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© între industrie și comerț: Căi știute, dar neumblate @ Acțiuni 
gospodărești ale unor edili harnici și pricepuți @ Faptul divers 
• Ritmul inegal al producției în întreprinderi din județul Mureș 
O Vom da șantierelor cantități sporite de materiale I ® Amelio
rarea pajiștilor naturale nu poate fi lăsată la periferia campa
niei agricole

LA „DANUBIANA"

întrecerea socialistă
a dat un puternic impuls 
activității productive
„Danubiana" înseamnă, la ora ac

tuală, prin întreaga ei activitate, o 
uzină pusă la punct, un colectiv cu 
mîini de aur, o „marcă" de presti
giu. Acest buchet de atribute, cîș- 
tigate în timp, încrustate adînc pe 
firmamentul activității ei productive, 
capătă o și mai mare strălucire 
imediat ce analizăm rezultatele ob
ținute de harnicul colectiv de aici 
în întrecerea socialistă de mare an
vergură pentru îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor în acest an 
hotărîtor al actualului cincinal. Toc
mai aceste rezultate, care la uzina 
„Danubiana" au o înaltă valoare, 
ne-au interesat în mod deosebit. Cum 
se pregătește și se consolidează fie
care rezultat bun în această confrun
tare permanentă cu sarcinile econo
mice ce-i revin din planul de stat 
pe 1969 ? Care este platforma saltu
rilor calitative din ultimul timp ? 
Există un „secret" al succeselor ?

Am revenit în această uzină bucu- 
reșteană exact după un an de la vi
zita precedentă. Și de astă dată totul 
degajă aici o atmosferă optimistă, 
tinerească. Dar în secțiile de fabri
cație, acolo unde este sădit efortul, 
unde se fructifică inițiativa 
a oamenilor, 
soarta întregii producții, 
mai petrecut 
Ne Antrenăm 
dis e cu tov. C. Bejenaru, secreta-

_______

unde se
în ultima 
deocamdată

creatoare 
hotărăște 

ce s-a 
vreme ? 

într-o

rul comitetului 
Din tabelul pe 
cu privire la

de partid din uzină, 
care ni-1 prezintă 

. * situația îndeplinirii
planului și a angajamentelor, ne-am 
notat cîteva cifre. De la începutul 
anului șl pînă în ziua de 22 aprilie, 
s-au realizat suplimentar față de 
prevederile planului : 12 milioane 
lei la producția globală, 5 milioane 
lei la producția marfă vîndută șl 
încasată, 2,2 milioane lei economii 
la prețul de cost, 2,3 milioane lei be
neficii. Cifrele acestea atestă că sar
cinile de plan și angajamentele a- 
sumate în întrecerea socialistă în 
întîmpinarea aniversării unui sfert 
de veac de la eliberarea patriei, se 
îndeplinesc cu succes.

Acest tablou al rezultatelor eco
nomice, dominat de depășiri însem
nate la toți indicatorii de plan — 
în 1969 producția întreprinderii este 
cu 10 la sută mai mare decît în anul 
precedent — constituie o onorabilă 
„carte de vizită" pentru colectivul 
uzinei de anvelope „Danubiana", pen
tru fiecare secție în parte. Perfecțio
narea fluxurilor de fabricație, rațio
nalizarea transporturilor interne, îm
bunătățirea aprovizionării și organi
zării Tocurilor de muncă, practicarea 
unor norme cu o fundamentare 
științifică, creșterea continuă a 
gradului de competență și respon
sabilitate a factorului-om — sînt tot 
atîtea pîrghii ale succeselor economi-

LITERARA
cu stagiu prelungit 
în rafturile librăriilor

desfășoară astăzi în țara noastră[ Vasta activitate editorială care se
J aduce, după cum se știe, o contribuție de seamă la progresul culturii
* 'ooialiste, îmbogățind necontenit rafturile bibliotecilor personale și 
j publice cu tot ce este mai valoros în tezaurul spiritual al umanității,
> în creația autohtonă și străină. Se tipărește, la noi, mai mult, ca ori- 
L cînd, în toate domeniile și în tiraje atingînd uneori zeci și sute de mii 
L de exemplare, spre a satisface cererea mereu crescîndă a publicului 
L pentru cartea politică, ideologică, științifică, beletristică, pentru lite- 
f ratura de specialitate și de informare generală.
L Un loc deosebit în politica editorială îl ocupă stimularea și răspln- 
? dlrea literaturii origiuale, promovarea prozei, poeziei, dramaturgiei,
* eseisticii inspirate din problematica timpului nostru, încurajarea tine- 
f relor talente. Și este ușor de remarcat că operele de reală substanță
> și calitate se bucrfră de o largă audiență și popularitate în rîndurile
> eititorilor.
> Odată cu aceasta, se manifestă însă un fenomen nefiresc — stoca- 
) rea unui număr destul de mare de exemplare din lucrările greu van- 
j dabile, a căror aglomerare se transformă într-o povară financiară pen- 
k tru sectorul editorial și devine o frînă în calea tipăririi mai asidue a 
[ «celor cărți pe care cititorii le așteaptă cu nerăbdare.
> Cum este cu putință ca, în condițiile unei cereri de carte atît de
> Intense, cînd este bine știut că multe ediții se epuizează Ia cîteva ore 
t după apariția lor în librării, să se acumuleze totuși, pe de altă parte,
> stocuri atingind cifre impresionante ? Care sînt cauzele și în ce fel pot 
j fi ele soluționate ? Ancheta noastră — PUBLICATA ÎN PAGINA A 
) IV-A — își propune să dea unele răspunsuri la aceste întrebări.

ce. Ele au fost vitalizate în cadrul ac
țiunii de organizare științifică a pro
ducției și a muncii. Nu s-au promo
vat, prin simple modificări de for
mă, sisteme învechite, depășite de 
realitate, care să fie etichetate ca... 
ultimele descoperiri în materie. Nu 
s-a așteptat niciodată aglomerarea 
deficiențelor, cît de mărunte ar fi 
fost ele la prima vedere. Elementele 
noului în tehnică și în organizatoric 
s-au dezvoltat dintr-un întreg proces 
de analiză comparativă a resurselor 
interne cu gradul de valorificare a 
lor, care indica în permanență nece
sitatea îmbunătățirii activității uzinei 
pe toate planurile. Iată cîteva indi
cii, cîteva secvențe ce redau munca 
avîntată și rodnică a colectivului, în
dreptat spre continua perfecționare 
a întregii activități productive.

Am reținuț din discuțiile purtate 
cu tov. dr. ing. Tănase Volintiru, di
rectorul general al uzinei, mai ales 
puterea de penetrație a măsurilor de 
prevenire a neajunsurilor, de înlă
turare din „fașă" a unor deficiențe 
de natură tehnică sau organizatorică. 
Colectivul uzinei atinsese și chiar de
pășise, la un moment dat, parametrii 
proiectați, iar planul se realiza nor
mal. Existau, așadar, numeroase mo
tive ca toată lumea să fie mulțumită 
Ștacheta exigențelor, totuși, era 
parcă blocată la un nivel unde își 
face loc ușor automulțumirea. Lucru
rile n-au fost lăsate să se mențină, 
din fericire, în acest stadiu. în lan
țul inițiativelor și autoexigențelor -e 
punea tot mai mult problema asigu
rării competitivității produselor pe 
piața mondială și ridicării calității 
lor, deziderate care nu puteau fi șa? 
tisfăcuțe printr-o „simplă apăsare pe 
buton".

Cîteva condiții primordiale tre
buiau să fie respectate cu strictețe : 
menținerea capacității de producție 
la nivelul maxim care fusese atins, 
diversificarea continuă si moderniza
rea permanentă a anvelopelor, adap
tarea lor la cerințele beneficiarilor 
interni și externi. După cum s-a vă
zut, prima condiție era satisfăcută 
prin funcționarea ireproșabilă a ma
șinilor și agregatelor peste nivelul 
proiectat (cu circa 20 la sută mai 
mare în acest an). Cît privește cele
lalte deziderate, realizarea lor era de 
neconceput fără o dezvoltare cores
punzătoare a sectoarelor de concep
ție și proiectare. S-a trecut, ca a- 
tare, în limita competențelor prevă
zute de experimentarea unor mă
suri de creștere a eficientei economi
ce a activității întreprinderilor — la 
inventarierea tuturor posibilităților 
existente în sectoarele respective și, 
totodată, la atragerea unor ingineri 
din activitatea de execuție, de îndru
mare directă a producției, în cea de 
concepție. S-au asigurat simultan 
dezvoltarea compartimentelor de 
concepție, precum și schimbarea ra
dicală a sistemului de conducere di
rectă a producției, mai înainte domi
nat de paralelisme și mai puțin efi
cient. Mărindu-se sectorul de con
cepție cu 15 ingineri provenit! din 
activitatea de conducere directă a 
producției, s-a asigurat premisa în
tăririi cercetării menite să ridice 
competitivitatea produselor pe piața 
externă. Nu întîmplător, în doi ani 
uzina și-a 
producției

dublat aproape volumul 
destinat exportului.

Viorel SALAGEAN

(Continuare in pag. a III-a)
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NICOLAE 
CEAUȘESCU

Cuvîntare la Conferința 

Uniunii Asociațiilor Stu

dențești din România 

(18 aprilie 1969)

LUCRĂRILE SESIUNII CONSILIULUI 
DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 
24 aprilie, la Moscova au continuat 
lucrările sesiunii Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc, la care 
participă conducătorii partidelor 
comuniste și muncitorești și șefii 
guvernelor din Republica Populară 
Bulgaria, Republica Socialistă Ce
hoslovacă, Republica Democrată 
Germană, Republica Populară Mon
golă, Republica Populară Polonă, 
Republica Socialistă România, Re
publica Populară Ungară și Uniu
nea Republicilor Sovietice Socia
liste.

A continuat examinarea proble
melor privind perfecționarea con
tinuă a formelor și metodelor de 
colaborare a țărilor membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

Ședința a fost prezidată de to
varășul Janos Kadar, prim-secretar 
al C.C. al P.M.S.U.

La ședință au luat cuvîntul to
varășii Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.B., președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, Nicolae Ceaușescu, secretar

general al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Oldrich 
Cemik, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C.C., președintele guvernului 
federal al R. S. Cehoslovace, și 
Jumjaaghiin Țedenbal, prim-secre
tar al C.C. al P.P.R.M., președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole.

Schimbul de păreri s-a desfășu
rat într-o atmosferă tovărășească.

Ședințele sesiunii vor continua 
la 25 aprilie.

Barajul de la
Valea Uzului

prinde contor
BACĂU (corespondentul „Scîn- 

teii"). — Pe șantierul complexu
lui hidrotehnic de la Valea U- 
zului, constructorii au obtinut 
pînă acum succese meritorii. Ei 
sînt animați de dorința de a 
termina prima fază a lucrărilor, 
care marchează începutul acu
mulării apelor în lac, cu. un an 
mai devreme decît prevede 
graficul. Rezultatele de pînă 
acum confirmă că angajamen
tul va fi îndeplinit. Au fost a- 
tacate 23 de blocuri din cele 33 
cite numără barajul. In pre
zent, constructorii fac pregătiri 
pentru turnarea betoanelor la 
celelalte 10 blocuri din apro
pierea versantilor. neatacata 
pînă acum.

puncte de vedere

universitară
Prof. univ. Ion BERCEANU
Institutul agronomic „N. Bâlcescu'

Stăm de vorbă cu Pavel 
Munăraș. Om în jurul vîrs- 
tei de 40 de ani, voinic, 
prompt în răspunsuri. Răs
punsuri în care se simte un 
substrat de iritare și, poate 
mai mult, de cinism. „A- 
tacă" el :

— Tot despre oi e vorba?
— Să zicem.
— Cînd o să se termine 

povestea asta ? Si care e 
vina mea ?

îl lăsăm să se întrebe în 
continuare și să se dez
văluie. Atît cît se poate 
dezvălui un om ca el. în
tre timp, noi reconstituim 
faptele ; și, reconstituind, 
aflăm profilul moral al lui 
Munăraș care se încheagă 
în linii dure, în culori în
tunecate.

1967. O revizie 
la cooperativa a-

...Iunie 
contabilă 
gricolă de producție din 
satul Birda, județul Timiș, 
aduce în lumina severă a 
adevărului un șir întreg 
de ilegalități. Clasate pe 
categorii — prima ar pu
tea fi definită astfel : trans
porturi frecvente cu mij
loacele auto ale cooperati
vei, în scopuri strict perso
nale. Cap de 
Munăraș, pe 
ședințe al 
îl urma îndeaproape în 
„cursa pentru abuzuri" 
șoferul Mioc Nicolae și 
alții. Munăraș e pus să plă
tească, plătesc și ceilalți, 
dar abaterile de la corecti
tudine stîrnesc dezaproba
rea în rîndul membrilor 
cooperatori care nu sînt 
dispuși să închidă ochii

listă ? Pavel 
atunci pre- 
cooperativei.

la astfel de practici. Revi
zia mai stabilește 
ședințele, întinînd 
tul încredințat de 
rea generală, de a 
ochii din cap 
ștească și de a-și pune 
toată priceperea și cinstea 
în slujba prosperării ei, a 
patronat un adevărat negoț 
cu porci care, deși erau 
destinați valorificării pe

că pre- 
manda- 
aduna- 
păzi ca 

averea ob-

să dispună altfel. A doua : 
fixarea unui preț mult mai 
mic decît cel statornicit 
în dauna intereselor gene
rale ale cooperatorilor, a 
averii obștești.

Firesc era ca toate a- 
cestea — la care trebuie a- 
dăugată situația economică 
și financiară a cooperati
vei departe de a fi satis
făcătoare — să consti-

drept — afirmă 
Gh. Damian, in-

— Ce-i 
tovarășul 
structor al comitetului ju
dețean de partid Timiș, pe 
atunci secretar al comite
tului de partid al fostului 
raion Deta — Pavel Mu- 
năraș a fost criticat în re
petate rînduri. Pentru abu
zuri, pentru fuga după pri
copseală cu orice chip. Dar 
el se credea de neînlocuit

Poți înșela un om,
nu tot satul

piață, au fost vînduți unor 
membri cooperatori. Vînza- 
rea se făcea, bineînțeles, în 
avantajul cumpărătorilor și 
în paguba cooperativei. Așa 
bunăoară Iosif Haidec 
cumpără un porc de 120 
kilograme și la fiecare ki
logram i se scad 3 lei. Ac
tul „filantropic" al preșe
dintelui era clădit pe cel 
puțin două ilegalități : 
prima : adunarea generală 
hotărîse valorificarea ani
malelor pe piața organizată 
și nimeni nu avea dreptul

tuie un semnal de alar
mă pentru cei în drept, 
un motiv de dezbatere ri
guroasă a modului în care 
se muncește la Birda, îr. 
care își 
membrii 
conducere
mul rînd, președintele. Dar 
concluziile reviziei conta
bile nu s-au bucurat de 
privilegiul de a destupa 
urechi și a
ochi și lucrurile au con
tinuat pe făgașul în care 
intraseră.

Birda. în 
fac datoria 

consiliului de 
și. în pri-

deschide

și poate că o măsură mai 
severă, la timpul cuvenit, 
se impunea.

Recunoaștere, din păcate, 
tardivă. Cine trebuia să 
se sesizeze neîntîrziat ? 
Cine avea datoria să pună 
capăt cu hotărîre abuzuri
lor și să restabilească 
aici, la Birda. climatul ne
cesar unei activități desfă
șurate sub semnul cinstei, 
al respectării prevederilor 
statutare ale cooperativei ? 
Din păcate, asupra acestor

lucruri tovarășul Damian 
nu a insistat.

La sfîrșitul anului trecut, 
adunarea generală a coope
ratorilor dă pe față prac
ticile de căpătuială ale pre
ședintelui, ca și abuzurile 
săvîrșite cu deplina lui în
cuviințare. I se impută îna
inte de toate că a gospodă
rit foarte prost avutul ob
ștesc. în schimb, Pavel Mu
năraș s-a dovedit în acest 
răstimp un gospodar fără 
cusur la casa sa. Și-a „ago
nisit" o turmă de 104 oi, 
îngrășa tăurași și, în vre
me ce cooperativa mergea 
tîrîș-grăpiș, președintele 
prospera. Se hotărăște des
tituirea lui.

★
Am mers zilele acestea la 

Birda să descifrăm climatul 
în care s-a copt și s-a să- 
vîrșit degradarea morală a 
acestui om. I-am găsit pe 
Moisi Despi, actualul pre
ședinte, și pe ing. zooteh
nist Mircea Pop în plin 
efort pentru căutarea celor 
mai bune soluții de redre
sare economică a coopera
tivei, pentru statornicirea 
unei atmosfere sănătoase 
de muncă, de cinste, de în
credere.

Stăm de vorbă cu Gllgor 
Despi, fost multi ani pre
ședinte al comisiei de re
vizie a cooperativei.

— Fost, da. Pentru că 
mi-am dat demisia.

— De ce ?
Hie TANASACHE

(Continuare in pag. a Il-a)

Dacă am reprezenta pe o abclsă în 
segmente egale mileniile istoriei și 
pe o ordonată etapele progresului 
tehnic realizat de omenire, de la des
coperirea focului și pînă la cucerirea 
spațiului cosmic, am constata că, ob
ținută astfel, curba este aproape tan
gentă unei linii orizontale pe cea mai 
mare parte a parcursului, capătă o 
înălțime bruscă la sfîrșitul secolului 
al XIX-lea și tinde a se suprapune cu 
o verticală la mijlocul celui de-al 
XX-lea secol. Mutațiile, ai căror su
biecți, autori sau martori sîntem, 
irump și se desăvîrșesc în epoca noa
stră în cîtimi de timp, cel mult de 
ordinul deceniilor. Trăim într-adevăr 
în era descoperirilor epocale, în care 
dezvoltarea explozivă tinde să devină 
de domeniul obișnuitului, fără a mai 
surprinde în mod deosebit.

Evident, învățămîntul superior tre
buie să fie un seismograf sensibil al 
evoluției științei contemporane. Mai 
mult, prin întreaga ei structură, școa
la superioară e datoare nu numai să 
le transmită actualelor generații de 
studenți, ci să fructifice plenar nu
meroasele lor valențe educative. Toc
mai de aceea, la Conferința națională 
a cadrelor didactice a fost frecvent 
subliniat imperativul ca profesorul să 
se manifeste ca un factor activ pe 
toată traiectoria existenței sale pro
fesionale, să constituie un model viu, 
cu putere de influentă permanentă. 
Se înțelege că pentru îndeplinirea a-

cestei îndatoriri ne stau la îndemînă 
căi și posibilități diverse, iar prin re
centele indicații de partid, potrivit 
cărora fiecărui cadru didactic i-a 
fost repartizat, spre o atentă și per
manentă îndrumare, un colectiv de 
studenți, asemenea posibilități au cîș- 
tigat și mai multă consistență. Și 
tocmai de aceea rolul profesorului la 
catedră, măiestria lui în a călăuzi cu 
precizie eforturile de cunoaștere și 
autocunoaștere ale tineretului, în a-1 
ajuta să-și dobîndească propria per
sonalitate, propria responsabilitate, 
rămîne esențial din foarte multe 
puncte de vedere. „A crește noile ge
nerații în spiritul comunismului — 
preciza tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— înseamnă, pe de o parte, a le ajuta 
să se ridice la nivelul cunoașterii ști
ințifice proprii acestei jumătăți de 
secol, să-și însușească chintesența 
științelor moderne fără de care nu 
poate fi conceput astăzi progresul so
cietății, să devină specialiști de înaltă 
competență. Șl, pe de altă parte, să 
asimileze o vastă cultură generală, 
umanistă, să-și însușească concepția 
materialist-dialectică care le dă re
prezentarea clară asupra rostului lor 
în societate, îi ajută să înțeleagă 
perspectivele și sensul dezvoltării 
istoriei, imperativele majore ale vre
murilor noastre".

(Continuare în pag. a IV-a)

La Combinatul petrochimic-Ploiești

O nouă instalație a început
să producă

Pe platforma industrială a Com
binatului petrochimic din Ploiești, 
care a devenit unul din principalii 
furnizori de produse petrochimice 
din țară, a început să producă, în 
cadrul probelor tehnologice, un nou 
obiectiv i instalația de clorură de

colină, cu o capacitate anuală de 
1 200 tone. Pentru obținerea acestui 
produs, utilizat Ia fabricarea bio- 
stimulatorilor pentru animale, in
stalația folosește ca materie primă 
oxidul de etilenă, furnizat de o altă 
instalație a combinatului.
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AMERICA LATINA

Soldul
derizoriu
al unui
program
ornat cu
bune
intenții

Un „duș rece" pentru 
membrii „Alianței pentru 
progres" — astfel au a- 
preciat cercurile latino-a- 
mericane discursul recent 
al președintelui Nixon cu 
prilejul celei de-a 21-a a- 
niversări a O.S.A. (Orga
nizația Statelor America
ne). „Discursul președinte
lui Nixon a decepționat pe 
cei ce așteptau un nou

— Corespondență din 
Rio de Janeiro de la 

V. Oros —

mesaj de speranță pentru 
țările latino-americane" 
(„Jornal do Brasil"). „O a- 
locuțiune vagă și abstrac
tă, relevînd lipsa unei po
litici noi față de America 
Latină" („El Universal", 
Caracas). „Nu se vede de
loc în ce constă „noua 
eră de cooperare" („El Co- 
mercio". Lima).

în genere, comentariile 
de presă consemnează ca 
unic element 
discursului 
cu care se 
fiasco-ul „Alianței pentru 
progres". Pînă acum, adi
că de opt ani de cînd 
funcționează acest pompos 
program, lansat Ia Punta 
del Este, în rîndurile „be-

pozitiv al 
.franchețea1* 

recunoaște

(Continuare in pag. a V-a)
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în flagrant

Cine strică ?

în gardă!

a-

de

Doi 
viata.

din 
Tl-

Cu păstrăvi

, conducătorul 
Rotaru, aflat 
autocamionului

de. două săptămîni, 
• Arhivei naționale 
de la Jilava

Năpasta44

Rubrică redactată
Stefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

ip curte. O, ..mobilă" ...îp
' •• »«.....cine

Aceaâta-i întrebarea...

Urmării©
vitezei

Pe șoseaua E 94, In raza co
munei Prunișor, 
auto Costică 
la volanul i
21 TM 2037 (proprietatea Consi
liului popular județean Timiș), 
circula, de la Timișoara spre 
Craiova, cu viteză excesivă. 
In apropiere de o cale ferată, 
nemaipulînd lua virajul, a in
trat în parapeții cantonului și 
apoi s-a răsturnat. Autocamio
nul a luat foc. In mașină erau 
25 de muncitori din Timișoara I 
Consecințele sînt tragice, 
pasageri și-au pierdut 
iar 14 sînt grav răniți. Auto
camionul a fost distrus 
plet. Fără îndoială, vinovat este 
șoferul care, amator de vi
teză, a comis, prin actul său 
iresponsabil, un accident grav.

Ieri noapte, It. col. Marin Bîr- 
san, maiorul Alexandru Iliescu, 
cpt. Constantin Stoicescu și lt. 
maj. Mihai Duțescu de la Mili
tia Capitalei au prins în flagrant 
delict un individ care încerca să 
fure obiecte de artă din muzeul 
„Mănăstirea Antim". Infractor 
cu antecedente penale, Nicolae 
Adrian Georgescu, domiciliat în 
str. Făgetului 30. era amator de 
huzur și petreceri. Licențiat în 
istorie, cunoaștea valoarea pic
turilor medievale pe lemn. A 
cercetat terenul, s-a convins că 
muzeul nu este păzit (!) și ca 
atare a considerat că poate intra 
în acțiune. Dar intențiile lui au 
fost dejucate. „Iubitorul de artă" 
a fost arestat. Să aibă timp su
ficient pentru reflecții estetice 
și... etice.

Pentru nevoi interne (trans
port de materiale, de produse 
finite etc.). întreprinderii de 
industrie locală „11 Iunie" din 
Călărași (producătoare de mo

li n 
că 
de 
a 
Și.

bilă) i-a fost repartizat 
tractor. Foarte bine. Numai 
forul tutelar. în dorința sa 
a ajuta fabrica, a uitat că 
cesteia i-ar fi necesare 
una-două remorci, fără de cave 
transportul nici nu poate fi 
conceput.. Trașțorul zace unde
va îp cui;te„. Oi.'. .
plus. Nu strică !' Atunci, 
strică ?

Timp 
polițele 
filme de la Jilava au 
într-un real pericol de 
dare. Apa rezultată din 
rea zăpezii a înconjurat 
rea, infiltrîhdu-se spre 
zite. Valori inestimabile, 
tice și documentare, au 
amenințate cu degradarea, 
chîpe specializate si pompierii 
au salvat depozitele de la inun
dație. Acum, cind pericolul a 
.fost înlăturat, putem discuta 
la. rece. Clădirea respectivă 
este (sau nu) potrivită pentru 
a adăposti Arhiva națională de 
filme ? Dacă nu există — în 
viitorul apropiat — posibilita
tea de strămutare a arhivei, 
ce măsuri de securitate, se 
preconizează'! Întrebăm acum, 
cit nu-i prea tîrziu. Invazia a- 
pelor din această primăvară 
avertizează la modul cel mai 
serios.

între industrie

si comerț:
$ 9

Proiectul
iioh găn

ziarelor au 
la începu- 
entuziastele

w din Tulcea

de
ci? 

tost 
inun- 
topl- 

clădi- 
depo- 
artis 

fost 
E-

Specialiștii de la păstrăvăriile 
Lacul Roșu, Gudea, .Cîmpul 
Cetății, Mădăras și altele, din 
județele Harghita și Mureș, fac 
pregătiri pentru deversarea în 
apele de munte a peste 2 mi
lioane de puieti de păstrăvi. 
Pe rîurile Gurghiu, Sălard, 
Micăzel, Gudea Mare si Gudea 
Mică, precum și pe toti mieii 
afluenți ai Mureșului. Oltului 
și Tîrnavelor. lucrătorii ocoa
lelor silvice. împreună cu păs- 
trăvarii. amenajează bazine 
speciale 'Pentru deversarea Pu
ietului de păstrăv indigen și 
curcubeu. Chestiunea e abso
lut sigură.

la propriu
La căminul cultural 

flamba (Sibiu) era serbare, 
terii din comună pregătiseră 
un spectacol cu piesa >’Kă~ 
pasta". Nu mai era mult vină 
la începere cind, precipitați, 
cîțiva săteni au intrat în că
min anunțînd că plantația de 
puteți de stejar, din apropie
rea satului, luase foc. Fără să 
ezite, asa costumați cum erau, 
tinerii (și împreună cu ei nu
meroși săteni) au alergat la 
locul incendiului, unde sosise 
și formația de pompieri volun
tari. După o muncă încordată 
au reușit. să localizeze si să 
stingă focul ce amenința pă
durea mare. Abia întorși. de la.

• locul năpastei, tinerii au intrat 
în rol, pe scenă, fiind răs
plătiți — după spusele cores
pondentului nostru — cu
plauze „înfocate". Motive erau 
destule I

CU

Scînteii

In materie de îmbrăcăminte și în- > 
călțăminte cetățeanul apreciază in
dustria și comerțul de specialitate 
după promptitudinea cu care-i oferă 
mărfurile de care are nevoie. O pri
vire în vitrinele și în rafturile ma
gazinelor cu acest profil este edifi
catoare : industria ușoară a făcut 
eforturi vizibile pentru a oferi mai 
mult, mai variat, de calitate mai 
bună. Este, incontestabil, un bun
cîștigat. Dar aceasta nu este totul. 
După cum se știe, în acest do
meniu, moda are o influență pu
ternică, determinantă. Ea dictează, 
fără drept de apel, ce se poartă. 
De aceea, conținutul rafturilor si 
vitrinelor se cere raportat la modă, 
pentru că în mare măsură în func
ție de cerințele actuale ale acesteia, 
mărfurile pot să atragă sau să a- 
bată atentia cumpărătorilor.

Aceste observații nu sînt noi pen
tru factorii responsabili din M.I.U. 
Totuși, unii dintre aceștia caută să 
convingă că cerințele de mai sus nu 
se referă la marea masă de cumpă
rători, ci doar la un cerc restrîns, 
neglijabil numericește. In concluzie, 
efortul de a tine pasul cu moda n-ar 
fi necesar de vreme ce marea ma
joritate a cumpărătorilor este mulțu
mită. Aceasta e însă numai o părere 
pe care realitatea însăși o contrazi
ce. Nu noutățile sînt cele care în
groașă stocurile și nu mărfurile de 
bun gust dau bătaie de cap vînzăto- 
rilor. Deci, după cum se vede, este 
nevoie și de o schimbare a opticii 
unora dintre cadrele de conducere 
din minister, de înlăturarea senti
mentului pronunțat al automulțumi- 
rii, care constituie o.frînă în ca
lea dinamismului și mobilității în 
producția de îmbrăcăminte și încăl
țăminte.

Din discuțiile cu numeroși direc
tori de fabrici din industria ușoară 
am desprins dorința acestora de a 
cunoaște cît mai îndeaproape ce 
cere publicul și de a-și adapta pro
ducția acestor cerințe. Dar tot .atît 
de mulți sînt și cei pentru care pro
dusele ce poartă marca fabricilor pe 
care le conduc nu reprezintă altceva 
decît niște cifre de plan. Odată 
îndeplinit planul, ce se întîmplă 
mai departe eu mărfurile, nu-i 
interesează. Fără îndoială, primul pas 
spre acea mobilitate și elasticitate, 
cerute industriei ușoare trebuie să 
fie crearea unei legături cît mai 
strînse între fabrică și magazinele 
cu amănuntul. ,,în prezent, spunea 
tovarășul Ion Farcaș, director gene
ral adjunct in M.I.Ul. distantă dintre 
noi și consumator este: mare. rE '.'ade
vărat că unele fabrici au stabilit re
lații directe cu anumite unități co
merciale. Aceasta le-a fost de mare 
utilitate în lansarea noiloi' produ
se". La direcția marilor maga
zine din M.C.I. ni se confirmă 
rezultate bune obținute de pe urma 
relațiilor directe statornicite cu fa
bricile. Aceste relații directe sînt însă 
numai un timid început. Din cele 
circa 300 de fabrici ale industriei 
textile, de confecții, tricotaje și în
călțăminte, doar cîteva din Capitală 
practică acest sistem.

După cum am arătat, sînt unii di
rectori de întreprindere dispuși să sa
tisfacă orice exigentă a comerțului. Ei 
trebuie să dispună însă și de mijloa
cele materiale necesare modificării 
sau suplimentării contractului, pentru 
că despre asta e vorba în final. Și nu 
totdeauna aceste mijloace le stau 
la îndemînă. Fiecare fabrică își orga
nizează procesul tehnologic și apro
vizionarea in vederea producerii unei 
anumite mărfi și orice schimbare îi 
dă peste cap aceste pregătiri. Tova
rășul Nicolae Gănciulescu, director 
coordonator la I.C.R.T.I.-București, 
sintetizează foarte bine această si
tuație : „între sistemul de desfacere, 
care trebuie să se supună fluctuații
lor cererii, și caracterul liniar, fix. 
prestabilit al producției industriale 
există în prezent o anumită ne- 
concordanță".

Ce anume împiedică fabricile să 
fie mai receptive la cererile formu
late de partenerii lor din comerț ? 
Aparent nimic. Mai mult, există o 
reglementare care dă dreptul între
prinderilor comerciale ca, înainte cu 
45 de zile de trimestrul în care ur
mează să înceapă executarea con
tractului, să poată cere modificările 
pe care le cred necesare. „Noi nu 
prea folosim această prevedere, ne 
relatează tovarășul Petre Zmeu, di
rector general adjunct în direcția 
marilor magazine din Ministerul Co
merțului Interior. în primul rînd 
pentru că este foarte greu de pre
văzut, cu luni de zile înainte, cum 
va fi primit un nou produs. Iar în 
al doilea rînd, pentru că aceste mo
dificări se fac numai dacă și între
prinderea producătoare cade de a- 
cord, ceea ce uneori nu se obține".

Privite prin prisma fabricilor, 
schimbările de orice fel sînt o ade
vărată calamitate. Ele tulbură, pen
tru cîteva zile, mersul lin (și liniar) 
al producției, „atacă" îndeplinirea 
unora dintre indicatorii de plan, 
provoacă cheltuieli neprevăzute. Și

pentru că fabrica este trasă la răs
pundere pentru realizarea acestor 
indicatori și nu pentru că a refuzat 
cererea unei organizații comerciale, 
atenția este îndreptată, firește, asu
pra lor. Aceasta face ca, uneori, să 
se piardă din vedere destinația pro
duselor, urmărindu-se strict îndepli
nirea, in sine, a planului. Pe de altă 
parte, nu putem, și nici nu este 
în intenția noastră, să cerem între
prinderilor din industria ușoară să 
neglijeze îndeplinirea planului sau 
modificarea, mărirea nerațională 
a cheltuielilor de producție. între 
acești doi poli trebuie găsite puncte 
de interferență, de aplicare a unor 
prevederi legale. Din discuțiile cu 
diferiți specialiști s-au desprins une
le propuneri, iar. în unele cazuri s-au 
propus și soluții. Un specialist din 
Banca Națională își exprima părerea 
că numărul indicatorilor de plan în 
întreprinderile producătoare de arti
cole supuse schimbărilor imprevizi
bile este încă mare. Activitatea unei 
asemenea fabrici s-ar putea apre
cia după producția-marfă vîndută și 
încasata, după volumul beneficiilor, 
după viteza de rotație a fondurilor 
circulante. în cadrul măsurilor de 
perfecționare a conducerii și plani
ficării economiei naționale se cer 
prospectate noi posibilități pentru 
crearea în industria ușoară a cadru
lui organizatoric necesar manifestă
rii caracterului specific al acesteia.

în momentul de față, întreprin
derile manifestă o tendință vădită de 
încheiere a unor contracte pe ter
men lung. Această condiție poate fi 
acceptată la multe produse — 
pînzeturile, uniformele, hainele de 
protecție etc. — la care va
riază doar cantitățile și măsurile. în 
schimb, la articolele influențate de 
modă, contractarea semestrială nu 
răspunde acestui deziderat. Se scurg 
8—9 luni pînă cînd produsul con
tractat ajunge în depozitele comer
țului. timp suficient pentru a se pe
trece modificări serioase în preten
țiile cumpărătorilor. Reprezentanții 
comerțului afirmă că decalajul de 
care aminteam s-ar scurta simțitor 
în condițiile contractării trimestria
le la această categorie de mărfuri. La 
M.I.U. ni s-a comunicat că se inten
ționează aplicarea unor asemenea 
măsuri, între care determinarea reală 
a capacității de producție, stabilirea 
mai exactă a resurselor de materii 
prime, pe perioade și pe beneficiari, 
îneît oferta făcută comerțului să

, aibă un caracter mai ferm.
; £ Pregătirea contractărilor are. loc, 
j în acelkș timp, și în comerț. înainte 

de a se afla fata-n fată cu produ
cătorii. reprezentanții comerțului, pe 
plan local și central,, au datoria să 
se informeze asupra tendințelor ce
rerii. curente și de perspectivă, să 
cunoască bine oferta și potențialul 
furnizorilor^ Pentru aceasta însă fa-

• bricile trebuie să permită comerțu
lui să le cunoască „intențiile", adică 
modelele noi. Unele încercări s-au și 
făcut. Fabrica „Clujana" a invitat la 
ea acasă pe reprezentanții bazelor 
pentru a le prezenta colecția ce s-a 
pregătit; sectorul de tricotaje va or
ganiza în 4 mari orașe din țară expo
ziții de sondaj. Totodată, legea pre
vede clar obligativitatea întreprinde
rilor producătoare de a trimite baze
lor comerciale mostre și cataloage, 
cel puțin cu 30 de zile înainte de 
contractări. Puține sînt însă fabricile 
care respectă această obligație.

Pentru a atenua rigiditatea con
tractelor, în care e greu șă cuprinzi 
și neprevăzutul, unele din marile 
magazine bucureștene au recurs la 
următoarea soluție, timidă deo
camdată : în contractele cu fabrica 
de tricotaje „Tînăra gardă" au lă
sat un număr de circa 5 000 bu
căți nenominalizate, pentru a putea 
ajusta Pe parcurs, după nevoie, sor
timentul livrat. Sînt posibilități ca 
acest sistem să fie extins și în con
tractele cu alți furnizori.

Tot pe linia apropierii producției 
de cerere s-au mai formulat și alte 
propuneri. La M.C.I. am fost infor
mați că există posibilitatea descen
tralizării contractărilor la o serie de 
articole, cum sînt cele de pasman
terie, mercerie, galanterie, apelîn- 
du-se, în aceste cazuri, la relații di
recte, pe baza unor cartele de mos
tre sau prin reînființarea profesiei 
de comis-voiaj or. Cheltuielile cerute 
de o astfel de descentralizare, după 
cum ne asigura tovarășul loan Be- 
loiu, directorul direcției creditării 

, industriei bunurilor de consum din 
Banca Națională, ar fi cu mult mai 
mici decît pagubele pricinuite de 
stagnarea acestor mărfuri în diferi- 

' .tele verigi ale comerțului. Relațiile 
directe ar avea darul de a influența 
pozitiv și beneficiile prin intensifica
rea circulației mărfurilor.

După cum se vede, perfecționarea 
relațiilor se află în atenția factorilor 
de răspundere din M.C.I. și M.I.U. 
Ideile valoroase nu lipsesc. Dar pînă 
la materializarea lor, pasul se face, 
adesea, cu prea mari întîrzieri. Și 
n-ar trebui.

Rodica SERBAM

A fost elaborat proiectul 
noii„ stații de călători și 
mărfuri din Tulcea, a cărei 
construcție urmează să în
ceapă în cursul lunii iunie 
a acestui an. Potrivit proiec
tului, noua clădire, care va 
adăposti toate serviciile ne
cesare deservirii călătorilor 
precum și cele destinate ex
ploatării feroviare, va avea 
o ' linie arhitectonică mo
dernă. De asemenea, lucra
rea va cuprinde amenajarea 
de noi linii principale și se
cundare, peroane, sistemati
zarea și extinderea în
tregii rețele de telecomu
nicații și de alimentare cu 
energie electrică, precum și 
centralizarea eiectrodinami- 
că a macazurilor. Această 
investiție a fost acordată în 
scopul sporirii capacității 
de trafic a liniilor ferate do
brogene, precum și al 
voltării turismului în 
Dunării.

De amintit că atît 
tarea cît și execuția 
întreprinderilor și
lor de specialitate ale Mi
nisterului Căilor Ferate. Po
trivit angajamentelor luate 
de colectivele unităților de 
resort, noua gară a orașu
lui Tulcea va fi dată în 
funcțiune peste doi ani.

(Agerpres)
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De la TAROM
Intreprinderea de transpor

turi aeriene române—TAROM 
a dispus ca în zilele de 
1, 2, 3 și 4 mai toate avioa
nele de pe liniile aeriene 
interne și internaționale să 
circule în continuare după 
orarul existent în vigoare de 
la 1 aprilie 1389. TAROM-ul 
a luat și inițiativa organizării 
în această perioadă, pe ae
roportul București—Băneas.a, 
a unor zboruri de agrement.

(Agerpres)

1

In coloanele 
fost publicate, 
tul acestui an, 
răspunsuri la chemarea la 
întrecere pentru dezvolta
rea și înfrumusețarea tu
turor localităților, adresată 
de Consiliul popular jude
țean Galați, răspunsuri prin, 
care consiliile populare ju
dețene, municipale, orășe
nești. comunale 
jau să folosească 
sursele umane și 
de care dispun 
dezvolta multilateral ora
șele și satele țării. De la 
publicarea lor și pînă acum, 
zeci de mii de cetățeni au 
înscris realizări remarca
bile în marea carte a aces
tei întreceri, din care des
prindem, în continuare, cî
teva : ...Consiliile populare 
și deputății din județul 
Alba au pornit o largă ac
țiune de gospodărire și în
frumusețare a localităților 
rurale și urbane. Se află 
în plină construcție 43 săli 
de clasă, 11 cămine cultu
rale și 3 grădinițe de copii. 
De la începutul anului și 
pînă acum au fost 
struite ori reparate 
te 40 000 m.p. de 
și trotuare, s-au 
tuat lucrări de întreți
nere ne aproape 150 km de 
drumuri. In parcuri, în zo
nele verzi și pe marginea 
străzilor au fost plantați 
mai mult de 12 000 pomi 
ornamentali și aproape tot 
atîția trandafiri. S-au cons
truit 8,8 km de diguri îm
potriva inundațiilor. In ca
drul aceleiași' acțiuni se 
desfășoară lucrări gospodă
rești și de înfrumusețare în 
incinta și în 
muzeelor și 
istorice din 
Iulia, Aiud, 
Mureș și din 
met și Lupșa.

...In municipiul Cluj — 
ne scrie corespondentul 
nostru — pentru buna co
ordonare a întrecerii des
tinată înfrumusețării și 
bunei gospodăriri a locali
tăților au fost constituite 
comisii speciale, s-au în
tocmit planuri concrete. 
Tovarășul inginer Gheor
ghe Lăpădeanu ne-a infor
mat că unele din obiecti
vele întrecerii, fie că se 
execută din fonduri buge
tare, fie prin munca patrio
tică a cetățenilor, se află 
în plină desfășurare. A- 
ceastă afirmație este con
firmată de lucrările de a- 
menajare a canalului Morii 
și a Văii Nadășului, de pi
chetarea terenului pentru 
amenajarea unui parc de 
agrement în pădurea Hoia 
ori delimitarea unor tere
nuri de sport pe Cetățuie 
și Dealul Sterp etc. în car-

se anga- 
toate re- 
materiale 
pentru a

con- 
pes- 

străzi 
efec-

împrejurimile 
monumentelor 
orașele Alba 

Sebeș, Ocna 
comunele Re-

încălțăminte de sezon
9

Printre noutățile intrate în ma
gazine se numără și diverse mo
dele de pantofi practici, comozi, 
eleganți. S-au pus în vînzare san
dale cu fețe de policlorură de 
vinii supralac — articol nou — 
cu o linie suplă, în diferite cti
tori, cu și fără accesorii orna
mentale. Comode, practice, ușor 
de întreținut sînt și alte sandale 
cu fețe din policlorură de vinii 
in diverse nuanțe coloristice.

Au intrat în magazine si alte 
modele de sandale cu fețe din 
piei porcine, box, cu toc de 
3—5 cm, precum și sandale băr
bătești lucrate după calapoade 
moderne. Invitația pe care comer
țul o face de a le cumpăra este 
însoțită și de mențiunea că sînt

rezistente, comode, practice și 
la prețuri accesibile. După cum 
se vede, se găsește încălțăminte 
pentru toate împrejurările, pen
tru întregirea ținutei de diminea
ță, după amiază sau seara.

Ansamblul de îmbrăcăminte și 
încălțăminte de primâvară-vară 
se poate completa, după gust, 
și cu modelul preferat, de po
șetă — din material plastic în 
culori și cu presaje variate

Magazinele mai pun în atenție 
în actualul sezon și o bogată 
gamă de sacoșe și genți de voiaj 
din material plastic, necesare și 
binevenite pentru drumurile 
diurne la cufnpărături, în călăto
rie.

tîerele noi, Grigorescu și, 
mai ales în Gheorghleni, a 
început acțiunea de amena
jare a aleilor și spațiilor 
verzi. Consiliul popular a 
pus la dispoziția comitete
lor de locatari unelte și 
materialele necesare. Un 
însemnat număr de străzi, 
care nu au fost contractate 
pentru curățenie și între
ținere cu întreprinderea co
munală, au trecut în grija 
obștească. „Semnele bune" 
ale începutului justifică

la care se lucrează intens. 
Pentru realizarea unor o- 
biective, consiliul popular 
al municipiului a stabilit 
sarcini pe întreprinderi, 
acestea răspunzînd de a- 
menajări de parcuri și 
baze sportive, de întreți
neri de străzi și trotuare 
pe anumite, porțiuni. De
sigur, acțiunea de înfăp
tuire a obiectivelor gospo
dărești și de înfrumusețare, 
patronată de întreprinderi
le și organizațiile economi-

a n a

Acțiuni
gospodărești

ale unor
f AT n

ecm harnici
n

și pricepuți
părerea edililor orașului că 
se vor realiza cel puțin 20 
milioane lei economii prin 
acțiunile de muncă patrio
tică.

...La Turda, printre o- 
biectivele mai importante 
ale întrecerii patriotice din 
acest an se numără : con
struirea unul stadion cu 
6 000 de locuri (pentru 
început) ; amenajarea Băi
lor Sărate. a 
Cheile Turzii și 
banei Tineretului 
Buru ; întrețineri 
rații de covoare
pe 8 000 metri pătrați, 
trețineri și reparații de tro
tuare pe 5 000 metri pă- 
trați, consolidarea malului 
Arieșului, amenajări și în
trețineri de parcuri, baze 
sportive etc., — obiective

cabanei 
a ca
de la 

și repa- 
asfaltice 

în-

Un tronson al pasajului subteran pentru pietoni din Piața „Scînteii", care va avea lungi
mea de 125 m. și o adîncime de 3,75 m. întreaga lucrare urmează să fie recepționată în prima 

Foto : M. Ciocjumătate a lunii august

(Urmare din pag. I)

— Făceam revizie, constatam și 
rămineam cu atît. Președintele nu 
lua nici o măsură.

— Știați ca președintele avea acasă 
o turmă de oi ?

— Știam.
- Și ?
— Statutul e clar : membrul coo

perator poate avea în proprietate 
personală pînă la 15 capete. Dar Pa
vel Munăraș socotea că pentru el 
există prevederi „speciale". Asta e.

Deschidem aici o paranteză. Unii 
cooperatori, o parte din ei chiar 
membri de partid — deși au . cu
noscut încălcările grosolane ale sta
tutului de către fostul președinte, deși 
știau că acesta ignora controlul și o- 
pinia publică — au tăcut. E drept, 
în sinea lor dezaprobau atitudinile 
hrăpărețe, de înavuțire ale lui Pa
vel Munăraș, dar nu au îndrăznit să 
înfrunte necinstea și au favorizat ast
fel proliferarea potlogăriilor. E lim
pede că nu poți accepta să fie căl
cată în picioare cinstea lăsîndu-i pe 
alții să se bucure nestingberit de 
fructele necinstei lor. Stăm de 
vorbă cu Ion Aurel, ciobanul perso
nal al lui Munăraș.

— Cîtă vreme ai fost angajatul lui 
Pavel Munăraș ?

— Zece luni. Adică un an de cio
bănit.

— Cum te plătea ?
— 1000 de lei pe lună. A fost co

rect cu mine. Mi-a dat banii pînă la 
leu. Dar și eu ■ păzeam oile, le mul
geam, le tundeam.

— Ce făcea cu brînza, cu lîna ?
— Avea contract cu statul.
— Și cum judeci lucrurile astea ?
— Cum să le judec ? Eu îmi fă

ceam datoria de cioban, ăsta e.
Norocul lui Munăraș e că a dat 

peste oameni îngăduitori — îngă
duitori pînă la inconștientă — care 
rar l-au tras de mînecă ; iar atunci 
cînd au îndrăznit, au făcut-o 
timid, fără fermitatea care se impu

nea. A fost în același timp și spre 
nenorocul lui Munăraș pentru că 
astfel s-a accelerat procesul de des
compunere morală. Lucrurile au mers 
pînă acolo, îneît, în ciuda evidențe- 
lor, în adunarea generală unde 
a fost destituit Munăraș, președin
tele comisiei de revizie, Petrea Mîn- 
druț, s-a ridicat și a început să-1 
apere ! Asta îl revoltă' pînă și pe,.. 
Munăraș care, așa cum e consemnat 
în procesul verbal, spune: „Nu'mai 
e nevoie să fiu susținut, tovarăși. E 
adevărat că mă ocup mai mult de

gospodăria mea personală decît de 
cooperativă". „Discursul" fostului 
președinte probează cît de jos a co- 
borît acest om urcat la o treaptă de 
încredere pe care el a făcut tot ce i-a 
stat în putință să o întineze.

...Stăm acum de vorbă cu el.
— Nu văd ce lucru rău am făcut...
— Cîte oi aveți ?
— 104. Puneți însă la trecut. Ani 

avut. Pentru că...
— Pentru că ?
— ...le-am vîndut.

— Erați președinte. Membru de par
tid. Cum se împăcau faptele cu 
statutul, cu ce ochi vă priveau oa
menii din sat ?

piilor. Prin muncă patrio
tică s-au plantat pînă acum 
4 000 de pomi și arbuști or
namentali.

,..în această primăvară 
declanșarea acțiunii de gos
podărire și înfrumusețare 
a comunelor din județul 
Suceava a coincis cu ter
minarea primelor schițe de 
sistematizare a o serie de 
localități rurale. Astfel, di
recția județeană de sistema
tizare, arhitectură șl pro
iectare a construcțiilor a 
predat recent consiliilor 
populare din comunele 
Dumbrăveni. Putna, Bo- 
sanci, Vatra Moldoviței, 
Salcea și Păltinoasa schi
tele de sistematizare a a- 
cestor localități. Aceste 
schițe, care prevăd crearea 
unor centre civice moder
ne, fără a se neglija ele
mentele specifice de arhi
tectură tradițională, au și 
început să prindă viață, pa
ralel cu acțiunile de gos
podărire curentă a comu
nelor amintite.

...De la Arad, corespon
dentul nostru ne comunică, 
printre altele, că cetățenii 
comunei Sofronea părtici- 

I pă la lucrările de cons
truire a unui nou cămin 
cultural șl a unei grădinițe 
de copii. Printre cetățenii 
care își aduc contribuția 
la efectuarea prin 
voluntară a acestor 
se află deputății 
Manican, Iosif Olah și Teo
dor Dubăț.

Și în alte comune din 
dețul Arad — ne scrie 
respondents nostru 
cetățenii contribuie la 
țiunea de înfrumusețare, 
la plantatul pomilor, în
treținerea drumurilor și 
ridicarea unor construc
ții de interes obștesc, 
în comuna Bota se cons
truiesc un cămin cultural 
și o școală. La Iratoșu, Bi- 
chiș, Buteni și Drauț sînt 
pe terminate noile cămine 
culturale, iar la Șiria nu 
peste mult timp vor fi ter
minate lucrările la școala 
cea nouă.

...Pe agenda Consiliului 
popular comunal Brateiu 
din județul Sibiu se află 
regularizarea și țaluzarea 
pîrîului. care traversează 
comuna, extinderea rețelei 
de electrificare, construirea 
unei anexe pentru două 
clase la școala generală, a- 
menajarea a 450 m.p. tro
tuare și a 6 fintîni publice 
și altele,. 95 la sută din 
lucrări urrnînd să se efec
tueze prin contribuție vo
luntară. Sute de localnici, 
în frunte cu membr co
mitetului executiv a. con
siliului popular comunal, 
participă la efectuarea unor 
lucrări de canalizare, de 
taluzare a rîpelor, la ame
najarea de zone verzi și

muncă 
lucrări 
Rudolf

Ju-
co-

ac-

ce, se desfășoară în afara 
timpului de muncă, fără a 
afecta cheltuielile materia
le ale întreprinderilor.

...Cu fiecare an, tradiția 
gospodărească a municipiu
lui Botoșani s-a îmbogățit; 
prin munca lor, cetățenii au 
adăugat localității noi sem
ne ale frumuseții și spiritu
lui gospodăresc. După cum 
confirmă faptele, buna gos^- 
podărire a acestui oraș con
stituie o acțiune perma
nentă. Tovarășul Vasile Ste
fan, vicepreședinte al consi
liului popular municipal, 

■ ne-a informat că planul de 
acțiune privind gospodări
rea municipiului a fost în
tocmit pe baza unui studiu 
cuprinzător asupra proble
melor pe care le ridică fie
care stradă sau cartier, 
precum și a propuneriloi 
făcute de cetățeni cu ocazia 
alegerilor de deputății -în 
urma acestei largi consul
tări a cetățenilor; s-a 
ajuns la concluzia că’e^tă ' Iă'" plantarea- de pomi ; în 
toate condițiile’-- pentru ca ■1 vedefea ■ amenajării pirîtP 
valoarea lucrărilor gospo
dărești ce vor fi executate 
prin acțiuni patriotice să 
se ridice la 10 milioane lei. 
Întregul oraș a fost împăr
țit în 5 zone gospodărești, 
zone care cuprind cartiere 
și circumscripții compacte, 
în fiecare din aceste zone 
s-a prelucrat planul de ac
țiune al comitetului execu
tiv al consiliului popular 
municipal, iar obiectivele 
s-au defalcat pe străzi. De 
reținut că și la Botoșani 
pentru realizarea sarcini
lor de gospodărire a muni
cipiului au fost atrase o 
mare parte din forțele uni
tăților economice și ale ins
tituțiilor din cartierele 
respective. De înfăptuirea 
fiecărui obiectiv în parte 
s-a stabilit, de asemenea, 
să răspundă în mod con
cret cîte un membru al co
mitetului executiv. Conse
cința unei bune organizări : 
o parte din obiectivele gos
podărești au fost realizate. 
Astfel, în parcul Mihail 
Eminescu s-au efeethat nu
meroase lucrări de înfru
musețare, este în curs de 
amenajare o zonă de 4 000 
metri pătrați destinată

— Nu se împăcau deloc. Dar, cre
deam că n-o să mai fiu președinte 
și atunci...

— Atunci, hai să ne pricopsim.
— Tovarășe, țiu exagerați. Eu iu

besc animalele.
— Poate pe cele personale. Că pe 

ale cooperativei...
(Ing, Miron Brînzeu, instructor la 

Uniunea județeană a cooperativelor 
agricole de producție-Timiș: „La 
Birda, ani de zile s-a perpetuat 
o situație necorespunzătoare în sec
torul zootehnic. Cel mai mare ne-

ajuns a fost creat prin neasigurarea 
furajelor". „Credeți că la fel se în- 
tîmpla și cu turma lui Munăraș ? 
„Mă îndoiesc".)

— in ce sector al cooperativei lu
crați acum ? îl întrebăm pe fostul 
președinte.

— Eu? Nicăieri. După ce am fost 
scos, am crezut că o să fiu pus bri
gadier zootehnic. (Rememorăm „me
ritele" și rămînem stupefiați de- cîtă 
„nedreptate" i s-a putut face acestui 
om !...). Dar, nimeni nu s-a gîndit la 
mine. Și atunci n-am făcut paznic 
de vinătoare.

co-

lui care străbate comuna. 
După calculele făcute de 
consiliul popular județean 
întreaga lucrare — estimată 
la 703 000 lei — va 
datorită contribuției 
muncă patriotică a 
nilor, mai puțin de 
Iei.

Sînt doar cîteva i 
desprinse din mulțimea ce
lor care atestă participarea 
entuziastă a cetățenilor la 
înfăptuirea acțiunilor cu
prinse în răspunsurile -' la 
chemarea la întreceri» 
Consiliului popular județean 
Galați. Ele vorbesc despre 
hotărîrea cetățenilor de a 
contribui la dezvoltarea și 
înfrumusețarea orașelor și 
comunelor. Acum, în pra
gul sărbătoririi zilei de 1 
Mai, după cum ne scriu co
respondenții noștri, acțiu
nile de muncă patriotică 
s-au intensificat, participa
rea cetățenilor cunoaște o 
deosebită amploare, în așa 
fel, îneît cele cîteva extrase 
din cronica întrecerii pa
triotice se cer și pot fi pe 
bună dreptate înmulțite. 
Această cronică rămîne 
deschisă unor noi și presti
gioase completări.

costa, 
prin 

cetăte- 
30 000

aspecte

O B El O E O
11 întrebăm pe tovarășul Slavco 

Cirneaciki, . secretarul comitetului 
comunal de partid Gătaia : „Cum vă 
explicați cazul Munăraș ?“. „Sama
volnicia și credința că este de ne
clintit. Așa s-a ajuns că oame
nii ziceau : „Avem cooperativă să
racă cu președinte bogat." Și mai 
cred că Munăraș s-a bucurat un 
timp îndelungat, de toleranță".

— Munăraș a fost pus în discuția 
comuniștilor să dea socoteală de fap
tele lui ?

— Nu.
— De ce ?
— Mai așteptăm să se limpezească 

cazul. (!)
Cum poate fi apreciat acest „ar

gument" decît ca un rabat la intran
sigență ? Organizația de partid 
era datoare să creeze clima
tul favorabil dezvăluirii curajoase 
a neajunsurilor, a atitudinii retro
grade, de căpătuială. Principiile de 
echitate și justiție socială ale orîn- 
duirii noastre cer comuniștilor să 
respecte și să promoveze cu consec
vență, în toate împrejurările, spi
ritul de dreptate, obiectivitatea 
cea mai deplină în aprecierea 
oamenilor, să combată cu fermitate 
tendințele de îmbogățire fără 
scrupule, incompatibile eu înalta 
calitate de membru al partidului. 
La. urma urmei ce altceva mai tre
buia. să facă Munăraș pentru a fi 
pus în discuția organizației de bază 
spre a-1 supune analizei comuniști
lor, intransigentei lor ?

Adunarea generală a cooperatori
lor care l-a destituit i-a arătat proas
pătului paznic de vinătoare din 
Birda că el nu este „mai tare decît 
statutul". Nimeni și nimic nu poate 
trece peste interesele generale ale 
cooperatorilor fără a-și atrage, mai 
devreme sau mai tîrziu, oprobriul 
celor care au investit în el credința 
că va conduce competent, cinstit, 
treburile obștești, că va pune mal 
presus de orice interesele colectivi
tății.
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în întreprinderi

Ritmu

Pentru multe din întreprinderile 
Industriale din județul Mureș, pri
mul trimestru și luna aprilie din a- 
cest an au marcat noi pași în rea
lizarea planului și a angajamente
lor, în creșterea nivelului eficienței 
activității economice. Cum stau lu
crurile la fabrica de mobilă „23 Au
gust" din Tg. Mureș ? Aici, comi
tetul de direcție s-a ocupat cu 
competență de rezolvarea pro
blemelor pe care le-a ridicat buna 
desfășurare a procesului de pro
ducție. Ca urmare, la sfîrșitul pri- 

. mului trimestru, întreprinderea a 
realizat integral planul, iar la unul 
dintre indicatorii importanți — 
producția marfă vîndută și încasată 
— prevederile au fost depășite sub
stanțial. Aproape întregul spor de 
producție din trimestrul I s-a obținut 
pe seama creșterii productivității 
muncii. Urmărind îndeaproape 
pulsul activității de realizare a 
sarcinilor de plan și a angajamente
lor, comitetul de direcție nu s-a găsit 
pus în fața faptului împlinit, a unor 
deficiențe irezolvabile. De fiecare 
dată cînd au apărut anumite neajun
suri, măsurile de intervenție au fost 
aplicate cu promptitudine.

Aprecieri pozitive se pot face și la 
adresa activității comitetului de di
recție de la Complexul (ie faianță și 
sticlă din Sighișoara. Colectivul aces
tei întreprinderi, în primele trei luni, 
a depășit nivelul planificat al pro
ducției globale cu 2 la sută și cu 
1,3 la sută pe cel al produc
ției marfă vîndută și încasată. Cu 
aproape un procent a fost depășită 
și sarcina de creștere a productivi
tății muncii. Aici, fiecare membru al 
comitetului de direcție răspunde de 
activitatea unui anumit sector de 
pr« ■’’'cție din cadrul întreprinderii. 
C^., AÎișterea aprofundată a resurse
lor interne, a cauzelor care pot ge
nera eventuale scăderi în ritmul im
petuos al producției, îi ajută pe 
membrii comitetului de direcție să 
fie totdeauna pe... fază, să nu bîjbîie 
atunci ■ cînd stabilesc măsuri de 
impulsionare a soluționării unor defi
ciențe tehnico-organizatorice.

Desigur, dacă ar fi să considerăm 
ca definitorie pentru eficacitatea 
muncii comitetelor de direcție doar 
cantitatea de măsuri pe centimetru 
pătrat de... procese-verbale și pla
nuri, am putea crede că și la între
prinderea de utilaje pentru industria 
ușoară, Fabrica de pielărie și mă
nuși, fabrica „Electro-Mureș", toate 
trei din Tg. Mureș, Fabrica de con
fecții din Sighișoara, fabrica de țigle 
și cărămizi „Mureșeni", I.P.M. 
„Sport“-Reghin, intervenția împo
triva neajunsurilor este la fel de 
penetrantă. Aceasta numai aparent. 
In realitate, în ciuda ținerii cu regu- . 
liqdțate a ședințelor, dezbaterii pro
blemelor, ba pe o față, ba pe alta, 
unele din întreprinderile amintite nu 
au reușit în primul trimestru din a- 
cest an, și nici în luna aprilie, să ob
țină realizări pe măsura posibilități
lor și la nivelul stabilit prin planul 
de stat.

Ne oprim mai întîi la situația care 
«-a creat la fabrica de țigle și că
rămizi „Mureșeni"-Tg. Mureș. Aici, 
comparativ cu sarcinile inițiale de 
plan, realizările au fost cu mult in
ferioare la sfîrșitul trimestrului I. 
însă, prin cîteva „măiestre" operații . 
aritmetice, pînă la urmă, unii indi
catori de bază ai planului au fost 
aduși pe linia de plutire a procentu
lui sută la sută. Nu același lucru l-au 
mai putut face forul de resort și co
mitetul de direcție cu îndeplinirea 
planului pe sortimente, indicator la 
care restanțele s-au ridicat la peste 
250 000 cărămizi și blocuri ceramice.

Ce cauze au influențat negativ a- 
supra realizării planului ? în anii din 
urmă, cariera de argilă a fost ex
ploatată nerațional, în sensul că de- 
copertările s-au făcut numai în li
mita necesităților imediate ale pro
ducției ; în plus, sterilul rezultat în 
procesul exploatării nu a fost eva
cuat din carieră, ceea ce a generat 
neajunsuri în gospodărirea fondului 
de materie primă. Lipsa unui stoc 
suficient de argilă amestec, bine ma
cerat, a obligat întreprinderea ca, în 
primele luni ale acestui an, să folo
sească materie primă de calitate ne
corespunzătoare cu normele tehnolo
gice. Ca urmare, o mare parte din 
producție s-a transformat în rebuturi. 
La cărămizi, nivelul rebutului a atins 
proporția de 3,20 la sută în luna ia
nuarie a.c. și de 3,47 la sută în luna 
februarie a.c,, în vreme ce la țigle 
procentul s-a ridicat la 30—40 la sută 
din totalul producției fabricate.

Cu toate că liniile tehnologice și 
parcul de utilaje sînt folosite în 3 
schimburi, totuși, efectele economice 
nu s-au dovedit a fi mulțumitoare. 
Volumul mare de rebuturi a generat 
importante pierderi de capacități pro
ductive, dublate de cele determinate 
de depășirea consumurilor specifice 
de combustibil pe unitatea de pro
dus. în fața acestor neajunsuri, co
mitetul de direcție din această între
prindere a adoptat o poziție de expec
tativă.

Redresarea unor întreprinderi în- 
tîrzie în județul Mureș și din cauze 
de alt gen. Este vorba de tac
tica de a arunca totul pe seama 
neajunsurilor din afară. La I.P.M. 
„Sport“-Reghin, de exemplu, într-o 
recentă ședință a comitetului de di
recție s-a prezentat un material în 
legătură cu realizarea planului pe 
primele trei luni și pregătirea lansă
rii producției pe trimestrul II. Pro
blemele au fost discutate, s-au elabo
rat hotărîri și planuri de măsuri. Dar, 
odată cu terminarea ședinței, multe 
din ele nu au mai fost urmărite și 
traduse în viață. Și aici, în primul 
trimestru s-a realizat planul pro
ducției globale, dar cu sprijinul larg 
al forului de resort, care a restruc
turat nivelul inițial al sarcinilor că
tre sfîrșitul lunii martie. Directorul

I

I
I
I

naturale nu poate fi

acestei întreprinderi, Peter Ioan, jus
tifică restanțele prin neajunsurile în 
aprovizionarea cu unele materii și 
materiale. Justificări deloc plauzibile 
din moment ce comitetul de direcție 
nu a depus nici o contestație și nu a 
lansat vreun semnal de alarmă în 
legătură cu întîrzierile în livrarea la 
termen a acestor materii prime și 
materiale.

Adevărul este că în întreprindere 
continuă să se treacă cu vederea 
multe defecțiuni organizatorice, prin
tre care cele ce impietează îndeosebi 
ritmicitatea producției. De obicei, în 
prima decadă a unei luni se reali
zează cel mult 24 la sută din sarcinile 
de plan, restul urmînd să se pro
ducă în decadele următoare. Am exa
minat raporturile de producție din 
luna aprilie a.c. Pe banda de pro
ducție nr. 3, de exemplu, în primele 
7 zile nu s-a fabricat nimic, la sec
ția de confecționat încălțăminte ma
nual, în primele 4 zile ale lunii apri
lie, de asemenea, nu se produsese ni
mic .La banda a Il-a, față de 1 800 pe
rechi încălțăminte cît trebuiau reali
zate în decada I. în primele 7 zile se 
fabricaseră numai 740 perechi ; în 
aceeași perioadă, la secția marochi- 
nărie, față de 1 400 bucăți produs'.' 
planificate s-au confecționat numai 
491. Nu întîmplător, după primele 7 
zile ale lunii aprilie a.c., restantele 
in realizarea planului totalizau, in a- 
ceastă întreprindere, 5 650 perechi în
călțăminte și 1 300 bucăți articole de 
marochlnărie.

Măsurile energice,
profunzime, sînt ocolite și 
cu paliative, cu intervenții 
peală". Acest sistem de a 
neajunsurile nu o dată

de mai mare 
înlocuite 
de „cîr- 

soluționa 
a pus

comitetul. de direcție de aici în si
tuația de a lua hotărîri pripite, ca în 
organizarea anumitor locuri de mun
că. Fără a studia în mod amănunțit 
și realist posibilitățile de înfăptuire a 
unor asemenea măsuri și fără a con
sulta factorii competenți din sectoa
rele de producție, comitetul de direc
ție le-a aplicat în mod arbitrar. Con
secința : s-a perturbat și mai mult 
desfășurarea procesului de producție. 
Alarmat de acest eșec, a apelat ur
gent la o altă măsură, de asemenea 
pripită, aceea de a schimba condu
cătorii unor locuri de muncă, ceea ce 
a sporit și mai mult dezordinea 
în producție, în aprovizionarea ben
zilor cu semifabricate.

După cum se vede, unele comitete 
de direcție nu acționează cu 
toată hotărîrea, . 
gice, pentru îndeplinirea 
a planului de stat și 
jamentelor. Intervenția 
tă, la fața locului, a 
și organizațiilor de partid 
stringentă ca oricînd ; în 
sură va trebui să se remarce, în tim
pul cel mai scurt, și sprijinul foru
rilor de resort, dar nu în domeniul 
„ajustării" sarcinilor de plan la ni
velul realizărilor. Numai în măsura 
în care aceste comitete de direcție 
vor reuși să determine recupera
rea grabnică a restantelor, realizarea 
integrală a sarcinilor de plan, se 
va putea spune că, într-adevăr, ele 
și-au găsit punctul de echilibru, 
s-au încadrat în avîntul general 
pentru îndeplinirea sarcinilor trasa
te de partid și de stat prin planul pe 
acest an.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii"

nu acționează 
prin măsuri ener- 

riguroasă 
a anga- 

competen- 
organelor 
este mai 
egală mă-

Hunedoara : Blumingul de 1 300 mm. Foto : S. Cristian

miniere

I

Inti-un abataj fron
tal, lung de 130 metri, 
din exploatarea mi
nieră Lupeni, s-a în
registrat o avansare 
lunară de 43,5 metri, 
reprezentînd cea mai 
mare viteză realizată 
pînă acum în valea 
Jiului. Autorii acestui 
record sînt minerii 
din brigada lui Petre 
Constantin, care au 
utilizat metoda ex-

ploatării piin împărți
rea pe felii orizontale 
a stratului, prin a- 
vansarea direcționa
lă, folosirea sistemu
lui de 
stîlpi 
grinzi 
culate.
mediu zilnic s-a ridi
cat la 9,15 tone de 
cărbune extras pe 
fiecare post.

La mina Lupeni.

susținere cu 
hidraulici și 
metalice arti- 
Randamentul

care dispune de un 
grad ridicat de do
tare șl înzestrare teh
nică, sporirea pro
ductivității muncii și 
a vitezelor de avan
sare în subteran își 
concretizează eficien
ța în cele peste 18 000 
tone de cărbune ex 
tras de la începutul 
anului și pînă acum, 
în afara prevederilor 
de plan.

Vom da șantierelor
B

în conformitate cu ho
tărîrea plenarei Comitetu
lui Central al Partidului 
Comunist Român din oc
tombrie 1967, Consiliul de 
Miniștri a aprobat recent 
generalizarea experimentă
rii noului sistem de salari
zare și majorarea salarii
lor și în întreprinderile 
producătoare de materiale 
de construcții, de sub în
drumarea și controlul Mi
nisterului Industriei Con
strucțiilor și a celorlalte 
ministere, cît și în unită
țile cu profil similar ale 
Consiliului popular al mu
nicipiului București. Pe 
baza hotărîrii — care se a- 
plică cu începere de la 
1 mai a.c. — salariile celor 
peste 63 000 de muncitori, 
tehnicieni, ingineri, econo
miști și funcționari care 
lucrează în aceste între
prinderi urmează să fie 
majorate, în medie, cu 10,5 
la sută ; împreună cu ma
jorarea salariilor mici care 
a avut loc în 1967, în acest 
an se asigură pe ansam
blu o creștere a salariilor 
de 11,5, ceea ce înseamnă 
că veniturile anuale vor fi 
cu aproximativ 107 milioa
ne mai mari față de cele 
realizate înainte de 1 
gust 1967.

Prevederile hotărîrii 
reținut, în aceste zile,
treaga atenție a oamenilor 
muncii din întreprinderile 
industriei materialelor de 
construcții. Ieri ne-am aflat 
la Fabrica de ciment Fieni.

— La noi, noul sistem 
de salarizare și majorarea 
salariilor s-au aplicat expe
rimental încă de la 1 iulie 
anul trecut — ne-a spus 
ing. Dumitru Pogaci, di
rectorul fabricii. Cei peste 
1 500 salariați ai fabricii 
primesc în acest an (în 
plus), pe baza hotărîrii, 3,5 
milioane lei. Acest spor în
semnat, care se resimte în 
bugetul fiecărei familii de 
muncitori, ingineri, tehni-

au-

au 
în-

cieni, economiști sau func
ționari, stimulează și 
mult colectivul nostru 
îndeplinirea sarcinilor 
portante ce ne revin 
actualul cincinal, de a 
liza cantități tot mai mari 
de materiale de construcții. 
De la începutul acestui an 
și pînă la 24 aprilie, noi am 
realizat, în plus, fată de 
plan, 4 700 tone ciment. 
Ne-am angajat ca printr-o 
activitate susținută de or
ganizare superioară a pro
ducției și a muncii, prin 
utilizarea cu indici ridicați 
a agregatelor și instalații
lor să realizăm, în cinstea 
celei de-a 25-a aniversări

mai 
în 

im- 
în 

rea-

te potrivit specificului și 
complexității muncii în di
ferite sectoare, în funcție 
de cantitatea, calitatea și 
răspunderea în muncă a 
fiecăruia. Astfel, din cei 
20 cuptorari ai secției, mai 
bine de jumătate sînt. în 
categorii superioare și au 
o vechime neîntreruptă de 
peste 10 ani în întreprin
dere și ei cîștigă acum cu 
200—250 lei pe lună mai 
mult.

Am vizitat și întreprin
derea de produse din ce
ramică fină pentru con
strucții din București.

— în fabrica noastră — 
ne spune tov. Mircea

ține în plus 6 tone de o- 
biecte sanitare — într-o 
lună. Totodată, am restruc
turat . și încărcarea pe va- 
goneții de ardere, ceea ce 
înseamnă suplimentar 60 
tone obiecte sanitare pe 
lună. Pînă la sfîrșitul tri
mestrului II vom recupera 
nu numai rămînerea în 
urmă, dar vom realiza și 
unele produse peste plan.

Cei mai mulți dintre 
muncitorii cu care am dis
cutat s-au referit la nece
sitatea de a răspunde noi
lor măsuri printr-o activi
tate calitativ superioară.

— Putem renunța la im
portul unor pompe, folosind

Generalizarea experimentării noului sistem de salarizare și 
majorarea salariilor în industria materialelor de construcții

a eliberării patriei, peste 
prevederile planului, alte 
cîteva mii de tone de ci
ment.

Economistul Miliaî Măn- 
doiu, șeful serviciului sala
rizare, ne furnizează alte 
date din care rezultă avan
tajele aplicării noului sis
tem de salarizare și majo
rarea salariilor. Bunăoară, 
cuptorarii Ion Udroiu, Mi
hai Iacob, Ion Firățeanu, 
Roșea Nichita și Valentin 
Cocoș fată de circa 1360 
lei cît primeau lunar pînă 
la începerea experimentă
rii, conform hotărîrii au 
încasat în lunile din urmă 
1570—1 600 lei. „Sporul de 
salariu — ne spune tov. 
Ion Firățeanu — se dato- 
rește și faptului că lucrez 
neîntrerupt în întreprin
dere de peste 20 de ani.

— Fiecare dintre noi se 
bucură de noile măsuri — 
subliniază și maistrul 
Gheorghe Mihăiescu, șeful 
secției cuptoare de clin
cher. Salariile sînt stabili-

Ghiulamila, șeful serviciu
lui de organizare a pro
ducției și a muncii, acest 
eveniment a fost așteptat 
cu mult interes. în condi
țiile noii salarizări, peste 
24 la sută din salariații în
treprinderii vor beneficia 
de sporuri de vechime.

Ne-am angajat ca în acest 
an, concomitent cu recupe
rarea unor restanțe, să 
dăm peste plan 40 tone 
obiecte sanitare, 4 000 mp 
placaj ceramic și 10 000 
mp faianță, concomitent 
cu obținerea unor be
neficii suplimentare de 
un sfert de milion lei. 
Iar maistrul Traian Cucu- 
reanu, de la secția obiecte 
sanitare, ne relatează : 
„Oricum, sîntem hotărîți 
să lichidăm în cel mai 
scurt timp și cele cîteva 
codite pe care le mai a- 
vem în realizarea planu
lui. Recenta hotărîre ne o- 
bligă cu atît mai mult. Prin 
schimbarea curbei de ar
dere la cuptoare vom ob-

în locul lor altele de prove
niență românească — este 
de părere tov. Anton Brașo- 
veanu, șeful echipei de în
treținere de la secția fa- 
ianță-gresie. Am putea ob
ține, astfel, nu numai eco
nomii de valută, dar și un 
plus de productivitate de 
cel puțin 25 la sută în con
diții de deplină siguranță 
în funcționare. Ne angajăm 
ca linia de faianță să atin
gă parametrii proiectați 
cu trei trimestre mai 
devreme, iar linia de gresie 
cu două trimestre în avans 
față de grafice.

în mod firesc și colec
tivul întreprinderii de pre
fabricate din beton Craio
va a primit cu viu interes 
Hotărîrea Consiliului de 
Miniștri. „Cu multă vreme 
înainte de apariția hotărî
rii — ne spune tov. Mihai 
Andrcescu, inginerul șef al 
întreprinderii — au fost în
treprinse o seamă de ac
țiuni menite să găsească 
colectivul de muncă pregă-

tit pentru aplicarea noului (
sistem de salarizare. Pe (
bază de studii au fost fun- < 
damentate din vreme nor
mele tehnice la fiecare loc 
de muncă, atît la munca în * 
acord, cît și la munca în * 
regie". <

La serviciul de organiza- ( 
re a producției și a muncii i 
am aflat că pînă la sfîrșitul . < 
anului, cei peste 1 500 de .
salariați ai întreprinderii ]
de prefabricate din beton ’
Craiova vor beneficia de un <
spor de salariu de 1 434 000 <
lei. Potrivit hotărîrii,. sala- . < 
riul va crește în medie cu (
10,5 la sută. Vor fi însă și <
salariați ce vor beneficia de <
un spor de salariu pînă la ,
19 la sută.

în secția de prefabricate '
l-am întîlnit pe fierarul be- <
tonist Ion Trană. „Consider <
foarte binevenită această <
hotărîre, ne declară inter- (
locutorul. în primul rînd <
creșterea ponderii salariului .
tarifar în salariul total va :
avea un rol deosebit în sti- ’
mularea ridicării neconte- <
nite a calificării tuturor lu- <
crătorilor, creșterea produc- <
tiei și productivității mun- 4
cii". (

Un alt avantaj pe .
care. îl consider de o ’
deosebită importanță, mai *
ales în ramura construe- *
țiilor, unde se înregis- <
trează o mare fluctuație de <
muncitori, este sporul pen- <
tru vechime în muncă, a <
adăugat tehnicianul Mihai .
Dinicică. șeful atelierului .
nr. 3 de la prefabricate. ’

Colectivele acestor între- *
prinderi și-au propus să <
răspundă noilor măsuri de <
ridicare a nivelului de trai <
printr-o activitate econo- (
mică de înalt randament, să .
asigure șantierelor tării 
cantități sporite de materi- ’
ale de construcții.

Nicolae PANTILIE J
Corneliu CÂRLAN .
Nistor ȚUICU (

Acum, tn toiul campaniei agri
cole de primăvară, este cît se poate 
de firesc ca toate mijloacele și for
țele existente la sate să fie concen
trate pentru terminarea însămînțări- 
lor.' In condițiile unei bune organi
zări a muncii pot și trebuie să fie 
executate și alte lucrări de sezon, 
cum ar fi, de exemplu, întreținerea 
pășunilor și fînețelor naturale. în- 
țriicît atît pregătirea terenului, cît și 
semănatul se efectuează într-un 
procent ridicat cu mijloace mecani
zate, în cooperativele agricole rămîn 
brațe de muncă disponibile pentru 
asemenea lucrări. Cu toate acestea, 
se constată și în acest an că ame
liorarea pajiștilor naturale rămîne la 
periferia preocupărilor organelor a- 
gricole, a consiliilor de conducere 
ale multor cooperative agricole. A- 
ceste tendințe sînt de neînțeles în
deosebi în județele în care pajiștile 
naturale au o mare pondere.

Ca să putem aprecia însemnă
tatea economică a ameliorării pajiști
lor, este suficient să amintim că, în 
structura suprafețelor agricole, aces
tea ocupă peste 80 la sută în ju
dețul Harghita, 79,8 la sută în Hune
doara, 62,6 la sută în Maramureș, 
60,4 la sută în Caraș-Severin și peste 
53 la sută în județele Sibiu și Bra
șov. Aproape o treime din suprafața 
agricolă a țării este ocupată de pa
jiști. Este vorba deci de o mare avu
ție, de întinderi de milioane de hec
tare care pot și trebuie să constituie 
o sursă importantă de nutrețuri.

Pentru îmbunătățirea celor 600 000 
hectare de izlazuri pe care le dețin 
consiliile populare se cheltuiesc anul 
acesta peste 100 milioane lei. Impor
tant este ca aceste fonduri să fie 
cît mai bine gospodărite, fie
care leu cheltuit să fructifice. 
In acest sens se relevă o serie de 
inițiative prețioase ale consiliilor 
populare, care au cheltuit cu folos 
banii pentru procurarea de îngrășă
minte chimice, semințe de ierburi și 
diferite materiale necesare, iar lu
crările de întreținere pe pajiști au 
fost efectuate prin contribuția locui
torilor. Un bun exemplu îl oferă ce
tățenii comunei Merișani, județul 
Argeș. Aici există 520 ha pășune, 
aflată în administrația consiliului 
popular comunal. în această primă
vară s-a efectuat un mare volum de 
lucrări de întreținere. Mai multe 
zile în șir, sute de cetățeni, tineri și 
vîrstnici, au muncit voluntar la cu
rățirea de arborete și nivelarea te
renului de mușuroaie. întreaga su
prafață a fost grăpată și fertilizată 
cu cîte 200 kg de azotat de amoniu la 
hectar, iar. unele porțiuni au fost 
supraînsămînțate. în scopul pășu- 
nării raționale s-a făcut tarlalizarea 
întregului izlaz.

în multe locuri, consiliile populare 
îmbină măsurile de mărire a pro
ducției de masă verde la hectar cu 
cele referitoare la crearea condi
țiilor pentru exploatarea rațională 
a pășunilor. Locuitorii comunei 
Cepari — Argeș sînt cunoscuți ca 
buni crescători de animale. De 
buna gospodărire a celor 341 ha cu 
pășune se îngrijește consiliul popu
lar comunal. Cu sprijinul cetățenilor 
au fost administrate zeci de tone de 
îngrășăminte chimice, iar acum, în 
primăvară, au fost efectuate lucrări 
de întreținere și curățire pe 260 ha. 
Din inițiativa consiliului popular au 
fost date în primire cetățenilor anu
mite suprafețe de pășuni. Ei răs
pund atît de aplicarea lucrărilor de 
întreținere, cît și de pășunatul rațio
nal în timpul verii. Cu sprijinul ce
tățenilor, au fost săpate fîntîni pen
tru apă și au fost construite jghea- | —   .'.A...'. tv w . . . _

O mare suprafață‘de pajiști — 1,1 
milioane de hectare — sînt proprie
tatea cooperativelor agricole, iar alte 
1,3 milioane ha le-au fost atribuite 
în folosință. Unele cooperative agri
cole cum sînt cele din Feldioara, ju
dețul Brașov, Nazna, Măgherani, 
Lueriu și Brîncovenești, județul Mu
reș, aplică lucrările de ameliorare în 
complex : fertilizare, curățire, supra- 
însămînțare cu semințe de ierburi, 
tarlalizare etc., obținînd producții 
duble și chiar triple de masă verde 
la ha, față de media realizată în ju
dețele respective.

în campania agricolă de primă
vară este indicat ca, în fiecare coo
perativă agricolă, să se repartizeze 
forțele si mijloacele disponibile la 
efectuarea lucrărilor de care depin
de sporirea producției de furaje. 
Consiliul de conducere al cooperati
vei agricole din Boteni-Argeș a ac
ționat, în această direcție, cu multă 
pricepere. întrucît unitatea dispune

de 700 hectare cu'pășuni și finețe 
naturale au fost organizate echipe 
de cooperatori care lucrează intens 
la fertilizarea și regenerarea pajiști
lor.

în contrast cu asemenea inițiative 
valoroase, unele cooperative agricole 
și consilii populare nu manifestă 
nici cel mai slab interes pentru 
soarta pășunilor. Se consideră, în 
mod cu totul greșit, că pajiștile nu 
constituie o problemă stringentă în 
comparație cu alte lucrări, că se 
mai poate aștepta. Nu sînt puține 
exemplele care dezvăluie și menta
litatea : „ori cheltuiești bani și muncă 
pe pășune, ori nu faci nimic, iarba 
tot crește". Este și aceasta una din 
cauzele care au făcut ca, ani de-a 
rîndul, să nu crească numărul de 
pășuni „model" pentru crearea cărora 
s-au investit multă muncă și fonduri 
bănești. Cu ani în urmă, la Lețcanî, 
județul Iași, pe terenuri în mare 
parte degradate au fost efectuate 
ample lucrări de prevenire și com
batere a eroziunii solului, de fertili
zare cu îngrășăminte naturale șl chi
mice, de tarlalizare etc., amenajîn- 
du-se o pășune mult lăudată de către 
organele agricole. Din păcate, nu nu
mai că experiența bună dobîndită 
aici nu a fost extinsă în cadrul coo
perativelor agricole din județ, dar 
chiar și la Lețcani — din cauză că 
nu au mai fost aplicate lucrările in
dispensabile de întreținere și, îndeo
sebi, de fertilizare — și ceea ce se 
făcuse bun a fost dat peste cap, în 
loc să fie menținută sau să crească, 
așa cum este firesc, producția medie 
de iarbă la hectar, care ajunsese la 
24 000 kg, cantitatea de masă verde 
a scăzut. După cum se vede, chiar și 
pajiști dintre cele mal bune necesită, 
an de an, lucrări de îngrijire cores
punzătoare.

în multe locuri, producția de 
iarbă este diminuată simțitor da
torită faptului că pășunile sînt 
acoperite cu arborete, mușuroaie, 
pietre sau sînt cuprinse de un 
grad avansat de eroziune. Este 
adevărat, în unele comune, supra
fața sustrasă în acest fel Producției 
este mică. Dar adunate la un loc, a- 
semenea terenuri însumează sute de 
mii de hectare, care necesită să fie 
defrișate. Mii de hectare de astfel 
de așa-zise pășuni au scăpat din 
raza de activitate a organelor agri
cole din județele Harghita, Bistrița 
Năsăud, Hunedoara și altele.

Cît de păgubitoare este lipsa de 
grijă pentru îmbunătățirea pășuni
lor se poate constata în comunele 
Dărmănești, Deaguri șl Recea din 
județul Argeș. „Conducerea coope
rativei noastre agricole — ne spunea 
primarul comunei Dărmănești, Ni
colae Rotaru — s-a dezinteresat total 
de cele 217 ha cu izlaz. Acum, pășu
nea este plină de mărăcini și mușu
roaie. Consiliul de conducere nu in
vestește nimic pentru lucrările do 
întreținere". Aceasta nu este o si
tuație singulară. De cum treci ho
tarul comunei Cornățel, în lunca 
Teleormanului, apar în față pajiștile 
cooperativelor agricole Deaguri și 
Recea. Cum arată acestea ? Pline de 
ciulini și mărăcini. în plus, din 
cauza pînzei de apă freatică și a iz
voarelor, aproape jumătate din su
prafață este acoperită cu apă.

în unele unități, preocuparea pen
tru asigurarea nutrețurilor capătă 
un aspect pur formal, măsurile pre
văzute rămîn doar pe hîrtie. La Cio- 
fringeni-Argeș, consiliul de condu
cere al cooperativei agricole, în loc 
să se ocupe de antrenarea coopera- 

- . ---- -------------- — torilor la lucrările de îngrijire a
bUĂHL necesare animalelor. " pășunii, a găsit cu cale să angajeze

n j- . pentru ea paznici. Dar ce să pă
zească ? Mărăcinii și mușuroaiele 
care împînzesc pajiștea de la un ca
păt la altul?

Pajiștile naturale, prin suprafețele 
mari și potențialul lor productiv, 
reprezintă o mare sursă de bogăție 
insuficient pusă în valoare. Este 
timpul ca acum organele agricole, 
consiliile populare, conducerile uni
tăților agricole să ia măsuri pentru 
efectuarea tuturor lucrărilor nece
sare în vederea măririi producției de 
masă verde. Este cunoscut că, din 
cauza iernii prelungite, a insuficien
ței furajelor, animalele au avut, în 
multe locuri, de suferit. Ceea ce se 
întreprinde în această perioadă pen
tru efectuarea unui volum cît mal 
mare de lucrări ameliorative, o dată 
cu începerea sezonului de pășunat. va 
influența favorabil creșterea producv 
ției de carne, lapte și alte produse.

C. BORDEIANU 
Gh. CÎRSTEA

(Urmare din pag. I)

Și acțiunea de diversificare șî mo
dernizare a fabricației a dat roadele 
scontate. în ultimul an. uzina și-a 
mărit de două ori, față de proiect, 
gama sortimentală, asimilîndu-se 7 
noi dimensiuni (tipuri) de anvelope 
în 20 de variante constructive. Iată 
și un rezultat de ultimă oră : de cu- 
rînd a fost asimilat în producție un 
nou tip de anvelopă (care înainte se 
importa) necesară unor remorci spe
ciale, fabricate de uzina „1 Mai" 
Ploiești. Pe această cale s-au eco
nomisit importante fonduri valutare 

în prezent, sectorul de concepție 
concentrează numeroase „puncte de 
comandă" ale activității fructuoase 
în domeniul înnoirii și îmbunătățirii 
calitative a producției. Alte asemenea 
puncte de dirijare a activității 
le-am întîlnit în sectoarele di
rect productive, în secțiile de

ÎNTRECEREA SOCIALISTA
u

fabricație. Afișe, panouri, grafi
ce, cu cifre care reprezintă o- 
biective și rezultate în întrecerea 
socialistă pe planul uzinei, între a- 
teliere, secții, schimburi și linii de 
fabricație, înviorează acest peisaj 
specific producției moderne, dominat 
de tablouri de comandă cu butoane 
multicolore, de conveioare, instala
ții și agregate de mare tehnicitate. 
Cauciucul, negrul de fum, rețele 
cord sînt transformate în anvelope 
într-un proces bine stăpînit. „Fabri
cația propriu-zisă este în prezent în 
mîinile muncitorilor, ale maiștrilor 
și tehnicienilor — ne spunea tov. 
Dumitru Petrescu, maistru principal 
în secția de asamblare, șeful schim-

bului „C“. Așa este peste tot în uni
tățile moderne. Recent, am fost la 
specializare la o firmă cu mare 
prestigiu pe piața mondială. Și a- 
colo este la fel. Nimeni nu trebuie 
să fie dădăcit sau controlat și su
pravegheat de către două-trei ve
rigi. Fiecare muncitor și maistru, 
fiecare salariat trebuie să știe 
bine ce are de făcut concret în fie
care moment".

Sinceri să fim, 
nat plăcut această 
strului. Siguranța 
ideile pe care ni 
și probele practice . 
convins, într-adevăr, că fabricația se 
află în mîini bune. S-a întronat aici 
o responsabilitate clară în îndeplini-

ne-a impresio- 
precizare a mai
eu care vorbea, 
le-a furnizat, ca 
prezentate ne-au

fa-rea planului, a programelor de 
bricație, începînd cu fiecare munci
tor, maistru, tehnician și continuînd, 
pe scara ierarhică, pînă la conduce
rea uzinei. Nu vom exagera deloc 
dacă spunem că la „Danubiana" (așa 
cum s-a desprins și dintr-un son
daj făcut în rîndul a 20 de mun
citori) se cunoaște de către fiecare 
muncitor, cu precizie, ce implicații 
are pe întregul flux de fabricație 
neatenția sau lipsa de la program. 
Disciplina de fier capătă în acest 
fel un rol hotărîtor în 
sistematică a planului și 
mentelor. „Sînt muncitor 
aici de mai multi ani — 
tov. Marinică Miu — operator chi
mist într-una din secțiile de bază

realizarea 
a angaja
și lucrez 
ne relata

ale uzinei. An de an am simțit cum 
cresc exigențele în producție. E- 
rau necesare noi eforturi pen
tru a răspunde acestor cerințe. 
Și cred că atît eu, cît și cei
lalți, cîteva sute, am reușit să ne 
ridicăm prin munca noastră la ni
velul acestor noi exigențe. Cînd am 
lucrat bine am simțit acest lucru 
în propriul buzunar. Anul trecut am 
primit prime substanțiale pentru be
neficiile realizate peste plan, prin 
efort propriu.

Multe efecte practice, deosebit de 
favorabile pentru producție, a ge
nerat valorificarea competenței și 
inițiativei oamenilor. Prin luna fe
bruarie a.c., electricianul Ștefan Ion 
și-a văzut visul realizat. Panoul de 
nefuncționare a utilajelor, o inovație 
a lui, transmitea atunci primele sem
nale luminoase dispecerului uzinei. 
O defecțiune la un malaxor sau la 
orice utilaj de bază este semnalată 
în secunda în care s-a produs. Prin

interfon se ia legătura cu atelierul 
respectiv, se află cauza și, în cîteva 
minute, defecțiunea este înlăturată. 
Cîștigul de timp este foarte mare, 
în parte, el se traduce prin redu
cerea substanțială, în ultimele doufi 
luni, a timpului de stagnare a uti
lajelor, crescînd simțitor producția. 
Dar aceste plusuri sînt completate 
de creșterea continuă a calificării, 
asigurarea unor întrețineri și repa
rații ireproșabile, ridicarea indicilor 
intensivi de funcționare a utilajelor.

Sînt cîteva secvențe care dovedesc 
limpede că la „Danubiana" climatul 
de întrecere socialistă este un ca
dru propice pentru afirmarea ple
nară a inițiativei și capacității crea
toare a muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor, canalizate în perma
nență spre descoperirea și valorifi
carea a noi rezerve și posibilități in
terne capabile să dinamizeze neîn
trerupt întreaga activitate economi
că a uzinei.
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într-atît de evident apare uneori 
progresul înregistrat într-un anumit 
sector de activitate încît, pentru a-l 
releva, nu mai este nevoie să apelezi 
la limbajul expresiv și convingător 
al cifrelor. Afirmația, valabilă pen
tru toate domeniile vieții noastre 
economice, sociale și culturale, poa
te fi verificată, la fel de bine în 
oricare dintre ele. Oprindu-ne aten
ția asupra sectorului editorial, este 
suficient să reținem numai faptul că 
în 1967 editurile noastre au scos de 
sub tipar aproape 76 de milioane de 
volume. Această intensă activitate 
corespunde creșterii nivelului în
tregii vieți culturale, dezvoltării 
gustului pentru lectură al maselor 
celor mai largi. Alături de valoroase 
lucrări din toate domeniile științei, 
ale artei, ale filozofiei și economiei 
politice, sute de titluri din capodo
perele literaturii românești și univer
sale se tipăresc în zeci de mii de 
exemplare, pentru ca, într-un răs
timp scurt, să se epuizeze. Consem
nând fenomenul ca revelator pen
tru nivelul de cultură al mi
lioanelor de cititori, ancheta noas
tră a constatat însă și reversul. său : 
de la un an la altul, analizele de 
inventar al fondului de carte la ni
velul întregii țări înregistrează o 
creștere continuă a stocurilor, în
deosebi în domeniul beletristic, adică 
tocmai acolo unde, în mod normal, 
numărul cititorilor este cel mal 
mare. Care este explicația creșterii 
depozitului de lucrări beletristice 
nevîndute ? Primele răspunsuri la 
aceste întrebări au început să se con
tureze în momentul în care am des
chis paginile analizei de inventar pe 
1968, efectuată de Centrala editurilor 
și difuzării cărții. Transcriem princi
palele constatări, cuprinse în analiza 
amintită :

în 1968, stocul total de carte a în
registrat față de anul 1967 o creș
tere considerabilă. Raportul între 
stocul mediu și desfacere a fost 87.2 
la sută, ceea ce exprimă o situație 
cu totul în afara criteriilor comer
ciale și, bineînțeles, a celor edito
riale.

După cum am avut prilejul să o 
spunem și la începutul anchetei, 
„sporurile" cele mai substanțiale au 
fost înregistrate în domeniul bele
tristicii, adică tocmai acolo unde, 
datorită caracterului lor de largă 
audientă Ia public, tipăriturile ar 
trebui să albă vandabilitatea cea 
mai ridicată. In decurs de numai un 
an. stocul de carte beletristică a 
crescut cu 12 milioane lei. în cadrul 
acesteia, volumele aparținînd litera
turii române contemporane au 
completat stocul existent cu circa 
3 milioane, ajungînd în prezent 
să reprezinte 23 la sută din 
stocul total al beletristicii. Am 
amintit acest ultim caz și din- 
tr-un alt motiv. Conform normelor 
în vigoare, lucrările din această ca
tegorie au termen de creditare un 
an. Dacă după trecerea celor 12 luni 
în librării se găsesc exemplare mai 
multe decît 10 la sută din tirajul 
lor inițial, surplusul este supus unei 
dobînzi suplimentare de 3 la sută. 
Cu alte cuvinte, în afara faptului 
că lucrarea stă în librării fără a 
trezi interesul publicului și ocună 
un spațiu prețios, ea adaugă la chel
tuiala inițială pentru editare si ti
părire (din banii statului) un plus 
de pagubă.

Iată în linii mari schițată situația 
la zi a asa-ziselor „cărți cu desfa
cere lentă", a . căror soartă, în cele 
din urmă, va fi drumul spre retopit. 
Dar cum se ajunge la situația a- 
mintită ? Nu există nici o posibili
tate pentru a înfunda un canal prin 
care se scurg atîtea. eforturi mate
riale ale statului nostru, pentru a 
realiza o mai bună concordantă în
tre cererea efectivă de carte a pu
blicului cititor și activitatea edito
rială ?

în prezent, organizarea sistemu
lui editorial dă naștere unei răspun
deri împărțite între mai multe in
stituții față de soarta cărților 
care se îndreaptă spre librării. Pe 
de o parte, editurile se ocupă de în
tregul proces de scoatere a volume
lor, dar răspunderea lor încetează 
în momentul în care au livrat tira
jul către baza de desfacere a cărții. 
Centrala editurilor și difuzării cărții 
preia volumele și asigură difuzarea 
lor. Planul editurilor este considerat 
îndeplinit numai în funcție de 
promptitudinea cu care cartea pla
nificată și tipărită ajunge în raftu
rile librăriilor și nu în funcție de 
puterea ei de circulație, de vandabi
litate. De aceea, necointeresate finan
ciar la vînzarea lucrărilor proprii, 
editurile manifestă o exigență scă
zută încă de la acceptarea manu
scriselor, tipărind fără o selecție ri
guroasă, fără o atentă sondare a ce
rerilor, orice și oricum pentru ca, în 
final, în momentul vînzării cărților, 
să se dezintereseze complet de ele. 
Iată una din explicațiile principale 
ale creșterii permanente a stocului. 
Pentru a ilustra acest fapt, am ur
mărit diferite momente din drumul 
cărții spre cititor, în care se simte 
nevoia unei intervenții eficiente a 
editurilor.

După cum am' mai ' spus, rolul 
activ al editurilor în viața noastră 
culturală trebuie să se manifeste 
chiar din momentul alegerii lucrări
lor literare care vor fi încredințate 
tiparului. Or, din acest punct de ve
dere, se poate afirma că editurile, 
mai ales în ultimii ani, au alunecat 
pe panta unei minime exigențe, 
dînd girul unor volume a că
ror primire de către public a 
fost mai mult decît indiferentă. Din 
păcate, putem oferi multe exemple 
de lucrări, care, o dată intrate în li
brării, s-au „fixat" temeinic în raf
turi, nefiind solicitate de cumpără
tori. Multe volume de versuri sau 
proză, după 1—2 ani de la apariție, 
se mai află în librării cu peste ju
mătate din tiraj. Și cu toate că acest 
semnal de alarmă a fost tras de mai 
multă vreme, editurile preferă să-I 
ignore, continuîndu-si netulburate ac
tivitatea, ba chiar intensifieînd-o. Este 
suficient să consemnăm faptul că în
1966 au fost tipărite 100 volume de 
poezie și 68 de proză, aparținînd au
torilor români contemporani, în 
timp ce în 1968 numărul lor a spo
rit la 163 (proză) și 143 (poezie). Nu 
contestăm faptul că mișcarea noas
tră literară a înregistrat în ultimii 
ani o efervescentă îmbucurătoare, 
că se afirmă din ce în ce mai multe 
talente autentice. Dar principala 
confruntare a acestora cu marele 
public trebuie făcută în primul rînd 
prin intermediul publicațiilor lite
rare și nu prin tipărirea a tot felul 
de plachete si volumașe, aparținînd 
unor autori care fie că nu au izbutit 
încă să publice o pagină într-o re
vistă, fie că au o activitate total 
neconcludentă. (Dintr-o listă „bo
gată", cităm la voia întîmplării: vo
lumul „în bătaia soarelui" de Șt. 
Baboi — dintr-un tiraj de 3 000 
exemplare intrate în librării în 1967, 
se mai aflau în rafturi la 1 ian. 
a.c. 1 467 ; volumul „Bani de trecere" 
de Aurelia Munteanu, din 3 500 
exemplare, 2 167 sînt nevîndute ; vo
lumul „Vitralii" de Chioralia C„ din 
800 de exemplare, 530 așteaptă din
1967 să fie vîndute ; volumul „Stam
pe" de Laerte Adelina, tipărit în 
1968, are în stoc 701 exemplare din 
970 predate librarilor. Menționăm 
că în calcularea stocului de carte ne- 
vîndută nu am luat în considerația

cărțile date spre vînzare cooperației 
de consum de la sate. De asemenea, 
nu ne-am referit nici la importantele 
cantități intrate automat în bibliote
cile publice. Din analiza planurilor 
editoriale, din exemplele date mai 
sus, rezultă că sporul de volume re
prezintă doar o creștere pur și sim
plu cantitativă și nu una calitativă, 
de conținut, care, evident, ar 
fi avut cele mai bune rezultate 
și pe planul comercializării cărții li
terare. în mod normal, scoaterea 
unui volum de către editurile noas
tre ar trebui să însemne încununa
rea unei activități mai îndelungate 
a autorilor care au reușit să se im
pună conștiinței cititorilor și care, 
implicit, oferă garanțiile unei au
diente mai largi în rîndurile publi
cului.

Ușurința manifestată la selecțio
narea lucrărilor trimise la tipar este 
dublată de stabilirea nu mai puțin 
superficială a tirajelor. în această 
privință, criteriile sînt foarte labile, 
arbitrare, sfidînd experiența, neso
cotind cerințele reale ale publicu
lui. Departe de noi ideea de a im
pune în activitatea editorială crite
rii pur comerciale, știut fiind ce con
secințe negative poate avea o atare 
concepție în activitatea culturală. 
Editura — instituție culturală prin 
excelență — va fi călăuzită întotdea
una de obiectivele majore ale po-

Muscel, de la 27.11. a.c., cind s-au pri
mit 5 exemplare din „Viața lui Cara- 
giale" de Șerban Cioculescu — carte 
des solicitată — nu s-a mai trimis nici 
un exemplar, deși de atunci a mai 
fost comandată de încă trei ori. Pe 
8.II. a.c. și 5.III. a.c. s-au făcut co
menzi pentru românele lui Re- 
breanu „Ion" și „Răscoala", dar 
nu s-a primit pînă în prezent 
nici un exemplar. S-au coman
dat încă 20 de exemplare din ro
manul „Șatra" de Zaharia Stancu, din 
care, de asemenea, nu s-a primit ni
mic. Din „Florile răului" de. Baude
laire s-au trimis inițial 10 exem
plare, vîndute imediat. De atunci s-au 
făcut de 4 ori comenzi (două bună
oară pe 21. II. și 27. II.) dar nu s-a 
trimis nici un exemplar. S-au coman
dat, suplimentar, romanul Iții Camil 
Petrescu „Ultima noapte de dragoste, 
întîia noapte de război", „Orașul cu 
salcîmi" de Sebastian ; din toate 
nu s-a primit pînă la începutul lui 
aprilie nici un exemplar.

Pe de altă parte, după cum ne-au 
declarat cîțiva librari din Pitești, edi
turile ar trebui să-și trimită mai des 
reprezentanții în provincie (și nu o 
singură dată pe an, cum se întîmplă 
în acest oraș) pentru a fi permanent 
în cunoștință de cauză cu situația 
vînzării, pentru a afla ce se caută 
și a-și coordona eforturile în raport 
cu cerințele cititorilor. Ni se pare

cația patriotică, cetățenească și ar
tistică a noilor generații. De aceea, 
a le oferi întotdeauna tineretului re
prezintă una din obligațiile funda
mentale ale editorilor noștri.

Atunci cînd editura va fi di
rect interesată să acorde priori
tate lucrărilor primite călduros 
de publicul larg, nu am mai avea 
prilejul să consemnăm cazul unor 
colecții prea puțin solicitate de 
cumpărători, dar care, în ciuda aces
tui fapt, se îmbogățesc continuu cu ti
tluri noi. Iată, de pildă, situația unor 
lucrări de artă plastică, scoase de Edi
tura Meridiane. Albumele format 
mare, cu numeroase reproduceri, în 
culori excelente, dedicate unor mari 
pictori români (Luchian, Grigorescu, 
Tonitza, Baba, Ghiață) s-au cumpă
rat aproape în întregime, deși cos
tul lor era ridicat. La fel de cerută 
este și colecția „Maeștrii artei româ
nești", care a inclus analize perti
nente dedicate unor artiști ca Țucu- 
lescu, Ressu, Dărăscu, Ciupe etc, în
soțite de reproduceri de calitate. Pa
ralel, în librării a intrat și colecția 
„Artiști români" ; expusă permanent 
în vitrine, pe mese, ea este însă oco
lită sistematic de cumpărători, deși 
are prețul cel mai redus din cele 
discutate pînă acum. Motivul e lesne 
de descifrat : prezentînd sumar o pe
rie de plasticieni, nu în cele mai 
izbutite condiții grafice, cu planșe
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găm faptul că numărul materialelor 
de popularizare este insuficient și 
că, în 1968, la o producție de 2 656 
de titluri de cărți, din 434 materiale 
prevăzute să apară au ieșit de sub 
tipar abia 178, putem înțelege mai 
bine slaba eficacitate a publicității în 
acest sector.

Nu putem face, desigur, abstracție 
nici de conținutul lor. De aceea, am 
răsfoit’colecția, pe ultimii ani, a ma
terialelor de popularizare aparținînd 
tuturor editurilor noastre și impre
sia generală a fost de insatisfacție, 
în general, predomină cataloagele 
(al căror scop este de informare re-, 
trospectivă), dar linsese aproape cu 
desăvîrșire modalitățile care să a- 
nunțe anticipat apariția unui titlu, 
să atragă atenția pentru a-l impune 
cumpărătorilor.

Desigur, am putea cita și- cazuri 
de popularizare foarte bună a pro
ducției editoriale proprii, dar pe an
samblu situația e cu totul nemulțumi- 
toare.

în primul rînd, ca varietate. Res
ponsabila librăriei „Eminescu", din 
Capitală, sugera ca fiecare volum 
să aibă în interior (pe coperta in
terioară, pe o margine a coperții sau 
oriunde s-ar crede de cuviință) o 
prezentare _ a cărții și a autorului 
pentru ca librarul să poată informa 
prompt pe eventualii solicitanți. 
După părerea interlocutoarei, slaba 
vînzare a unor cărți se datorește și 
faptului că cititorul nu are putința 
să afle, dintr-o cît de succintă pre
zentare, care este specificul acelei 
cărți, ce tratează ea. care sînt cali
tățile autorului.

în al doilea rînd. ca promptitudi
ne. Oricît. de bun ar fi un material 
de popularizare, care mai este utili
tatea sa de vreme ce ajunge în mîna 
cititorilor cu întîrziere ? Prospectul 
E.L.U. ne trimestrul I 1969 a ajuns 
în librării abia după 20 martie.

în fața acestei situații. în care 
contribuia serviciilor de populariza
re ale editurilor la desfacerea rapidă 
a cărților este minimă, tot greul 
cade pe centrele de librării și difu
zare a cărții care se străduiesc sin
gure să realizeze planul de desfacere, 
de care sînt direct răspunzătoare 
Dar pot ele, neaiutate de oamenii 
de specialitate din edituri, să se 
descurce în mod onorabil ?

Am adresat, prin intermediul co
respondenților noștri, o întrebare 
identică unor responsabili de librării.

— Cîte acțiuni speciale pentru lan
sarea unui volum și cîte întîlniri cu 
scriitorii ați organizat anul trecut ? 
Cu excepția lașului și. Bucureștiuluf, 
răspunsurile au fost descurajatoare: 
la Librăria universală din Tg. Mureș 
— o singură manifestare de acest 
gen în 1968 : Ta librăria „Eminescu" 
din Sibiu, de asemenfta, una : în 
Cîmnulung-Muscel, la librăria' „Sa
doveanu" — una. Uneori am putu* 
chiar constata tendințe formaliste, 
străine ideii generoase de populari
zare a cărții. La librăria „Ciprian 
Porumbescu" din Suceava, anul tre
cut s-a organizat o singură întâl
nire cu scriitorii. Au fost invitați 
Dragoș Vicol și Camil Baltazar. O 
dată cu ei au sosit, de la București, 
și 20 de exemplare din lucrările lor, 
pentru autografe... deoarece în Su
ceava ele se vînduseră. în schimb, 
multi autori, ale căror cărți se gă
sesc din belșug în oraș, nu au mai 
noposit în județul din nordul tării, 
în Capitală. astfel de întîlniri între 
cititori și scriitori se desfășoară per
manent doar la două din librăriile 
centrale ale orașului. Lucrul ni se 
pare cu totul insuficient, deoarece în 
ultimii ani s-au deschis în noile car
tiere de locuințe, librării mari, spa
țioase, moderne, vizitate frecvent de 
public muncitoresc, de numeroși elevi, 
care ar putea găzdui cu succes ma
nifestări similare. Or, tocmai aici, 
paradoxal, unde se află un public 
dornic de o carte bună, nu se orga
nizează frecvent asemenea întîlniri 
și lansări de cărți. Afirmația este 
valabilă nent.ru oricare oraș ai țăr!!. 
Pretutindeni se vor găsi sute de 
iubitori ai cărții care ar primi cu 
căldură, în mijlocul lor. pe poeții și 
prozatorii noștri.

Nimeni nu va contesta faptul că 
în acest fel, autorilor li se oferă po
sibilitatea confruntării nemijlocite a 
gîndurilor oronrii cu fantele de via
tă. cu gusturile și preferințele pu
blicului că. reciproc, publicul va pu
tea intra în po-esia unor date supli
mentare care îi vor facilita accesul 
în interiorul universului artistic al 
autorului preferat că, în sfîrșit. edi
turile au posibilitatea să constate 
„de visu" cerințele cititorilor, pen
tru a putea interveni eficient și 
operativ.

In apă : RAHOVA

cinema

„Studiu 
producție

omului : LUMINA — 
în continuare ; 18.45 ;

încă puțini dolari :

BUCU-
11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30: 
- 10 ; 13 ; 15.30 ; 18;

letinul meteorologic. Rz. 
blicitate. , ‘f

19.30 — Cîntă o formație lnstru- 
de Tudor

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic — 20. Dirijor : Mir
cea Cristescu. Soliști : Elena Gri
gorescu Frîncu, Cornel Fînățeanu, 
Constantin Dumitru.
o Opera Română: Coppelîa—19,30. 
O Teatrul muzical „Ștefan Make- 
donski" — Sofia (în sala Teatrului 
de Operetă): Liliacul — 19,30.
0 Teatrul Național ,,I. L. Caragia
le" (sala Comedia) : Idiotul — 
19,30 ; (sala studio) : Travesti — 
19.30.
0 Teatrul de Comedie : Croitorii 
cei mari din Valahia — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Tandrețe
— 20.

și abjecție

O Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Frumoasă duminică de 
septembrie — 19,30.
• Teatrul Mic : Prețul — 20.
q Teatrul „Barbu Delavrâncea" : 
Ion — 20.
• Teatrul Giulești : Visul une! 
nopți de iarnă — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara
giale" : Clocîrlia — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă-
nase" (sala din " ’ —
nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30.
e Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Baladă 
omului — 20.
O Circul de stat : Selecțiuni de 
primăvară — 19,30.

k
0 Vera Cruz : UNIREA — 15,30; 18. 
G Tandrețe : UNIREA — 20,30.
0 Căderea Imperiului Roman 
LIRA — 15,30 ; 19.
0 Pașa : DRUMTL SĂRII — 15
17.30 ; 20, PROGRESUL — 15,30; 18. 
o Țar și general : PROGRESUL — 
20,15.
G La Est de Eden : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Rio Bravo : COTROCENI
15,30 ; 19.
0 Bună ziua, contesă : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
© Pe teren propriu : VITAN 
15,30 ; 18.
©Montparnasse 19: VITAN 
20,30.
0 Pe plajele lumi! : FLOREASCA 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
0 Tată de familie : VOLGA —
15,45 în continuare ; 18,15 ; 20
0 Becket : VIITORUL — 15,30; 19. 
0 Crimă în stil personal : AURO
RA — 9 ; 11.15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 
20,30.
© Rolls Royce-ul galben : MOȘI
LOR - 15.30 ; 18.
©
c

Tata : MOȘILOR — 20,30. .
Pianele ' mecanice : POPULAR 
15.30 ; 18.
Preludiu :
Astă seară

POPULAR — 20,30. 
mă distrez: MUNCA

Calea Victoriei

•
O
— 16 ; 18.
0 Nu uita..
MUNCA — 20.
n Feldmareșala : FLACĂRA — 

RAHOVA — 15.30; 18. 
șl diamant : FLACĂRA

gara Lugovaia :

15.30 ; 18 ; 
e Cenușă
— 20,30.
0 Cuțitul
20,30.
© Răutăcioșii! adolescent : ARTA
— 8,45—15,30 în continuare : 18 ;
20,15, FLAMURA — 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 ; 18.15 ; 20,30.
0 Micul fugar : CRÎNGAȘI
15.30 ; 18 : 20,15.
A Ziua în care vin peștii 
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
© Tarzan, omul maimuță ; Fiul 
lui Tarzan : COSMOS — 15.30 : 19.

0 Comedianții: PATRIA — 11; 14; 
17 ; 20.
O Vremuri minunate la Spessart: 
REPUBLICA — 9.15 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 18.45 ; 21, SALA PALATU
LUI — 17,15 (seria de bilete 
2867) ; 20,15 (seria de bilete 
2861).
0 Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
FEROVIAR — 8,30 ; 10.45 ;
15.15 ; 17,30 ; 20, EXCE
9,45 ; 12 ; 14.15 ; 16,30 ; 
MELODIA — 9 ; 11.15 ; 
18,15; 20,30, MODERN — 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45. 
0 Pe urmele șoimului 
REȘTT — 8.45 ;...............
21, FAVORIT -
20.30.
• Noaptea e făcută pentru... a 
visa : FESTIVAL — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GLORIA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Pipele : VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45, GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Eclipsa : CENTRAL — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
0 Scrisoare de la o necunoscută : 
CINEMATECA - 10 ; 12,30 ; 14.30;
16.30.
0 Vîrstele 
9,30—16,30 
20,45.
0 Pentru
DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ;
20.30. DACIA — 8.30—16,15 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
0 Călugărița și comisarul : UNION
— 14,30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30.
Totul pentru rîs : TIMPURI 

NOI — 9—21 în continuare.
0 Expresul colonelului von Ryan: 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Marele șarpe : BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
0 Prima zi de libertate : BU- 
ZESTI — 20,30.
0 Riscurile meseriei : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.

pentru specialiști. 
Consultații pentru medici. 
Parazitologia (reluare).

— Pentru elevi. Consultați! 
la fizică (cl. a IX-a). 
Tema : Probleme de la 
Olimpiada de fizică (re
luare).

— Limba rusă. Lecția a 54-a 
(reluare).

— Limba spaniolă. Lecția 
56-a.

— închiderea emisiunii 
dimineață.

— Telex T v.
Tribuna economică :
biective din întrecere.
Limba spaniolă. Lecția 56 
(reluare).

18.30 — Nuntă-n Maramureș — 
emisiune pentru tineret — 
Interviziune — Montaj 
folcloric realizat cu con
cursul Ansamblului artis
tic al U.T.C.

19.00 — Telejurnalul de seară. Bh,

mentală condusă 
Pană.

19,50 — Desene animate.
20,00 — Film artistic : 

despre femei" — 
a studiourilor din R.P. Un
gară.

21.30 — Reflector.
21.45 — Mult e dulce și frumoasă

— emisiune de limba ro
mână de Sorin Stati.

22,10 — Teleglob — emisiune de 
călătorii geografice. Esca
le mediteraneene — film 
de Toma George Maio- 
rescu.

32.30 — Cronica muzicală de Sil
viu Gavrilă.

22.45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

Noutatea
(Urmare din pag. I)

liticii noastre culturale, de exigen
tele ideologice și estetice pe care 
viața le pune în fața creației literare 
și artistice. Or, publicarea neselec
tivă a unei producții de valoare în
doielnică, a unor lucrări incapabile 
să cîștige adeziunea publicului și a 
criticii, contravine atît menirii cul
turale a editurii — care stîrnește 
astfel o regretabilă confuzie a va
lorilor — cît și criteriilor comer
ciale de care nici o instituție de a- 
cest fel, din orice colț al lumii, nu 
poate să facă și nu face abstracție. 
A tipări tot ceea ce ajunge pe masa 
editorului, a acorda tiraje la voia în
tîmplării, pe baza unei generozități 
fără acoperire, sau a altor criterii 
decît cele culturale, înseamnă a face 
o condamnabilă risipă de mijloace 
materiale, în primul rînd de hîrtie 
— atît de necesară tuturor sectoare
lor vieții noastre spirituale. Tocmai 
această risipă de hîrtie, precum și 
supraîncărcarea tipografiilor, împie
dică publicarea unor lucrări absolut 
necesare școlii, activității științifice, 
cititorilor. în numeroasele dis
cuții pe care le-am avut în 
librării, în școli din multe orașe ale 
tării, a revenit ideea pe care ne-a 
împărtășit-o și prof. Victoria Mano- 
lescu de la Liceul nr. 10 din Bucu
rești, că nu este util să se tipăreas
că orice. în speranța că timpul va 
decide asupra talentelor reale. Prin 
editări în număr mare de lucrări in
signifiante, încercări de multe ori 
nereușite, care adiționate însumează 
și un tiraj foarte ridicat, tinerii sînt 
privați de cărți realmente necesare, 
de marea literatură cu conținut edu
cativ, patriotic, indispensabilă for
mării lor.

Majoritatea participantilor la an
chetă au subliniat si necesitatea 
contactului strîns. permanent între 
librării și edituri. Motivul este lesne 
de înțeles : vizitele periodice efec
tuate de salariați ai editurilor în 
unitățile de desfacere a cărților pe 
tot cuprinsul țării pot oferi indicii 
concrete asupra perspectivei edito
riale dintr-un anumit domeniu. Cu 
condiția ca acest contact să nu aibă 
un caracter întîmnlător iar, pe de 
altă parte, să fie urmat opera
tiv de niște măsuri ferme și eficien
te. Deocamdată, ne aflăm încă de
parte de această soluție ideală. 
La Tg. Mureș, într-un an întreg nu a 
venit nici un reprezentant al vreunei 
edituri ; la Pitești, Cîmpulung, Sibiu 
a sosit o singură dată cîte o persoa
nă de la o editură bucureșteană.

Mergînd pe teren, editorii ar ve
dea nu numai ce zace în rafturi, dar 
ar putea afla și cererea efectivă fată 
de anumite cărți. în această pri
vință. ca să dăm cîteva exemple, la 
librăria „Sadoveanu" din Cîmpulung

revelator faptul că în prezent, ală
turi de titlurile nevandabile, librarii 
pot pune oricînd la dispoziție celor 
interesați (și aceștia ar trebui să fie 
în primul rînd reprezentanții edituri
lor) liste întregi cu titluri de cărți so
licitate intens de cititori, care însă 
s-au epuizat de mai multă vreme. 
Cum reacționează editurile în fața 
acestor semnale ? Neinteresate în 
vînzarea cărților tipărite, ele dau do
vadă de o pasivitate comodă, explica
bilă în contextul actualei structuri, 
dai- pentru aceasta, nu mai puțin re
probabilă. Din numeroasele lucrări e- 
puizate, am ales spre exemplificare 
pe cele absolut necesare e- 
îevilor, cerute periodic de bibliogra
fia școlară. La Iași ca și la Sibiu, la 
Tg. Mureș ca și la București, lipsesc 
din librării o bună parte din operele 
lui Bălcescu, Negruzzi, Filimon, Sa
doveanu. Camil Petrescu, Ion Bar
bu, N. Labiș, teatrul lui Caragiale, 
Davilla, Sorbul, lucrări ale scriitori
lor contemporani.

La Pitești eleva Bujor Valeria din 
clasa a Xl-a D a liceului „Al. O- 
dobescu" ne-a spus că a căutat un 
volum cu versurile lui Arghezi și nu
velele lui Rebreanu fără însă a le pu
tea găsi. De asemenea, a mai soli
citat cărți de Cezar Petrescu, Hogaș 
cu același rezultat (li’orara ne confir
mă că nici in prezent nu le are). Bi
blioteca școlii e foarte aglomerată de 
cereri, elevii caută și acolo asemenea 
cărți care există însă într-un număr 
foarte restrîns, insuficient. „Nepu- 
tînd procura astfel de cărți — ne 
spune ea — multe din ele făcînd par
te din lectura noastră obligatorie, in
dicată de profesori, nu ne putem pre
găti cum trebuie". Aceeași sesi
zare ne-a fost făcută și de Emilia 
Ionescu, bibliotecară la Liceul nr. 39 
din Capitală. în Pitești funcționează 
trei licee. Cererile elevilor în acest 
sens sînt foarte frecvente și lipsa 
unor astfel de cărți sau apariția lor 
cu întîrziere (romanul „Frații Jderi" 
a intrat în librării după ce elevii 
depășiseră capitolul respectiv din 
programa școlară) afectează buna lor 
pregătire, în special la literatură, în 
conformitate cu exigențele progra
mei de învățămînt.

Iată de ce o propunere care cre
dem că ar merita luată în conside
rație ni se pare cea referitoare la 
necesitatea colaborării strînse a edi
turilor cu Ministerul învățămîntului, 
pentru a răspunde cu promptitudine 
cerințelor elevilor. De fapt, asigura
rea acestor titluri nu reprezintă nu
mai o punere de acord a planurilor 
editoriale cu programa analitică. 
Să nu uităm că lucrările solicitate 
constituie tot ce a produs mai bun 
literatura română de-a lungul seco
lelor, că prin ele se realizează edu-

alb-negru, ea nu trezește interesul 
nici colecționarului de artă și nici 
publicului dornic de informare.

în sfîrșit, pentru a consemna și o 
ultimă consecință a ignorării totale 
de către editori a mersului vînzării 
trebuie să ne referim și la stocul 
creat de seriile de opere complete 
ale scriitorilor, din ce în ce mai nu
meroase în ultimii ani. Datorită unor 
cauze obiective, care țin mai mult de 
psihologia cumpărătorilor, de faptul 
că aparițiile la intervale de cîțiva 
ani îndepărtează din conștiința pu
blicului lucrarea respectivă, o serie 
de opere, pornite cu un tiraj destul 
de ridicat și solicitate intens la în
ceput, pe parcurs cunosc o slăbire 
treptată a interesului și, implicit, a 
vînzării. Editurile noastre ignoră 
acest fapt și consecințele nu au în- 
tîrziat să se arate. Urmărind, în ca
talogul de inventar situația vînzării 
unor serii de opere complete, remar
căm o creștere progresivă, cu fiecare 
nou volum apărut, a cifrei de stoc. 
Iată dar că și în această situație, in
tervenția promptă a editurii ar pu
tea să împiedice creșterea stocului, 
acordînd tirajul cu cererea pieței, 
organizînd publicitatea necesară în 
jurul lucrărilor respective. Pe 
de altă parte, regimul special de des
facere a acestor lucrări impune con
cluzia că abordarea unor noi serii 
de opere complete trebuie privită de 
edituri cu toată răspunderea, acor- 
dîndu-se acest credit numai acelor 
scriitori a căror operă reprezintă o 
valoare certă pentru cultura noastră.

Producția editorială este nume
roasă și diversă. De aceea, pentru ca 
din multitudinea titlurilor care apar 
cititorul să știe asupra cărora să-și 
oprească atenția, care se înscriu în 
sfera propriilor sale interese, este ab
solut necesar ca el să fie avizat asu
pra profilului viitoarelor volume, să 
fie orientat asupra conținutului lor, 
să fie anunțat asupra datei apari
ției. Toate aceste operațiuni, în con
dițiile în care editurile 'ar fi inte
resate să-și vîndă cît mai repede 
cărțile, ar trebui să le întreprindă 
serviciile proprii de popularizare. 
Am spus „ar trebui", pentru că, în 
prezent, în sistemul nostru edito
rial rolul serviciilor de populari
zare ' din edituri este cu totul 
altul : ele au mai mult un caracter 
de documentare, ocupîndu-se puțin 
de publicarea unor pliante, reclame, 
coperți sau cataloage. Mai mult decît 
atît: aceste operațiuni se fac de 
cele mai multe ori întîmplător, fără 
a se ține cont de interesele rețelei 
de difuzare. De fapt', editura nici nu 
știe care sînt acele lucrări cu o des
facere mai lentă, a căror apariție ar 
trebui însoțită de o publicitate sus
ținută. Dacă la toate acestea adău

Pornind de la constatarea că în I 
timp ce în 'librării „zac" numeroase 
volume care nu-si găsesc cumpără- I 
tori, alte titluri sînt intens cerute de I 
public, dar retinărirea lor întîrzie, • 
librarii si cititorii au formulat nume- , 
roase alte sugestii deosebit de înte- I 
resante. Alegîndu-le pe cele mai | 
frecvente, le oferim spre studiu or- 
gane’or interesate.

o Este absolut necesar ca editurile I 
să fie cointeresate direct, financiar, Ia 1 
vînzarea tirajelor scoase pe piață, ț 
Realizarea planului ar trebui apre- I 
c'ată, în primul rînd, în funcție de • 
vînzarea efectivă a lucrărilor. Astfel, . 
editurile ar manifesta, încă din mo- I 
mentul acceptării manuscriselor, o | 
mai mare exigență, ar fi interesate să 
facă o popularizare susținută pentru I 
a vinde anumite titluri și ar răspun- I 
de operativ solicitărilor suplimenta- ' 
re de tiraj. ■

o în aceeași ordine de Idei, ar tre- I 
bui cointeresați Ia vînzarea cărților I 
și autorii lor care ar fi astfel stimu
lat! la o creștere a exigenței în pu- I 
blicarea propriei producții, care ar | 
deveni mai prudenți la confruntarea 
cu publicul, mai sensibili Ia impera- I 
tivele literaturii de calitate, ale cui- I 
turii noastre. •

o Sistemul de circulație a cărții i 
între edituri și librării trebuie sim- | 
plificat la maximum în folosul ope- I 
rativității. De asemenea, ar trebui , 
rediscutat actualul sistem de aprovi- I 
zionare, după aprecierea unora — I 
greoi și depășit. .

o Editurile. împreună cu Cen- i 
trele de librării și difuzare a I 
cărții, au datoria să continue susținut , 
operațiunile de recartare, unul ! 
din mijloacele eficace pentru licliî- • 
darea stocurilor de carte. Cercetînd , 
cataloagele de inventar, am avut pri- I 
lejul să întîlnim pe lista de stoc ti- • 
tluri despre care în unele localități > 
ni s-a vorbit că au fost epuizate de I 
multă vreme și cerute insistent de • 
cititori. i

Credem că cel mai convingător ar- I 
gument pentru rezolvarea grabnică a * 
problemelor discutate îl constituie i 
imaginea cotidiană a librăriilor noas- | 
tre, pline 'de un public îndrăgostit de ‘ 
lectură, căruia editurile sînt datoare | 
să îi ofere un răspuns pe măsura exi- I 
gențelor sale. I

Anchetă realizată de :
Radu CONSTANTINESCU, Dana 1 
HERA, cu sprijinul coresponden- I 
Jilor „Scînteii* |

Preocuparea de a aduce în prele
geri tot ce este nou în știința de care 
te ocupi, cu grija de a evita bra
varea, de a nu debita date discuta
bile, departe de a avea doar un efect 
instructiv asupra studenților, are în
tr-o egală măsură o puternică in
fluență formativă, demonstrând tine
retului cum căutările continue, infor
marea neîntreruptă în specialitate 
sînt fapte de domeniul eticii profesio
nale. Numai astfel trebuie să răs
pundă omul de știință societății pe 
care o slujește și care îi asigură con
dițiile și climatul necesar desfășurării 
activității sale profesionale, de crea
ție științifică, didactică, și pedagogică, 
educativă. Apăi’înd asemenea unui 
purtător al ideilor înaintate în do
meniul specialității, dascălul cuce
rește totodată afecțiunea auditoriului 
său, îl integrează cu discreție caldă, 
fără stridențe sau mijloace adminis
trative, în stilul universitar de lu
cru, îi cultivă o înaltă probitate mo
rală față de profesie. Cu cîtă dezi
luzie îmi vorbeau unii absolvenți 
despre aceia dintre dascălii lor, obiș- 
nuiți a se prezenta la prelegeri cu 
notițe pe niște jalnice file îngălbenite 
de vreme, de pe care scrisul inițial 
s-a șters datorită repetatelor folosiri 
anuale ! înrădăcinarea conțepției 
după care fiecare prelegere trebuie 
să fie un eveniment și că fiecare tre
buie pregătită ca atare, în ciuda fe
lului banal în care se scurg săptămî- 
nile școlare este, după părerea mea, 
o premisă certă pentru a evita o a- 
semenea situație neplăcută. Nu tre
buie să subestimăm nicidecum in
fluența nocivă pe care o poate avea, 
pentru formarea etico-profesională a 
viitorului specialist, absența preocu
pării, la dascălul său, de permanentă 
împrospătare și îmbogățire a cunoș
tințelor. Pentru că, se știe, educăm 
și prin ceea ce nu facem. Și așa 
cum de la înălțimea catedrei probi
tatea profesională, poate inocula ti
nerilor pasiunea neostoită pentru o 
continuă perfecționare morală și in
telectuală, tot astfel închistarea și 
incapacitatea de a vibra, de a trăi și 
a munci intens pot provoca, ascunse 
sub toga universitară, pagube incal
culabile, care capătă o virulență re
zistentă peste generații. Tocmai de 
aceea mi se pare deosebit de impor
tant să nu uităm nici un mo
ment că în fiecare disciplină co
eficientul de perimare a sistemului 
de cunoștințe cu care operăm este cu 
atît mai ridicat, cu cît ritmul revolu
ției științifipo-tehnic crește. De aici 
tendința generalizării formelor post
universitare de învățămînt în tot 
mai multe țări. Din același motiv, 
în unele dintre cele mai mari 
instituții științifice și întreprinderi 
din lume vezi, de pildă, la loc de 
frunte afișat: „Cu cunoștințele de

azi nu poți face față sarcinilor de 
mîine 1“ Este un fel de alarmă față 
de perimarea calificării profesionale, 
pentru prevenirea acesteia prin per
manentă informare și modernizare 
a cunoștințelor. Preocuparea pentru 
autodepășire, pentru modernizare 
continuă decurge însă nu numai din 
cerințe de ordin profesional, ci și 
de ordin moral, de domeniul com
portamentului.

Problema este cu atît mai acută cu 
cît educatorul, cînd scapă din vedere 
condițiile materialului uman cu care 
lucrează, mai precis coordonatele 
psihologice ale tineretului ce i s-a 
încredințat spre a-l forma, poate in
tra cu acesta într-un soi de conflict 
mut, pe care apoi, dintr-o ipocrită 
consolare, va începe a-l denumi 
„conflictul generațiilor" etc. etc. O 
asemenea situație este oricum 
plină de consecințe dintre cele 
mai nefaste pentru conlucrarea 
ce se cere în mod necesar sin
ceră _ între dascăl și student. Ea se 
răsfrînge pînă la urmă negativ exact 
asupra celor cărora vrem să le fim 
de folos. Evitarea unei astfel de si
tuații ingrate cred că este pe deplin 
posibilă dacă compari studentul cu 
care lucrezi nu cu tine, profesorul, 
pentru că atunci problema se men
ține în aceiași termeni, ci cu tine 
„studentul" de ieri 1 Sincer vorbind, 
se pot descoperi astfel o arie de ma
nifestări comune și o infinită gamă 
de căi pe care se pot înlătura mani
festările neplăcute. O asemenea com
parație trebuie înțeleasă ca un apel 
la concesii neprincipiale, ca un pro
cedeu de ieșire din situație prin com
promisuri ? Nicidecum 1 Dar o ase
menea comparație, de natură să 
prindă datele problemei sub un fas
cicul de lumină realistă, oferă pre
mise lipsite de rigiditate, ba chiar 
pătrunse de înțelegere umană, care 
constituie terenul necesar rezolvării 
pozitive.

în acest context, educarea în spirit 
comunist devine un adevărat catali
zator al pasiunii tineretului de a 
pătrunde tot mai adînc tainele cu
noașterii, de a găsi răspunsuri fun
damentale la marile probleme pe care 
și le pune omul modern cu privire la 
soarta lui, a societății în care tră
iește. Și tocmai de aceea opera edu
cării în spirit comunist a tineretului 
poate fi numai rezultatul muncii îm
binate armonios a tuturor cadrelor 
didactice — de la toate disciplinele 
— cele dintîi chemate să cultive pa
siunea pentru marile taine ale știin
țelor în fiecare domeniu, să vegheze 
și să contribuie la formarea noilor 
generații, multilateral pregătite, ca
pabile în egală măsură să aspire șl 
să înfăptuiască ideile mari, gene
roase, ale societății noastre.

nent.ru
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TELEGRAME
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Cu prilejul realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Con

siliului de Stat al României, poporul congolez, Consiliul Național al Revo
luției, guvernul și eu însumi sîntem bucuroși să vă adresăm viile noastre 
felicitări. Acest nou mandat este o mărturie strălucită a încrederii oe 
care poporul român o are în acela care a luptat întotdeauna pentru feri
cirea și prosperitatea sa.

Cu cea mai înaltă considerațiune,

MAIOR MARIEN N’GOUABI 
Președintele Consiliului Național 

al Revoluției, șeful statului

Excelenței Sale
Domnului ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Cu ocazia realegerii dumneavoastră în funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri al României, îmi face plăcere să vă adresez vii feli
citări în numele guvernului și al meu personal.

îmi exprim speranța că sub înțeleaptă dumneavoastră conducere re
lațiile de prietenie care există între Republica Socialistă România și 
Republica Congo se vor consolida continuu pentru fericirea popoarelor 
noastre.

Cu foarte înaltă considerațiune,
COMANDANTUL ALFRED RAOUL 
Prim-ministru al Republicii Congo

Cronica zilei
în cadrul planului de colabo

rare culturală dintre România și 
Bulgaria, joi a sosit în Capitală 
Teatrul muzical din Sofia, care 
poartă numele actorului, cîntăre- 
tului și regizorului Ștefan Make- 
donski. Acest teatru, unul din 
principalele colective de operetă 
ale Bulgariei și-a sărbătorit anul 
trecut o jumătate de veac de ac
tivitate. Oaspete al publicului 
bucureștean pînă la 30 aprilie, 
teatrul bulgar va prezenta, pe sce
na Operetei, spectacole cu „Lilia
cul" de Johann Strauss, operă 
bufă „Girofle-Girofla" de Charles 
Lecocq, și baletul comic „Tîrg la 
Sofia" de J. Levi.

Ca răspuns la acest turneu, 
Teatrul de Operetă din București 
va pleca în capitala tării vecine, 
la începutul lunii mai, unde va 
susține spectacole cu operetele 
„Lăsati-mă să cînt" de Gherase 
Dendrino, înăr-o nouă punere în 
scenă J „Sînge vienez" de Johann 
Stra-„,s și „Secretul lui Marco 
Polo" de Lopez.

★
Consiliul Ligii contra trahomu- 

lui din Paris a decernat Medalia

Ședința Comitetului 
național 

de sociologie
în ziua de 24 aprilie a avut loc 

la Academia Republicii Socialiste 
România ședința Comitetului na
tional de sociologie, consacrată 
examinării problemelor legate de 
pregătirea celui de al VII-lea Con- 
gfesjMondial de Sociologie care va 
avea'loc în septembrie 1970 la Var
na (Bulgaria).

La ședință au luat parte mem
brii Comitetului, precum și condu
cătorii principalelor unități de cer
cetare și de învăț.ămînt superior cu 
preocupări în domeniul sociologiei. 
Lucrările ședinței au fost conduse 
de acad. prof. V. Malinschi.

Pe baza propunerilor făcute de 
participants a fost elaborat un 
program de lucru menit să creeze 
din timp condițiile unei cît mai ac
tive participări a sociologilor din 
România la această manifestare ști
ințifică internațională. 

de aur a luptei împotriva traho- 
mului pentru anul 1969, prof. dr. 
docent Petru Vancea, membru 
corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România.

înalta distincție este conferită 
omului de știință român pentru 
contribuția deosebită adusă în 
cercetarea acestei boli.

★
Joi s-au încheiat la Cluj lucră

rile seminarului național de filo
zofie cu tema „Omul și lumea con
temporană", organizat de studen
ții facultății de istorie-filozofie a 
Universității „Babeș Bolyai". Au 
fost dezbătute o serie de probleme 
de mare interes : sensul vieții la 
omul contemporan, noțiunile de 
individ, personalitate, colectivitate, 
muncă și umanism, problematica 
omului în manuscrisele econo- 
raice-filozofice ale lui Marx și al
tele. Referatele au fost susținute 
de studenți din cadrul facultăți
lor de specialitate din București, 
Iași, Cluj.

(Agerpres)

Sesiunea științifică a cadrelor di
dactice din Institutul de construcții, 
care a început joi după-amiază. 
dezbate peste 100 de comunicări în 
domeniul mecanicii construcțiilor, 
instalațiilor pentru construcții, geo
metriei descriptive și desenului, 
geodeziei, topologiei, fotogrametriei, 
construcțiilor civile și industriale, 
științelor sociale și limbilor mo
derne — reprezentînd rezultatele 
muncii de cercetare științifică a 
corpului profesoral din institutul 
bucureștean. Printre noutățile pro
puse se remarcă utilitatea trans
formărilor topologice în proiectarea 
copertinelor noului Teatru Națio
nal, iluminarea naturală a exterio
rului clădirilor prin umbre obți
nute la lumina solară, aplicarea 
metodelor de cercetare operațio
nală în întreprinderile de construc- 
ții-montaj, noi soluții pentru rezol
varea parcării și garării automobi
lelor și altele.

(Agerpres)

Vizitele delegației
Sovietului Suprem

ai U.R.S.S.
De la trimisul Agenției Agerpres, 

Theodor Mateescu : Joi dimineață, 
membrii delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de G. S. 
Dzotenidze, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem, s-au 
întîlnit la Craiova cu membrii 
Consiliului popular județean Dolj.

La întîlnire au participat repre
zentanți ai comitetelor județean și 
municipal de partid, ai consiliilor 
populare județean și municipal, 
deputați.

Cu acest prilej, Gheorghe Pe
trescu, prim-secretar al Comitetu
lui județean de partid Dolj, pre
ședintele Consiliului popular al ju
dețului, a prezentat cîteva date 
privind dezvoltarea economică și 
social-culturală în această parte a 
țării, precum și unele preocupări 
actuale ale Consiliului popular.

Delegația sovietică a făcut apoi 
o vizită la cea mai mare întreprin
dere din localitate — uzinele „Elec- 
troputere".

La sosire, oaspeții au fost întîm- 
pinați de Cornel Mihulecea, ad
junct al ministrului industriei con
strucțiilor de mașini, de membri 
ai colectivului de conducere și ai 
comitetului de partid uzinal, care 
le-au urat un călduros bun venit.

După o succintă prezentare a 
produselor și a fabricilor ce com
pun marea uzină craioveană, dele
gația a fost condusă prin cîteva 
secții și fabrici ale uzinei, oferin-

FOTBAL

Programul sferturilor de finală 
ale „Cupei României"

leii s-au tias la sorți meciurile 
din cadrul sferturilor de finala ale 
„Cupei României' la fotbal. Progra
mul întîlnirilor, ce vor avea loc la 
21 mai, este următorul : Progresul

în cîteva rinduri
• Campionatele mondiale de tenis 

do masă au fost reluate la Munchen 
cu probele individuale, lată cîteva 
rezultate la simplu bărbați : Tasaka 
(Japonia)—Sureda (Spania) 3—0 ; Se? 
cretin (Franța)—Gaitan (Iran) 3—0 ; 
Timar (Ungaria)—Ramberg (Dane
marca) 3—1 ; Schluetter (Austria)— 
Schmittinger (R.F.G.) 3—2; Borzsci 
(Ungaria)—Freundorfer (R.F.G.) 3—0.

în proba de dublu femei, cuplul 
Carmen Crișan (România), Piddock 
(Anglia) a învins în primul tur eu 
3—1 perechea Bahnert, Stohr 
(R.F.G.), iar în turul doi a întrecut 
cu 3—0 cuplul Duganici (Iugoslavia), 
Știm (Elveția).

• La Brașov au luat sfîrșit campio
natele republicane de lupte libere la 
care au participat 103 concurenți. în 
ordinea celor 10 categorii, titlurile de 
campioni au fost cucerite de următo
rii sportivi : P. loniță (Progresul Brăi
la) ; P. Gerneu (C F.R. Timișoara) ; 
Gh. Nicola (G.S.M. Reșița); P. Co- 
man (Steaua) ; P. Poalelungi (Dunărea 
Galați) ; L. Ambiuș (Steagul Roșu 
Brașov); V. Iorga (Progresul Brăila) ; 
Fr. Boia (Mureșul Tg. Mureș) ; A. 
Maindt (Steagul Roșu Brașov) ; Gh. 
Urian (Steaua).

Pe terenurile Progresul din Capitală 
au continuat ieri meciurile de tenis 
dintre echipele de tineret ale Româ
niei și R.S.S. Estone. Sportivii oaspeți 

du-i-se explicațiile necesare. Oas
peții au cercetat cu viu interes lo
comotivele electrice și Diesel elec
trice, aparatajul de înaltă, tensiune 
și alte produse renumite atît în 
țară cît și peste hotare.

La sfîrșitul vizitei, delegații au 
semnat în cartea de onoare avînd 
cuvinte elogioase la adresa colecti
vului uzinei.

După-amiază, membrii delega
ției Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
au fost oaspeții Universității din 
Craiova. Ei au avut o convorbire 
cu prof. dr. docent Mircea Oprean, 
rectorul universității, și cu alte 
cadre didactice, au vizitat cîteva 
din modernele laboratoare ale 
universității.

în continuare, oaspeții sovietici 
au vizitat orașul Craiova și Par
cul poporului, unde au făcut un 
scurt popas.

Cu prilejul vizitei delegației 
parlamentare sovietice, Gheorghe 
Petrescu, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Doli, 
președintele Consiliului popular 
al județului, a oferit un dineu. 
Au luat parte persoanele oficiale 
române care însoțesc delegația în 
vizita ei prin țară, precum și nu
meroase oficialități locale.

în timpul dineului, Gheorghe 
Petrescu și G. S. Dzotenidze au 
toastat pentru prietenia dintre 
România și Uniunea Sovietică, 
pentru unitatea tarilor socialiste.

(Agerpres)

București — Farul Constanța ; Chi
mia Suceava — Universitatea Cluj ; 
Rapid București — Steaua ; Dinamo 
București — U. T. Arad.

au cîștigat cu 3—2 la băieți și cu 
același scor la fete. Rezultate tehnice : 
masculin : Lange—Hărădău 2—6, 6—4, 
6—4 ; Ainen—Ovici 6—2, 6—2 ; C. 
Dumitrescu, Ovici — Lange, Ainen 
6—3, 6—2, 6—3 ; feminin : Aita Kree
— Felicia Bucur 6—0, 4—6, 7—5 ; 
Agneta Kun — Lidia Sinkievits 6—2, 
6^-1.

• In optimile de finală ale probei 
de simplu bărbați din cadrul campio
natelor internaționale de tenis ale 
Italiei s-au înregistrat următoarele re
zultate : Tom Okker (Olanda) — Ion 
Țiriac (România) 6—1, 2—6, 6—4, 
11—9 ; Jan Kocles (Cehoslovacia) —

Arthur Ashe (S.U.A.) 6—4, 6—3, 6—3 ; 
Tony Roche (Australia) — Ilie Năs- 
tase (România) 7—5, 7—5, 6—3 ; 
Thomas Lejus (U.R.S.S.) — Nicola 
Pilici (Iugoslavia) 6—4, 3—6, 8—6,
1— 6, 6—3 ; Graham Stilwell (Anglia)
— Fred Stolle (Australia) 6—0, 4—6,
2— 6, 6—1, 6—1.

• în meci retur pentru semifinale- 
lefr„Cupei campionilor europeni" la 
fotbal, echipa Spartak Trnava a în
vins cu scorul de 2—0 (1—0) forma
ția Ajax Amsterdam. Victorioși cu
3—0 în primul joc, fotbaliștii olan
dezi s-au calificat în finală, urmînd 
să întîlnească la 28 mai la Madrid 
cîștigătoarea dintre A. C. Milan și 
Manchestei United.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost în 

general instabila, cu cerul varia
bil în Oltenia, sudul Munteniei și 
în vestul țării și mai mult aco
perit în rest. Au căzut ploi tem
porare și sub formă de averse 
în Moldova, iar în Transilvania, 
nordul Munteniei și în Dobrogea 
s-au semnalat averse locale, în
soțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat în general slab, 
cu unele intensificări în Moldova 
și sud-vestul țării. Temperatura 
aerului la orele 14 a oscilat în
tre 10 grade la Poiana Stampei 
și 20 grade la Calafat, Bechet și 
Băllești.. în București : Vremea a 
fost schimbătoare, cu cerul mai 
mult noros dimineața. Vîntul a 
suflat în general slab. Tempera
tura maximă a fost de 20 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 26. 27 și 28 aprilie a.c. In țară : 
După o răcire de scurtă durată 
vremea se va încălzi din nou. Ce
rul va fi variabil, mai mult no
ros în jumătatea de nord a țării, 
unde vor cădea ploi locale. în 
rest, ploi izolate. Vînt slab, pînă 
la potrivit din sectorul vestic. 
Temperaturile minime vor oscila 
între 2 grade și 12 grade iar ma
ximele între 14 și 24 grade. In 
București : După o răcire de 
scurtă durată vremea se va în
călzi din nou. Cerul va fi varia
bil. Averse de ploaie în cursul 
după-amiezelor. Vînt slab, pînă 
la potrivit predominînd din sec
torul vestic. Temperatura în scă
dere ușoară la început, apoi în 
creștere.

Concursuri 
de proiectare 

pentru 
economia 
forestiera

Recent, Ministerul Econo
miei Forestiere a lansat trei 
concursuri de proiectare pen 
tru îmbunătățirea soluțiilor 
existente privind pavilioanele 
(birourile) tehnico-administra- 
tive ale întreprinderilor din 
industria lemnului, depozitele 
deschise de materiale lem
noase și halele industriale 
ușoare, neîncălzite.

Pentru fiecare concurs se 
acordă cîte. trei premii cu va
lori cuprinse între 20 000 și 
10 000 de lei, precum și cîte 
două mențiuni cu valori între 
5 000—7 500 de lei.

Proiectele pentru pavilioa
nele tehnico-administrative se 
vor depune pînă la 30 sep
tembrie a. c„ cele pentru de
pozitele deschise pînă Ia 
15 octombrie a. c., iar cele 
pentru halele industriale 
ușoare, neîncălzite vor fi pre
date pînă la 30 octombrie a. c.

Concursul este deschis in
ginerilor și arhitecților din 
întreaga țară.

Elementele care privesc e- 
laborarea soluțiilor căutate 
sînt incluse în temele de con
curs care se pot obține gra
tuit de cei interesați la biroul 
registraturii generale a Mi
nisterului Economiei Fores
tiere din str. Bibliotecii 2 (lin
gă Agenția T.A.R.O.M., din 
Piața Universității), în fiecare 
zi de lucru, între orele 8—15.

viața internațională

Declarația guvernului
R. P. D. Coreene

în Iegâîură cu pătrunderea unui avion american în 

spațiul aerian al țării

PHENIAN 24 (Agerpres). — Agen
ția Centrală Telegrafică Coreeană 
transmite declarația guvernului 
R.P.D. Coreene în legătură eu 
doborîrea la 15 aprilie,-în spațiul 
aerian al R.P.D. Coreene a unui a- 
vion american.

în declarație se arată că doborîrea 
avionului american de către aviația 
Armatei Populare Coreene constituie 
o acțiune de apărare a suveranității, 
un act legal în deplină concordanță 
cu dreptul internațional. Se relevă 
că, în urma ordinului dat de pre
ședintele S.U.A., în apele din apro
pierea R.P.D. Coreene sînt aduse nu
meroase nave militare .americane, în 
timp ce armata americană și trupele 
sud-coreene sînt ținute în stare de 
alertă. în consecință, s-a creat o si
tuație extrem de încordată în 
Coreea. Declarația americană că zbo
rurile ostile de recunoaștere vor fi 
însoțite de protecția, armată repre
zintă un joc periculos cu focul. 
După cum se. știe, țara noastră este 
un stat iubitor de pace ; de cînd e

Sesiunea Adunării Populare 
a R. P. D. Coreene

PHENIAN 24 (Agerpres). — Agen
ția A.C.T.C. informează că la Phe
nian s-a deschis a treia sesiune a 
Adunării Populare Supreme a R.P.D. 
Coreene a celei de-a patra legisla
turi. La lucrări sînt prezenți Kim Ir 
Sen, secretar general al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, preșe
dintele Cabinetului de Miniștri, alti

răsfoind presa străină Africa

și Piața comună
La Bruxelles s-a des

fășurat recent o rundă 
de negocieri între „cei 
șase" și oele 18 țări a- 
fricane asociate la Pia^ 
ta comună. în legătură 
cu reînnoirea Conven
ției de asociere de la 
Yaounde (care expiră 
la 31 mai 1969). Parti- 
cipantii s-au despărțit 
fără a putea lua vreo 
hotărire. rezumîndu-se 
la fixarea datei unei 
noi întîlniri — 29 mai, 
adică cu numai două 
zile înaintea „scaden
tei". Substanțialul ră
gaz se pare că este ne
cesar rezolvării unor 
dezacorduri majore a- 
părute cu ocazia nego
cierilor.

în legătură cu sta
diul actual al relațiilor 
dintre membrii C.E.E. 
și tarile africane asoci
ate. ziarul francez „Le 
Figaro" scrie : ..Schim
burile comerciale în
tre țările .asociate la 
Yaounde și țările Pie
ței comune nu au 
crescut conform aș
teptărilor. Nu e oare 
paradoxal că. în ultimă 
analiză, schimburile ta
rilor C.E.E. cu ansam
blul țărilor din lumea 
a treia au proa resat 
mai rapid decît cele cu 
statele africane cărora 
li s-a acordat, chinu

rile. situația •privilegi
ată de „asociați" ? Prea 
multe excepții. de o 
parte și de altcț. au fost 
tolerate regimului pre
ferențial la care au 
consimțit reciproc aso
ciații.

Negociatorii vor avea 
să decidă asupra posi
bilităților de remediere 
a laturii comerciale a 
«asocierii», precum și 
asupra metodelor prin 
care s-ar putea con
tribui la stabilizarea 
prețurilor, ameliorarea 
producției și comercia
lizarea produselor ex
portate de țările afri- 
canp".

Un alt cotidian pari
zian. „Les Echos", a- 
rată că. practic, între 
problemele nerezolvate 
încă ale „dosarului a- 
socierii". trei vor da 
mai multă bătaie de 
cap" : „O primă pro
blemă se referă la pro
dusele agricole «omo
loage». adică la produ
sele tropicale din țările 
asociate. în măsură să 
concureze produsele 
țărilor Pieței comune, 
«cei sase» intențio- 
nînd punerea la punct 
a unui mecanism care 
să le asigure o protec
ție suficientă.

Un alt «măr al dis
cordiei» îl reprezintă

lumea, poporul nostru nu a între
prins agresiuni împotriva vreunei! 
alte țări și niciodată nu a provocat 
primul pe cineva. Dacă un avion de 
spionaj va încălca spațiul aerian al 
țării noastre, declară guvernul 
R.P.D. Coreene, atunci, ca întotdeau
na, vom fi nevoiți să luăm măsuri 
hotărîte pentru apărarea suveranită
ții noastre.

Pentru menținerea și întărirea pă
cii în Coreea, arată declarația, este 
în primul rînd necesar să fie retra
se toate trupele străine din Coreea 
de sud, iar problema reunificării 
Coreei să fie reglementată prin for
țele proprii ale coreenilor, fără nici 
un amestec al unor forțe dinafară, 
așa cum este prevăzut în acordul de 
armistițiu. în încheiere se ex
primă speranța că popoarele lu
mii întregi vor acorda spri
jin cauzei juste a poporului co
reean care luptă pentru apărarea 
suveranității patriei, împotriva ac
țiunilor agresive ale S.U.A.

conducători de partid și de stat. Pe 
ordinea de zi a sesiunii figurează 
discutarea rezultatelor îndeplinirii 
bugetului de stat pe anul 1968 și bu
getul de stat pe anul 1969. Raportul 
cu privire la îndeplinirea bugetului 
pe anul 1968 a fost prezentat de 
Yoon Ki Bok, ministrul finanțelor.

cererea Bruxellesului da 
a diminua taxele vama
le comunitare asupra 
anumitor produse „ne
vralgice" (cacao, cafea, 
ulei de palmieri, ceea 
ce ar avea ca rezultat 
'educarea preferințelor 
de care beneficiază sta
tele asociate în raport 
cu alte țări producă
toare.

De asemenea, în ca
drul negocierilor s-au 
ivit neînțelegeri cu pri
vire la dotarea celui 
de-al treilea Fond eu
ropean de dezvoltare. 
„Cei 18" au cerat ca a- 
ceste resurse financiare 
ce urmează să li se a- 
corde în perioada 1969- 
1974 să se ridice la su
ma de 1 500 milioane 
de dolari".

în aceste condiții, 
tîrguielile se anunță 
dificile, continuă ace
lași ziar. Nota de scep
ticism din finalul arti
colului e semnificativă : 
„Probabil că viitoarea 
convenție de asociere, 
care va trebui. după 
realizarea sa să fie 
semnată de auvernele 
celor 24 de țări si apoi 
ratificată de fiecare 
din acestea, nu va pu
tea să intre în vigoare 
înainte de mijlocul a- 
nului 1970".

s

CALEIDOSCOP
LOTO-PRONOSPORT

Pentru participanții la siste
mele de joc Loto-Pronosport, 
fiecare tragere, fiecare con
curs are tentațiile și surprize
le sale. Administrația de stat 
Loto-Pronosport e prezentă în 
întreaga țară prin cele peste 
1 000 de agenții ale sale, prin 
miile de lucrători permanent! 
și sezonieri. Dai mai cu sea
mă premiile mari atribuite 
pînă acum sînt evident con
vingătoare.

Nu de mult, Constantin 
F. Opriș din Roșiori de Vede, 
cumpărînd un „loz în plic", 
a cîștigat un autoturism 
„Warszawa". Tot așa și Eu
gen Stanciu din Craiova a 
devenit proprietarul unui au
toturism „Dacia I 100".

Alții încearcă să-și spo
rească șansele da cîștig prin 
participarea Ia mai multe va
riante și combinații. Mihai 
Andronache din comuna Pîn- 
gărați, județul Neamț, a primit 
din partea Administrației 
Loto-Pronosport 103 man
date poștale cu diferite sume 
de bani. Biletul de 6 lei cu 
care a participat la concursul 
Pronoexpres din 12 februarie 

de 200 000 
bilet sfert 
mărțișoru- 

din co- 
iudețul Galați, 

știrile săp- 
din presă, de la 
care se dau re

tragerilor și con- 
organizate de Loto- 

Oricine poate

a- c. îi aduce încă un premiu 
de 114 913 lei. La același sis
tem de joc Mihai Dumitrescu 
din comuna Strejești, județul 
Olt, cîștigă 200 000 lei. Un 
mărțișor, ce-i drept cam ne
obișnuit, în valoare 
lei, primește pe un 
la tragerea Loto a 
lui Catinca Cazacu 
muna Șivița.

Mulți urmăresc 
tămînale 
radio, în 
zultatela 
cursurilor 
Pronosport 
avea șanse de cîștiq cu con
diția... să joace. Așa cel pu
țin susține Nicolae Stoianovici 
din Ploiești, cel care a primit 
premiu 105 446 lei la o simplă 
tragere Loto. Iosif Răza din 
Abrud a primit premiu la 
„Pronoexpres" un „Renault 
16" Un alt participant, șolerul 
Gheorghe Kurusta din comuna 
Nădlac, județul Arad, a obți
nut un autoturism „Volga". La 
o tragere asemănătoare a 
participat și Emil Fărcășana 
din comuna Nicoresti, județul 
Galați, și acum este și el po
sesorul unei mașini „Volga".

La Deva, pe str. Mihai Vi- 
teazu, locuiește într-un apar
tament nou Vasile Mladin cu 
familia sa. Este un aparta
ment de 4 camere, mobilat cu 
gust. Apartamentul ca și mo
bila au fost cumpărate cu cei 
200 000 lei cîștiqați la un con
curs Pronoexpres.

Numeroși dintre jucătorii la 
Loto-Pronosport se numără 
printre titularii unor călătorii 
în străinătate. Numai în pri
mul trimestru al acestui an au 
fost oferite cîștiqătorilor 
excursii la Viena, Paris și pe 
Valea Loirei, în Italia, Iugo
slavia și Ungaria, iar la 20 a- 
prilie se oferă posibilitatea e- 
fectuării unei excursii de 
17 zile cu avionul prin cîteva 
capitale europene.

De remarcat 
direct cu sporirea 
participanților se amplifică și 
valoarea premiilor. Bilanțul 
la Loto-Pronosport a! primu
lui trimestru al anului este e- 
locvent: s-a încheiat cu pre
mii în valoare de circa 
200 000 000 lei, între care 300 
de autoturisme și 300 de 
excursii atribuite cîștigători- 
lor.

că în raport 
numărului

(Urmare din pag. I)

neficiarilor" săi s-au în
registrat o sumedenie de 
critici, dar inițiatorii săi 
au continuat să susțină, 
contrar tuturor evidente
lor, că ar fi vorba de mij
locul eficient menit să 
elimine înapoierea eco
nomică si socială în 
America Latină. Acum, 
ultimii partizani (dacă 
mai există) ai „alian
ței" afia din cea mai auto
rizată sursă că ritmul de 
dezvoltare al subcontinen- 
tului latino-american din 
1961 încoace a fost mai scă
zut decît înaintea lansării 
programului, impropriu de
numit de „asistentă".. Con
statarea nu aduce nici o 
noutate, numai că ea nu 
mai aparține „elementelor 
ostile colaborării interame- 
ricane" sau „subversivilor"
— cum se obișnuia să fie 
calificați autorii criticilor
— ci președintelui S.U.A. 
Adresîndu-se „familiei a- 
mericane", oratorul a a- 
firmat că „situația existentă 
nu poate fi tolerată", că e 
nevoie să se găsească „noi 
formule de cooperare, cele 
mai bune soluții pentru 
problemele pe care noi toți 
Ie înfruntăm în această e- 
misferă". „Apelul la soli
daritate a sunat în gol — 
comentează ziarul columbi
an ..Excelsior" — întrucît 
problemele nu sînt deloc 
aceleași pentru „toți". noi, 
latino-americanii, avînd 
parte de unele fundamental 
diferite de cele ale S.U.A."

Fără , excentie, presa con
stată că rămîne nedefinit 
ceea ce ar urma să repre
zinte „noi soluții". Va tre
bui mai întîi ca trimisul 
președintelui în America 
Latină, Rockefeller, să „as
culte" fiecare tară în parte 
ce gîndește că trebuie făcut 
nent.ru modificarea situa

ției, ca abia apoi Washing
tonul să-și elaboreze terme
nii „noii politici". Cînd a- 
nume ? Părerea care do
mină în capitalele latino- 
americane este că în nici 
un caz acest lucru nu se 
va petrece curînd. Va curge 
încă multă apă pe Rio 
Grande pînă cînd emisarul 
Rockefeller va culege opi
niile fiecărui guvern în 
parte, pentru ca ansamblul

afectînd întregul angrenaj 
al relațiilor — discursul de 
la sediul O.S.A. nu s-a mai 
referit nici la acest as
pect. limitîndu-se doar 
să proclame că S.U.A. a- 
cordă problemelor emisfe
rei o „înaltă prioritate", 
întrucît președintele, nu ex
plică ce înțelege prin prio
ritate. rămîne să apelăm la 
interpretarea dată terme
nului de către cel însărci-

Soldul derizoriu al unui program
ornat cu intenții
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lor să fie studiat și să ser
vească drept bază pentru 
eventuale decizii. Astfel se 
lasă impresia ,că ar fi ne
voie de stabilirea unui 
diagnostic, cînd de fapt a- 
cest lucru e o fază depă
șită de mult.

Considerînd că vine în 
întîmpinarea revendicări
lor latino-americane, care, 
așa cum a spus în dis
cursurile sale electorale, 
s-ar putea comprima în 
formula '„trade, not aid", 
actualul președinte al 
S.U.A. a făcut în cîteva 
rînduri aluzii la stabilirea 
unui sistem preferential în 
comerțul cu America Lati
nă. Deși era vorba doar de 
o soluționare parțială a 
dificultăților existente — 
căci o soluționare autentică 
ar presupune un complex 
de modificări structurale.

nat cu misiunea de „con
sultare" a partenerilor din 
sud, miliardarul Nelson 
Rockefeller, care spunea : 
„Industriile nord-america- 
ne depind tot mai mult de 
materiile prime din emis
fera occidentală. Ele sînt 
indispensabile pentru ca 
S.U.A. să-și mențină pro
ducția industrială care de
pășește jumătate din pro
dusele manufacturate ale 
lumii capitaliste". Ex-pre- 
ședintele Johnson sublinia 
și el însemnătatea Ameri- 
cii Latine pentru econo
mia și politica S.U.A. cînd 
afirma că „nu există sarci
nă mai importantă pentru 
generația noastră de a- 
mericani decît munca în a- 
ceastă emisferă". Aceasta 
se poate de altfel ve
dea din faptul că necesi
tățile industriei nord-ame- 
ricane sînt acoperite în<!> 

proporții variind între 38 
și 99 la sută cu minereuri 
latino-americane (petrol 50 
la sută, zinc 52 la sută, bis- 
mut 89 la sută, nitrați 99 
la sută etc.). în același 
timp, țările latino-ameri
cane furnizează Statelor U- 
nite o considerabilă canti
tate de alimente.

Victimă a acestui gen de 
„prioritate". America La
tină se zbate în dificultăți 

enorme. Nu o dată s-a pu
tut constata că, prin inter
mediul unui angrenaj care 
îmbină penetrația trusturi
lor în sectoarele vitale ale 
economiei cu presiunile 
politice (și uneori chiar mi
litare), în fapt se împiedi
că progresul țărilor latino- 
americane.

Concomitent cu festivita
tea de la sediul Uniunii 
panamericane din Washing
ton, în capitala statului 
Peru își începea lucrările 
sesiunea Comisiei economi
ce a O.N.U. pentru Ameri
ca Latină (CEPAL). Din 
studiile elaborate de ex- 
perții Națiunilor Unite în 
vederea acestei sesiuni, că 
și din raportul prezentat 
de președintele Carlos 
Quintana se desprinde o 
imagine întunecată a rea
lităților economico-sociale 
din America Latină. în. re

zumat, e vorba de o accen
tuată rămînere în urmă pe 
plan tehnologic, de stagna
rea unor importante ra
muri industriale, de pro
ductivitate scăzută în agri
cultură. de deficite la ca
pitole importante, cum ar 
fi condițiile de locuit, in
strucțiunea publică, ali
mentație si altele. In 
timp ce toate celelalte 
zone ale lumii și-au sporit 
în ultimul deceniu parti
ciparea la comerțul mondi
al, America Latină a înre
gistrat o scădere. Realiză
rile obținute de unele din 
aceste țări în ce privește 
dezvoltarea economică șl 
intensificarea comerțului 
extern nu pot anula faptul 
că în medie e vorba de un 
ritm mult inferior fată de 
necesitățile Americii La
tine. Și nu e un secret pen
tru nimeni că avansurile 
Pe linia industrializării în
registrate în ultimii ani de 
țări ca Mexicul, Chile, 
Brazilia sau Argentina se 
datoresc unor mari eforturi 
proprii ale popoarelor res
pective.

Iată de ce pentru multi 
din cei prezenți la aniver
sarea O.S.A. discursul pre
ședintelui Statelor Unite a- 
vea să apară în evident 
contrast cu speranțele pe 
care ei și le-au pus într-o 
„nouă politică" a Washing
tonului față de America 
Latină. Cu aceeași eviden
tă apare și constatarea că 
singura „terapeutică" pen
tru învingerea fenomene
lor subdezvoltării o consti
tuie valorificarea maximă 
a potențialului material si 
uman din țările latino-a
mericane. intensificarea 
schimburilor si a conlu
crării dintre acestea, co
laborarea largă cu toate 
țările lumii pe baza egali
tății si avantajului reci
proc.

nent.ru
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In favoarea 
conferinței

pentru 
securitate

încheierea primei sesiuni
a Comisiei mixte
româno-braziliene

SITUAȚIE
ÎNCORDATĂ
ÎN LIBAN

Orientul Apropiat

OFICIALITĂȚI AMERICANE
A

DESPRE ÎNTILNIRILE
și cooperare 
europeană

A 14-a ședință 
a conferinței cvadripartite 

de la Paris

Primul ministru ‘suedez, TAGE 
ERLANDER, care, în timpul vi
zitei sale la Bonn, a avut o con
vorbire cu cancelarul federal Kurt 
Kiesinger, a reafirmat cu acest 
prilej punctul de vedere al Sue
diei față de Apelul de la Buda
pesta. Suedia manifestă un mare 
interes față de o asemenea confe
rință — a declarat primul minis
tru. Guvernul suedez este dispus 
să facă tot ceea ce depinde de el 
pentru a contribui la pregătirea 
unei asemenea conferințe. O ast
fel de conferință se poate justifica 
numai atunci cînd este temeinic 
pregătită — a precizat Erlander.

Potrivit concepției suedeze — 
arată ziarul „Frankfurter Allge- 
meine", care publică știrea — un 
prim pas pregătitor trebuie să-1 
constituie tratativele bilaterale din
tre statele din Vest și Est, apoi co
misii de experți ar trebui să exa
mineze unele probleme concrete, 
precum și alte schimburi de infor
mații. Toți acești pași ar trebui 
întreprinși înaintea convocării unei 
conferințe generale europene.

★
„Finlanda se declară în favoa

rea organizării unei conferințe 
pentru securitate europeană, pre
gătită cu grijă și la care vor tre
bui să ia parte toate statele in
teresate — a declarat Ah ti Karja- 
lainen, ministrul finlandez al afa
cerilor externe, într-un interviu 
acordat trimisului ziarului 
nită", organ al P.C. Italian.

Ministrul a reamintit că 
landa a adoptat o politică de 
tralitate între marile puteri, dar, a 
adăugat 
seamnă 
nativei 
Noi am 
lizabile, 
trastele 
Ideea unei zone nordice denuciea- 
rizate a fost prezentată de Fin
landa în acest scop".

„ru-
Fin- 
neu-

el, „neutralitate nu în- 
indiferență în fața alter- 

între pace și război, 
susținut propunerile rea- 
destinate a atenua con- 
și a suprima divergențele.

APELUL
DE LA BUDAPESTA 

A FOST REMIS
SECRETARULUI

GENERAL AL O.N.U
NEW YORK 24 (Agerpres). 

Reprezentantul R. P. 
O.N.U. a remis joi 
general al O.N.U., U 
tul Apelului țărilor 
la Tratatul de la Varșovia către 
toate statele europene, adoptat la 
17 martie 1969 la Budapesta, și a 
cerut ca acesta să fie difuzat ca 
document oficial al Adunării Ge
nerale a O.N.U.

Ungare la 
secretarului 
Thant, tex- 
participante

FRANCE PRFSSE:

24. — Corespondentul
Georges Dascal, transmite : 
celei de-a 14-a ședințe a

PARIS 
Agerpres, 
în cursul 
conferinței cvadripartite de la Paris 
asupra Vietnamului, șeful delegației 
americane, Henry Cabot Lodge, a re
luat teza cunoscută a negocierilor de 
ordin practic privind o așa-numită 
retragere mutuală a forțelor armate 
străine din Vietnamul de sud. El s-a 
pronunțat, totodată, pentru o dezba
tere simultană a aspectelor militare și 
a celor politice ale unei reglementări.

în opinia șefului delegației Frontu
lui Național de Eliberare din Vietna
mul de sud, Tran Buu Kiem, pro
blema crucială este retragerea tru
pelor americane fără nici o condiție". 
El a declarat că F.N.E. ,,preconizează 
organizarea unor alegeri libere pen
tru desemnarea unei Adunări Națio
nale într-un mod cu adevărat demo
cratic, potrivit principiului votului u- 
niversal, egal, direct și secret, forma
rea unui guvern de coaliție națională 
și democratică grupînd persoanele cele 
mai reprezentative ale tuturor pătu
rilor populare".

Șeful delegației R.D.V., ministnil 
Xuan Thuy, a subliniat la rîndul său 
că „problema ce se pune este ca Sta
tele Unite să înceteze agresiunea, să 
retragă toate trupele lor și ale sate
liților, care sînt singurele trupe stră
ine în Vietnamul de sud, și aceasta 
fără a pune vreo condiție"

RIO DE JANEIRO 24. — Co
respondentul Agerpres, V. Oros, 
transmite : între 17 și 23 aprilie a 
avut loc la palatul Ministerului de 
Externe al Braziliei prima sesiune a 
Comisiei mixte româno-braziliene. De
legația română a fost condusă de 
Gheorghe Dobra, vicepreședinte al 
comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, iar delegația braziliană de 
Paulo Da Costa Franco, șeful de
partamentului Europa răsăriteană din

ministerul relațiilor externe și 
dretar executiv al Comisiei pentru 
merțul cu Europa răsăriteană, 
acest prilej s-a analizat stadiul 
tual al schimburilor comerciale

10 morti și 67 răniți in urma 
incidentelor dintre forțele de 
ordine $î refugiațl palesti

nieni
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Cu 
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cooperarea economică între România 
și Brazilia, ca și posibilitățile de 
dezvoltare a acestora.

în cursul sesiunii au fost stabilite 
contacte și înțelegeri cu numeroase 
ministere, instituții economice brazi
liene.

localități libaneze, au fost ucise 
persoane, iap un număr de alte 
au fost rănite. Violente ciocniri 
avut loc în orașele Bar-Elias

Lucrările Comitetului celor
18 state pentru dezarmare
GENEVA 24. — Corespondentul 

Agerpres H. Liman transmite : în 
ședința de joi a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare,, șeful de
legației poloneze, H. Jaroszck, a 
subliniat necesitatea de a nu se 
pierde din vedere în stadiul actual 
al lucrărilor obiectivul principal : 
dezarmarea generală și totală. El a 
precizat că aceasta este cu atît mai 
important, cu cît comitetul a abor
dat pînă acum problema măsurilor 
preventive fără a se depăși stadiul 
discuțiilor cu caracter general. De
legatul polonez a preconizat dezba
terea unor măsuri concrete de

EVOLUȚIA»

TENSIUNII POLITICE
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dezarmare nucleară, ca prim pas 
spre dezarmarea generală și totală. 
El a propus, de asemenea, discutarea 
problemei creării unor zone denu- 
clearizate în Europa, pentru promo
varea securității pe continent. în a- 
cest sens, el a citat Apelul de la 
Budapesta al statelor membre ale 
Tratatului de la Varșovia. Referin- 
du-se la proiectul sovietic cu pri
vire la demilitarizarea fundului mă
rilor și oceanelor, vorbitorul a sub
liniat importanta lui pentru 
țările avînd acces la mare.

Șeful delegației bulgare, 
Hristov, a declarat că, după 
rea sa. în săptămînile care urmează 
comitetul ar trebui să se concen
treze asupra a trei probleme priori
tare : elaborarea unui acord inter
național pentru interzicerea folosirii 
în scopuri militare a fundului mări
lor și oceanelor, încheierea unei 
convenții pentru interzicerea folosi
rii armelor nucleare și încheierea 
unui acord pentru încetarea expe
riențelor nucleare subterane. El s-a 
referit în acest sens la proiectul 
prezentat de delegația sovietică și la 
propunerea suedeză, afirmînd că a- 
ceste documente merită o deosebită 
atenție, puțind constitui o bază pen
tru realizarea unor acorduri cores
punzătoare.

BEIRUT 24 (Agerpres). — în 
cursul conflictului armat de miercuri 
seara dintre forțele de ordine liba
neze și refugiații palestinieni, care au 
încercat să manifesteze în mai mul
te 
10 
67 
au
(provincia Bekaa), în capitala țării. 
Beirut, și la Saida. Joi dimineața, în 
orașul Tyr, au avut loc noi inciden
te între grupuri de refugiațl pales
tinieni și forțele de ordine libaneze. 
Polițiștii libanezi au deschis focul uci- 
gînd o persoană și rănind alte trei.

Consiliul de Miniștri libanez a.exa
minat în cadrul unei ședințe prezi
date de șeful statului, Charles Helou, 
grava situație creată în țară în urma 
tulburărilor care au avut loc. în- 
tr-un comunicat al comandamentu
lui militar libanez difuzat miercuri 
seara se arată că pentru prevenirea 
unor noi tulburări s-au instituit mă
suri de restricție a circulației în mai 
multe orașe, printre care Beirut, 
Tripoli, Saida și Baalbeck.

WASHINGTON. — In cursul întîl- 
nirilor reprezentanților permanențl 
ai celor patru mari puteri la O.N.U. 
în problema Orientului Apropiat, 
care au început la 3 aprilie, a fost 
realizat „un progres modest", a de
clarat Joseph Sisco, secretar de stat 
adjunct pentru problemele Orientu
lui Apropiat și Asiei de sud. Rămîne 
încă de parcurs, a spus Sisco, „o 
lungă bucată de drum" pînă la solu
ționarea conflictului din Orientul 
Apropiat. El a menționat că „este 
imposibil să sg găsească de la o zf 
la alta un teren comun între princi
palii protagoniști ai întîlnirii", recu- 
noscînd totodată că reprezentanții 
celor patru mari puteri și-au asumat 
o sarcină delicată și dificilă. Obiec
tul acestor întîlniri, a subliniat Sisco, 
este de a ajuta pe Gunnar Jarring, 
reprezentantul special al secretam 
lui general al O.N.U. în Orientul 
Apropiat, în misiunea ce i-a fost în
credințată și nicidecum de a 
tui un mecanism susceptibil 
pună pacea.

Joseph Sisco a declarat că 
zentanții la O.N.U. ai celor 
mari puteri acționează în direcția 
apropierii punctelor de vedere și a 
studierii formulelor de compromis 
menționînd, în același timp, că nici 
o formulă nu va fi aplicată fără a-

consti- 
să iro-

repre- 
patru

sentimentul și cooperarea părților 
în cauză. Necesitatea unei păci per
manente în 
perativă, a 
fi realizată 
promis.

La rîndul . .
al Departamentului de Stat al S.U.A., 
Robert McCloskey, a declarat 
miercuri că discuțiile dintre cele 
patru mari puteri membre ale Con
siliului de Securitate în ce privește 
criza din Orientul Apropiat progre
sează „pas cu pas“. în altă ordine 
de idei, McCloskey a recunoscut că 
apelul lansat marți de Departamen
tul de Stat părților interesate pentru 
ca ele să respecte încetarea focului 
în zona Canalului de Suez nu pare 
să fi fost acceptat nici de Israel șl 
nici de țările arabe.

★

IERUSALIM. — Generalul Odd 
Bull, șeful observatorilor Națiuni
lor Unite în Orientul Mijlociu, s-a 
reîntors la Ierusalim, după o vi
zită de 24 de ore la Cairo. Ge
neralul Bull a inspectat posturile 
de observație ale Națiunilor Unite 
amplasate Pe malul vestic al Ca
nalului de Suez si a avut convor
biri cu reprezentanți ai guvernului 
egiptean.

această regiune este îm- 
spus el, și ea nu poate 
decît grație unui com-

său, purtătorul de cuvînt

toate

Krum 
păre-
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Tn timpul ciocnirilor care s-au produs miercuri la Beirut
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BELFAST. — Comitetul Executiv 
al „Mișcării pentru drepturile civile" 
din Irlanda de nord a hotărît să re
nunțe la toate manifestațiile publice 
prevăzute pentru sfîrșitul acestei 
săptămîni. Comunicatul publicat la 
sfîrșitul ședinței relevă că hotărîrea 
a fost luată „pentru a se evita noi 
ciocniri de stradă". Se arată, tot
odată, că această inițiativă nu are 
însă nici o legătură cu adoptarea de 
către grupul parlamentar al Partidu
lui unionist a propunerii premierului 
O’Neill de a modifica actuala legis
lație electorală. Comitetul Executiv 
al „Mișcării pentru-drepturile civile" 
reamintește cu acest prilej că atît 
timp cît nu vor fi abrogate toate 
discriminările dintre catolici și pro
testanți, populația catolică . nu se 
poate declara satisfăcută.

★

NEW YORK 24 (Agerpres). — Mi
nistrul de externe al Republicii Ir
landa, Frank Aiken, a avut miercuri 
o întrevedere la New York cu se
cretarul general al O.N.U., U Thant. 
Cu prilejul unei conferințe de pre-

să tinută la sfîrșitul întrevederii, 
Aiken și-a exprimat părerea că U 
Thant se va folosi de influenta sa 
pentru a face ca pacea și dreptu
rile omului să fie restabilite în 
Irlanda de nord. El a precizat că 
n-a prezentat nici o cerere secre
tarului general al O.N.U., și că nu 
intenționează. în circumstanțele ac
tuale, să sesizeze Consiliul de Secu
ritate sau orice alt organism al 
O.N.U. despre situația din Irlanda 
de nord. După ce a amintit ,că di
vizarea Irlandei în două părți a 
fost hotărîtă în mod unilateral la 
Londra si că această divizare are 
un caracter temporar. Aiken și-a 
exprimat convingerea că reunifica- 
rea acesteia — obiectiv al tuturor 
irlandezilor — s-ar putea realiza în 
curînd.

agențiile
Premierul sudanez Mo

hammed Ahmed Mahgoub 
și-a prezentat demisia Pre«e- 
dintelui Azhari, ca urmare a crizei de
clanșate de partidul unionist, care do
rește să formeze singur un guvern în 
locul actualului cabinet de coaliție din 
care face parte alături de partidul 
Umma. Potrivit agenției sudaneze de 
informații, șeful statului și liderul par
tidului Umma au cerut premierului 
Mahgoub să continue să-și asume res
ponsabilitățile pînă la adoptarea unei 
decizii definitive în legătură cu viitorul 
guvernului de coaliție.

„Cucerirea Umuahiei
de către trupele federale
nigeriene este iminentă"

OFENSIVĂ BIAFREZĂ PE FRONTUL DE VEST

IN PREAJMA
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la 

re
ci in

de presă transmit
2-lea unional al colhoznicilor, din fe
bruarie 1935.

Trupele federale nigeriene au pă
truns în suburbiile Umuahiei, ulti
ma capitală biafreză, anunță agen
ția France Presse. Miercuri seara, 
nordul orașului era cucerit de fe
derali, în timp ce restul său con
tinua să fie apărat cu îndîrjire de 
însuși colonelul Odumegwu O- 
jukwu. Cucerirea Umuahiei. a- 
proape iminentă, nu înseamnă însă 
că sîngerosul război nigerian s-a în
cheiat. Unul din liderii biafrezi, 
Louis M’Banefo, a declarat la 24 a- 
prilie că lupta va continua, deoa
rece „puterea biafrezilor se află în 
sate si nu în orașe". Trupele bia- 
freze rezistă și, adesea, lansează 
contraatacuri în alte sectoare. Ele 
au declanșat o ofensivă Pe frontul 
de .vest, ocupînd joi orașul Owerri, 
unde de mai multă vreme se aflau 
încercuite unități federale. Anunțînd 
această știre, trimisul special al 
A.F.P. la comandamentul biafrez,

lo-Francois Mazure, subliniază că 
calitatea Owerri este al cincilea oraș 
al țării ca mărime și reprezintă un 
important nod rutier. Localitatea a 
fost pierdută de biafrezi în septem
brie anul trecut, în urma unor mari 
acțiuni întreprinse de trupele fede
rale nigeriene. Totodată, a fost cu
cerită si mica localitate Benda, si
tuată la nord-est de capitală.

în acest timp, aerodromul de la 
Uli Ihiala, situat în apropierea U- 
muahiei. continuă să funcționeze. 
Faptul este important, deoarece a- 
cest aerodrom reprezintă principa
la, dacă nu și singura legătură pe 
care o mai are Biafra cu lumea ex
terioară. „Căderea Umuahiei, scria 
în legătură cu aceasta un cores
pondent al agenției Reuter, n-ar 
însemna obligatoriu sfîrșitul Bia- 
frei, dar căderea aerodromului de 
la Uli, poate că da“.

PARIS 24 (Agerpres). — 
seara s-a încheiat campania 
radio și televiziune în vederea 
ferendumului de la 27 aprilie
Franța asupra reformei regionale 
și transformării Senatului. Cam
pania electorală în totalitatea ei 
se va încheia vineri seara, cînd 
președintele de Gaulle va rosti un 
important discurs. Ultimii care au 
luat joi seara cuvîntul la postu
rile de radio și televiziune au fost 
premierul Couve de Murville, 
Georges Marchais, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C. Francez, și Alain Poher, pre
ședintele Senatului.

Un acord de colaborare 
pentru dezvoltarea bazinului fluviului 
La Plata a fost semnat de miniștrii 
afacerilor externe ai Argentinei, Bo- 
liviei, Braziliei, Paraguayului și Uru- 
guayului. în baza acestui acord, vor fi 
stabilite zonele de interes comun, 
vor fi efectuate studii și lucrări 
în vederea îmbunătățirii condițiilor de • 
navigație, dezvoltării drumurilor, căi
lor ferate, a transportului aerian și flu
vial, a instalațiilor hidroenergetice și 
liniilor de telecomunicații. Acordul 
prevede, de asemenea, cooperarea mu
tuală în domeniul educației, sănătății 
și în lupta împotriva epidemiilor.

Credit bancar acordat 
R. P. Ungare. Un consorțiu for
mat din nouă bănci engleze, cana
diene, franceze și italiene, sub condu
cerea băncii „Banc of London and 
South America", oferă Băncii de stat 
a R. P. Ungare un credit bancar de 
15 milioane dolari pe termen de cinci 
ani, anunță agenția M.T.I. Creditul va 
fi utilizat pentru finanțarea planurilor 
de dezvoltare a producției de alumi
niu în R. P. Ungară și este oferit cu 
dobînzi obișnuite. El nu este afectat 
de nici un fel de condiții, neoferind 
nici dreptul la cbntrol.

după înlăturarea de la putere a pre
ședintelui argentinean Arturo Illia. Ști
rea a fost anunțată la Națiunile Unite, 
unde a avut loc un schimb de note în 
această problemă între șefii delegații
lor celor două țări.

Plenara
al P. C. din Finlanda
(Agerpres). — La 
loc o ședință ple-

HELSINKI 24 
Helsinki a avut 
nară a Comitetului Central al P.C. 
din Finlanda, la care au fost 
dezbătute măsurile necesare pentru 
întărirea unității partidului, pro
bleme economice și sociale actuale 
ale țării și pregătirile în vederea

alegerilor parlamentare. Comitetul 
Central a adoptat o hotărîre cu 
privire la lupta pentru satisfacerea 
revendicărilor oamenilor muncii, 
o rezoluție în problema unității 
partidului și a ales componența 
Secretariatului C.C. al P.C. din 
Finlanda.

0 delegație sindicală 
cehoslovacă condusă de Karel 
Polacek, membru al Prezidiului C.C. 
al P.C. din Cehoslovacia, președintele 
Consiliului Central al Sindicatelor, a 
sosit joi într-o vizită prietenească la 
Moscova, la invitația C.C.S. din 
U.R.S.S. \

Joi a avut loc la Budapesta 
o ceremonie în cadrul căreia 
Dumitru Turcuș, ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Budapesta, a oferit universității 
Eotvos Lorand din capitala un
gară cărți științifice și literare 
din partea ministrului învăță
mântului, acad. Ștefan Bălan. In 
cuvîntul rostit cu acest prilej, 
ambasadorul României a subli
niat că această donație este un 
simbol al relațiilor de prietenie 
și colaborare pe plan științific 
și cultural dintre cele două țări 
vecine și prietene. Rectorul uni
versității budapestane, prof. dr. 
Nagy Karoly, a mulțumit căldu
ros, menționînd că cele 200 de 
volume primite vor contribui la 
îmbogățirea materialelor de in
formare și documentare în ca
drul procesului de invățămînt.

Presa sovietică a publi
cat proiectul noului statut 
model al artelului agricol, 
care urmează să fie supus discuției pu
blice. Proiectul va fi dezbătut de cel 
de-al 3-lea Congres unional al colhoz
nicilor, care va avea loc în noiembrie 
anul acesta. Actualul statut în vigoare 
a fost adoptat de către Congresul al

La Hanoi a încetat din 
viață Le Dinh Tham, membru 
al Prezidiului C.C. al Frontului Pa
triei din Vietnam, președintele Co
mitetului pentru pace al R. D. Viet
nam, membru al Consiliului Mondial 
al Păcii, anunță agenția V.N.A.

Vizita în Italia a ministru
lui adjunct al comerțului exterior al 
Poloniei, Tadeusz Olechowsld, s-a în
cheiat. Au fost examinate perspectivele 
relațiilor economice și au fost abordate 
probleme privind colaborarea tehnico- 
științifică dintre cele două țări. Mi
nistrul adjunct polonez a avut, de ase
menea, convorbiri cu reprezentanți ai 
concernelor „Pirelli" și „Eni".

Liga Societăților de Cru
ce Roșie a sărbătorit joi 
cea de-a 50-a aniversare. 
Cu acest prilej, secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a trimis Ligii un 
mesaj în care se subliniază contri
buția acestei organizații la diferite 
acțiuni umanitare.

Imagine de la expozijia de fotografii „România tară turistică", deschisă la
Moscova cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării țării noastre de sub 

jugul fascist

Acord comercial chino- 
finlandez. La Helsinki a fost sem
nat acordul privind schimburile comer
ciale dintre R. P. Chineză și Finlanda 
pe anul 1969.

Sesiunea Consiliului A- 
cademiei lumii latine a avut 
loc la Paris. Din România a parti
cipat 'acad. Andrei Oțetea, vicepre
ședinte al consiliului. Printre proble
mele discutate a figurat și viitoarea 
atribuire a premiilor acestei Acade
mii, precum și alte activități pe anul 
în curs.

Argentina și Venezuela 
au căzut de acord asupra 
reluării relațiilor diploma
tice întrerupte de Venezuela în 1966,

Guvernul R. F. a Germa
niei a hotărît să nu ceară 
Curții constituționale de 
Ia Karlsruhe interzicerea 
P.N.D. In sprijinul interzicerii aces
tui partid, de factură neonazistă, s-au 
pronunțat, după cum se știe, numeroase 
cercuri ale opiniei publice și oficiali
tăți vest-germane. Cabinetul vest-ger- 
man, apreciind însă că o hotărire a 
Curții constituționale nu ar putea fi 
dată înainte de alegerile parlamentare, 
care vor avea loc la 28 septembrie a.c., 
a stabilit că este de preferat ca P.N.D. 
să fie înfrînt pe calea voturilor.

Primul ministru al Maro
cului, dr. Mohamed Benhima, care 
a efectuat o vizită oficială în Algeria, 
s-a înapoiat la Rabat. în capitala Al
geriei se subliniază că vizita șefului 
guvernului marocan și convorbirile 
algero-marocane, care au avut loc cu 
acest prilej, constituie un pas însem
nat pe calea întăririi cooperării eco
nomice, culturale, științifice și tehnice 
dintre cele două țări.
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Gheorghiu transmite: O ve
che cunoștință a publicului 
cinefil francez, „Pădurea spîn- 
zuraților", premiat la Cannes 
în 1965, a inaugurat miercuri 
seara, la cinematograful parizian 
„Ranelagh", o săptămînă a filmu
lui românesc de lung metraj — 
manifestare ce se înscrie în cadrul 
programului de schimburi cultu
rale româno-franceze.

In mijlocul delegației de ci
neaști români, aflați pe scenă la 
spectacolul de gală (printre ei 
Victor Rebengiuc și actrița Irina 
Petrescu), dl. Andie Holleaux, di
rectorul general al Centrului na
țional al cinematografiei fran
ceze, a salutat prezența artiștilor 
români la această manifestare, 
recomandînd cu căldură publi
cului parizian filmele ce urme) 
a fi prezentate la „Ranelagltf^' ;

In sală se aflau personalități > 
culturale și artistice, producători 
și distribuitori de filme, regizori, 
actori, șefi ai unor misiuni di
plomatice, reprezentanți ai minis
terului de externe și ai ministe
rului afacerilor culturale, croni
cari de film, un numeros public. 
A asistat, de asemenea, Constan
tin Flitan, ambasadorul Româ
niei la Paris.

Filmul inaugural, prezentat în 
fața unei săli arhipline, s-a bucu
rat de succes. El a fost reluat 
imediat după spectacolul de gală.

In serile următoare vor fi pre
zentate filmele: „Răscoala", 
„Gioconda fără surîs", „Dimine
țile unui băiat cuminte", 

ț de sîmbătă seara".
In cronicile consacrate 

mînii filmului românesc 
„Combat" și „l’Humanitâ" au sub- ț 
liniat posibilitatea ce se oferă a- 
cum publicului parizian de a cu
noaște filme realizate de cinema
tografia românească, „de a des
coperi chipul României" — cum 
se exprimă „Combat".
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In cadrul Festivalului mondial 
al teatrului universitar de la 
Nancy, teatrul „C. I. Nottara" 
din București a prezentat spec
tacolul „Escurial" de Miguel de 
Guelderode. Spectacolul s-a 
bucurat de un succes deosebit, 
actorii români fiind rechemați 
de mai multe ori la rampă. In
tr-o cronică elogioasă ziarul 
„L’Est Republicam" subliniază 
că „românii au dat o adevărată 
lecție de teatru". La rîndul său, 
Ansamblul teatrului universitar 
din București a prezentat un 
montaj colectiv pe scena Tea
trului Mare din Nancy.

Primarul adjunct al orașului 
Nancy, Monal, a oferit o recep
ție în onoarea ambasadorului 
român. Constantin Flitan, la care 
au participat și cele două an
sambluri teatrale românești. In 
cursul recepției au fost rostite 
alocuțiuni în care s-a exprimat 
dorința reciprocă de a se dez
volta în continuare relațiile din
tre cele două țări. Cu acest pri
lej, a fost remisă ambasadoru
lui român Medalia bicentenaru
lui alipirii Lorenei la Franța.
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