
suri ale ______  „ __ ___
tructorului). Există pentru moment 
unele cauze obiective determinate 
poate de amploarea fără precedent a 
construcțiilor ,de creșterea continuă 
a numărului de apartamente, de o- 
biective social-culturale realizate de 
stat — insuficiența unor materiale de 
construcție, a forței de lucru califica
tă. Ceea ce nu înțelegem este fap
tul că oficiul nu procedează în

Cu ocazia Zilei independenței Is
raelului, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al acestei țări, Menachem 
Karmi, a oferit miercuri seara o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au luat parte Maria Groza, vice
președinte al Marii Adunări Națio
nale, Ion Baicu, ministrul transpor
turilor auto, navale și aeriene, Nico
lae Giosan, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe, Vasile Răuță, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, re
prezentanți ai conducerii unor insti
tuții culturale.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
alți membri al corpului diplomatic

(Agerpres)

Ierî în țară, vremea s-a răcit ușor 
în vestul țării, menținîndu-se căldu
roasă în rest. Cerul a fost mai mult 
acoperit. Au căzut ploi temporare 
sub formă de averse în Banat, Olte
nia, vestul Munteniei și în zona de 
munte. Ploi slabe, izolate s-au mai 
semnalat în Crișana și nordul extrem 
al țării. Vîntul a suflat potrivit cu 
intensificări locale în Dobrogea și 
Moldova. Temperatura aerului la ora 
14 oscila între 11 grade la Sulina și 
24 de grade lâ Călărași.

In București, vremea a fost în ge
neral călduroasă cu cerul variabil 
mai mult acoperit, mai ales în a 
doua parte a zilei cînd temporar a 
plouat. Vîntul a suflat slab. Tempe
ratura maximă a fost de 21 de grade.

Timpul probabil pentru 25, 26, 27 
aprilie. Vreme schimbătoare cu cerul; 
temporar noros. Local va ploua. La 
munte se vor semnala lapovlță și 
ninsoare. Vînt slab pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul nord-vest. 
Temperatura în scădere ușoară. Mi
nimele vor fi cuprinse 
10 grade, izolat mai 
maximele între 9 și 19

în București, vreme 
cu cerul temporar noros, Vor cădea 
ploi slabe. Vînt slab pînă Ia potrivit, 
predominînd din sectorul nord-vest. 
Temperatura în scădere ușoară în a 
doua parte a intervalului.

Cîștigarea unui autoturism 
constituie aproape fără nici 
o excepție dorința oricărui 
titular de libret de economii 
cu dobîndă și cîștiguri în au
toturisme.

Satisfăcînd această dorință, 
Casa de Economii și Consem- 
națiuni acordă celor care eco
nomisesc pe asemenea librete, 
în fiecare trimestru, prin tra
gere la sorți, sute de cîștiguri 
în autoturisme de diferite 
mărci.

Astfel, la 28 aprilie a.c., cu 
prilejul tragerii la sorți pen
tru primul trimestru al anu
lui (care va avea loc în Ca
pitală, în sala clubului Fi- 
nanțe-Bănci), Casa de Econo
mii și Consemnațiuni va a- 
corda 300 DE AUTOTURISME

relațiile lui cu beneficiarii simplu 
și clar. Doar această instituție nu 
lucrează la întîmplare — de azi pe 
mîine — dimpotrivă, dispune de o 
situație „la zi" a posibilităților de 
vînzare. dar și de una în perspectivă. 
Atunci de ce nu informează precis 
cetățenii asupra acestei situații, ară- 
tînd exact numărul de apartamente 
care se vor vinde într-o anumită 
perioadă, ordinea priorității la cum
părare, costul apartamentelor în 
funcție de etaj, confort, cartier, 
ș.a.m.d. 7 Aceasta s-ar putea face 
cu un minimum de efort organi
zatoric.

le aduc 
calita- 
inter-Cacaselor

între cumpărător și con- 
— furnizor de case — 

ar trebui să apere in- 
cumpărătorilor, să fie exi- 

calitatea lucrărilor. Instruc-

Cîteva cuvinte și despre reproșu
rile pe care cetățenii 
O.C.L.P.P. cu privire la 
tea caselor vîndute. 
mediar 
structor 
oficiul 
teresele 
gent cu 
țiunile la care ne-am mai referit 
precizează că termenul de garanție 
pentru casa cumpărată e de un an. 
Foarte bine. înseamnă că, în acest 
interval de timp, constructorul are 
obligația să remedieze gratuit even
tualele defecțiuni care se ivesc Ia 
imobilele vîndute cetățenilor. Dar 
în practică remedierea defecțiunilor 
se face extrem de greoi sau deloc. 
Cetățeanul e din nou — pentru a 
cîta oară 7 — purtat pe drumuri și 
cu vorba. De ce nu-și îndeplinește 
constructorul obligațiile legale 7 Din- 
tr-un binecunoscut motiv : remedie
rile nu aduc beneficii. Ba am zice 
că dimpotrivă...

Din datele culese de la O.C.L.P.P., 
de la cetățeni am confecționat un 
lung „tabel" cu exemple de case 
aflate „în litigiu" din cauza defec
țiunilor cu care au fost vîndute.

Majoritatea selecționabililor 
pentru Elveția vor juca 

în cuplajul interbucureștean
Apropiatul și deosebit de impor

tantul meci al echipei noastre na
ționale do fotbal (cu Elveția, 14 
mai Ia Lausanne) preocupă, cum 
este și firesc, în cea mai mare mă
sură pe amatorii de sport și pe 
tehnicienii respectivi. în vederea 
acestei partide — care va fi pre
cedată de o întîlnire amicală de 
verificare cu o selecționată de 
„speranțe’ a Franței (30 aprilie la 
Paris) — antrenorul Ângelo Nicu- 
lescu se ocupă de pregătirea unui 
lot de 19 jucători, probabili purtă
tori ai tricourilor naționale. Rădu- 
canu (Rapid), Gornea (U.T.A.) și 
Ghiță (Dinamo Bacău) candidează 
pentru postul de portar. în linia 
de fundași vor figura patru din 
cei șase propuși: Lupescu (Rapid), 
Boc (Dinamo București), Dan (Ra
pid), Deleanu (Politehnica Iași), 
Hălmăgeanu (Steaua), Mocanu 
(Petrolul). Stelistul Sătmăreanu, 
accidentat duminica trecută, a de
venit indisponibil pentru cîteva 
săptămîni. Gherghelî, Dinu (Dina
mo București) și Anca (Universita
tea Cluj) sînt propuși pentru linia 
de mijlocași. La înaintare se con
tează pe următorii: Dembrovschi

Mondialele de tenis de masă continuă 
cu. turneul individual

MUNCHEN 23 (Agerpres). — Se
lecționata masculină de tenis de 
masă a Japoniei și-a apărat cu suc
ces titlul de campioană a lumii, dis- 

, punînd în finala turneului pe.echipe 
de formația R. F. a Germaniei cu 
scorul de 5—3. Este de remarcat că 
sportivii japonezi cuceresc pentru a 
șaptea oară „Cupa Swaythling". 
„Victoria japonezilor — scrie co
mentatorul Agenției France Presse 
— este pe deplin meritată, echipa 
lor fiind cea mai omogenă dintre 
formațiile participante la actuala e-

DIN MĂRCILE MERCEDES 
190, VOLGA M-21, RENAULT 
16, FIAT 124, RENAULT 10, 
DACIA 1100, 
408 ș.a.

Deși cîștigurile 
risme constituie 
avantaj de care 
titularii acestor librete, el nu 
este singurul. I se adaugă a- 
cordarea de dobînzi anuale, 
precum și avantajele generale 
ale 
garantarea 
sumelor 
putînd fi 
păstrarea 
numele depunătorilor și asu
pra operațiunilor efectuate ; 
scutirea de orice impozite și 
taxe a depunerilor, dobînzi-. 
lor și cîștigurilor etc.
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Blocurile Od 36 — Colentina, T2 — 
Gara de Est, A5 — Berceni, A. 13 — 
H. 14, H. 15, 34, 61, 50, 62, 63, 23 
toate din Titan... Punem în conclu
zie două întrebări pe adrese dife
rite : cît timp va mai primi oficiul 
de Ia constructor case neglijent fini
sate ? Cum vede ieșirea din Impas 
Direcția generală de construcții și 
montaj a Capitalei 7

...Am avut curiozitatea să ne in
teresăm cum își desfășoară activi
tatea și alte oficii din țară. Sînt 
județe unde numărul cererilor este 
în general mic față de posibilitățile 
de construcție (Mehedinți, Satu 
Mare ,Bacău, Gorj și altele). Numă
rul cererilor ar fi putut fi altul, 
mal mare, dar deocamdată oficiile 
și consiliile populare nu desfășoară 
încă o activitate destul de eficientă 
pentru accelerarea ritmului de con
strucții. La Pitești,, de pildă, peste 
o sută de cereri, deci tot atîtea vii
toare contracte, nu-și găsesc rezolva
rea pentru că... n-au fost stabilite 
încă amplasamentele clădirilor pro
prietate personală. La Slatina — ca 
peste tot — cetățenii și-au manifes
tat dorința să-și cumpere case. Deci 
cereri sînt ; se pare că și amplasa
mentele au fost stabilite, dar se jus
tifică întîrzierea satisfacerii lor prin 
lipsa oficiului. In afară de aceste 
neajunsuri organizatorice, în gene
ral cunoscute, la menținerea unui 
număr mic de contracte încheiate 
între oficii și cetățeni contribuie și 
slaba preocupare în unele județe în 
legătură cu popularizarea Hotărîrii 
și instrucțiunilor care reglementează 
condițiile de construcție-vînzare a 
caselor proprietate personală.

Carențele existente, nominalizate 
de noi, sînt unanim recunoscute. 
Factorii responsabili au datoria să 
le analizeze temeinic și să ia măsuri 
în special în direcția simplificării 
„metodologiei" după care lucrează 
oficiile cu publicul, să fie stabilite 
răspunderi mai precise între oficii 
și unitățile de construcții, să se asi
gure o largă publicitate asupra cons- 
strucțiilor de locuințe proprietate per
sonală în orașele unde, din această 
cauză, sînt locuri neacoperite, să se 
respecte cu strictețe criteriile de 
acordare a priorităților, precum și 
contractele ce se încheie între oficii 
și executanțîi construcțiilor, între 
oficii și beneficiarL

(Dinamo Bacău), Radu NunvelIIen 
Dumltrache, Lucescu (toți Dinamo 
București), Năsturescu (Rapid), 
Domido (U.T.A.), Tufan (Farul).

Marea majoritate a selecționabi- 
lilor amintiți mai sus vor putea fi 
văzuți (și desigur apreciați ca a- 
tare) SÎMBAtA pe STADIONUL 
„23 AUGUST" din Capitală, cu o- 
cazia cuplajului interbucureștean 
STEAUA — PROGRESUL (ora 15,15) 
și RAPID — DINAMO (ora 17).

★
Selecționerul Georges Boulogne 

a alcătuit echipa Franței care va 
întîlni la 30 aprilie în nocturnă la 
Paris în meci amical reprezentativa 
de fotbal a României. Iată compo
nența echipei : Chauveau (Lyon), 
Djorkaeff (Marsilia), Lemerre (Se
dan), Novi (Marsilia), Rostagni 
(Monaco), Michel (Nantes), Brois- 
sard (Sedan), Loubet (Nisa), Re- 
velli (Saint Etienne), Horlavill® 
(Quevilly) și Bras (Valenciennes). 
Rezervele echipei sînt Gallina (An
gers) ,Camerini (Saint Etienne), 
Huck (Strasbourg), Beretta (Saint 
Etienne) șl Lavasseur (Sedan).

diție a campionatelor mondiale. Fac
torul hotărâtor al succesului din fi
nală a fost fără îndoială comporta
rea excelentă a jucătorului Mitsuru 
Kono, care a cîștigat toate cele trei 
partide disputate". Referindu-se la 
jucătorii vest-germani, același co
mentator arată că „aceștia au dove
dit un mare progres față de campio
natele de la Stockholm, reușind să 
se califice în finală în dauna unor 
alte favorite ca Suedia, Iugoslavia, 
Cehoslovacia".

Iată de altfel rezultatele tehnice 
și evoluția scorului în finala probei 
masculine pe echipe : Kono — Jan
sen 15—21, 21—16, 21—12 ; Schăller — 
Ito 21—17, 8—21, 21—12; Hasegawa — 
Lieck 22—20, 21—13 ; Kono — Schol- 
ler 21—18, 21—17 ; Jansen — Hase
gawa 21—18, 21—18 ; Ito — Lieck 
21—16, 21—17 ; Schdller — Hasegawa 
15—21, 21—13, 21—17 ; Kono — Lieck 
21—13, 21—16.

Clasamentele probelor pe 
feminin („Cupa Corbillon") : 
U.R.S.S. ; 2. — România ; 3. 
ponia ; 4. — Cehoslovacia ;
R. F. a Germaniei ; 6. — Coreea de 
Sud ; 7 — R. D. Germană ; 8. — Po
lonia ; 9. — Anglia ; 10. — Suedia ; 
11. — Iugoslavia ; 12. — Ungaria
etc. ; masculin („Cupa Swaythling") : 
1. — Japonia ; 2. — R. F. a Germa
niei ; 3. — Iugoslavia ; 4. — Coreea 
de Sud ; 5. — Suedia ; 6. — Anglia ; 
7. — Cehoslovacia ; 8. — U.R.S.S. ;
9. — Ungaria ; 10. — Franța ; 11. — 
Danemarca; 12. — Irlanda etc.
Echipa masculină a României nu a 
participat.

Campionatele mondiale continuă 
cu turneul individual.

echipe z
1. — 

— Ja- 
5. —

A

In cîteva rînduri
CAMPIONATELE INTERNAȚIO

NALE DE TENIS ALE ITALIEI au 
continuat ieri la Roma. Ilie Năstase, 
campionul României, l-a învins cu 
6—1, 6—2, 8—6 pe francezul Beust. 
Ion Țiriac l-a eliminat cu 7—5, 6—4, 
6—1 pe australianul Philips Moore.

INTR-UN MECI CONTlND PEN
TRU PRELIMINARIILE CAMPIO
NATULUI MONDIAL DE FOTBAL, 
ieri la Sofia echipa Bulgariei a în
vins cu scorul de 2—1 (1—0) echipa 
Luxemburgului.

ÎN MECI RETUR PENTRU SEMI
FINALELE „CUPEI CUPELOR" la 
fotbal, Slovan Bratislava a învins 
cu scorul de 1—0 (1—0), echipa Dun
fermline Athletic. în primul meci, 
scorul a fost egal : 1—1. Slovan s-a 
calificat în finală. Fotbaliștii ceho
slovaci vor întîlni la 21 mai la 
Basel echipa F. C. Barcelona.

IERI PE TERENURILE CLUBU
LUI PROGRESUL A ÎNCEPUT DU
BLA INTÎLNIRE INTERNAȚIONA
LĂ DE TENIS dintre echipele de 
tineret ale României și R.S.S. Esto
ne. După prima zi, la masculin sco
rul este egal 1—1, un meci fiind în
trerupt. Ovici (România) l-a învins 
cu 6—4, 6—2 pe Lange (R.S.S. Esto
nă), iar Einen (R.S.S. Estonă) a dis
pus cu 3—6, 6—3, 6—3 de Hărădău 
(România). In proba de dublu, cuplul 
Dumitrescu, Ovici conduce cu 6—3, 
6—2, 2—1 (întrerupt din cauza întu
nericului) în partida cu Lange, Einen 
(R.S.S. Estonă).............................
oaspete conduce

La feminin, echipa 
cu 2—1.

, PENTRU TITLUL 
FEMININ DE ȘAH 

Gaprindașvili șl Alia
« MECIUL 

MONDIAL 1 
dintre Nona 
Kușnir a continuat la Tbilisi cu par
tida a 7-a. Arbitrii au consemnat re
miza la mutarea 32. Scorul este 4—3 
în favoarea Nonei Gaprindașvili.

• LA MONTEVIDEO AU CONTI
NUAT ÎNTRECERILE FINALE 
ale competiției internaționale mas
culine de volei „Turneul Con
tinentelor". în cel mai important 
joc al zilei, reprezentativa R. D. 
Germane a învins cu 3—1 (15—10, 
15—12, 10—15, 15—11) selecțio
nata U.R.S.S. Brazilia a întrecut 
cu același scor (12—15, 15—10, 15—11, 
15—5) formația Japoniei. în clasa
ment conduce neînvinsă R. D. Ger
mană cu 6 puncte, urmată da 
U.R.S.S., Brazilia (5 puncte), Japo
nia (4 p.), Cehoslovacia (3 p.), S.U.A., 
Uruguay (2 p.).

O ÎN TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI UNIONAL DE HO
CHEI PE GHEAȚĂ s-a disputat me
ciul Ț.S.K.A. Moscova—Spartak Mos
cova, principalele pretendente la 
titlu. Cele două echipe au terminat 
Ia egalitate : 5—5. în prezent, echipa 
Spartak Moscova se află pe primul 
loc în clasament cu un punct avan» 
față de Ț.S.K.A. Moscova.



viața internaționala
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încheierea sesiunii
COMISIEI ECONOMICE

A 0. N. U. PENTRU EUROPA
Adoptarea unor rezoluții inițiate 
de România în sprijinul extinderii 

cooperării internaționale
GENEVA 23 — Corespondentul Agerpres H. Liman trans

mite : Miercuri seara au luat sfîrșit la Geneva lucrările celei 
dc-a 24-a sesiuni a Comisiei economice a O.N.U. pentru Eu
ropa. Au fost adoptate un număr de rezoluții, între care 
cinci prioritare, inițiate de delegația română, cu privire 
la cooperarea tehnică-științifică, cooperarea industrială, pro
gramul de lucru pe termen lung și organizarea activităților 
comisiei, stabilirea de informații statistice și aniversarea a 25 
de ani de la înființarea O.N.U.

Rezoluția privitoare Ia cooperarea 
științifică și tehnică conține docu
mentul inițiat de țara noastră în 
1967. Anul trecut, delegația română a 
determinat luarea în considerare a 
acestei probleme, ca avînd un carac
ter prioritar. Rezoluția adoptată în 
ședința de încheiere de miercuri sea
ra subliniază caracterul permanent 
al cooperării tehnico-științifice și so
licită pe secretarul executiv al co
misiei să ia măsurile necesare în ve
derea punerii în practică a recoman
dărilor Reuniunii experților guverna
mentali cu privire la cooperarea 
științifică și tehnică. Ea cere, de ase
menea, convocarea unei a doua reu
niuni a experților guvernamentali în 
1970—1971, avînd ca mandat să rea
lizeze schimburi de experiență între 
guvernele membre în domeniul știin
ței si tehnologiei, inclusiv în cel al 
previziunilor ; avansarea de propu
neri vizînd promovarea cooperării in
ternaționale în materie de știință și 
tehnică.

Rezoluția cu privire la cooperarea 
Industrială amintește că la cea de-a 
23-a sesiune a comisiei s-a recoman
dat adoptarea mijloacelor potrivite 
pentru cooperarea industrială în re
giunea Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa pe baza principiilor 
suveranității naționale și avantajului 
reciproc. Rezoluția subliniază im
portanța acestei cooperări ca factor 
de promovare a relațiilor economice 
și comerciale. De asemenea, invită 
Comitetul pentru dezvoltarea comer
țului și alte organe subsidiare intere
sate să studieze în mod deosebit mă
surile practice menite să ducă la 
intensificarea cooperării industriale 
în vederea îmbunătățirii relațiilor e-

conomice și comerciale între țările 
membre.

Rezoluția asupra programului de 
lucru pe termen lung și organizarea 
activităților comisiei propune să se 
acorde o atenție deosebită probleme
lor de natură a determina îmbună
tățirea și lărgirea cooperării în ca
drul Comisiei economice O.N.U. 
pentru Europa, cum ar fi promova
rea schimburilor, îndeosebi între Est 
și Vest, cooperarea științifică și teh
nică, proiectările și planificarea eco
nomică pe termen lung, ca și pro
blemele mediului de viață.

O altă rezoluție recomandă Con
ferinței statisticienilor europeni să 
continue a studia cu prioritate utili
tatea, eficacitatea și modalitățile de 
aplicare a metodelor celor mai mo
derne de stabilire și de tratare a in
formației statistice, îndeosebi folosi
rea în acest scop a metodelor de 
calcul electronic.

Cea de-a cincea rezoluție, inițiată 
de România, reafirmă convingerea că 
Comisia economică O.N.U. pentru 
Europa va rărnîne un organ pentru 
intensificarea cooperării economice, 
științifice și tehnice internaționale și 
decide ca ea să celebreze, în confor
mitate cu hotărîrile Adunării Gene- 

de-a

cea 
Eco- 
Mir-

Trapele federale 

nigeriene au intrat 
in orașul Umuahia

ULI IHIALA 23 (Agerpres). — 
agenției 

află pe 
localitate, 
de Umua-

Trimisul special al 
France Presse, care se 
aeroportul din această 
situată la mică distanță 
hia, anunță că trupele nigeriene au 
intrat miercuri în „capitala" bia- 
freză. Lupte grele au loc la peri
feria orașului Umuahia, mari 
pierderi fiind semnalate de ambele 
părți.

rale a Națiunilor Unite, cea 
25-a aniversare a O.N.U.

■A-
Șeful delegației române la 

de-a 24-a sesiune a Comisiei 
nomice O.N.U. pentru Europa,
cea Malița, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, a avut întreve
deri cu directorul general al Ofi
ciului Națiunilor Unite la Geneva, 
Vittorio' Winspeare Guicciardi, Da
vid A. Morse, directorul general al 
Organizației Internaționale a Mun
cii ; dr. M. G. Candau, directorul 
general al Organizației Mondiale a 
Sănătății, și D. A. Davies, secretarul 
general al Organizației Meteorolo
gice Mondiale. în timpul întreve
derilor au fost abordate probleme 
privind participarea României la 
activitățile respectivelor organizații.

★
Șeful . delegației române, Mircea 

Malița, a adresat președintelui co
misiei, acad. Evghenii Matveev, o 
scrisoare prin care reafirmă pozi
ția Republicii Socialiste România cu 
privire la necesitatea de a se re
cunoaște existenta celor două state 
germane — Republica Democrată 
Germană și Republica Federală a 
Germaniei — recunoașterea aceasta 
constituind una . dintre premisele 
raționale și eficiente ale păcii și 
securității europene. El cere ca 
scrisoarea să fie considerată drept 
document oficial al Comisiei Eco
nomice O.N.U. pentru Europa.

sprijină convocarea
P.S.D. din Finlanda

europene

Demonstranți pe o strada din Belfast

ÎN IRLANDA DE NORD

ATMOSFERA POLITICĂ

HELSINKI 23 (Agerpres). — Orga
nul Partidului Social-Democrat din 
Finlanda, „Suomen Sozialidemo- 
kraatti", s-a pronunțat pentru convo
carea unei conferințe bine pregătite 
privind securitatea europeană. Ziarul 
a salutat faptul că oficialități finlan
deze s-au exprimat favorabil față de 
ideea participării Finlandei la o ase
menea conferință.

„Suomen Sozialidemokraatti" scrie, 
printre altele : „Finlanda acționează 
în sprijinul convocării unei conferințe 
pentru securitatea europeană în cele 
mai bune condiții posibile. Partidul 
Social-Democrat trebuie să continue 
eforturile sale în vederea convingerii 
partidelor social-democrate din Euro
pa occidentală pentru ca la viitoarea 
sesiune a Internaționalei Socialiste din 
vara aceasta ele să se pronunțe hotă
rît pentru o conferință privind secu
ritatea europeană".

Alegerile
din R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 23 — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite : 
La 23 aprilie, în toate cele aproape 
500 comune din Iugoslavia s-a des
fășurat etapa a treia a alegerilor în 
vederea desemnării deputaților în 
vecele comunităților de muncă (eco
nomică, social-sanitară și cultural- 
educativă) ale Skupștinei Federale 
și ale skupștinelor republicane și pro
vinciale. Au fost desemnați 360 de- 
putați în vecele economică, social- 
sanitară și cultural-educativă ale 
Skupștinei Federale ; 1 200 deputați 
în vecele comunităților de muncă ale 
skupștinelor republicane și 460 de
putați în vecele skupștinelor celor 
doua provincii autonome.

In cursul zilei de miercuri au fost 
aleși, de asemenea, președinții skup
știnelor comunale.

Ultima etapă a alegerilor se va 
desfășura între 7 și 12 mai, cînd 
skupștinele republicane și provinciale 
vor desemna pe deputății Vecei Po
poarelor a Skupștinei Federale (cîte 
20 din fiecare republică și cîte zece 
din fiecare provincie).

După cum s-a anunțat, prima șe
dință a Skupștinei Federale va avea 
loc la 16 mai, cînd vor fi aleși preșe
dintele și vicepreședinții skupștinei 
și ai vecelor și va fi format noul 
guvern iugoslav.

RĂMÎNE ÎNCORDATĂ
o PLANUL PREMIERULUI O'NEILL APROBAT DE GRUPUL 
PARLAMENTAR UNIONIST • PRINCIPALUL OBSTACOL NU 

A FOST DEPĂȘIT ® NOI INCIDENTE
BELFAST 23 (Agerpres). — Decla

rația primului ministru al Irlandei 
de nord, Terence O’Neill, că își va 
prezenta demisia dacă programul său 
de acordare treptată a drepturilor 
civile minorității catolice nu va fi 
adoptat, a determinat în cele din 
urmă majoritatea grupului parlamen
tar al Partidului unionist să accepte 
principiul „Un om, un vot". După 
cinci ore de dezbateri (marți și 
miercuri), 28 de parlamentari au vo
tat în favoarea propunerii lui O’Neill, 
iar alți 22 s-au pronunțat împotrivă, 
(în baza actualului sistem electoral 
din Irlanda de nord, aproximativ 
250 000 de nord-irlandezi, în majori
tate catolici, sînt privați de dreptul 
de vot pe criteriul averii).

„Victoria" primului ministru a fost 
însă obținută în momentul cînd pe 
străzile Belfastului și în alte orașe 
nord-irlandeze se înregistrau noi inci
dente sîngeroase între manifestanții 
catolici și extremiștii protestanți, 
ciocniri soldate cu numeroși răniți, 
atît de o parte cît și de cealaltă.

Aprobarea de către grupul parla
mentar unionist a planului lui
O’Neill nu este însă suficientă.
Acesta va trebui, în ultimă instanță, 
să treacă obstacolul cel mai greu, 
respectiv să obțină și consimțămîn- 
tul membrilor Consiliului permanent 
al Partidului unionist, care urmează 
să se întrunească încă în cursul 
acestei săptămîni și care numără în 
rîndurile sale cei mai mulți opozanți 
ai politicii premierului nord-irlandez 
în domeniul drepturilor civile. Prin
tre aceș_ția se_ află 
premier ~ 
ministru 
începînd 
alăturat
James Chichester Clarke, care a de
misionat.

Deși poziția lui O’Neill este spri
jinită de guvernul britanic, așa cum 
a reieșit în timpul dezbaterilor din 
Camera Comunelor consacrate situa-

ției din Irlanda de nord, o eventuală 
demisie a lui O’Neill nu este exclusă 
— apreciază observatorii politici.

Pe de altă parte, hotărîrea adop
tată miercuri de grupul parlamentar 
unionist nu a fost primită cu prea 
mult entuziasm nici chiar de „Miș
carea pentru drepturile civile", care 
consideră aceste concesii „venite 
prea tîrziu și reduse", astfel că ele 
nu pot satisface revendicările popu
lației catolice, care militează pentru 
reforme esențiale.

se află fostul vice- 
Brian Faulkner și fostul 
de interne William Craig, 
de miercuri, acestora li s-a 
și ministrul agriculturii,

LOS ANGELES 23 (Agerpres). 
— Juriul Tribunalului din Los 
Angeles a recomandat miercuri 
condamnarea la moarte a lui Sir- 
han B. Sirhan, asasinul senatoru
lui Robert Kennedy.

Juriul, care l-a găsit săptămîna 
trecută vinovat pe Sirhan de a- 
sasinat cu premeditare, avea de 
ales între sentința de condamna
re la moarte și închisoare; pe 
viață.

Reuniunea
/

cabinetului
japonez

agențiile de presă transmit

Pavilionul României de la cea de-a 58-a edijie a Tîrgului Parisului care s-a 
deschis de curînd în parcul de expoziții de la Porte de Versailles

landa și Islanda) s-a deschis ieri la 
Copenhaga. Potrivit agenției U.P.I., 
reuniunea va trece în revistă o serie 
de probleme internaționale, printre 
care situația din Orientul Mijlociu, 
Nigeria și Africa de sud-vest.

tură din Sofia. Au fost prezentate 
mai multe filme documentare, printre 
care : Ștefan Luchian ; Arta lui Brân- 
cuși; Mînăstirea Voroneț etc.

Situația din Orientul Apropiat constituie din nou un subiect de serioase 
preocupări11 — transmite agenția France Presse referindu-se la incidentele 
din zona Canalului de Suez (ieri a avut loc un nou duel de artilerie) și la 
raidurile efectuate la 22 aprilie de către avioanele israeliene deasupra teri
toriului iordanian. După raportul prezentat marți Consiliului de Securitate 
de către secretarul general al O.N.U., U Thant, ieri au fost Înregistrate noi 
luări de poziție cu privire la situația din această regiune.

WASHINGTON. — Departamentul 
de stat al S.U.A, a dat publicității o 
declarație în care dezaprobă „violările 
repetate ale armistițiului de-a lungul 
Canalului de Suez", menționînd că 
încălcarea încetării focului „întîrzie 
și împiedică" eforturile reprezentan
ților permanenți la O.N.U. ai celor 
patru mari puteri în vederea găsi
rii unei soluții pașnice a conflictului 
din Orientul Apropiat. Purtătorul do 
cuvînt Robert McCloskey a declarat, 
potrivit agenției U.P.I., că Statele U- 
nite au luat notă de o declarație a se
cretarului general al O.N.U., U Thant, 
în care, de asemenea, se exprimă în
grijorarea în 
dintre Israel

legătură cu incidentele 
și țările arabe.

★
— Intr-un comunicat 

precizează poziția față 
cu privire la Orientul 

adresat Consiliului de

LONDRA, 
prin care își 
de raportul 
Apropiat, 
Securitate de secretarul general al
O.N.U., U Thant, Ministerul de Exter
ne britanic subliniază că împărtășește 
îngrijorarea secretarului general față 
de situația din regiunea Canalului 
de Suez și din valea Iordanului. Ex- 
primîndu-și speranța că părțile inte-

Febră
monetara

occidentală

„COSmOS-280". Uniunea 
Sovietică a fost lansat satelitul artifi
cial al Pămîntului „Cosmos-280". La 
bordul satelitului este instalată apa
ratură destinată continuării cercetării 
spațiului cosmic.

Proiectul sistemului anti- 
balistic „Safeguard" continuă 
în S.U.A. să facă obiectul unor serioa
se dispute. Un număr mare de sena
tori, între care și Herbert York, fost 
șef de cercetări la Pentagon, sînt 
părere că construirea sistemului 
rachete antirachetă „Safeguard" 
accelera cursa înarmărilor.

de 
de 
va

MINISTRUL DE EXTERNE, 
K. AICHI, CERE STATELOR 
UNITE SĂ NU CREEZE TEN
SIUNE MILITARĂ ÎN MAREA 

JAPONIEI

La bursele vest-europene se 
semnalează o nouă febră mone
tară. Marti, in Franța, cursul fran
cului a fost cel mai scăzut după 
devalorizarea înregistrată în no
iembrie 1968, fiind cotat la pa
ritatea 4,97 față de dolar. Luni, 
paritatea a fost de 4,96 față de 
4,90 cît este cursul oficial. După 
cum transmit agențiile de presă 
occidentale, această febră e le
gată de incertitudinile privind 
rezultatul referendumului din 
Franța, care va avea loc la 27 
aprilie. A.F.P. relatează din Lon
dra că „dacă febra se va pre
lungi, ea va complica serios pro
blemele economice ale Marii Bri
tanii". In City se vorbește despre 
o reevaluare a mărcii vest-ger- 
mane și despre o devalorizare 
a lirei sterline. Ca urmare, pe 
piața monetară engleză se cum
pără masiv mărci vest-germane, în 
timp ce neîncrederea în lira sterli
nă se accentuează. Banca Angliei 
a fost nevoită să intervină pentru 
a stisfine cursul lirei sterline. 
A.F.F. relevă că febra la bursa 
londoneză este legată, de aseme
nea, de situația diri' Irlanda de 
Nord. Agenția apreciază că „a- 
ceastă nouă hemoragie nu poate 
decît să agraveze problemele ram
bursării enormelor datorii brita
nice".

în capitala Belgiei a avut loc o 
reuniune la care au participat mi
niștrii de finanțe din cele șase 
țări membre ale Pieței comune, 
care și-au manifestat îngrijorarea 
față de creșterea taxei de scont 
într-o serie de țări occidentale.

Regimul rasist rhodesian 
a promulgat stare de ur
gență pentru un an. Autorită
țile rhodesiene au apelat pînă acum 
la starea de urgență, de la procla
marea unilaterală a independenței, 
pentru scurte perioade de numai cî- 
teva luni. Iată de ce recenta decizie 
este interpretată ca o dovadă pregnan
tă a slăbiciunii regimului în fața luptei 
și revendicărilor populației africane.

Simpozionul internațio
nal consacrat etnogenezei 
popoarelor balcanice în- 
ceput miercuri lucrările la Plovdiv, 
R. P. Bulgaria. La simpozion sînt pre- 
zenți oameni de știmță din Iugoslavia, 
Turcia, Bulgaria, Ungaria, U.R.S.S., 
Marea Britanie, S.U.A. etc. Delegația 
țării noastre este condusă de acad. 
Emil Condurachi, secretarul general al 
Asociației internaționale de studii 
sud-est-europene.

chisă în holurile cinematografului 
„Oktiabr", prezintă numeroase foto
grafii înfățișînd frumusețea peisajelor 
României, realizări ale țării noastre în 
dezvoltarea regiunilor turistice, monu
mente istorice și de artă.

Președintele Republicii
PerU, generalul Juan Velasco Alva
rado, a cerut, în cadrul unei cuvîn- 
tări radiotelevizate, ca statele latino- 
americane să manifeste o solidaritate 
efectivă cu țara sa în conflictul actual 
cu Statele Unite.

Guvernul vest-german 8 
hotărît miercuri anularea limitei de 
timp privind urmărirea și judecarea 
crimelor de omor și genocid, inclusiv 
crimele comise de naziști în cursul 
ultimului război mondial. Principiul 
imprescriptibilității urmează însă să 
fie aplicat, după cum a arătat purtă
torul de cuvînt al guvernului, Gunter 
Diehl, „treptat" și cu acordarea unor 
circumstanțe atenuante pentru unele 
categorii de criminali naziști.

„România -Jară turisti- 
(^".Miercuri dimineața a avut loo 
la Moscova vernisajul expoziției de fo
tografii „România — țară turistică". 
Cu acest prilej s-a ținut și o conferință 
de presă. Organizată de Oficiul Na
țional de Turism în întîmpinarea celei 
de-a 25-a aniversări a eliberării Româ
niei de sub jugul fascist, expoziția des-

Republicanul Paul Find- 
ley, membru al Camerei Reprezen
tanților a S.U.A., a anunțat că va 
depune un proiect de lege în Camera 
Reprezentanților printre prevederile 
căruia figurează ridicarea embargoului 
asupra relațiilor comerciale cu R. P. 
Chineză și deschiderea unei misiuni 
comerciale la Canton, precum și sti
mularea relațiilor comerciale cu cele
lalte țări socialiste, prin reducerea 
barierelor vamale.

0 seară dedicată picto
rului Ștefan Luchian a fost 
organizată miercuri la Sofia de către 
Uniunea pictorilor bulgari și Clubul 
activiștilor culturali. Despre creația pic
torului român a vorbit prof. Boris 
Kolev, decanul Facultății de arhitec-

In sprijinul victimelor 
politicii de apartheid, es
tetul special O.N.U. pentru examina
rea politicii de apartheid duse de gu
vernul R.S.A. a adresat marți un apel 
tuturor țărilor lumii, cerîndu-le spri
jinul pentru a se obține eliberarea din 
închisoare a patriotului sud-african 
Robert Sobukwe. Apelul solicită, de 
asemenea, sprijinul opiniei publice 
mondiale în vederea eliberării tuturor 
deținuților politici din Republica sud- 
africană.

TOKIO 23. — Corespondentul
Agerpres FI. Țuiu transmite : La 
Tokio a avut loc o reuniune a cabi
netului japonez consacrată examină
rii atitudinii guvernului american 
față de situația creată, în urma 
doborîrii de către R.P.D. Coreeană 
a unui avion-spion al S.U.A. In Ma
rea Japoniei au fost trimise în urma 
acestui incident nave de război ame
ricane, care, potrivit hotărîrii pre
ședintelui Nixon, vor asigura zboru
rile avioanelor de recunoaștere ale 
S.U.A. în această regiune. Ministrul 
afacerilor externe al Japoniei, Kiichi 
Aichi, luînd cuvîntul în cadrul reu
niunii cabinetului, a cerut Statelor 
Unite să nu creeze tensiune militară 
în Marea Japoniei. Totodată, el a 
subliniat necesitatea unor măsuri 
care să garanteze securitatea nave
lor japoneze de pescuit în această 
zonă.

In cursul unei reuniuni parlamen
tare desfășurate miercuri, opoziția a 
luat în dezbatere problema prezenței 
și activității militare americane în 
Japonia, criticînd aspru guvernul 
țării. Membrii opoziției cer ca auto
ritățile de la Tokio să intervină pe 
lîngă S.U.A. în vederea interzicerii 
zborurilor de recunoaștere ale avi
oanelor americane. Ei cer, de aseme
nea, suspendarea folosirii porturilor 
japoneze de către unitățile forțelor 
speciale americane ce operează în 
Marea Japoniei.

Diferendul
iraniano-irakian

TEHERAN (Agerpres). — La Te
heran a avut loc, sub președinția 
șahinșahului Mohammad Reza 
Pahlavi, o reuniune la care au par
ticipat primul ministru iranian, 
Amir Abbas Hoveida, precum și 
înalți conducători ai armatei. Re
uniunea, menționează agenția 
U.P.I., care transmite știrea, a fost 
consacrată examinării crizei ira- 
niano-irakiene.

în legătură cu încordarea rela
țiilor dintre cele două țări, surse 
iraniene precizează că Iranul s-a 
pronunțat în repetate rînduri pen
tru respectarea conținutului și spi
ritului tratatului din 1937. în pre
zent, ca urmare a schimbărilor 
survenite în situația estuarului 
Satt-el-Arab, guvernul iranian a 
anunțat că este gata să semneze 
un nou tratat de demarcație pe a- 
cest fluviu, conform principiilor 
stabilite de dreptul internațional.

Reuniunea miniștrilor de 
externe din țările nordice 
(Danemarca, Norvegia, Suedia, Fin-

Consiliul de Miniștri al Franței s-a întrunit miercuri ia Palatul 
Elysee, sub președinția generalului de Gaulle. Aceasta a fost ultima ședință 
a cabinetului francez înaintea referendumului de Ia 27 aprilie privind reforma 
regională și a Senatului. în cadrul ședinței, ministrul afacerilor externe, Michel 
Debre, a prezentat o informare asupra principalelor evenimente ale actualei 
situații internaționale.

A fost perfectată o 
înțelegere pentru fu
ziunea celor doi mari 
producători de oțel 
din Belgia — Cocke- 
rill-Ougree Provi
dence și Esperance- 
Longdoz —, care ur
mează să fie înfăp
tuită în decurs de doi 
ani. După cum se 
întîmplă de obicei în 
asemenea tranzacții, 
cel mai mare a în
ghițit pe cel mai 
mic: Cockerill-Ou-
grie Providence va 
prelua, în decursul 
termenului stabilit, ma

joritatea acțiunilor 
societății Esperance- 
Longdoz. Prima în
treprindere are un 
efectiv de 34 000 
muncitori și o capa
citate de producție de 
4,2 milioane tone oțel 
anual, a doua — 
13 000 de muncitori, 
producînd 1,5 milioa
ne tone oțel pe an. 
Gigantul ce va lua 
naștere de pe urma 
fuzionării va furniza 
aproximativ 60 la 
sută din întreaga pro
ducție de otel a 
Belgiei. O comisie

mixtă a celor două 
întreprinderi a ela
borat un program co
mun de investiții, care 
va necesita, pînă în 
1975, suma de 15,4 
miliarde franci bel
gieni. Planurile pa
tronatului au produs 
însă o mare neliniște 
în rîndurile muncito
rilor pentru că o re
ducere a locurilor de 
muncă, ce ar putea 

, rezulta din această 
' fuziune, ar crea 
mari probleme în re
giunea valonă, unde 
sînt situate cele două 
otelării.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA S București Piața „ScînteU". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele ce fac la oficiile poștale și difuzorll din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sclntell

resate vor lua măsurile necesare 
pentru evitarea unor noi conflicte în 
aceste sectoare, guvernul britanic a- 
trage atenția asupra faptului că a- 
ceste conflicte sînt de natură să ză
dărnicească eforturile internaționale 
în vederea unei reglementări pașnice.

Evoluția situației din această re
giune va face obiectul întrevederilor 
pe care U Thant urmează să le aibă 
vineri, la Londra, cu ministrul brita
nic al afacerilor externe, Michael 
Stewart. în aceeași zi, regele Hussein 
al Iordaniei, care se află în capitala 
Marii Britanii, va avea convorbiri cu 
premierul Harold 
Michael Stewart.

★
BEIRUT. — Un 

opus vineri forțele

Wilson și cu

conflict armat a 
de ordine liba

neze și refugiați palestineni care au 
încercat să manifesteze la Saida, lo
calitate Situată în sudul țării. în 
urma acestui incident trei persoane 
și-au pierdut viața, iar alți zece ma- 
nifestanți au fost răniți. Autoritățile 
militare au decis aplicarea imediată 
a unor interdicții de circulație.

Pe agenda 

convorbirilor

Prima etapă a vizitei oficiale de 
nouă zile pe care o face în Marea 
Britanie președintele Italiei, Giuseppe 
Saragat, însoțit de ministrul de ex
terne Pietro Nenni, s-a desfășurat la 
castelul Windsor, reședință regală, în 
cadrul unui program spectaculos de 
ceremonii și parăzi militare. Atenția 
specială acordată oaspeților — a- 
ceasta este prima vizită a unui șef 
de stat la Windsor în ultimii 60 de 
ani — a fost interpretată ca reflec- 
tînd intenția clară a Londrei de a 
accentua de la început importanța 
cultivării unor strînse relații cu Ita
lia. Se apreciază că prilejul este mai 
ales util pentru diplomația britanică, 
doritoare să-și reafirme cunoscutele 
intenții asupra candidaturii «Pia
ța comună, știut fiind că i "S.e e- 
forturi au găsit o atitudine -eptivă 
la Roma. <<; ..

Pe tabelul intereselor «imune fi
gurează și unele proiecte' inițiate în
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ultimul timp cu scopul de a flanca 
împotrivirea Franței în această 
problemă. De pildă, la Lon
dra sînt evocate cu satisfacție 
recentele manevre politice în cadrul 
Uniunii Europei Occidentale, în ab
sența Franței, dar cu aderarea ne
echivocă a reprezentanților italieni la 
poziția Marii Britanii. De aceea se 
crede că pe agenda tratativelor bi
laterale anglo-italiene va fi inclusă 
și ideea de a face din U.E.O. un 
forum pentru promovarea unei o- 
rientări comune a țărilor membre, 
chiar fără Franța, în domeniul a- 
părării și al politicii externe. Cu 
greu însă vor putea interlocu
torii să ignora ampla și cres- 
cînda dezaprobare a opiniei publica 
din ambele țări față de ideea inte
grării în cadrul G.E.E. Tema a sus
citat în ultimul timp controverse a- 
prinse în cercurile politice britanice, 
o dată cu înmulțirea glasurilor care 
cer renunțarea la intrarea Marii Bri
tanii în Piața comună.

Ca membre ale N.A.T.O„ cela 
două părți urmează să discute și u- 
nele aspecte ale actualei situații din 
Europa, domeniu în care pozițiile 
lor nu par să coincidă pe deplin. 
Spre deosebire de Marea Britanie, 
după cum scrie ziarul „Times", „a- 
tunci cînd Consiliul N.A.T.O. s-a în
trunit la Washington la începutul 
acestei luni, dintre toți participanții, 
italienii au fost cei mai înclinați să 
răspundă favorabil la chemarea Trata
tului de la Varșovia de a se convo
ca o conferință a securității euro
pene". Ideea continuă să cîștige te
ren, impunîndu-se astfel în contex
tul abordării relațiilor Est-Vest, în 
favoarea creării unui climat de des
tindere.

Aceste probleme Importante alo 
vieții internaționale, cît și cele ale 
colaborării bilaterale anglo-italiene în 
domeniul economic, se situează 
în centrul convorbirilor politice 
dintre președintele Italiei, Giu
seppe Saragat, și primul ministru bri
tanic, Harold Wilson, asistați de mi
niștrii de externe.
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