
OUBIIlIZlffllKragM MJ ■ ■ ■ gL K-ffl ■ KJJ MgszSBp H Hi H w* ■ WRB'%VX-<£sb^> ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
........  ...

Anul XXXVIII Nn 8048 Duminică 27 aprilie 1969 6 PAGINI - 30 BANI

întoarcerea de la Moseeva a delegației 
de partid și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România la sesiunea Consiliului 

de Ajutor Economic Reciproc
IN ÎNTREAGA TARĂ TIMPUL ESTE PRIELNIC

___________________________________________________________________________

LUCRĂRILOR AGRICOLE

In fiecare
în ultimele zile, în întreprinderile agricole de stat s-a intensificat tot 

mai mult ritmul lucrărilor agricole de primăvară. Din ultima situație centra
lizată la Consiliul Superior al Agriculturii, rezultă că din planul insămînță- 
rilor agricole de primăvară s-a realizat 51 la sută. Așa cum se desprinde din 
cifrele înscrise pe harta de mai jos, care reprezintă procentul realizării pla
nului pe total culturi, cele mai mari suprafețe au fost însămîntate în județele 
Constanta, Tulcea, Timiș, Mehedinți, Dolj și altele.

Oamenii muncii din agricultura de stat se ocupă, în mod deosebit, de 
semănatul porumbului, pentru ca această lucrare să poată fi încheiată in 
limitele timpului optim. Lucrările sînt avansate mai ales în unitățile aparți- 
nînd trustului I.A.S. Constanta. Au terminat semănatul porumbului între
prinderile agricole de stat Peștera pe 2 292 ha ; Dorobanți — 2 241 ha ; Rah- 
manu — 2 791 ha ; Casimcea — 1 397 ha ; Baia — 1 316 ha și altele. Intrucît 
temperatura solului a ajuns la 12 grade, există condiții deosebit de favorabile 
pentrn germinarea semințelor și răsărirea plantelor. Șl în unitățile din ju
dețul Timiș semănatul porumbului este avansat, realizîndu-se circa 60 la sută 
din suprafețele prevăzute. Această lucrare trebuie grăbită îndeosebi în între
prinderile agricole de stat din județele Argeș, Cluj, Dîmbovița, Gorj, Olt, 
Sălaj și, bineînțeles, în toată Moldova, unde s-a desprimăvărat mai tîrziu.

Aceeași atenție trebuie’ acordată și celorlalte culturi agricole. Semănatul 
florii soarelui poate fi considerat ca încheiat, rămînînd de realizat unele su
prafețe în întreprinderile agricole de stat din județele Botoșani, Galati, Vaslui. 
Există însă diferente mari între județe în ce privește plantatul cartofilor. 
Dacă unitățile din județele Arad, Alba, Bistrița-Năsăud, Ilfov, Mureș, Satv 
Mâții Teleorman au încheiat această lucrare, au mai rămas de plantat supra
fețe jssari în județele Botoșani, Harghita, Iași, Neamț, Covasna. Bacău, Bihor 
ș. a. Folosind din plin baza tehnică de care dispun, întreprinderile agricole de 
■tat trebuie să intensifice plantatul pentru a termina și această lucrare.

In întreaga țară, vremea este frumoasă și călduroasă. Sînt create cele mal 
bune condiții de lucru la cîmp. Ele trebuie folosite judicios în vederea gră
birii și terminării în scurt timp a semănatului !
Cele cîteva zile care au mai rămas 

din luna aprilie prezintă o mare im
portanță pentru urgentarea și termi
narea la timp a însămînțării po
rumbului și a celorlalte culturi 
de primăvară. Iată de ce a- 
cum se impune- ca ți toate uni-,. 
tătile agricole de stat și coope
ratiste, printr-o bună organizare a 
muncii și folosirea cu maximum de 
randament a tractoarelor și utilaje
lor, să fie grăbit ritmul de lucru la 
semănat. Faptul că, în ultimele zile, 
în majoritatea județelor a fost atin
să viteza zilnică de lucru plani
ficată constituie o dovadă a hăr
niciei oamenilor muncii din agri
cultură.

Un exemplu elocvent în ce priveș- 
ta,'intensificarea ritmului de lucru

Situajia realizării planului la semănat (în procente), pe total culturi, în între
prinderile agricole de stat

Sondaj gazetăresc în actualitatea industrială
Primai trimestru a fost în

cheiat cu rezultate importante în 
îndeplinirea planului pe tărim 
Industrial. Oamenii muncii din 
fabrici și uzine depun în con
tinuare eforturi susținute pen
tru realizarea exemplară a sar
cinilor economice ce le revin 
în 1969 — an hotărîtor pentru 
înfăptuirea obiectivelor Con
gresului al IX-lea al Partidului 
Comunist Român, ale actualului 
plan cincinal — a angajamente
lor luate în întrecere în întîm- 
pinarea celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării patriei.

Capacitatea șl energiile crea
toare ale colectivelor din în

e I e g r a
Excelenței Sale

Domnului BANJA TEJAN-SIE
Guvernator general ad-interim

FREETOWN-SIERRA LEONE
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România,, al 

poporului român și al meu personal, adresez Excelenței Voastre felicitări 
cordiale și urări de prosperitate pentru poporul din Sierra Leone, cu 
ocazia zilei naționale,

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

la semănat îl oferă județul Hune
doara. Dacă pînă duminică, 20 apri
lie se însămînțaseră numai 32,2 la 
sută din suprafețele destinate cul
turilor agricole de primăvară, în 
numai patru zile s-a ajuns la un 
.procent, de 51 la sută. Datorită bu
nei organizări a muncii și folosirii 
din plin a mașinilor pe care le-au 
avut la dispoziție, multe cooperative 
agricole — printre care cele din Bre- 
tea-Mureșană, Brănișca, Boz, Sîrbi — 
au terminat semănatul porumbului. 
De altfel, din ultima situație de 
care dispune Direcția agricolă a ju
dețului Hunedoara rezultă că însă- 
mînțatul porumbului s-a făcut pe 
45 la sută din suprafața prevăzută, 
o bună parte fiind realizată în numai 
4 zile. Solicitat să ne arate cum a 

treprinderile industriale sînt ca
nalizate spre realizarea riguroa
să a producției planificate, a tu
turor sortimentelor prevăzute, 
spre creșterea mai intensă a 
productivității muncii, reduce
rea cheltuielilor de producție și 
sporirea rentabilității.

Cum a evoluat activitatea u- 
nor întreprinderi în ultima pe
rioadă, ce măsuri concrete s-au 
luat pentru recuperarea restan
telor și ce anume mai frînează, 
în unele unități, îndeplinirea 
planului ?

(Publicăm în pag. a III-a 
concluziile desprinse din an
cheta noastră)

a

fost obținut acest ritm Intens de 
lucru, tov. ing. Mircea Silvestru, di
rector adjunct al Direcției agricole, 
ne-a declarat: „In primul rînd s-a 
urmărit identificarea terenurilor mai 
zvîntate și care pot fi lucrate cu 
prioritate. Au avut numeroase ca
zuri cînd, pe unele suprafețe, băl
tea apa. Specialiștii au constatat că 
în apropierea locurilor cu exces de 
umiditate sînt „insule" unde se poa
te lucra și au mobilizat toate for
țele spre acele locuri. Asemenea 
cazuri am avut la cooperativele agri
cole din Chilia, Burjuc și altele. O 
mare atenție acordăm folosirii la 
maximum a tractoarelor și mașini
lor. Imediat după terminarea însă- 
mînțărilor, tractoarele de la coope
rativele agricole Bretea Mureșană și 
Boz au fost trimise la Rădulești, 
unde mai sînt suprafețe de teren 
nepregătite, iar semănătorile lu
crează da cooperativele agricole din 
Lăseu și Burjuc. Procedînd în felul 
acesta, pînă la 30 aprilie, cu excep
ția zonelor de munte, vom termina 
semănatul".

Și în județul Caraș-Severin ritmul 
însămînțării porumbului cunoaște o 
creștere continuă. Zi de zi, Ia coo
perativa agricolă de producție din 
Păltiniș, inginerul agronom, tov. Du
mitru Trica, era la cîmp, unde con
trola, pas cu pas, calitatea lucrări
lor. în această unitate semănatul po
rumbului a început pe data de 19 a-

Aurel POP 
Gh. BALTA 
A. PAPADIUC

(Continuare in pag. a Il-a)

File din cronica unei opere
impresionante

Arc de beton 
si ofel
A A

peste ape
Atîta vreme cît pi

lonii podului roman ri
dicat de Apollodor le 
Turnu Severin dăinuie 
ca niște monumente ale 
trecutului, greu ne va 
fl să ne împotrivim ten
tației de a compara 
orice realizare similară 
cu grandioasa operă să- 
vîrșită cu două mii de 
ani în urmă. Romanii 
acordau cea mai înaltă 
distincție constructori
lor de poduri. Urmașii 
lui Apollodor țin însă 
să rămînă în anonimat 
și discuția noastră cu 
specialiștii șantierului 
Giurgeni-Vadul Oii ne 
relevă în primul rînd 
tocmai acest aspect. 
Constructorii podului 
modern de peste Du
năre sînt atît de cap
tivați de opera lor, 
încît se mulțumesc să 
ne dezvăluie procedeele 
îndrăznețe aplicate aici 
pentru prima oară în 
istoria tehnicii româ
nești și fazele impresio
nante ale luptei din 
iarna trecută cu ghe
țurile și genunile Du
nării.

La șaptezeci de kilo
metri nord de Cerna
voda, podul de la Giur- 
geni — Vadul Oii 
pare o tastieră pe 
deasupra căreia vor 
trece patru corzi puter
nice, alcătuind deasu
pra fluviului unul din 
instrumentele muzicale 
ale industriei noastre. 
Pilonii susțin viaductele 
pe ambele maluri, iar 
în mijlocul fluviului 
insulele plutitoare lasă 
în urma lor acele tur
nuri de oțel și beton 
care ating, de la supra
fața . apei spre adine, 
nu mai puțin de șai
zeci și cinci de metri. 
O asemenea construcție 
n-ar fi fost posibilă cu 
un deceniu în urmă. 
Mijloacele clasice cu 
care a fost ridicat po
dul lui Apollodor sau 
podul lui Saligny n-ar 
fi fost utile și eficiente

reportaj de 
Traian FILIP

aici, unde adîncimea a- 
pei atinge peste două
zeci de metri și unde 
constructorii trebuie să 
afunde in fluviu o ca
tedrală cu turle cu clo
potnițe, cu ziduri de 
șaizeci de metri, unde 
solul albiei prezintă 
formațiuni de nisip și 
prundiș, nu piscuri de 
stîncă. O asemenea for
mațiune geologică pre
tinde fundații extrem 
de puternice, iar săpă
turile prin chesoane sau 
baterile de piloți abia 
dacă pot atinge adînci
mea de zece metri sub 
albie.

Directorul tehnic, ing. 
Boris Poenaru, a lucrat 
la podul de la Giurgiu, 
a lucrat la Bicaz, in
tr-un sector de drum 
cu poduri și viaducte, 
a lucrat la Galați, du- 
blînd tunelul de la Fi- 
lești, a lucrat la cala 
de lansare pentru na
vele de mare tonaj 
și la triajul Bărboși re- 
alizînd cele două linii 
ce pătrund în combi
natul siderurgic. Bio
grafia lui este strîns 
legată de marile edi
ficii socialiste apărute 
în ultimul sfert de se
col. El ne vorbește des
pre partea cea mai 
grea de lucrări sub apă, 
despre această unitate 
de constructori care s-a 
închegat, la care tine 
și pe care n-ar vrea 
s-o vadă destrămîn- 
du-se după încheierea 
construcției podului.

— Dunărea, ne spune 
el, prezintă aici cea mai 
mică secțiune, dar con
dițiile de fundații sînt 
extrem de grele. S-a 
impus locul, deoarece

Pe primele patru luni

Petroliștii 
și-au realizat 
planul înainte 

de termen
Petroliștii au adăugat valo

rosului lor palmares un nou 
succes : sîmbătă, 26 aprilie, 
în cinstea zilei de 1 Mai, ei 
au îndeplinit planul produc
ției globale pe primele patru 
luni ale anului. Indicele pro
ductivității muncii a fost în
deplinit în proporție de 103 la 
sută. Potrivit prevederilor, în 
zilele care au rămas pînă la 
sfîrșitul acestei perioade, uni
tățile aparținînd Ministerului 
Petrolului vor extrage, peste 
plan, însemnate cantități de 
țiței și gaz metan și vor livra 
în plus circa 1 000 tone de 
petrol, aproape 1 000 tone 
uleiuri minerale, peste 4 600 
tone motorină.

Numai în primul trimestru, 
unitățile productive ale minis
terului au obținut economii la 
prețul de cost în valoare de 
peste 26 milioane Iei.

(Agerpres)

în ziarul de azi: ® Via
ța de partid: Perma
nențe ale educației po
litice și ideologice © 
Faptul divers © Cum 
pregătim noile promoții 
de muncitori pentru 
șantiere? © Sport

aici sînt bine amplasate 
arterele de circulație. 
Cu sacrificii, folosind 
chesoane și piloni, am 
putea ajunge la zece 
metri adîneime în sol. 
Iar apele rod pînă la 
cincisprezece metri în 
albie. Podul de la Giur- 
geni este amplasat pe 
coloane duse pînă la 
șaizeci și cinci de metri 
de la nivelul apei. A- 
ceste coloane sînt in
troduse cu ajutorul ma
șinilor vibratoare, care 
ating o forță de trei 
sute cincizeci de tone, 
o masă acționată cu e- 
lectromotoare. Cu grai- 
ferele se sapă în inte
riorul coloanelor, , se 
realizează un puț gol, 
apoi puțul se umple cu 
beton armat. Sînt opt
sprezece coloane ia fie
care picior, două sute 
șaptezeci și patru de 
coloane de diferite di
mensiuni la toti pilonii. 
Au mai rămas de bătut 
douăzeci de coloane și 
cu aceasta se încheie 
traseul.

De departe, podul a- 
rată ca o linie subțire, 
ca o riglă, ca un penar. 
El nu va avea grinzi 
și zăbrele. Partea cen
trală este realizată din 
suprastructură metalica, 
iar restul din beton ar
mat. Deschiderea de o 
sută șaizeci de metri 
presupune dificultăți 
la fundații — soluțio
nate, după cum se vede, 
potrivit celor mai a- 
vansate procedee apli
cate pe plan mondial. 
Tablierul metalic, pen
tru prima oară execu
tat în țara noastră va 
fi alcătuit din grinzi 
metalice și placă orto- 
tropă. Părțile pline se 
vor lega cu elemente 
din tablă subțire, ast
fel ca sistemul să acțio
neze ca o grindă spa
țială. Otelurile cu re-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

La sosire, pe aeroportul Băneasa Foto : Gh. VlnțllJ,

Sîmbătă după-amiază s-a îna
poiat în Capitală delegația de par
tid și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat, 
care a participat la sesiunea Consi
liului de Ajutor Economic Reciproc 
de la Moscova.

Din delegație au făcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Miniștri, Maxim Berghianu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului de Stat al Planificării, 
Manea Mănescu, membru al Comi
tetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Stat, președintele Consi
liului Economic, Gheorghe Rădu- 
lescu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
și Teodor Marinescu, membru al

COMUNICAT 
cu privire la cea de-a ffll-a sesiune specială 

a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
între 23 și 26 aprilie 1969 a avut 

loc la Moscova cea de-a XXIII-a 
sesiune specială a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La lucrările sesiunii au luat 
parte delegațiile țărilor membre 
ale C.A.E.R. în următoarea compo
nență :

Din partea Republicii Populare 
Bulgaria — tovarășii T. Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al R.P.B. (șeful delegației), S. 
Todorov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., secretar al 
C.C. al P.C.B., T. Tolov, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al R.P.B., președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării al R.P.B., S. Dîlbokov

Recepție oferită 
de C. C.

al P. C. U. S. 
și guvernul 
U. R. S. S.

MOSCOVA 26 (Agerpres). — Co
mitetul Central al P.C.U.S. și gu
vernul U.R.S.S. au oferit sîmbătă 
la Kremlin o recepție în cinstea 
delegațiilor țărilor socialiste parti
cipante la sesiunea Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La recepție au participat condu
cătorii partidelor comuniste și 
muncitorești și șefii guvernelor din 
R. P. Bulgaria, R. S. Cehoslovacă, 
R.D. Germană, R. P. Mongolă, R. P. 
Polonă, Republica Socialistă Ro
mânia, R. P. Ungară, U.R.S.S., pre
cum și membrii delegațiilor acestor 
țări.

Leonid Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., a adresat un 
cuvînt de salut oaspeților.

în numele delegațiilor țărilor so
cialiste, Walter Ulbricht, prim-se
cretar al C.C. al P.S.U.G., președin
tele Consiliului de Stat al R.D.G., a 
rostit o scurtă cuvîntare de răs
puns.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială de prietenie.

C.C. al P.C.R., ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică.

Delegația a fost însoțită de con
silieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Bănea
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Gheorghe Apostol, Emil 
Bodnaraș, Chivu Stoica, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Constantin Drăgan, Janos 
Fazekas, Petre Lupu, Leonte Rău- 
tu, Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, 
Ștefan Voitec, Iosif Banc, Petre 
Blajovici, Dumitru Coliu, Emil 
Drăgănescu, Mihai Gere, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Mihai Da- 
lea, Vasile Patilineț, de vicepre-

★

La plecare, pe aeroportul Vnu
kovo, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socialis
te România a fost salutată de 
tovarășii L. I. Brejnev, secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., A. N. 
Kosîghin, membru al Biroului Po
litic al C.C, al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., P. N. Demicev, membru 
supleant al Biroului Politic, secre-

membru al C.C. al P.C.B., șeful 
secției economice și de planificare 
a C.C. al P.C.B., S. Ghiurov, mem
bru al C.C. al P.C.B., ambasadorul 
R.P.B. în U.R.S.S.;

Din partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace — tovarășii G. Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C. 
(șeful delegației), O. Cemik, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.C., președintele guvernului

Întîlnirea tovarășilor Nicolae Ceausescu 
și Ion Gheorghe Maurer 

cu tovarășii Gustav Husak si Oldrich Cernik , »
MOSCOVA 26 (Agerpres). — To

varășii Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, s-au în-

Telegramă
Tovarășului LEONID ILICI BREJNEV

Secretar general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului NIKOLAI VIKTOROVICI PODGORNll
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al 

Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste 

Tovarășului ALEXEI NIKOLAEVICI KOS1GHIN 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA 

Părăsind teritoriul Uniunii Sovietice vă adresăm, încă o dată, un 
cordial salut tovărășesc șl calde mulțumiri pentru ospitalitatea de care 
ne-am bucurat în timpul șederii în țara dumneavoastră.

Folosim acest prilej pentru a vă transmite dumneavoastră, șl prin 
dumneavoastră, întregului popor sovietic, urarea de a obține noi succese 
în construcția comunismului, în înflorirea continuă a patriei și ridicarea 
nivelului de trai.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste 
România 

ședinți ai Consiliului de Stat șl 
Consiliului de Miniștri, membri al 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de instituții centrale și organizații 
obștești.

Erau prezenți A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

Pe aeroport, membrii delegației 
au fost salutați cu căldură de un 
mare număr de bucureșteni. Un 
grup de pionieri a oferit tovară
șilor Nicolae Ceaușescii, Ion 
Gheorghe Maurer și celorlalți 
membri ai delegației, buchete de 
flori.

*
tar al C.C. al P.C.U.S., K. F. Ka« 
tușev, secretar al C.C. al P.C.U.S., 
V. N. Novikov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe, șl de alte persoane 
oficiale.

Erau prezenți Teodor Marinescu, 
ambasadorul României la Moscova, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

R.S.C., A. Indra, secretar al 
C.C. al P.C.C., F. Hamouz, vi
cepreședinte al guvernului R.S.C« 
F. Vlasak, ministrul planifică
rii al R.S.C., V. Koucky, ambasado
rul R.S.C. în U.R.S.S. ;

Din partea Republicii Democrate 
Germane — tovarășii W. Ulbricht, 
prim-secretar al C.C. al P.S.U.G,

(Continuare în pag. a V-a)

tîlnit cu tovarășii Gustav Husak, 
prim-secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist Cehoslovac, șl 
Oldrlch Cernik, președintele gu
vernului R. S. Cehoslovace.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România
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de Turism
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La depășire

Zilele 
țională 
tești s-a produs un accident de 
circulație în următoarele îm
prejurări. Autocamionul 21—B— 
3168, condus de Stere Tăbă- 
roiu, de la autobaza 2 Giulești, 
a oprit pe partea dreaptă a 
drumului pentru a permite 
coborîrea unui pasager. în spa
te se afla un autoturism (1—Tr. 
808) condus de Nicolae Pîrvan, 
care oprise regulamentar. Din 
aceeași direcție circula cu vi
teză mare autocamionul 21—B— 
2 037, condus de Traian Cătu- 
na. Acesta, apreciind greșit po
sibilitatea de depășire, a. lovit 
autoturismul, l-a proiectat în 
spatele autocamionului care 
staționa, după care a virat spre 
stînga vrînd să-l depășească. 
Din față, circulînd corect, ve
nea un autoturism (5—B—1 312), 
condus de Teodor Dragomir, ca
re a fost lovit în plin și arun
cat la o distanță de 10 m. Ac
cidentul s-a soldat cu victime 
și avarierea gravă a mașinilor. 
Angajarea în depășire rămîne 
o problemă deosebit de 
rioasă.

Recent, organe competente 
din județul Dîmbovița au e- 
fectuat un control la 36 oficii 
și agenții P.T.T.R. pentru a 
constata modul în care este a- 
sigurată securitatea valorilor 
monetare si transportul acesto
ra. Iată rezultatele : la 27 de 
unități, din cele verificate, s-au 
depistat mari deficiente privind 
amenajările tehnice (încuietori 
slabe; nici un sistem de a- 
larmare ; iluminat insuficient în 
timpul nopții etc.). Măsurile 
privind remedierea deficiente
lor în transportul banilor, sta
bilite cu o lună în urmă, au 
rămas baltă. Aceste aspecte sînt 
cunoscute la direcția județeană 
a P.T.T.R. Dar pînă una alta... 
se studiază. Ce ? Nu prea se 
știe precis. Vom afla și noi la 
începutul secolului următor, 
cînd cei în drept, de la direc
ția amintită, vor coborî Pe pă- 
mînt. Acum sînt în aer l

Dacă ați călătorit cu trenul 
spre București în noaptea de 
23 spre 24 martie ; dacă aveați 
asupra dumneavoastră un por
tofel ; dacă păstrați în el o 
sumă de bani destul de impor
tantă ; dacă vi s-a furat (sau 
l-ați pierdut), adresați-vă Ser
viciului judiciar din Miliția Mu
nicipiului București.

Dacă nu, nu. '

credeti ?
i ,

Cu doi ani în urmă. Combi
natul avicol Mogoșoaia a in
trat în posesia a 86 de racleti 
(Instalații pentru salubrizare). 
Fiind necesari în procesul de 
modernizare a combinatului, oa
menii n-au stat mult pe gîn- 
duri, plătind întreaga contra
valoare — peste 2 milioane lei, 
Prototipul purta avizul specia - 
liștilor din Consiliul Superior 
al Agriculturii și al celor de la 
Institutul de cercetări pentru 
mecanizare. Deci o garanție în 
plus de bună calitate. Iată însă 
că, o dată cu darea lor în fo
losință, s-a dovedit că racletii 
nu fac nici două parale. După 
luni și luni de tergiversare, s-a 
adus în discuție casarea lor 
(fără să fi fost utilizați măcar 
o dată !). Cu gîndul la atî'ția 
bani aruncați în vînt, ne ... 
trebăm cam cît valorează gi
rul unor „specialiști".

11 cheamă, de fapt, Gheor- 
ghe Andrei și locuiește (mai 
bine-zis locuia, deoarece pentru 
cîtva timp si-a schimbat do
miciliul) în Remetea Mare din 
Timiș. Trecînd, deunăzi prin 
parcul zoologic din Timișoara 
(fiind și sub influenta alcoolu
lui) turbulentul individ a în
ceput să întărite animalele din 
cuști, strigînd și lovindu-le. 
Cîțiva oameni de pază, atrași 
de scandal, au încercat să-1 do
molească pe... Tarzan. Cu foar
te mare greutate — după ce a 
lovit cîțiva paznici si un sub
ofițer de miliție — El Furiozo 
a fost imobilizat si trimis în- 
tr-o încăpere cu „liane" la fe
restre, ca în jungla de unde 
venise dumnealui.

în decembrie, anul trecut, la 
restaurantul Titu-Gară, barma
nul Stefan Mihai a fost sur
prins vînzînd mărfuri cu su- 
prapret si lipsă la gramaj. Era 
omul pus pe pricopseală. Și s-a 
pricopsit. Adică a fost condam
nat la cîteva luni de închisoa
re. Luna aceasta însă, după is
pășirea pedepsei, același Ștefan 
Mihai a fost prins cu aceleași 
afaceri. Unde ? In același loc și 
în același post! Ce s-o mai 
lungim. De data aceasta cre
dem că va ieși lată. Nu nu
mai pentru el. Mai marii co
merțului din Titu au și ei par
tea 
de

Rubrică redactată de |
Ștefan ZIDARIȚA

Gheorghe POPESCU 
sprijinul corespondențilorcu 

„Scînteii

Permanențe aie educației
CUI PLĂTESC

Locuri pentru

șî ideologice și tratament
Organizația de partid, comu

nistul sînt confruntați, la Timi
șoara, în acest puternic centru in
telectual al tării, cu întrebări dis
puse pe un vast diapazon, de la cer
cetarea științifică de profundă nuan
țare, pînă la creația artistică, de la 
elaborarea planurilor „etajelor" ora
șului de mîine, pînă la materializa
rea lor, de la strădaniile închinate 
ocrotirii vieții omului, pînă la cele 
vizînd pregătirea generațiilor viito
rului. Intr-o asemenea diversitate de 
deziderate ale prezentului și pers
pectivei, răspunsul, gîndirea orga
nizației de partid trebuie să poarte 
cu atît mai mult învestitura compe
tenței și capacității de a alege esen
țialul, de a-1 proiecta în conștiința 
colectivității în ansamblu și a fiecă
rui membru al ei în parte. Așa pre
cum se exprima unul din interlocu
torii noștri, cu prilejul discuției pur
tate în organizații de partid ale in
telectualilor din acest oraș, conf. 
univ. dr. Ștefan Gavrilescu, secre
tarul organizației de bază de la Fa
cultatea de medicină generală și pe
diatrie, ,,în capacitatea de a aduce pe 
prim plan omul, de a situa intelec
tualul în contextul răspunderilor sale 
de comunist, se verifică eficacitatea 
eforturilor noastre atît cele consa
crate conținutului, cît și metodolo
giei muncii de partid".

Aparținînd cadrelor didactice de 
la medicină generală și pediatrie și 
studenților de aici, organizația de 
bază își acoperă acest profil prin 
acțiuni orientate mal ales în două 
direcții : alegerea a ceea ce e mai 
stringent pe planul actualității și 
perspectivei, crearea unui climat de 
emulație și, în același timp, de răs
pundere, care să pună omul în va
loare, să determine perfecționarea 
și autoperfecționarea calităților sa
le. Dezbaterile adunărilor generale 
converg aici în jurul unor idei prin
cipiale cu bogate implicații — sar
cina de partid, prezența membrilor 
de partid în ansamblul activității 
instructiv-educative a studenților 
etc. — izvorîte din necesități ale 
realităților unei organizații de bază 
cu mulți comuniști foarte tineri. Su
gestivă, pentru aceeași optică de a 
se adresa cît mai direct omului, este 
și metodica desfășurării adunărilor 
generale. Se practică aici, deseori, 
analizarea activității unor membri 
de partid, a felului în care aceștia 
își acoperă în fapt răspunderile, în
datoririle de comuniști.

A pune accentul pe dezvoltarea 
conștiinței partinice, a tine mereu 
trează sensibilitatea față de marile 
idei și probleme contemporane, iată 
o dimensiune absolut necesară a vie
ții de partid a intelectualilor. Este 
ceea ce, referindu-se la interesul ar- 
hitecților și proiectanților din loca
litate pentru îmbogățirea propriei in
formări, a cunoștințelor profesionale, 
ne ’spunea și arhitectul șef al 
D.S.A.P.C. ” ‘ - -
riu, locțiitorul 
ției de partid, 
în acest sens, 
a arhitecților 
tanti, a acelor 
cărora s-a născut fizionomia multo
ra dintre noile dimensiuni arhitec
turale ale Banatului ?

Reparcurgînd primele trei luni ale 
acestui an rămîi oarecum deconcer
tat. Nici unul sau aproape nici unul 
din comandamentele economice ale 
acestui trimestru nu și-a aflat 
reflectarea în munca organiza
ției de partid. Adunările • ge
nerale au ocolit preocupările îndrep
tate spre îmbunătățirea calității pro
iectelor, găsirea unor materiale mai ■ 
eficiente, utilizarea optimă a timpu
lui de proiectare, lărgirea competen
tei profesionale ; învățământul de 
partid, deși interesant ca tematică 
și forme, a cunoscut o participare 
restrînsă ; influența organizației de 
bază în această instituție este minată 
de formalismul unor ședințe, planuri 
și rapoarte, copiate de la o lună la 
alta, de la un trimestru la altul. Să 
mai rămîi surprins că, într-un atare 
context, atmosfera de exigență, pro
prie muncii de partid, atinge cote scă
zute ? De ce nu dezbate organizația 
de partid problemele informării și do
cumentării în acest mare colectiv 
de intelectuali ? De ce nu e luată 
în discuție contribuția de gîndire și 
inițiativă a fiecărui arhitect, ingi
ner, desenator, aportul lor la creș
terea prestigiului instituției ?

Există domenii de activitate socială 
în înrîurirea cărora misiunea orga
nizației de partid încetează ? Ne răs
punde la această întrebare, poetul

Anghel Dumbrăveanu, secretarul or
ganizației de bază a filialei Uniunii 
scriitorilor din Timișoara : „Nu. în 
1968, palmaresul literar al scriitori
lor timișoreni a reprezentat 23 de 
cărți noi — proză, poezie, în limba 
română sau în limbi ale naționalită
ților conlocuitoare. Dintre debutanții 
anului 1968, patru sînt tineri scriitori 
din Timișoara. Firește, creația artis
tică e un act de profundă individua
litate și sigiliul individualității tre
buie să-1. poarte. Dar individualita
tea creatoare nu poate fi detașată 
de coordonatele esențiale ale ac
tualității, nu poate sluji vremea ei 
fără a o cunoaște și înțelege. Direcția 
eforturilor organizațiilor de partid

viața de partid

eficienta acestor forme 
de partid trebuie căutată 
de muncă, de schimb de 
mai profund si calificat

și
Timișoara, Ion Izverna- 

secretarului organiza- 
Ce întreprinde, însă, 
organizația de partid 
și inginerilor proiec- 
oameni în imaginația

ale intelectualității artistice trebuie 
să fie : a forma la omul de artă o 
înaltă conștiință a răspunderii sale 
civice, a îndatoririlor sale față de 
patria socialistă, față de popor".

De aici plecînd, organizația de par
tid a filialei Uniunii scriitorilor a 
organizat un ciclu de dezbateri ur
mărind orientarea ideologică a crea
ției artistice, îndrumarea tinerilor 
scriitori, îmbunătățirea activității 
cercurilor literare. Propunerile iz- 
vorîte de aici, soluțiile preconizate 
âu constituit apoi temeiul unor ple
nare ale filialei, care le-a extins spre 
a cuprinde totalitatea scriitorilor ti
mișoreni. Desigur, este vorba de mo
dalități de muncă potrivnice sim
plismului, metode între care îndru
marea ideologică a creației, dezvol
tarea conștiinței scriitorului sînt pre
ponderente.

Evident, 
ale muncii 
în climatul 
idei, astăzi
în obștea scriitoricească din Timi
șoara. Dar climatul nu apare de la 
sine sau în virtutea cine știe căror 
factori exteriori. Am ascultat, for
mulate de membri ai birourilor or
ganizației de bază de la Facultatea 
de filologie a universității timișo
rene, critici la adresa combativită
ții unor membri de partid, la adresa 
climatului de critică și autocritică în 
general, ceea ce face ca sfera de cu
prindere a inițiativelor cu caracter 
educativ să fie încă restrînsă.

De unde, pleacă, însă, aceste ne- 
împliniri ? Biroul organizației de 
bază denotă o inexplicabilă ti
miditate în abordarea frontală a 
realităților facultății. Prea puțin 
sînt folosite aici mijloacele spe
cifice ale muncii de partid. Ca să 
dăm un singur exemplu, ne vom re
feri la adunarea generală din luna 
februarie. Tema propusă — analiza
rea rezultatelor la învățătură pe pri
mul semestru — este de neîndoiel
nică utilitate. Cum s-a făcut însă 
analiza 7 Adunarea generală a as-

cultat un „punctaj" al conducerii fa
cultății după care... n-a urmat nimic. 
Nu s-a adoptat măcar un cît de re- 
strîns plan de măsuri după această 
adunare generală. Și de atunci au 
trecut cîteva luni de zile.

Astfel că cei care-și exprimau aici 
nemulțumirea față de monotonia 
muncii de partid la Facultatea de fi
lologie aveau perfectă dreptate. Dar 
e pe deplin în puterile și îndatorirea 
lor să o facă interesantă și eficientă. 
In primul rînd, prin perseverență, 
promptitudine, continuitate. Fiindcă, 
zadarnic organizația de bază va fi 
în posesia unor concluzii folositoare, 
precum cele rezultate în primăvara 
lui 1968 care evidențiau necesitatea 
îmbunătățirii orientării ideologice a 
cercetării științifice, dacă pentru 
aplicarea lor trebuie să treacă mai 
mult de un an. Fiindcă un an s-a 
scurs pînă biroul organizației de 
bază a hotărît organizarea unor dez
bateri pe această temă atît de im
portantă în viața facultății. Nn e su
ficient ca biroul organizației de bază 
să fie conștient de necesitatea îm
bunătățirii climatului de muncă la 
Facultatea de filologie, ci trebuie să 
întreprindă măsuri concrete, de do
meniul aprofundării educației ideolo
gice și politice, de natura cuprinde
rii în sfera 
importantă 
lectivului.

Există la 
intelectualitate tehnică, _ _ .___
tualitate didactică, multi oameni de 
cultură și artă. Investigația noastră 
în domeniul vieții de partid a inte
lectualilor din acest oraș ne-a pri
lejuit constatarea unor progrese evi
dente, Dar, dincolo de exemplele în 
sine, cu procentul lor de specifici
tate. se impun cîteva considerații cu 
un caracter mai general, vizînd spri
jinul acordat de Comitetul munici
pal de partid Timișoara, de Comi
tetul județean de partid muncii 
de partid din instituțiile cultu
rale . Merită relevată practica u- 
nor activiști de partid din Timi
șoara de a veni frecvent în mijlocul 
cadrelor didactice și studenților din 
centrul universitar, de a participa 
la întîlniri cu oameni de artă și cul
tură, de a prezenta expuneri des
tinate informării politice și ideolo
gice a intelectualilor. Rezultatele ar 
fi însă, fără îndoială, superioare 
dacă această prezentă ar fi însoțită 
de o mai atentă îndrumare a vieții 
de partid a intelectualilor. în sensul 
sprijinirii birourilor organizațiilor de 
bază în selectarea obiectivelor strin
gente. în aflarea celei mai bune me
todologii, deschisă noului, permea
bilă inițiativelor. O îndrumare di
ferențiată a secretarilor organiza
țiilor de bază din instituțiile cultu
rale, instituirea unui schimb de pă
reri și experiență în munca de par
tid, mai multă combativitate față de 
manifestările de rutină și formalism, 
iată, după opinia noastră, în ce di
recții ar trebui concentrate în acest 
domeniu eforturile comitetului m 
nicipal de partid.

Platon PARDAU

preocupărilor de maximă 
a tuturor membrilor co-

Timișoara o numeroasă 
o intelec-

„Prevederea e mama înțelep
ciunii" : asigurați-vă de pe a- 
cum locuri de odihnă și tratament 
în stațiuni. La agențiile și filia
lele Oficiului Național de Turism 
din întreaga țară au fost puse în 
vînzare bilete pentru perioada 
iunie—septembrie în stațiunile 
balneo-climaterice Balvanyos, 
Malnaș, Vîlcele. Stațiunea Balva- 
nyos, situată la 20 km de Tîrgul 
Secuiesc, la 300 metri altitudine, 
se recomandă celor suferinzi de 
afecțiuni ale aparatului locomo
tor, sistemului nervos periferic, 
aparatului cardio-vascular, pre
cum și celor cu afecțiuni reu
matice. Stațiunea dispune tot
odată de instalații de băi calde 
cu apă minerală, ștrand, deser
vire medicală. Pentru cei sufe
rinzi de afecțiuni ale tubului di
gestiv, de boli de nutriție sau de 
afecțiuni cardio-vasculare se a- 
sigură condiții optime de trata
ment cu dietă corespunzătoare 
în stațiunea Malnaș, situată în 
vecinătatea localității Sf. Gheor
ghe, la 505 metri altitudine. Sta
țiunea Vîlcele este indicată pen
tru anemici, precum și în trata
mentul unor afecțiuni ale tubu
lui digestiv și căilor biliare, ale 
sistemului nervos periferic. Aici 
se pot face și băi calde cu apă 
minerală.

Cei interesați să obțină bilete 
pentru aceste stațiuni au condi
ții avantajoase : se acordă o re- 

'•em de 50 la sută la trans
portul pe căile ferate, iar copiilor 
pînă Ia 7 ani li se asigură cazare 
gratuită și o reducere de 50 la 
sută lâ plata mesei.

„LAVODERM6
in excursii
și călătorii««

Noul produs „LAVODERM". 
realizat de întreprinderea de in- 

, Austrie locală „Metalochim" 
din Brașov, este destinat curăți
rii mîinilor în diferite deplasări 
cu mijloacele auto sau cu trenul. 
Pasta „LAVODERM", prezentată 
în tuburi de 60 gr, se poate cum
păra din magazinele comerțului 
de stat si cooperatist la prețul 
de 2,90 lei bucata. Noul produs 
înlocuiește cu succes apa, să
punul și... prosopul.

In acest an vor beneficia de 
avantajele electrificării încă 
880 de sate din întreaga țară, 
pentru care au fost alocate fon
duri din investițiile de stat în 
valoare de aproape 270 milioane 
lei. In numeroase județe, printre 
care Timiș, Hunedoara, Caraș- 
Severin, Ilfov, Teleorman, 
lomița și Constanța a 
încheiată acțiunea de 
cordare a tuturor satelor la 
temui energetic național.

Extinderea electrificării sate
lor va permite o mai largă utili
zare a energiei electrice la lu
crările agricole în I.A.S., C.A.P 
și ferme zootehnice, precum și 
valorificarea mai bună a unor 
zone turistice. Se prevede ca la 
sfîrșitul anului în curs, numărul 
satelor electrificate să ajungă la 
aproape 10 500.

prilie, iar sîmbătă lucrările erau pe 
terminate. „Pentru grăbirea semăna
tului pe cele 40 de ha amplasate pe 
terenuri nemecanizabile — ne spune 
tov. Dumitru Trica — am lucrat cu 
14 atelaje, 7 grape șl 7 semănători".

In ritm intens se lucrează și la 
cooperativa din Căvărani, care a în
ceput însămînțatul porumbului pe 
data de 20 aprilie, realizînd pes
te 100 ha din 340 planificate. In 
ziua respectivă toate cele 10 trac
toare și 4 semănători erau la lucru 
în cîmp. „In funcție de condițiile 
locale_ specifice — ne spune tov. 

Drăgulescu — am luat 
să asigurăm o den- 

mai mare la semănat, de 
60—65 000 boabe la hectar, astfel 
ca să fim siguri la 
32—40 000 plante". Este 
bună, care va face ca 
sporească simțitor.

Folosind cu pricepere 
nice dintre ploi, mecanizatorii și co
operatorii din județul Neamț au în
sămînțat, în ultimele trei zile, peste 
14 000 ha cu mazăre, ovăz, orz, floa- 
rea-soarelui și sfeclă de zahăr, de
pășind viteza zilnică planificată. 
Concomitent cu aceasta ei au exe
cutat lucrări de pregătire a solului 
pe aproape 18 000 ha. Intrucît tem
peratura solului a devenit optimă, 
multe cooperative agricole, printre 
care cele din Săvinești, Rediu, Bor- 
lești, Cîndești, Botești și altele, au 
început semănatul porumbului.

— In prezent — ne-a declarat ing. 
Gheorghe Ibănescu, directorul direc
ției agricole județene — ne-am con
centrat toate forțele pentru termina
rea însămînțărilor pe ultimele su
prafețe destinate culturilor din pri
ma epocă. Măsurile pe care le-am 
luat pentru folosirea întregii capa-

cități a mașinilor și atelajelor de care 
dispunem, hărnicia mecanizatorilor 
și cooperatorilor noștri ne dau garan
ția că, în cel mult o săptămînă bună 
de lucru, vom putea termina de se
mănat aproape în întregime supra
fețele planificate pentru porumb și 
celelalte culturi.

Afirmațiile directorului sînt confir
mate de fapte. In cooperativele a- 
gricole de producție Țibucani, Săvi- 
nești, Budești, Dumbrava Roșie se
mănatul culturilor timpurii este pe 
sfîrșite. Organizarea muncii în două

lești o ploaie mică 
tractoriști, care au 
gadă. A fost nevoie 
specialistului pentru 
fie reluat. Ritmul necorespunzător
la semănat se datorește și faptului 
că unii tractoriști încep tîrziu mun
ca, lucrează încet. în două zile, la 
cooperativa agricolă din Romos s-au 
însămînțat, cu două semănători 
SPC-6, doar 7 ha cu porumb. In 
timp ce tractoriștii Nicolae Tiră- 
nescu și loan Jurj lucrează de zor, 
ceilalți tractoriști fac reparații, revi-

rilor la întreaga capacitate de lucru 
se impune cu atît mal mult, cu cît 
terminarea însămînțatului porumbu- ■ 
lui în cooperativele care au beneficiat 
de condiții mai bune de lucru va 
permite concentrarea forțelor în 
unitățile rămase în urmă din mo
tive obiective. în această situație 
se află, de exemplu, cooperativa a- 
gricolă din Prisaca, care abia în 
ziua de 23 aprilie începuse semăna
tul porumbului. Ce-i drept, la Pri
saca, din cele 165 ha planificate cu 
porumb circa 80 de ha sînt tere-

Insămintările să avanseze cu maximă viteză!
J

schimburi a permis mecanizatorilor 
și cooperatorilor din Țibucani să în- 
sămînțeze în trei zile mai mult de 
300 ha cu sfeclă de zahăr, floarea- 
soarelui, orz și ovăz. In prezent ei 
lucrează la plantatul cartofilor și 
semănatul porumbului.

Cu toate că în aceste zile timpul 
este propice intensificării la maxi
mum a semănatului, sînt încă multe 
unități agricole în care se lucrează 
în ritm lent. Aceasta se datorește 
în special faptului că nu se ține 
seama de condițiile climatice din 
această primăvară care impun să fie 
folosită fiecare oră bună de lucru 
la cîmp. în județul Hunedoara se 
întîmplă ca, după ce a căzut o 
ploaie măruntă, neînsemnată, să nu 
se iasă imediat la lucru. La coope
rativele agricole din Zam și Rădu-

zii sau transporturi la diferiți ce
tățeni. Ion Cristea, în loc să lu
creze cu tractorul pe tarlalele coo
perativei, s-a dus Ia pădure... după 
lemne. Sînt situații de netolerat pen
tru înlăturarea cărora tovarășii din 
conducerea I.M.A. Orăștie trebuie să 
ia măsuri hotărîte.

Și în județul Caraș-Severin parcul 
de tractoare și semănători nu este 
folosit corespunzător. La coopera
tiva agricolă din Sacul, deși se lu
crează cu 4 semănători al căror ran
dament este de 45 ha zilnic, coope
ratorii de aici au realizat, în 10 zile, 
doar 195 ha din cele 396 ha planifi
cate. Numai că una este viteza de 
lucru stabilită și alta se realizează. 
In ziua raidului lucrau în cîmp doar 
trei semănători, una fiind defectă. 
Folosirea tractoarelor și a semănăto-

nuri joase, reci și cu exces de umi
ditate, care nici n-au fost arate. 
Dar nici pe alte 70 ha, care au fost 
pregătite, nu se lucrează decît cu o 
singură semănătoare, deși cooperati
va dispune de două. De ce se lu
crează atît de încet ? Răspunzînd la 
această întrebare, inginerul coope
rativei, tov. Matei Adonis, ne spune 
că a așteptat ca timpul să devină 
mai frumos și mai stabil. Privit 
printr-o asemenea optică, însămîn- 
țatul porumbului ar fi trebuit să aș
tepte luna mai. Este știut că în 
agricultură trebuie să se. lucreze 
încă în condițiile pe care le oferă 
natura. Se pare că de acest aspect 
nu se ține seama. Situații asemănă
toare se întîlnesc și la alte coopera
tive ca Brebu, Apadia și Domașnea.

Deși condițiile climatica au fost

Veneam dinspre Sla
tina, încoa spre Rm. 
Vîlcea. La intrarea în 
comuna Grădinari, 
mi-a ieșit în fața ma
șinii, din șanț, un cîrd 
de curci. Am pus frî- 
na de picior, frina de 
mină, frîna de motor. 
Degeaba. Păcatul l-am 
făcut. Fie-mi iertat — 
am omorît o curcă. 
De cînd sînt șofer, nu 
părăsesc niciodată lo
cul „crimei". Am 
coborît și m-am în
dreptat spre grupul 
de săteni care stăteau 
la poartă și fuseseră 
martori oculari. M-am 
adresat lor :

— Cui plătesc aceas
tă curcă pe care am 
„terminat-o "?.

— Urcă-te în mașină 
și pleacă! Pleacă re
pede — m-au îndru
mat ei.

— De ce să plec 7 
Am omorît o curcă. 
Pe proprietar l-a cos
tat niște bani. Tre
buie să plătesc...

— Dacă vrei să ai 
niște dureri de cap, 
treaba dumitale, te 
interesează... Curcile 
au ieșit de la liceul 
agricol, ăla de colo, 
de peste drum. Noi 
însă te sfătuim, ome
nește, să-ți vezi de 
drum. O să intri în- 
tr-o încurcătură...

Cum însă din naș
tere îmi plac încurcă
turile, am tras mași
na mai pe dreapta și 
am intrat în cancela
ria liceului agricol.

— Dumneavoastră 
cântați 7 m-a 
o voce.
directorul li-

delete, ca să înțeleg, 
care este situația qici? 
De ce aveți doif'.di- 
rectori ? *

— Eu pînă acum am 
vorbit românește. Li
ceul ăsta este anexa 
liceului din Drăgă
șani. Profesorii din 
Drăgășani predau aici, 
că-i mai aproape...

— Asta am înțeles. 
Dar ce. mai caută un 
director din partea 
județului Olt ?

Interlocutorul meu, 
deși eram singuri, 
mi-a spus la ureche.

— Tovarășe, situa
ția e mult mai com
plicată decît...

— Cît de complica
tă ? Hai s-o descom- 
plicăm, i-am șoptit ți 
eu, tot la ureche.

— La liceul agricol 
din Drăgășani a fost 
pînă prin martie di
rector Emil Iacob. Fo
rurile județene, ana- 
lizînd activitatea lui, 
au găsit de cuviință 
să-l desărcineze din 
această funcției)

— De ce ?
— Chefuri la „vila" 

din Zăvideni cu „or
gane de control", cu... 
Ba. a acceptat să 
se facă o revizie

pe cine 
întrebat

— Pe 
ceului.

— Pe
Cel care conduce 
partea județului 
ori pe cel care con
duce din partea jude
țului Vîlcea 7

— Nu prea înțeleg. 
Sîntem în județul Olt? 
Nu!

— La „granița" ju
dețului Olt. Liceul 
însă... nu e liceu.

— Dar ce e 7
— O anexă a liceu

lui agricol din Dră
gășani. Deci, aparține 
de Vîlcea.

— De unde vin pro
fesorii care predau 
la această anexă ? De 
la Slatina ori din 
Drăgășani?

— De la liceul d- 
gricol din Drăgășani, 
de la 8 kilometri. Sla
tina e la 40 kilometri. 
E mai greu să vină 
profesorii de acolo.

De 
mi-am 
drum ? 
lăsat curca moartă pe 
asfalt ? Chiar 
o încurcătură 
închipuiam să

— Omule, 
explică-mi, dar Pe în-

i 
a 

gestiunii, de la centru, 
de către un revizor...

— Revizii trebuie 
făcute.

— Și noi știm asta. 
Dar revizorul a venit 
în revizie cu soacra, 
cu socrul, cu copiii, 
care au luat masa și 
au fost cazați la casa 
de oaspeți a liceului. 
Așa că vă închipuiți 
ce revizie poate să 
facă un revizor care 
vine cu neamurile la 
„chiolhan".

Paranteză: numele 
revizorului, noi, la o 
adică, îl cunoaștem. 
Nu-l dăm ,.dintr-un 
simplu motiv : vrem 
să aflăm ddcă-l știu 
și cei care trebuie să-l 
știe. S-a închis pa
ranteza.

— Deci, organele 
locale au luat atitu
dine față de incorec
titudinea fostului di
rector. Și ?

— Haideți să stăm 
de vorbă 
rou.

— Cu 
(Ne-am 
birou). Deci, liceul a-

parține Drăgășanilor. 
Acest liceu trimite 
profesori aici.

— Exact. Dar a- 
ceastă anexă, nu ui
tați, e pe teritoriul 
județului Olt.

— Dar e anexa...
— Fiind pe teritorii

le județului Olt, Sla
tina si-a trimis si 
un director aici.

— Ce să facă ?
— Noi acum ne 

flăm în cabinetul
rectorului de la Olt.

— Dar, deocamdată, 
Oltul n-are nici o le
gătură cu această a- 
nexă, în afară de fap
tul că e pe teritoriul 
lui! Cine-i director 
din partea Oltului 7

— Emil Iacob.
Frecați-vă tîmple- 

le, că și eu mi le-am 
frecat. Să luăm o 
mică pauză și să con
tinuăm... Hai să con
tinuăm : deci, Emil
Iacob este scos ca ne
corespunzător de la 
conducerea liceului 
din Drăgășani și apoi 
este numit C 
peste anexa 
din Drăgășani. 
dacă nu l-au 
profesorii de la 
cea, îi vrea el, 
tîndu-se la Olt.

— Dar cum s-a 
tat la Olt tot ca di- ' 
rector cînd în Vîlcea 
a făcut ce-a făcut ?

— Asta trebuie să 
știe numai Consiliul 
Superior al Agricultu
rii/ că de acolo a ve
nit ordinul nr. 104 098, 
dosar 40.

— Mă rog, iubite 
tovarășe, problema 
asta va fi rezolvată 
de foruri mai înalte 
decît mine. Eu am 
numai unu șaptezeci 
și opt. Dar ce fac eu?

— Ce faci. dumnea
ta — cu ce?

— Cu curca aia. A 
cui este ? Am omo- 
rît-o.

— Cîrdul ăsta dsț 
curci e aici de pe 
vremea cînd era di
rector 
partea 
Acum, 
rector

— Totuși, cui 
tesc 
plec, pînă nu mă a- 
chit de datorie.

— Curcile nu sînt 
înregistrate nicăieri, 

'•n^aw^ștăpîn. Deocam- 
■ dată nu, aparțin nici 
de V.îlcea, nici de 
Olt.

— Atunci 7
— Poate de cineva 

din Consiliul Superior 
al Agriculturii.

— Cineva din C.S.A. 
să crească curci la 
Grădinari ? Poate ca 
material didactic !...

Dacă-i așa, vă rog 
să mi se impute 
curca. Aștept nota de* 
plată la același post 
restant pe care-l știți.

director 
liceului

Deci, 
vrut 
Vîl- 
mu-

lacob Emil din 
Drăgășanilor. 

de cînd e dl- 
de Slatina...

plă- 
curca ? Eu nu

LISTA DE ClȘTIGURI
la depunerile pe libretele de economii 

cu cîștiguri în materiale 
de construcție 

TRAGEREA LA SORȚI 
PE TRIMESTRUL 1/1969

nefavorabile, în județul Neamț se 
puteau semăna suprafețe mai mari. 
In timp ce 13 cooperative agricole 
au terminat de semănat floarea-soa- 
relui, alte 20, între care cele din co
munele Ștefan cel Mare, Războieni, 
Davideni, Roznov, nici măcar nu au 
început. Ca atare, pe județ nu s-a 
realizat decît 44,5 la sută 
prafața planificată. Aceeași 
este și la sfecla de zahăr.
ce la Țibucani și Rediu au 
sămînțate toate suprafețele 
cate, la Goșmani,. Rosnov și Moldo
veni lucrarea se amînă de la 
la alta. De asemenea, la Secueni s-au 
însămînțat 
cu sfeclă 
Moldoveni,
celeași condiții, nu s-a realizat nici 
un hectar din 420 ha planificate. In 
unele unități, avansul cîștigat în 
schimbul de noapte se pierde ziua, 
datorită organizării defectuoase a 
muncii. Un caz tipic l-am întîlnit 
la cooperativa agricolă din Căciu
lești. Noaptea se pregătește terenul 
cu 4 tractoare, iar ziua stau cîte 
2—3 semănători fie că sînt defecte, 
fie că nu au asigurată sămînța ne
cesară. Nici atelajele existente nu 
sînt folosite din plin. Cooperativa a- 
gricolă din comuna Stănița are de 
arat cu atelajele 859 hectare de te
ren. dar pînă acum nu a realizat de
cît 135 ha. Suprafețe mult prea mici 
față de forțele de care dispun au arat 
și cooperativele agricole din Poe- 
nari, Oniceni și Valea Ursului.

Zilele optime în care se poate 
face semănatul porumbului trebuie 
folosite din plin. Timpul s-a îmbu
nătățit, temperatura solului depă
șește, aproape peste tot, 10 grade. 
Sînt condiții favorabile pentru ger
minarea porumbului. Terminînd ur
gent semănatul porumbului, se vor 
obține recolte sporite.

1 0)
’el£ O 0) 
« 2 o § O

Valoarea 
cîștigurilorO qa 2 5

-2
u o >cu

N
um

ă 
cî

ști
gt d> X• U O

pa
rți

al

to
ta

lă

1 2 084 906-135-9 20 000 20 000
1 14 771 937-104-3 15 000
1 4 384 918-328-23 15 000 30 000
1 1 874 906-414-14 10 000
1 7 143 950-219-34 10 000 20 000
1 14 478 920-212-40 5 000
1 13 836 939-206-27 5 000
1 14 391 923-213-28 5 000
1 1 987 932-207-14 5 0001 354 901-219-10 5 0001 12 609 928-372-5 5 0001 12 401 926-212-9 5 0001 14 461 920-212-22 5 0001 2 949 907-251-1 5 0001 9 374 934-73-1 5 0001 2 852 918-210-11 5 0001 515 902-222-34 5 0001 13 521 905-519-10 5 0001 12 051 912-208-12 5 0001 14 718 923-210-44 5 0001 12 655 928-388-2 5 0001 6 478 949-263-2 5 0001 5 163 916-350-10 5 0001 13 887 939-215-4 5 0001 12 720 952-219-7 5 0001 1 788 932-228-10 5 000
1 5 906 917-217-22 5 000 110 000

27 TOTAL : 1 1 180 000
Titularii libretelor de economii cîș- 

tigătoare se vor prezenta, în termen 
de cel mult 60 de zile de Ia data tra
gerii, la filiala _ C.E.C. înscrisă în li
bret pentru ridicarea adeverinței ne
cesare la procurarea materialelor de 
construcție.

Materialele de construcție pot fi 
procurate în termen de 10 zile de la 
eliberarea adeverinței, de la oricare 
depozit* de materiale de construcție 
aparținînd unităților comerciale sau 
ale cooperației de consum.

Administrația asigurărilor 
de stat anunță că tragerea de 
amortizare pe luna aprilie 1969 
a asigurărilor mixte de viață 
are loc la București, în ziua de 
30 aprilie.

Pentru a participa la tra
gere, este necesar ca aslgu- 
rații să-și achite la termen ra
tele de primă.

>■
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L, 1 au 
lei

1. Siderurgiștiî 
gălățeni fac

re
marcabile.
Le uram spor 
la muncă!

2. De n-ar fi pro
misiunile...

3. Un reviriment, 
dar prea timid

4. Petele „Poli- 
colorului“ au 
totuși un anti-

9

dot
5. Cînd ministe

rul nu știe de-
9

cit o mișcare:
9

„rocada direc
torilor"

O primă discuție am avut-o cu 
tov. Glieorglie Neațu, secretarul 
comitetului de partid al Combina
tului siderurgic Galati. Știam că în 
acest an, comparativ cu anul trecut, 
colectivul acestei noi .„cetăți" de 
metal a țării trebuie să dea eco
nomiei naționale o producție de 
fontă de 2,3 ori mai mare, de oțel 
— de 2,9 ori, de sleburi — de 2.3 ori 
și cu 28 la sută mai multă tablă 
groasă. Mai știam că în lunile ia
nuarie și februarie, din cauza unor 
defecțiuni în funcționarea fabricii 
de oxigen, s-a înregistrat o rămî
nere în urmă la producția de fontă, 
oțel și laminate.

— In luna martie și, apoi, în 
aprilie, situația îndeplinirii planu
lui s-a schimbat, ne-a spus secre
tarul comitetului de partid. Dina
mica producției medii zilnice este 
concludentă în acest sens. La fa
brica de aglomerare se realizează, 
zilnic, peste 4 000 tone aglomerat, 
la furnal 2 400—2 500 tone, la oțe- 
lărie circa 3 000 tone, iar la lami
norul Slebing în jur de 3 000 tone, 
cu mult peste producția medie zil
nică din primele două luni. Așa se 
explică de ce la finele lunii martie, 
planul la principalele sortimente, 
aferent acestei luni, a fost înde
plinit și depășit, ceea ce a permis 
recuperarea unor restante la pro
ducția de otel și fontă. Asemenea 
rezultate favorabile s-au obținut și 
în primele două decade ale lunii 
aprilie. Mai întîi prin scăderea 
substanțială a orelor de stagnare 
și mers redus în funcționarea unor 
agregate. De pildă, în luna martie, 
la furnalul de 1 700 mc, s-au con
semnat doar 6 ore de mers redus.

— Ne-ar interesa aportul facto- 
rului-om la redresarea producției.

— A fost hotărîtor. Se cerea o 
cunoaștere temeinică a instalații
lor mecanice și electrice de către 
echipele de întreținere și o inter
venție promptă, de maximă eficaci
tate, în depistarea și înlăturarea 
defecțiunilor tehnice. Și rezultatele 
sînt vizibile. Dacă mai înainte, pen
tru descoperirea unor defecțiuni 
erau necesare cîteva ore, în pre
zent sînt suficiente doar cîteva mi
nute. Schimbarea unei guri de 
vînt la furnal, bunăoară, se face 
acum în 10—15 minute, fată de 1—2 
ore cît se consumau în lunile ante
rioare. Furnaliștii și-au însușit mai 
bine procesul tehnologic, asigurînd 
funcționarea fără întrerupere a sis
temului de încărcare, elaborarea 
șarjelor de fontă în mod ritmic, 
conform programului stabilit.

Functionarea normală a fabricii 
de aglomerare și a furnalului, ali
mentarea judicioasă cu oxigen a 
convertizoarelor au permis ca și 
otelăria să lucreze mult mai bine ; 
oamenii de aici elaborînd în anu
mite schimburi chiar 8 șarje. In 
acest fel, pînă la sfîrșitul lunii 
martie s-au recuperat circa 5 000 
tone otel din restantele lunilor an
terioare. Ritmul recuperărilor se 
menține și în luna aprilie. Aș vrea 
să precizez că urmărirea recupe
rării restantelor la producția de 
fontă, otel si laminate se face pe 
baza unei planificări pe luni și de
cade.

— Combinatul este dotat cu teh
nică modernă, de ultimă oră. Utili
zarea ei cu înalt randament presu
pune întreținerea exemplară a a- 
gregatelor și alimentarea continuă 
a acestora cu materii prime, 
asigurat aceste condiții de 
ordin ?

— Recent, dintr-un studiu 
luat de specialiști din combinat s-a 
desprins că sistemul actual de or
ganizare a întreținerii agregatelor 
este deficitar din multe puncte de 
vedere. Ca atare s-a hotărît cen
tralizarea formațiilor de întreține
re. ceea ce va permite o mai bună 
coordonare a acestei activități de 
bază, folosirea rațională a formații
lor de lăcătuși și electricieni și, în 
final, functionarea corespunzătoare 
a agregatelor și utilajelor. S-au 
luat măsuri și în vederea îmbună
tățirii activității depozitului de ma
terii prime, care, de ce să nu o 
spunem, o anumită perioadă de 
timp a fost neglijat, atît de condu
cerea combinatului, cît și de comi
tetul de partid. Nu întîmplător, în 
ultimele două luni s-a făcut o 
aprovizionare mai bună cu mi
nereu, cocs și calcar. Este necesar, 
însă, un sprijin și mai substantial 
din partea Ministerului Industriei 
Metalurgice, pentru ca aprovizio
narea combinatului cu materii pri
me — factor esențial în realizarea 
sarcinilor de plan — să se desfă
șoare în cele mai bune condiții. 
Comitetul de partid urmărește per
manent respectarea disciplinei de 
muncă și tehnologice, mai ales 
în secțiile laminoarelor 
bing și tablă groasă, care

minorul numărul 2, modernizat de 
curînd. Nu vom căuta să mai dez
văluim cauzele. Cert este că lucră
rile de modernizare — care 
costat cîteva zeci de milioane
— nu s-au executat în condiții în
tru totul corespunzătoare atît de 
proiectant, cit și de constructor. Și 
în mod implicit au apărut nume
roase neajunsuri care au afectat, 
bineînțeles, producția.

— La ora actuală, ne spunea in
ginerul șef al uzinei, tov. Marian 
Stănescu, s-a reușit să se aducă pe 
linia de plutire funcționarea aces
tui laminor. De la începutul aces
tui an, producția laminorului 2 a 
crescut continuu. Tn 15 zile din 
luna aprilie s-a realizat o produc
ție dublă față de cea obținută în 
toată luna ianuarie. Acum se lu
crează zilnic la nivelul planului.

Redresarea nu a venit de la sine. 
Pentru a se remedia defecțiunile 
mecanice și electrice și a se înlă
tura neregulile organizatorice sau 
abaterile de la disciplină a fost 
nevoie de o muncă serioasă și per
severentă. S-a întocmit un minu
țios plan de măsuri care au fost 
aplicate în ultimele 2—3 săptămîni. 
Au fost stabilite sarcini concrete 
și urgente fiecărui serviciu func
țional. Zilnic se tin ședințe opera
tive, în care se stabilește „planul 
de bătaie" pentru ziua următoare, 
astfel ca producția să nu fie cu 
nimic afectată. Așa cum s-a văzut, 
roadele acestor intervenții energice 
au apărut imediat.

De ce. totuși, conducerea uzinei 
„Laminorul" se situează încă pe 
poziția minimei rezistențe 7 între
barea ne-a fost sugerată de grafi
cul de recuperare a restantelor din 
trimestrul I, care s-au ridicat și se 
mențin la 5 000 tone laminate. Co
mitetul de direcție de aici și-a pro
pus să recupereze această însem
nată rămînere în urmă, tocmai în 
trimestrul IV. Nu am putut să 
aflăm ce criterii s-au avut în ve
dere cînd s-a elaborat această
lonare, după cum nu știm nici cine 
va umple acest „gol" de 5 000 tone 
laminate necesare economiei 
tlonale și cine i-a dat credit între
prinderii să amîne lichidarea res
tanței amintite.

Calculele ce ne-au fost prezen
tate arată că pentru a recupera 
toate rămînerile în urmă, în tri
mestrul IV, uzina „Laminorul" ar 
trebui să obțină o depășire a pla
nului la producția fizică de circa 
11 la sută și la producția globală 
de 13 la sută. Amintim, însă, că, 
în același timp, uzina și-a luat un 
angajament de a depăși planul a- 
nual cu 8 milioane lei, prin reali
zarea în mod suplimentar a 1 000 
tone laminate. Care este suportul 
acestor calcule ? Ori adevăratele 
posibilități ale uzinei au fost supra
estimate, ori rezervele interne — 
practic inepuizabile — sînt nefolo
site la ora actuală. In realitate, se 
pare că „mișcarea" făcută are un 
alt scop : „să fim lăsați în pace în 
trimestrele II și III. iar la sfîrșitul 
anului o să vedem ce vom face..." 
Și aceasta. în timp ce numeroase 
posibilități interne, de recuperare 
a restantelor în lunile imediat ur
mătoare, rămîn nevalorificate. Cît 
de mari sînt ele o dovedesc rezul
tatele înregistrate în prima, jumă
tate a lunii aprilie, cînd s-a dat 
peste plan o cantitate de aproape 
100 tone laminate. Soluția recupe
rării atît de întîrziate a restante
lor nu ni se pare deloc rezonabilă 
pentru o uzină cu bune tradiții 
cum este „Laminorul" Brăila 
credem că se va reveni asupra

cum trebuie nici disciplina tehno
logică. In aceste condiții, în loc 
să recuperăm, nu realizăm în con
tinuare o producție însemnată.

Iar tov. Nicolae Coadă, secreta
rul comitetului de partid, a adău
gat : „In trimestrul I s-au pus la 
punct o serie de utilaje. Corpul de 
personal tehnic a fost simțitor în
tărit. In luna aprilie poate vom 
realiza planul valoric. La unele 
sortimente de bază, cum este ce
lofibra, restantele cresc".

Din părerile interlocutorilor am 
desprins un anumit grad de incer
titudine și aproximație ce caracte
rizează activitatea ■ combinatului a- 
cum, cînd problema lichidării res
tantelor se pune cu atîta acuitate. 
Intr-un asemenea climat, este greu 
de presupus că mlădițele succesu
lui, ușoara înviorare a „pulsului" 
producției se vor consolida cît mai 
repede. După cum ni s-a spus. 
Ministerul Industriei Chimice a 
dat tot sprijinul acestui combinat. 
Ce mai e de făcut ? Conducerea 
ministerului și organele locale de 
partid trebuie să elucideze odată 
„cazul C.F.A. — Brăila". Nu mai 
poate fl tolerată la infinit această 
nesiguranță în realizarea integrală 
a planului. A devenit absolut nece
sar să se stabilească clar adevăra
tul potențial productiv al acestui 
important combinat și să se ia mă
suri și mai energice pentru ca el 
să fie utilizat cu randament ma
xim. Important este ca orice ten
dință pozitivă, orice succes — cît 
de neînsemnate ar apare la prima 
vedere — să nu fie sufocate, ci con
tinuu dezvoltate spre a se asigura, 
în scurt timp, revirimentul așteptat. 
Acesta este obiectivul nr. 1 al ac
tivității comitetului de direcție și a 
organizației de partid din combi
natul brăilean.

eșa-

S-au 
prim

efec-

Sle- 
__ „ T_ ____ _____ _ nu 
obțin încă rezultate mulțumitoare. 
In mod deosebit, accentul se pune 
pe îmbunătățirea funcționării ce
lor două laminoare, pentru ca și 
aici să se intensifice ritmul recu
perării rămînerilor în urmă.

— Cum se conturează respecta
rea termenelor de punere în func
țiune a obiectivelor aflate în con
strucție, dacă ținem seama că pro
ducția noilor capacități ocupă un 
loc bine precizat în 
echilibrat al planului ?

— In acest domeniu, 
ordine este : scurtarea ------------
de dare în exploatare a noilor ca
pacități de producție 1 Mă refer, 
în primul rînd, la punerea în func
țiune cu 60 de zile mai devreme 
a celui de-al doilea furnal de 1 700 
mc, cu 45 de zile a celui de-al 
treilea convertizor de otel, la mări
rea capacității de încălzire a lin- 
gourilor la laminorul Slebing și Ia 
etapa a doua a laminorului de ta
blă groasă. Cuntorul nr. 8, cu două 
celule, de la Slebing a fost dat în 
exploatare cu circa două luni îna
inte de termen și, recent, cuptorul 
cu propulsie nr. 3 de la laminorul 
le tablă groasă, convertizorul nr. 

3. Au crescut în felul acesta capaci
tatea combinatului de a produce 
cantități sporite de oțel și lami
nate, precum și posibilitățile colec
tivului nostru de a recupera mai 
grabnic restanțele, de a intra ne- 
întîrziat în ritmul normal de reali
zare a planului și a angajamentelor.

dispozitivul

cuvîntul de 
termenelor

na-

3

și 
el.

fi-Am mers șl la Combinatul de 
bre artificiale din Brăila. Nu cre
dem că mai e nevoie de o prezen
tare specială a acestei unități. Pre
cizăm doar că circa 70 la sută din 
necesarul de celofibră al econo
miei naționale trebuie asigurat de 
combinatul brăilean. Ca atare, ne 
vom referi la stadiul îndeplinirii 
planului. Trimestrul I s-a încheiat 
cu o nerealizare de 10 milioane lei 
la producția globală. Tn decada I 
din luna aprilie s-a recuperat o 
producție de valoare cu totul neîn
semnată : 25 000 lei. Perspectiva ? 
Gratie forului de resort — preve
derile inițiale ale planului anual 
fiind diminuate cu 28 milioane lei 
— se pare că în trimestrul II sar
cinile „ajustate" vor fi realizate, 
în aceste condiții, la producția de 
celofibră, care cuprinde peste 50 
la sută din volumul fabricației, res
tantele în loc să scadă, cresc. După 
20 zile din aprilie, la cele 1 400 tone 
celofibră restante din trimestrul I 
s-au mai adăugat alte 400 tone. 
Unele restante fată de plan au 
apărut și la celofan (2 tone) și re
țele cord (15 tone). Cum privesc 
această situație factorii de răspun
dere din combinat ? 
Antonescu, director 
relatat :

— Am fost ajutați
în ultima vreme de către minister. 
Cred că ni s-a dat tot ce se pu
tea da. S-au adus cercetători și 
proiectanți, s-au trimis echipe 
complexe de întreținere și repara
ții din alte unități din sector, s-au 
verificat toate utilajele, unul după 
altul (operațiunea este în curs de 
desfășurare) și se caută punerea 
lor în perfectă stare de funcționare. 
Din păcate, în privința recuperă
rilor nu pot să spun multe lu
cruri. Ca să lichidăm restantele la 
celofibră din trimestrul I ar trebui 
să dăm o producție cu 30 la sută 
mai mare decît capacitatea proiec
tată. Or, noi abia acum ne punem 
problema atingerii capacității pre
văzute în proiect, și credem că 
în luna mai vom reuși.

Tov. Ion Scăraru, contabilul șef 
al combinatului, a fost mai sceptic :

— Se repară unele mașini și ins
talații și se defectează altele. Zil
nic, surprizele nu ne părăsesc. 
Cred că ministerul ne-a ajutat cu 
tot ce s-a putut. Avem însă multe 
deficiente interne de înlăturat. La 
multe locuri de muncă lucrează 
muncitori cu o calificare scăzută. 
Un sfert din operatori au o ve
chime de 4—6 luni și nu au prea 
multă experiență. Nu se respectă

Tot din industria chimică face 
parte și „Policolor" din București 
— principal furnizor de lacuri și 
cerneluri. Aici investigațiile noas
tre s-au desfășurat în două mo
mente distinctive. Primul, la 31 
martie, cînd situația îndeplinirii 
planului prezenta acute rămîneri 
în urmă. Un minus de 14,3 milioane 
lei la producția globală și marfă, 
și de 25,4 milioane lei la producția 
marfă vîndută și încasată. Producti
vitatea muncii s-a situat sub pre
vederi cu 14,7 la sută, iar restanta 
de 12 milioane lei cîntărea greu 
în „balanța" beneficiilor. Al doilea 
moment a fost 22 aprilie.

— Restanțele erau să fie mai 
mari, ne-a relatat tov. Șerban Mi- 
hăilescu, șeful serviciului plan al 
uzinei. Se contura o nerealizare 
de circa 22,3 milioane Iei la produc
ția globală și marfă. Dacă nu s-a 
ajuns la această cifră, aceasta se 
datorează intervenției factorilor de 
răspundere ai uzinei care au de
vansat livrarea unor sortimente ce 
trebuiau realizate în trimestrul II, 
ceea ce a 
minerii în 
oane lei.

Care era 
nului și lichidării restantelor la 22 
aprilie ? (la sarcinile pe luna în 
curs s-au adăugat și 4 milioane lei 
din producția care trebuie recu
perată). Pe ansamblul uzinei, pla
nul era îndeplinit în proporție de 
circa 75 la sută, iar pe sortimente : 
71,1 la sută la producția de lacuri 
și vopsele, și 80,6 
luri. La producția 
încasată, pe două 
lie, procentul se 
sută și, cumulat 
la circa 75 la sută.

Am desprins din discuția 
Șt. Navrea, directorul uzinei, anu
mite cauze „obiective" care au avut 
o influentă negativă asupra rea
lizării planului : necontractarea 
unei părți din producția prevăzută 
să fie livrată la export, lipsa unor 
materii prime de bază din tară sau 
din import și a forței de muncă cu 
pregătirea necesară. Directorul u- 
zinei a ținut însă să precizeze :

— Au acționat și unele cauze su
biective, unele neajunsuri de ordin 
tehnic și organizatoric, printre care 
indisciplina la locurile de muncă, 
deficientele în urmărirea zilnică 
de către maiștri si șefi de echipă 
a îndeplinirii sarcinilor.

Dacă avem în vedere rezultatele 
obținute în această lună, observăm 
că probele redresării sînt vizibile, 
ceea ce reflectă hotărîrea fermă a 
colectivului uzinei de a depăși sta
rea critică temporară. Tn 
cu documentele în față, 
lizat profund evoluția 
Măsurile stabilite în

permis diminuarea ră- 
urmă cu circa 8 mili-

stadiul îndeplinirii pla-

la sută la cerne- 
marfă vîndută și 
decade din apri- 
ridica la 
pe cele
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4 luni.
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2.
Galați, am continuat inves- 
la uzinele „Laminorul" din 
— o altă unitate fur- 
de metal, unde în primele

De la 
tigațiile 
Brăila 
nizoare
luni s-au înregistrat restante în în
deplinirea planului. Se pare că aici 
toate necazurile Ie-a provocat la-

recuperării restanțelor din trl- 
mestul I s-au aplicat, deși nu 
toate la termenele stabilite. Ne-a 
reținut atenția ședința comună, 
ținută de factorii de răspun
dere ai uzinei cu reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Exte
rior, ședință consacrată soluționării 
tuturor problemelor de import-ex
port ce se pun în fata întreprin
derii bucureștene.

— Rezultatele sînt promițătoare, 
ne spunea directorul uzinei. Pentru 
livrarea la export a 500 tone grun
duri și emailuri contractul este 
perfectat. Se află în curs de desfă
șurare acțiunea de contractare a 
celor 1 000 tone emailuri perclor- 
vinilice și, ca urmare, vom avea 
asigurată livrarea |' 
beneficiarii de peste

Și așa, cu planul 
fată, am văzut că șl 
au fost soluționate, 
și fiecare capitol din acest plan se 
referă la laturi de bază ale îmbu
nătățirii activității uzinei. Ori la 
procurarea din import sau intern 
a unor materii prime și materiale, 
sau la perfecționarea programării 
și urmăririi producției pe secții, a- 
teliere și echipe, ori la reorganiza
rea regimului de lucru la secția 
rășini sintetice, prin trecerea la 
trei schimburi (adică la lucrul în 
„foc continuu"), sau la completa
rea necesarului forței de muncă și 
ridicarea gradului ei de pregătire 
profesională, la întărirea răspun
derii față de realizarea sarcinilor.

Am căutat, în discuția cu direc
torul uzinei, cu inginerul șef Nico
lae Iordăchescu, cu unii maiștri și 
șefi de echipă, cu locțiitorul secre
tarului comitetului de partid, Ro- 
dica Moldovan, și cu inginerul șef 
adjunct cu problemele de investltii- 
dezvoltare, Gheorghe Cavaropol, 
să abordăm următoarea problemă, 
în viața unui colectiv de întreprin
dere pot apare la un moment dat, 
anumite greutăți. Au înțeles specia
liștii uzinei necesitatea de a se 
concentra asupra înlăturării ne
ajunsurilor, au coborît ei în secții, 
în mijlocul muncitorilor, le-au a- 
cordat acea asistentă tehnică atît 
de necesară în asemenea momente, 
și-au confundat ei — cum se ex
prima cineva — propria viată cu 
viata tumultuoasă a întreprinderii ?

— Ar fi prea simplist să răspund, 
lapidar, că da — ne-a spus tov. 
Rodica Moldovan. Specialiștii uzi
nei, cadrele cu munci de răspun
dere au făcut un lucru cu totul 
deosebit. Au luat pe umerii lor în
tregul mecanism al producției, toate 
locurile de muncă, toate secțiile. 
C.T.C.-iștii și cei de la cercetare, 
cadrele de la tehnic sau producție, 
din compartimentul de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
ingineri șefi, directorul nu au pă
răsit uzina pînă nu au pus la 
punct problemele ridicate de pro
ducție. Și aceasta, zi de zi, seară 
de seară...

Desigur, sistemul de lucru amin
tit nu va fi permanentizat. Comi
tetul de direcție al uzinei, organi
zația de partid urmăresc să întă
rească spiritul de răspundere al 
maiștrilor și șefilor de echipă, al 
tehnologilor de schimb pentru 
soarta realizării planului. Măsura 
de a plasa tot corpul de specialiști 
ai uzinei în miezul producției a 
fost salutară, totuși. Dublată de în- 
trecerea care a început de cîtva 
timp între secțiile uzinei — la che
marea organizației de partid nr. 3 
de la cerneluri — această 
ventie este de bun augur.

— Forurile centrale de 
ne-au admis ca restantele să 
cunerate pînă la sfîrșitul anului, 
adăuga directorul uzinei. Sînt posi
bilități reale ca ele să fie recupe
rate cu un semestru mai devreme, 
adică chiar în trimestrul II. Con
tăm pe realizarea planului la pro
ducția marfă, vîndută și încasată, 
în luna aprilie. în 
130 la sută.

Ar 
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tului 
Brăila 
tatea 
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construcții Tg. Jiu primul 
mestru al anului s-a încheiat 
cu mari restante la producție : 
50 000 tone ciment, 16 000 tone 
var și 61 km tuburi. Ing. Constan
tin Hristu, actualul director al com
plexului (este numai 
fiindcă în ultimul

tofi indica-

care 
centrul activității 
de întreprinderi, 

dispunem se des-

Îndeplinirea ritmică. Ia 
torii, a planului de stat pe acest an 
constituie sarcina primordială 
trebuie să stea în 
tuturor colectivelor 
Din datele de care
prinde — ca o caracteristică generală 
— că marea majoritate a unităților 
industriale au obținut pînă acum re
alizări importante. După cum rezultă 
și din ancheta noastră, perioada care 
a trecut din luna aprilie a marcat — 
în diferite unități unde în primele 
luni ale anului s-au înregistrat anu
mite rămîneri în urmă — o evidentă 
revenire la cadența normală a înde
plinirii planului. Din păcate, însă, în 
unele din întreprinderile industriale 
analizate, ritmul lichidării restanțe
lor este încă încet, nu se ridică la 
nivelul posibilităților șl rezervelor e- 
xistente. Cu totul de neînțeles este 
că, în unele dintre ele, momentul re
cuperării rămînerilor în urmă a fost 
amînat spre sfîrșitul acestui an. Ce
rințele economiei naționale Impun 
ca, o dată cu îndeplinirea întocmai a 
planului pe trimestrul II, să fie lichi
date cît mai grabnic restanțele. Pro
dusele pe care le fabrică aceste în-

an
de o lună, 
s-au schim-

bat aici trei directori), a«-t spui-o 
deschis : „In primul rînd, rămîne- 
rea în urmă se datorește dificultă
ților care au apărut la secțiile 
transporturi șl concasoare. Dacă 
intrăm mai în amănunt, apar și 
alte cauze care se înlănțuie și au 
partea lor de contribuție la ne- 
îndeplinirea integrală a sarcinilor 
stabilite".

Dificultățile șl cauzele la care ie 
referea noul director al complexu
lui nu au apărut peste noapte. 
Am putea să afirmăm că ele sînt așa 
de vechi, îneît au intrat în tradiție. 
Cu aproape un an în urmă, fostul 
director, care pe atunci era tot 
„nou" în această funcție, ne po
vestea despre aceleași „dificultăți". 
Care sînt acestea ? Piatra calea» 
roasă are un grad mare de umi
ditate și, din această cauză, se pro
duc multe întreruperi în procesul 
de producție. Alte neajunsuri au 
fost generate de insuficiența mij
loacelor de transport. Este adevă
rat că piatra calcaroasă din ca
rieră are un conținut mare de ar
gilă și, pe timpul iernii, în pro
cesul prelucrării înfundă concasoa- 
rele. Dar această defecțiune este 
cunoscută de mult de conducerea 
întreprinderii și a Ministerului In
dustriei Construcțiilor. Numai că 
se tergiversează luarea unor mă
suri hotărîte pentru a fi înlăturată. 
Iată ce ne-a relatat în legătură cu 
aceasta tov ing. Ion Licu, secretar 
al Comitetului județean Gorj al 
P.C.R. :

— în ultima vreme, lună de lună 
s-au ținut ședințe de comandament, 
la care au participat, pe lîngă re
prezentanții complexului, un mi
nistru adjunct de la Ministerul In
dustriei Construcțiilor, un director 
general și alte cadre cu munci de 
răspundere din minister. Cu toate 
acestea, rezolvarea problemelor a 
fost amînată de la o lună la alta.

Unele deficiențe puteau fi 
înlăturate dacă se întreprin- 
deau acțiuni energice pentru or
ganizarea transportului pietrei de 
calcar din carieră la întreprindere. 
Către sfîrșitul anului trecut, cu 
eforturi suplimentare financiare, 
complexul a fost dotat cu un nu
măr sporit de autobasculante grele, 
care să asigure transportul calca
rului. Dacă această dotare ar fi 
fost însoțită șl de 
buna organizare a 
muncii, situația nu 
diul critic actual, 
treprinderii avea _ ,
facă pregătiri pentru perioada de 
iarnă, să creeze stocuri de ma
terie primă în hală și în silozuri, 
ceea ce nu ar mai fl Impietat asu
pra mersului producției. Or, aceste 
pregătiri nu s-a făcut. In apropie
rea complexului au existat, niște 
depozite intermediare, în care se 
aflau însemnate cantități de piatră 
calcaroasă. Materia primă nu a 
putut fi folosită, însă, datorită fap
tului că utilajele de încărcare au 
intrat în reparații tocmai în a- 
ceastă perioadă, cînd era cel mal 
mult nevoie de ele. Așa stabilise 
conducerea complexului.

In fine, la sfîrșitul lunii martie 
a.c., conducerea întreprinderii, 
comun acord cu ministerul și 
misia economică a comitetului 
detean de partid, a întocmit un 
plan de recuperare a restantelor, 
pînă la sfîrșitul anului. Efectul ? în 
perioada 3—16 aprilie a.c. s-a rea
lizat o producție medie zilnică de 
5 290 tone ciment, cu 30 tone mai 
mult decît este prevăzut în grafi
cul de atingere a parametrilor pro
iectați, care trebuie îndepliniți în 
trimeștr.ul 1.1970.

în schimb, la fabrica de var con
tinuă să se înregistreze producții 
scăzute. Pe 17 zile din luna aprilie 
s-a consemnat o nerealizare de 
plan de 3 390 tone. Și de ce? Tot 
din cauza unor deficiente de natură 
tehnico-organizatorică.

Am studiat planul de recuperare 
a restantelor. De la bun început, 
noua conducere a prevăzut că anul 
acesta se va încheia cu o restanță 
de 20 800 tone ciment, 15 800 tone 
var și 61 km tuburi. Ing. Constan
tin Hristu, directorul complexu
lui, susține că, în urma analizelor 
făcute, în condițiile actuale nu 
există posibilități pentru recupera
rea restantelor în întregime. Pe c» 
se întemeiază aceste păreri fata
liste ? Cred oare tovarășii de aici 
că s-au epuizat rezervele interne 
ale producției ? Chiar și în aceste 
zile, cînd s-au înregistrat producții 
mari, s-au manifestat numeroase 
cazuri de absențe nemotivate — 
îndeosebi la serviciul transporturi 
— întîrzieri de la lucru și alte 
încălcări ale disciplinei în muncă. 
Sînt încă mașini care stau datorită 
faptului că nu se iau măsuri de 
aprovizionare cu piese de schimb. 
Există, deci, reale posibilități pen
tru redresarea producției. Și totuși, 
factorii de răspundere de aici a- 
preciază că restanțele nu pot fi li
chidate, restanțe la ciment, var și 
tuburi — materiale strict necesare 
șantierelor de construcții.

măsuri privind 
producției și a 
ajungea în sta- 
Conducerea în- 

obligațis să

de 
co- 
ju-

treprinderi sînt absolut necesare atît 
pentru consumul intern, cît și Ia ex
port ; ca atare, orice spor de produc
ție la sortimentele prevăzute în pla
nul acestor unități este în folosul e- 
conomiei naționale. Nu cu justificări 
se satisfac cerințele, nu prin tergiver
sarea aplicării măsurilor se poate di
namiza ritmul producției, ai recupe
rării restanțelor. De aceea, este im
perios necesar ca organizațiile de 
partid să mobilizeze în continuare 
colectivele din aceste întreprinderi, 
în vederea îndeplinirii planului, să 
determine comitetele de direcție să 
traducă în viață pas cu pas toate 
măsurile menite să impulsioneze li
chidarea rămînerilor în urmă. Nici un 
efort nu trebuie precupețit ca și aceste 
întreprinderi să-și alinieze cît mal 
repede cu putință pasul cu mersul ge
neral avîntat al industriei noastre, 
pentru ca în întîmpinarea celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei să 
înregistreze un bilanț de rezultate 
cit mai importante în îndeplinirea ri
guroasă a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor în anul economic 
1969.

V $ î î
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Anchetă realizată de Petre NEDELCU, 
Viorel SALAGEAN, Nistor ȚU1CU
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DE MUNCITORI PENTRU ȘANTIERE?
Unul din imperativele fundamenta

le care stau în fața școlilor profe
sionale — ca de altfel a întregului 
nostru învățămînt — este acela de 
a răspunde prin structura și con- 

I ținutul lor cerințelor practicii, nevoi
lor actuale și de perspectivă ale di
feritelor sectoare ale economiei na
ționale. Acest imperativ a fost amplu 
dezbătut la Conferința națională a 
cadrelor didactice, subliniindu-se în- 

■ datoririle ce revin forurilor de în
vățămînt pentru dezvoltarea cu pre
cădere a învățămîntului profesional 
și tehnic, în pas cu ritmul rapid de 
dezvoltare a economiei, cu cele mai 
noi cuceriri ale tehnicii contempo
rane.

în ce măsură răspund acestui im- 
care 
con-

tică a elevilor și să elaboreze o nouă 
structură, mai chibzuită, a anului de 
învățămînt din școlile de construcții, 
care să concorde cu nevoile șantie
relor.

Din discuție au mal reieșit și alte 
propuneri. Ing. Gheorghe loniță, di
rectorul Grupului școlar de construc
ții nr. 2 (Șoseaua Chitilei) din 
București, propune Ministerului în- 
vățămîntului să studieze posibilitatea 
ca elevii din anii II și III să facă, 
prin rotație, o lună de zile practică 
pe șantiere, în timpul verii, după în
cheierea anului de învățămînt. Tot 
astfel, prof. Ionică Pasat, director 
adjunct la Grupul școlar nr. 1 de

cu șantierul, la început de școală, 
i-ar clarifica pe mulți dintre elevi 
asupra tainelor meseriei. în prezent, 
elevii din primul an fac o zi școală 
și una practică (de regulă, în ate
lierul școlii — n.n.) și n-au nici 
timpul, nici cadrul prielnic să cunoas
că frumusețea, importanța, cît și di
ficultățile ...
anul II, 
și cînd 
muncește, 
stată că nu le place meseria, că n-au 
știut ce au ales, iar după absolvire 
nu muncesc cu tragere de inimă sau 
pur și simplu pleacă în alt sector de 
activitate. Ar fi de dorit, cred, ca

perativ școlile profesionale 
pregătesc muncitori pentru 
strucții ? Un colocviu cu profesori 
din școlile amintite și cu specia
liști în construcții a reliefat inad
vertențe flagrante între specificul 
muncii pe șantierele de construcții și 
modul cum sînt pregătiți elevii în 
școlile profesionale. Dar să concre
tizăm.

Sînt cunoscute vastul program de 
construcții înfăptuit de partidul și 
statul nostru, varietatea și impor
tanța obiectivelor economice și so- 
cial-culturale prevăzute a fi realizate 
înanii cincinalului și în perspectivă, 
măsurile concrete adoptate pentru 
încorporarea în acest sector de acti
vitate a unor utilaje și metode mo
derne de lucru. Firesc ar fi fost ca 
unei asemenea științifice și riguroase 
planificări a activității în construc
ții să-i corespundă un plan rațional 
și eficient de pregătire a muncitori
lor calificați, atît sub aspect nume
ric, cît și al profilului și diversității 
meseriilor. In realitate, cifrele de 
școlarizare se fixează, în fiecare an, 
la libera „înțelegere" a instituții
lor și întreprinderilor din ramura 
construcțiilor și școlilor de specialita
te, potrivit unor nevoi imediate, pre
sante și arareori în virtutea aprecie
rii unor cerințe de perspectivă. „Deși 
întreprinderea noastră este una din
tre cele mai mari din țară — ne 
relatează, ing. Ștefan Șerban, direc
tor tehnic al întreprinderii de con
strucții și montaje siderurgice de la 
Galați — ea nu este sprijinită să-și 
stabilească o perspectivă clară în 
domeniul pregătirii viitorilor mun
citori constructori. Una propunem 
noi pentru planul de învăță
mînt al grupului școlar al combi
natului și alta aprobă ministerul de 
resort. Școlile profesionale din cadrul 
Ministerului Industriei Metalurgice 
nu pregătesc pentru șantiere dulgheri, 
fierari-betoniști, zidari. Sînt socotite 
de unii meserii ușoare. Poate că așa 
este. în cazul acesta timpul de șco
larizare ar trebui redus, să zicem, la 
doi ani, nu să se renunțe complet Ia 
pregătirea muncitorilor calificați în 
asemenea meserii. Goana după mun
citori gata pregătiți de alții atrage 
după sine neajunsuri cu profunde 
implicații economice și sociale. 
Forțați de cerințele șantierelor, re
curgem adesea la tot felul de pseudo- 
soluții. Trimitem delegați pe alte șan
tiere, angajăm echipe și brigăzi de 
dulgheri, zidari, fierari-betoniști, e- 
chipe alcătuite din muncitori cu o 
pregătire întîmplătoare. Aceștia pun 
tot felul de condiții, pe care sîntem 
nevoiți să le satisfacem, iar cînd alte 
șantiere le oferă mai mult lasă totul 
baltă și pleacă. Cu totul altfel s-ar 
petrece lucrurile dacă am lucra cu 
muncitori pregătiți de școlile noas
tre, crescuți pe șantierul nostru. De 
menționat că vasta complexitate a 
lucrărilor pe șantierele combinatului 
siderurgic permite o pregătire temei
nică a viitorilor constructori".

Este limpede că o asemenea stare 
de lucruri nedorită trebuie să-și gă
sească o operativă soluționare din 
partea forurilor răspunzătoare. C.S.P., 
Ministerul învățămîntului și minis
terele de resort sînt datoare să sta
bilească un plan judicios privitor la 
necesarul de muncitori calificați (în 
toate meseriile) pentru domeniul 
construcțiilor. Iar în funcție de a- 
ceste cifre și cerințe ferme de șco
larizare să se desfășoare apoi o mai 
largă popularizare a școlilor de con
strucții în rîndul absolvenților școli
lor generale de la orașe și sate, in- 
sistîndu-se asupra aspectului modern 
al multora dintre meseriile „tradi
ționale" din acest sector.

Obiecții pe deplin întemeiate ri
dică întreprinderile de construcții și 
cu privire la modul cum sînt pregă
tiți elevii în școlile profesionale de 
specialitate. în întreaga, țară funcțio
nează numeroase asemenea școli, în 
mare majoritate aparținînd consi
liilor populare județene, în care în
vață zeci de mii de elevi. După cum 
se știe, procesul instructiv-educativ 
cuprinde o parte de instruire teore
tică și o parte — circa 60 la sută din 
timpul de școlarizare — de pregătire 
practică (în anul I, de regulă, în ate
lierele școlii ; în anii II și III direct 
pe șantiere). Normal ar fi ca prezen
ța elevilor practicanți pe șantierele 
de construcții să se facă simțită, să 
aducă o contribuție efectivă la rea
lizarea unor obiective, la asigurarea 
unei calități superioare a lucrărilor. 
Or, ce se întîmplă în realitate ? Toc
mai în perioadele de intensă activi
tate pe șantierele de. construcții (iu- 
nie-octombrie), cînd se simte o lipsă 
acută de forțe calificate, elevii fie că 
sint în vacanță, fie că au programată 
instruire teoretică. Chiar pentru cei 
care se pregătesc prin sistemul uce
niciei la locul de muncă (de regulă, 
zidari), stagiul de instruire teoretică 
a fost fixat tot în lunile de vară. 
Nici măcar pentru miile de absol
venți care termină școala în luna 
iulie nu este prevăzută ca o clauză 
contractuală prezentarea imediată 
(sau eventual după o scurtă perioadă 
de odihnă) la locurile de muncă, 
pentru a fi utili atunci cînd este rit
mul cel mai înalt de lucru pe șantie
rele de construcții. Paradoxal, stînd 
de vorbă cu cadre didactice din con
ducerea unor școli profesionale de 
construcții din București și Cluj, am 
constatat că — în general — situația 
aceasta este acceptată cu seninătate 
și considerată mai mult sau mai pu
țin firească.

Că practica nu este fixată în con
cordanță cu specificul procesului de 
producție reiese chiar și din cerce
tarea sumară a planurilor și progra
melor de învățămînt, mai ales la 
acele meserii pentru care nu există 
„front continuu de lucru" în 
cursul anului. Atunci de ce 
se stabilește o eșalonare mai 
dicioasă a practicii, care să 
respundă cu perioadele optime 
lucru din construcții 7 Ar 
de dorit ca forurile interesate 
să combată cu mai multă fermitate 
tendințele de rutină și comoditate, 
lipsa de răspundere manifestată în 
unele școli față de pregătirea prac-

tot 
nu 
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co- 
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© Inadvertențele programei școlilor profesionale 
de construcții pot fi ușor remediate ® Meseria 
se învăță lucrînd efectiv © Elevii sînt ținuți prea 
mult în sala de clasă și prea puțin pe șantiere 
® Este necesară o coordonare a cursurilor și 
practicii cu perioadele optime de lucru in cons
trucții ® Școala să dea șantierelor meseriași 
pentru toate specialitățile

construcții-montaj (B-dul L. Sălă- 
jan) din București, consideră de 
datoria școlilor să sprijine și să asi
gure condițiile necesare pentru reali
zarea dorinței manifestate de nume
roși elevi ai școlilor de construcții 
de a se angaja în timpul vacanțelor 
să lucreze pe șantiere de construcții.

Desigur, timpul în care se desfă
șoară, durata reprezintă obiective 
principale în organizarea practicii în 
producție a elevilor din școlile pro
fesionale de construcții, ca și din alte 
ramuri de activitate. Criteriul unic de 
apreciere îl constituie însă eficiența, 
modul concret în care practica con
tribuie la însușirea meseriei. Și cum 
meseria se învață lucrînd efectiv, am 
încercat să aflăm cum se desfășoară 
— din acest punct de vedere — prac
tica elevilor din școlile profesionale 
de construcții. Din relatările inter
locutorilor noștri, cît și din discuțiile 
cu elevi de la asemenea școli, reiese 
că sistemul de apropiere a viitorilor 
muncitori de problemele specifice ale 
meseriei alese, de locul de muncă, de 
metodele cu care vor lucra, este 
greoi, că mal mult îndepărtează pe 
elevi de aspectele interesante ale me
seriei decît să-i atașeze de ele. în 
această ordine de idei, tov. Octavian 
Goșca, inginer șef ăl Grupului de 
șantiere nr. 1 din Cluj, împărtășea 
corespondentului județean al ziarului 
nostru o opinie semnificativă : „După 
părerea mea, ar fi necesar ca elevii 
din anul I să facă de la început o 
lună, maximum două, cursuri teore
tice și după aceea să înceapă o 
perioadă mai îndelungată de prac
tică continuă pe șantiere. Contactul

toate acestea să se lămurească de la 
începutul școlarității". La aceasta se 
mai adaugă însă și un alt aspect : în 
unele școli se mai practică încă sis
temul anacronic al repartizării „din 
oficiu" a celor reușiți la concursul 
de admitere — pentru „acoperirea" 
planului de școlarizare — fără a se 
ține seama de preferințele și capaci
tățile celor în cauză.

Dar să vedem ce se întîmplă cu 
elevii odată ajunși la practică pe 
șantierele de construcții. Dorința 
lor — în deplină concordanță cu 
cerințele pedagogice și didactice ale 
însușirii meseriei — este să lucreze 
efectiv, să participe direct la pro
cesul de producție, să aibă satisfac
ția că aduc o contribuție pe măsura 
posibilităților lor la realizarea o- 
biectivelor de lucru ale șantierelor 
respective. Pe alocuri acest dezide
rat se realizează, conducerea șantie
relor sprijinind îndeplinirea pro
gramului de practică impus de pre
gătirea viitorilor muncitori califi
cați. „în unele locuri însă — 
spune ing. Alexandru Vasilescu, 
rector adjunct la Grupul școlar 
construcții nr. 2 din Capitală 
deși în discuțiile preliminarii 
conducerii școlii și a șantierului se 
specifică toate amănuntele colabo
rării, cînd elevii vin la lucru nu se 
bucură de o îndrumare calificată) 
Șefii de echipă, preocupați de pro
blemele curente de muncă, nu le 
asigură elevilor practicanți uneltele 
necesare de lucru, nu-i antrenează 
la o treabă calificată". „In loc să 
lucreze efectiv — semnalează și tov. 
Vasile Nitu de la combinatul side-

rurgic gălățean — elevii doar 
sistă la procesul de producție sau 
sînt puși la tot felul de treburi mă
runte, de corvoadă. Acest neajuns 
este amplificat și de lipsa de su
praveghere din partea maiștrilor 
instructori ai școlii, deoarece un 
maistru instructor are în grijă 
120—130 de elevi răspîndiți în mai 
multe locuri de muncă". „Tot ast
fel se întîmplă și cu absolvenții care 
sînt repartizați în producție — a- 
daugă ing. Adrian Rîmbu, director ad
junct la Grupul școlar nr. 1 de con- 
strucții-montaj din Capitală. Pe lîngă 
sistemul nestimulator al încadrării lor 
inițiale la aceeași categorie — a 
IlI-a — indiferent de rezultatele 
obținute în școală, de nivelul la 
care și-au însușit meseria, o dată a- 
junși pe șantiere, ei nu se bucură de 
cuvenita atenție din partea conduce
rii și specialiștilor, a cadrelor cu ex
periență, nu sînt ajutați să se în
cadreze rapid în ritmul de muncă, 
nu sînt sprijiniți pentru promovarea 
— conform legislației în vigoare — 
spre categorii superioare de înca
drare".

în legătură cu acest aspect al 
problemei analizate, unii dintre in
terlocutori au făcut o serie de pro
puneri care merită atenție din par
tea forurilor de resort. „Pentru a 
asigura o practică eficientă pe șan
tiere — este de părere ing. Gheorghe 
Vasilache, director adjunct al Gru
pului școlar al Combinatului side
rurgic Galați — ar fi de dorit ca 
elevii din ultimul an să lucreze în 
brigăzi și echipe speciale, cu pla
nuri precise de producție, încredin- 
țîndu-li-se chiar obiective precise 
pe care să le realizeze. Evident, 
sub supravegherea unor maiștri bine 
pregătiți", Ing. Adrian Rîmbu din 
București, pe baza unei experiențe 
anterioare a școlii în care lucrează, 
propune să se încredințeze școlilor 
profesionale de construcții realiza
rea unor obiective din planul de 
construcții al întreprinderilor tute
lare (blocuri de locuințe, școli, re
parații la diferite instituții), care 
să fie în același timp un fel de șan- 
tier-școală, dar să aibă și o fi
nalitate economică de natură să-l 
stimuleze pe elevi în pregătirea lor 
profesională.

Anomaliile semnalate în desfășu
rarea practicii în producție a elevilor 
din școlile profesionale de construc
ții se cer grabnic înlăturate. Este 
de datoria întreprinderilor și insti
tuțiilor din acest sector, a forurilor 
lor tutelare să-și îndeplinească cu 
toată răspunderea îndatoririle ce le 
revin în această acțiune complexă 
de pregătire a tinerilor muncitori. 
Trebuie întreprinse de urgență mă
suri în colaborare cu Ministerul în- 
vățămîntului pentru a asigura instru
irii practice timpul, durata șl ca
drul optim de desfășurare, pentru 
a-și realiza randamentul maxim în 
nivelul de cunoștințe și în deprinde
rile practice specifice meseriei pe 
care și-o însușesc elevii.

Constantin Ionescu-Vovu.
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8,3b — ora exactă • Gimnastica de înviorare, 8,40 — 
Pentru copil șl școlari 0 Filmul artistic : „Fata cu ba
lonul" producție a studiourilor sovietice 0 Film serial : 
Belle șl Sebastien (V) Valiza Iul Norbert. 10,05 — Ora 
satului 0 Să fie terminat cît mai grabnic semănatul 0 Bu
letin agrometeorologic o Reportajul emisiunii : Adnotări 
la „Șoseaua milionarilor" 0 Din 7 în 7 zile (știri și scurte 
reportaje la zi) 0 întrebări pentru toate vîrstele 0 Mu
zică populară românească. Soliști : Ștefania Ian, Dumitru 
Constantin, Vasile Bob-Stănescu — la țambal. Dirijor : 
Vaslle Tătăș-Focșăneanu. 11,05 — Caleidoscop muzlcal-co- 
regraflc. Dansează : Elena Dacian, Ion Tugearu, Petre 
Ciortea. Pantomlmă : Bojldar Petrov. Muzică ușoară cu 
Rika Zaral șl Gilbert Băcaud. 12.00 — De strajă patriei. 
12,30 — Concert simfonic. In program : 0 Simfonia de 
cameră cu solo de mezzosoprană de Anatol Vieru. In
terpretează orchestra Filarmonicii „George Enescu". Diri
jor : Mircea Cristescu. Solistă : Martha Kessler 0 Con
cert pentru pian șl orchestră de Andră Jolivet. Inter
pretează orchestra simfonică a Radloteleviziunil. Dirijor:

Andri Jolivet. Solist : ________ _______ ______
13,30 — Publicitate. 13,45 — închiderea emisiunii de di
mineață. 17,00 — Duminică sportivă. Campionatele in
ternaționale de gimnastică ale României — finalele pe 
aparate. 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,30 — „Brîuleț 
din Dobrogea". Program susținut de Ansamblul de cîn- 
tece și dansuri „Brîulețul" din Constanța. Conducerea 
muzicală : Vasile Tănăsescu. Soliști : Elena Barbu-Roizen, 
Genoveva Armanu, Daniela Matei, Aneta Stan, Dan Moi- 
sescu, Marlnică lordache, Ion Maxim, Nicolae Timofte — 
clarinet ; Nicolae Pleșa — la două paie, ocarină și drîmbă, 
Ilie loniță — la caval șl cimpoi. 20,00 — Desene animate. 
20,15 — Film cu trei stele : încurcăturile de la Colegiul 
Nutbourne, producție a studiourilor engleze. 21.30 — Am
bianțe — emisiune muzical-distractivă, de Ștefania Do
rian. își dau concursul 1 Ion Dlchlseanu, Anca Agemolu, 
Andreea Constantinescu, Victor Vlase, Florin Bogardo. 
22,10 — în pas de dans cu Elena Dacian și Sergiu Ște- 
fanschi. 22,25 — Telesport. 22,50 — Panoramic olandez. 
23,00 — Telejurnalul de noapte. 23,10 — închiderea emi
siunii programului I.

20,00 — Telex T V. 20,05 — Seară de teatru „Tartuffe" 
de Mollăre. Distribuția : Ion Finteșteanu, Fifi Mihailo- 
vicl, Matei Alexandru. Valeria Gagealov, Gh. Popovicl- 
Poenaru, Marcel Enescu, Marian Hudac, Anatolle Spînu, 
Cristina Săvescu, Cosma Brașoveanu, George Paul Avram, 
Rodlca Popescu. 21,40 — Un secol de muzică la Viena. 
Prezintă : George Sbircea. 22,15 — închiderea emisiunii 
programului II.

(Urmare din pag. I)

deoarece 
manipu- 

materiale

zistențe superioare au 
fost obținute, în urma 
unor intense cercetări 
de laborator, la marele 
combinat siderurgic de 
la Galați, mărci de oțe
luri care proveneau din 
import. Tablierul de 
cinci mii de tone este 
în curs de realizare și 
la el se lucrează paralel 
cu partea de construcții 
care, pînă la cota 11, 
va fi încheiată spre 
sfîrșitul anului. Meto
dele de lucru au condus 
la efectuarea operații
lor cu un număr redus 
de oameni, 
majoritatea 
lărilor de
grele, de excavații, de 
montaje etc. se fac prin 
mijloace mecanizate. 
Creație originală, sem
nată de proiectant! si 
specialiști români, bi- 
zuindu-se pe forțele u- 
zinelor moderne apă
rute în anii noștri, po
dul de peste T 
exprimă nivelul 
de industria 
în ultimul 
secol.

Pornim pe 
acesta ciudat, un șan
tier care pare mai cu- 
rînd un port, deoarece 
pe maluri și în mijlo
cul fluviului sînt nu
meroase vase, o mică 
flotă de remorchere, 
șalupe, platforme plu
titoare, bacuri și am
barcațiuni de tot felul. 
Navele fumegă, dau su
nete de sirenă, mari
narii taie lemne pe

Dunăre 
I atins 

socialistă 
sfert de
șantierul

punte, întind rufe la 
uscat, pregătesc mînca- 
rea în bucătării, miș- 
cîndu-se cu toată casa 
lor plutitoare între di
feritele obiective ale a- 
cestui șantier amfibiu. 
De pe platforma De
long, privim capetele 
coloanelor metalice 
care pătrund în a- 
dîncuri ca niște tur
nuri, ca niște sonde cu 
un diametru de doi și 
trei metri. Aceste țevi 
sînt înfipte cu vibroin- 
figătoarele instalate la 
partea superioară. Pe 
măsură ce coloana me
talică se afundă, o sapă 
de graifer scormonește 
ca un tirbușon interio
rul, scoate pietrișul la 
suprafață și alcătuiește 
o fîntînă în care se 
toarnă betonul armat. 
O asemenea fîntînă se 
realizează în două săp- 
tămîni. Patru pe lună. 
Pilele văzute în schite 
par niște diapazoane cu 
lamele afundate, 
niște capre 
lemne înfipte 
în albie. în 
lampadarele 
niște schelete 
sub care alunecă 
sticla de apă nave-ju- 
cării, iar pe pista cu 
patru benzi mașinile-ju- 
cării.

în șalupa care stră
punge valurile tulburi, 
pe platforma Delong, pe 
pilele gata turnate, lu
crînd în balcoanele lor 
metalice, îi întîlnim pe 
cei mai buni dintre

sau 
de tăiat 
în apă și 
machetă, 

apar ca 
de arbori

pe

constructorii podului și 
asistăm la activitățile 
lor deseori extrem de 
spectaculoase, pline de 
îndemînare și curaj. La 
pila albiei Vadul Oii, 
începută în martie, cind 
abia s-au scurs sloiu
rile, platforma Delorg 
s-a și așezat pe ampla
sament. Radierul fixat 
pe fundul albiei ca un

long ca un oaspete spa
țial.

In portul șantierului, 
ing. Ion Barbu, ing. 
Walter Breckner, șeful 
de echipă Constantin 
Tabacu, montator de 
grinzi, ne fac cunos
cute aspectele operații
lor de introducere a 
coloanelor, montarea 
grinzilor de beton ar-
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0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (sala Ateneului) : Concert 
educativ pentru elevi — lf 
Conferențiar : V. Cristian.
0 Opera Română : Traviata — 
Carmen — 19,30.
0 Teatrul muzical „Ștefan Make- 
donski" — Sofia (la Teatrul de 
Operetă) : Tîrg Ia Sofia — 10,30 ; 
Liliacul — 19.30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : O scrisoare 
pierdută — 10 ; Heidelbergul de 
altădată — 15 ; Enigma Otiliel —
19.30 ; (sala Studio) ; Castlllana — 
10 ; Părinții teribili — 15 ; Orașul 
nostru — 19,30.
0 Teatrul de comedie : Nlcnlc —
10.30 ; Opinia publică — 19.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 
10,30 ; D-ale carnavalului — 15 ; 
Un tramvai numit dorință — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Me
lodie varșoviană — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Echilibru fragil 
Lovitura — 19,30.
0 Teatrul Mic : Iertarea 
lona — 20.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Ion — 10 ; Muștele — 20.
0 Teatrul Giuleștl : Visul unei 
nopți de iarnă — 10 ; Cursa de 
șoareci — 15 ; 19,30.
o Teatrul evreiesc de stat : Dl- 
buk — 11 ; 20.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale* : Don Quljotte — 10.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada — 11; 
— Nocturn I (spectacol pentru 
adulți) — 21,30 ; (sala din str. Aca
demiei) : Tigrișorul Petre — 11, 
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : „Tănase re
vue" — 19,30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Femei, femei, fe
mei — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiuni ’68 — 20.
0 Circul de stat : Selecțiunl de 
primăvară — 10 ; 16 ; 19,30.

• Comedianțil : PATRIA — 11 ;
17 ; 20.
e Vremuri minunate la Spessart ; 
REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
• Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FE
ROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ;
17.30 ; 20, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ;
14.15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MELODIA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN — 9,30 ; 11.45 ; 14 ; 16,15;
18.30 ; 20,45.
e Pe urmele șoimului : BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30; 
21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ;
18 ; 20,30.
• 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.
• Pipele : VICTORIA — 9 ; 11.15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRIVIȚA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Eclipsa : CENTRAL — 8,30 ;
13.30 ; 16 ; 18,45 ; 21,15.
e Cocoșatul : CINEMATECA
14.30.
O Vîrstele omului : LUMINA 
9,30—16,30 în-> continuare ; 18.45 ;
20,45.
© Expresul colonelului von Ryan: 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Marele șarpe ; BUZEȘTI
15.30 : 18.
© Prima zi de libertate î 
ZESTI — 20,30.
0 Riscurile meseriei î BUCEGI
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30. 
MIORIȚA - 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
O Vera Cruz : UNIREA - 15.30; 18. 
O Tandrețe : UNIREA — 20,30.
© Căderea Imperiului Roman : 
LIRA — 15,30 ; 19.
A Pașa : DRUMUL SĂRII - 15 ;
17.30 : 20. PROGRESUL — 15,30; 18. 
© Țar și general : PROGRESUL
— 20,15.
O La est de Eden : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
O Rio Bravo î COTROCENI — 
15,30 ; 19.
© Bună ziua contesă : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.
© Pe teren propriu : VITAN 
15,30 ; 18.
A Montparnasse 19 : VITAN
20.30.
• Pe plajele lumii : FLOREASCA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
• Becket : VIITORUL — 15,30; 19, 
© Crimă în stil personal : AURO
RA — 9 ; 11,15 ; 13 30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
O Rolls Royce-ul galben : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18.
o Feldmareșala : FLACĂRA — 
15,30 ; 18, RAHOVA — 15,30 ; 18.
• Cenușă șl diamant : FLACĂRA
— 20,30.
• Răutăciosul adolescent. ARTA
— 8,45—15,30 în continuare 
20,15, FLAMURA — 9 ; 11,15 
16 ; 18.15 ; 20.30.

— Trebuie sa spălăm, 
răspunde scafandrul. 
Vreau să dau apa afară. 
Am terminat.

I se dă de băut, 1 se 
pune în gură o țigară 
aprinsă în timp ce oa
menii de la pompe s-au 
oprit și se pregătesc 
să-1 dezbrace de costu
mul enorm. Scafandrii 
cercetează în apele în-

iarna, nimic 
amintește șuierulmai 

crivățului, vuietul slo- 
iurilor.
Constructorii ne spun :
— Lucrăm de doi ani 

zi și noapte, fără în
trerupere. Șantierul s-a 
deschis la începutul lui 
1967. Avem marinari, 
avem scafandri, un 
mare număr de sudori,

Pentru preocupările actuale ale 
prozatorului Constantin Stoiciu. i- 
lustrate cu pregnanță de ultima sa 
„povestire în trei părți", de fapt un 
veritabil roman, atracția vie către 
problematica complexă a acelei ge
nerații de oameni formată în anii 
noștri, ani de profunde transformări 
materiale și spirituale, constituie ges
tul semnificativ al aderentei autoru
lui la întrebările majore ce și le 
pune orice tînăr la această vîrstă. 
Peștele de fontă, apărut în Editura 
pentru literatură, poartă în el însem
nele unui destin aflat în momentul 
cînd individul simte nevoia unor 
repere etice ferme, în stare să în
corporeze idealul de viață într-o re
alitate concretă, realizînd unitatea 
interioară între modul de a înțelege 
viața și felul de a o trăi. De fapt, 
aici își are geneza conflictul ro
manului, de aici pornesc întrebările 
ce și le pun Filamon Laurențiu, Ana 
sau pilotul. în căutarea unui răs
puns concret la veșnica întrebare : 
cum să-țl trăiești 
te împlini, perso
najele lui Con
stantin Stoiciu 
călătoresc de-a 
lungul țării, ex
perimentează ma
rea aventură a 
vieții, convinse că 
viata e una si 
irepetabilă. Tocmai 
asemenea permanențe — în cazul lui 
Constantin Stoiciu casa devine sim
bolul perenității — eroul tinde fie 
să se integreze simbolului, deci să 
adere nemijlocit la realitatea dată, 
fie să se îndepărteze de simbol, și 
atunci pentru a-și găsi propria-i in
dividualitate este nevoit să-și con
struiască un alt edificiu. Prin a- 
ceasta, autorul ne oferă cheia în
tregii dezbateri morale, pentru că 
atît Filamon Laurențiu cît și Ana 
refuză să mai accepte un anumit 
mod de trai, considerat pînă nu de 
mult ca etern. Ne dăm seama că de 
fapt amîndoi refuză niște forme go
lite de substanța lor umană tocmai 
prin invertirea valorilor, prin con
fundarea lor cu schema lipsită de 
viabilitate. Pentru a deschide mai 
evident sensurile cărții, e necesar 
să arătăm că Filamon Laurențiu, 
personajul central, nu refuză ideea 
de casă, de familie, posibilitatea de 
a te lega durabil de trecut. El neagă 
numai un trecut, al lui, clădit pe 
o experiență singulară, de la care 
nu poate aștepta nimic durabil. In
cursiunea în istoria familiei înjghe
bate pe interese meschine, pasagere, cutului cu^aceeași violentă .ca atunci 
îi dezvăluie șubrezenia preceptelor 
ce i-au stat la temelie. Or, el 
refuză, se distanțează organic de 
o casă în care viața se înalță pe 
setea de avere, pe desconsiderarea 
celuilalt. Atunci fuge într-o pere
grinare lucidă, istovitoare, dar poate 
la fel de inutilă prin obscuritatea 
sensurilor și lipsa de finalitate. Eroii 
lui Constantin Stoiciu știu de ce fug, 
însă către ce se 
poate desluși din 
cloasă. în această 
jele trăiesc, sau 
modalități de a viețui, se integrează 
temporar unui anumit ritm împru
mutat de la mediul ce-i primește în 
intimitatea lui cu indiferentă. Poate 
autorul a sesizat bine inaderența 
interioară a eroilor săi la mediile 
noctambule, după cum în același 
fel surprinde deruta, lipsa unei clare 
înțelegeri a lumii în care trăiesc. 
Refuzînd rigorile unei morale depă
șite, personajele cărții lui Constan
tin Stoiciu nu întrezăresc clar viitoa
rea lor condiție. Eliberarea mult do
rită nu se produce, în locul vechilor 
legături nu se statornicesc altele noi 
și, în acest fel, multe din întrebă
rile fundamentale asupra existentei 
își caută încă o rezolvare.

Se conturează în această dezba
tere morală un început de limpezire 
în ordinea intimă a vieții personaje
lor, în sensul că ele și-au acordat la 
ritmul noii vieți sociale unele din 
cele mal importante calități sufle-

tești, ca 
cinstea.

Peștele 
structura 
în stare să cuprindă viața interioară 
a personajelor, psihologia lor în 
transformare și, totodată, capabile să 
surprindă atmosfera și modul de a 
gîndi al diverselor medii prin care 
trec. Această fragmentare implică în 
ea mișcarea, dar uneori e făcută așa 
de brusc, în distonantă cu ceea ce 
se realizase mai înainte, îneît citi
torul e nevoit să revină asupra lec
turii pentru a-și forma o imagine 
asupra sensului întregii opere. Desi
gur, Constantin Stoiciu a scris o 
carte interesantă, dovedind posibili
tăți de romancier remarcabile, însă 
mai are de învins o anumită opaci
tate a narațiunii, care-și lasă ampren
ta asupra posibilităților captării in
tențiilor operei sale.

★
Al doilea volum de nuvele al lui 

Mihai Pelin, Inaderență, continuă 
preocupările anterioare de a sur

prinde cele mal 
neașteptate miș
cări psihologice 
ale unor oameni 
care în viata lor 
au trecut prin 
experiențe dra
matice sau chiar 
tragice. Cele cî- 

volumului sînt lip-teva nuvele ale _______  __  ....
site de spectaculos sau grandiloc
vent, calitățile lor emanînd tocmai 
din iluminarea discretă a unor un
ghere sufletești peste care liniștea 
uitării părea să se fi așternut fără 
speranțe de a mai fi tulburată vreo
dată. De fapt, majoritatea oamenilor 
din nuvelele lui Mihai Pelin ascund 
cîte ceva dureros din trecutul lor și 
aparenta liniște interioară nu este 
decît apatia convalescentului. Este 
suficient un singur semn pentru ca, 
printr-0 simplă reacție simpatetică, 
să se declanșeze mecanismul întregii 
drame. Arta de miniaturist a ’pnoza- 
torului răscolește o întreagiț;’ exis
tență clădită pe experiențe, amare. 
Majoritatea personajelor au suferit 
traumele războiului, din care au scă
pat mutilați. în „Vara nenorocoasă 
a lupilor", războiul desparte pe Alexe 
Voevod de femeia iubită. Revenit 
după multi ani în locurile natale, el 
constată că viața lor a urmat cu 
totul alt curs. Pe fondul acestor re
alități, în memoria oamenilor se lu
minează în fascicole discontinui e- 
venimente [dominate de furia răz-< 
boiului șl ei trăiesc tensiunea tre

cînd s-au petrecut faptele. Alteori, 
cum e în nuvela „Indianul", oamenii 
întorși de pe front au coșmare. în 
somnul lui agitat, un soldat retră
iește o întîmplare tragică petrecută 
pe front. Mihai Pelin surprinde cu 
acuitate oboseala fizică și psihică 
a personajelor sale. Ele se mișcă în- 
tr-o amorțeală a simțurilor vecină 
cu somnul din care nu se pot salva 
decît cufundîndu-se si mal mult în el.

Nuvela, poate cea mai realizată 
a volumului, se încheie cu un gest 
simbolic protestatar, de contestare a 
războiului. Blasfemînd războiul, nu
vela implică totodată refuzul exis
tenței generatoare de coșmare. Prin 
tot ce are mai împlinit artistic, mai 
apropiat de frămîntările autentice ale 
omului, Mihai Pelin dovedește voca
ția analizei psihologice. în stare să 
reconstituie traiectoria unor destine 
umane din relevarea celor mal in
time și insignifiante mișcări interi
oare. întreaga sa nuvelistică și-ar 
deschide noi orizonturi de înțelegere 
și cuprindere a lumii, și-ar spori 
noutatea și interesul dacă preocupă
rile autorului s-ar îndrepta cu mai 
largă înțelegere către problematica 
vastă a generației sale, a lumii noas
tre, încercînd să lumineze artistic 
marile mutații morale și sociale pe
trecute în viața și conștiința contem
poranilor, sensurile adînci ale trans
formărilor petrecute în acești ani.

)

permanentă — continuă 
un marinar. Nefiind 
lucrarea terminață, pu
team să ne așteptăm la 
surprize. Toți marinarii 
au muncit să tină am- 
barcațiile în siguranță. 
Au fost ruperi de cable 
de ancoraj la navele a- 
dăpostite la mal, dislo
cări din amplasamente, 
sîrme rupte, un com-

Arc de beton și oțel peste ape

un kilometru lungime, 
cu o greutate impresio
nantă, s-ar fi izbit de 
platformele plutitoaie 
și de radierul pilonilor. 
Sloiuri de cîte tiel 
metri grosime veneau 
să tamponeze obstaco
lele metalice, dar aici, 
navele au păstrat un 

liniștit, un bazin 
ghețuri agresive, 
sloiuri mișcătoare, 
dată cu

Pentru constructorii 
podului, iarna trecută 
a constituit una dintre 
cele mai aspre încer
cări. Cînd a început să 
cadă zăpada din abun
dență, gheata ne Du
năre împiedica lucră
rile din albie. Pila 
Giurgeni era în plin 
proces de amplasare. 
Fuseseră introduse zece 
coloane. Radierul era 
agățat în cele patru co
loane. Cînd s-au por
nit ghețurile, oame
nii. materialele, ma
șinile și ambarcațiile au 
fost evacuate. Pentru 
protejarea radierului, 
s-a instalat un spargheț 
care a dirijat și a dis
locat sloiurile. Două 
nave au patrulat necon
tenit între Galați și 
Cernavodă : Voinicul și 
Segarcea. Cînd gheața 
s-a prins și șantierul 
arăta ca o flotă cap
tivă între banchize po
lare, au fost sparte co
ridoare pe care munci
torii se puteau îndrepta 
spre fronturile de lucru 
din larg. între namilele 
slolurilor, sudorii și-au 
continuat activitatea. 
Existau posturi de ob
servație Ia Hîrșova și la 
Piua-Petrii de unde se 
semnaliza prin telefon 
pornirea gheții. Spăr
gătoarele întîmpinau 
sloiurile, le făceau bu
căți, gheata se oprea la 
coada ostrovului Gîsca 
și la Piua-Petrii. Este 
lesne de închipuit ce 
s-ar fi întîmplat dacă 
un bloc de gheață de

fără
venirea 

șantierul 
și cele

O 
primăverii, 
s-a iluminat 
două capete ale podului 
înaintează în ploaia de 
raze ca două porți ae
riene, tinzînd să uneas
că cele două maluri. 
Privim garajurile plu
titoare, acele insule 
care transportă mași
nile la punctul de tre
cere. Bacurile Vadul 
Oii, Vîlcele, Tazlău, Se
beșul își trăiesc ultimul 
lor an de activitate la 
acest punct, transbor- 
dînd nu mai puțin de 
un milion de pasageri 
anual și peste trei mii 
de mașini în zilele de 
vîrf ale sezonului de 
vacanță. Tot acest tra
fic intens spre poarta 
maritimă a țării, spre 
Constanța, spre stațiu
nile litoralului, va fi 
preluat de podul de 
beton și oțel care își 
desăvîrșește formele 
pînă la sfîrșitul cinci
nalului, ca o mîndrie a 
sectorului nostru de 
construcții, ca un oma
giu adus celei de a 
XXV-a aniversări a e- 
liberării patriei noas
tre.

peste optzeci, avem 
montori de prefabri
cate, lăcătuși și mulți 
oameni din alte branșe.

— Iarna a fost foarte 
grea, ne explică Grigore 
Boată, căpitanul punc
tului de trecere Giur- 
geni-Vadul Oii. Cînd a 
început viscolul, m-au 
chemat din concediu. 
Era gheață compactă pe 
Dunăre. Spărgeam cîte 
un culoar și lucram cu 
bacul mare. Pe la sfîr
șitul lunii ianuarie a 
venit prăpăd de gheață 
și ne-a rupt sîrmele, 
mi-a înecat pasarela, 
rampa de urcare șl 
mi-a aruncat pontonul 
pe uscat. Am scos pasa
rela cu macaraua Titan 
și am asamblat-o.

— Am fost în alarmă

tunecoase ale fluviului 
calitatea lucrărilor, ve
rifică fiecare amplasa
ment, curăță albia pen
tru sădirea coloanelor. 
Iarna, în februarie, ei 
au intrat în Dunăre și 
au lucrat la scoaterea 
unei platforme pe care 
se construise radierul 
de beton armat. Acum 
munca lor este mai u- 
șoară și nimic nu mai 
amintește de furia ghe
țurilor, care atacau na
vele și platformele. A- 
pele Dunării sînt găl
bui, ca și sălciile peste 
care trec stîlpii de 
înaltă tensiune. E soare, 
oile pasc printre uti
laje, copacii au prins 
muguri verzi, nu se cla
tină o ramură. Nimic 
nu mai arată cum •

partlment spart. Drag- 
lina era să se răs
toarne, dar a fost 
redresată. A fost o 
încleștare cumplită. Nu 
credeam să fie o vreme 
atît de rea ; cu toate 
acestea am terminat de 
sudat dispozitivele de 
coborîre a radierului, 
făcut printre sloiuri. 
Execuția pilei mal—Va
dul Oii s-a desfășurat 
printre ghețuri. Tubu
rile metalice de cite 
cinci tone le-am trans
portat pe apă cu remor
cherul Segarcea. în 
zona obiectivului ghea
ta era atît de grămă
dită, îneît remorcherul 
plutea 
stătea 
forma 
mată.

mat care cere o mare 
artă a preciziei, pentru 
a ne ajuta să pătrun
dem farmecul acestei 
construcții unice. E 
limpede că pentru a 
lucra aici e nevoie de 
o pregătire îndelungată, 
de minte pătrunzătoare. 
Montarea tuburilor se 
execută cu operații 
subacvatice șl chiar în 
momentul în care ne 
suim pe puntea meta-

bloc de tip fagure, cu 
despărțituri prin care 
sînt trecute coloanele 
metalice, face să spu
mege apele Dunării și 
să Ie abată dincolo de 
insula de metal. Maca
raua Titan de cincizeci 
de tone ridică — în mo
mentul în care ne aflăm 
sub brațul ei gigantic 
— o cușcă, un mic bal
con, în care 
Nicolae Ungureanu. îl 
vedem legănîndu-se la , lică, din bazinul tul- 
aproape patruzeci de bure își face apariția, 

ca dintr-un vîrtej, sca
fandrul Cristea Stoian. 
Cei de pe mal sar, îl 
ajută să urce scărița de 
fier, pun mîna pe cheile 
franceze și demontează 
piesele grele ale acestui 
om cu aspect de robot.

— Ce-ai găsit la zece?

se află

aproape patruzeci de 
metri înălțime pe acest 
dulgher-montator, care 
lucrează la urechile tu
bului, profilîndu-se pe 
cerul azuriu împînzit 
de cîrduri de cocori. El 
intră în coloană ca pe 
un coș de vapor și re
vine pe platforma De-

printre sloiuri, 
pe loc, pe plat- 
de gheață sfărî-
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COMUNICAT VIZITELE DELEGAȚIEI
SOVIETULUI SUPREM

AL U. R. S. S.

VIZITELE MINISTRULUI INDUSTRIEI
GRELE AL R. P. POLONE

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

a de Ajutor Economic Reciproc
(Urmare din pag. I)

președintele Consiliului de Stat al 
R.D.G., (șeful delegației), W. 
Stoph, membru al Biroului Politic 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri ăl R.D.G., 
E. Honecker, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G., 
secretar al C.C. al P.S.U.G., 
G. Mittag, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.S.U.G., secretar 
al C.C. al P.S.U.G.. H. Axen, 
membru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., secretar 
al C.C. al P.S.U.G., G.‘ Weiss, 
membru supleant al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.G., 
G. Schiirer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.D.G., preșe
dintele Comisiei de Stat a Plani
ficării a R.D.G., S. Bohm, mem
bru al C.C. al P.S.U.G., ministrul 
finanțelor al R.D.G., R. Luzken- 
dorf, ministru plenipotențiar, con
silier Ia Ambasada R.D.G. în 
U.R.S.S.;

Din partea Republicii Populare 
Mongole — tovarășii J. Țedenbal, 
prim-secretar al C.C. al P.P.R.M., 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P.M. (șeful delegației), 
D. Molomjamț, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.P.R.M., 
secretar al C.C. al P.P.R.M., 
D. Gombojav, membru al C.C. al 
P.P.R.M., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al R.P.M., 
D. Sodnom, membru al C.C. al 
P.P.R.M., prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planificării 
al R.P.M., C._ Molom, ministrul 
finanțelor 
ciultem, 
P.P.R.M., 
U.R.S.S.;

Din partea Republicii Populare 
Polone — tovarășii W. Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P. 
(șeful delegației), J. Cyrankiewicz, 
membru.al Biroului Politic al C.C. 
al P.MRhP., președintele Consiliu
lui de Miniștri a R.P.P., B. Jaszc- 
zuk, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., secretar al C.C. 
al P.M.U.P., P. Jaroszewicz, mem
bru supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.P.P., J. 
Kulesza, membru al 
P.M.U.P., președintele 
de stat a Planificării de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al R.P.P., J. 
Ptasinski, membru al C.C. al 
P.M.U.P., ambasadorul R.P.P. în 
U.R.S.S.;

Din partea Republicii Socialiste 
România — tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar geperal al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia (șeful delegației), Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ma
nea Mănescu, membru al Comitetu
lui Executiv și secretar al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, președintele Consiliului 
Economic, Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Maxim Ber- 
ghianu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Comitetului de Stat al Planifi
cării al Republicii Socialiste Ro
mânia, Teodor Marinescu, membru 
al C.C. al P.C.R., ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
U.R.S.S.

Din partea Republicii Populare 
Ungare — tovarășii J. Kădăr, 
prim-secretar al C.C. al P.M.S.U. 
(șeful delegației), J. Fock, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernului 
Revoluționar 
nesc Ungar, A. Apro, 
al Biroului .
P.M.S.U., vicepreședinte al Guver
nului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar, R. Nyers, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., secretar al C.C. al 
P.M.S.U., J. Szipka, 
C.C. al P.M.S.U., 
R.P.U. în U.R.S.S.;

Din partea Uniunii 
Sovietice Socialiste
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S. (șeful delegației), 
A. N. Kosîghin, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., A. P. Kirilenko, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., secretar al C.C. al 
P.C.U.S., K. F. Katușev, se
cretar al C.C. al P.C.U.S., N. K. 
Baibakov, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat 
al Planificării al U.R.S.S., V. A. 
Kirillin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S.,
M. A. Leseciko, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
K. V. Rusakov, șef de secție la 
C.C. al P.C.U.S.

La lucrările sesiunii a partici
pat, de asemenea, N. V. Faddeev, 
secretarul C.A.E.R.

Sesiunea specială a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc a 
examinat problemele dezvoltării în 
continuare a colaborării economice 
reciproce și a confirmat năzuința 
unanimă a țărilor participante 
spre o mai strînsă unire a efortu
rilor lor în scopul rezolvării cu 
succes a sarcinilor construirii so
cialismului și comunismului.

Sub conducerea partidelor comu
niste și muncitorești, oamenii mun
cii din țările membre ale C.A.E.R. 
au înfăptuit transformări social-e- 
conomice și politice radicale, au 
asigurat avîntul neîntrerupt al

c.
al R.P.M., N. Luvsan- 

membru al C.C. al 
ambasadorul R.P.M. în

C.C. al 
Comisiei

Muncitoresc Țără- 
membru 

Politic al C.C. al

membru al 
ambasadorul

Republicilor
— tovarășii

producției, înflorirea științei, cul
turii, creșterea însemnată a nive
lului de trai al popoarelor. în ță
rile membre C.A.E.R. s-a stator
nicit trainic sistemul socialist al 
economiei naționale, care se dez
voltă pe o bază tehnico-matenală 
modernă.

Datorită înfăptuirii consecvente a 
industrializării socialiste, ritmurilor 
înalte ale dezvoltării economice, 
care depășesc ritmurile sistemului 
capitalist, datorită colaborării și 
întrajutorării crescînde țările 
membre ale C.A.E.R. în ansamblu 
au mărit într-o măsură uriașă po
tențialul lor industrial, ceea ce 
sporește forța fiecărei țări și a în
tregii comunități socialiste, întă
rește pozițiile țărilor socialiste in 
economia mondială. Avantajele 
noii orînduiri, ale dezvoltării pla
nificate a economiilor naționale ale 
țărilor membre ale C.A.E.R. și a co
laborării lor reciproce au permis 
statelor frățești să micșoreze dife
rențele între nivelele dezvoltării 
lor economice.

Creșterea rapidă a economiei ță
rilor membre ale C.A.E.R. are loc 
pe baza eforturilor depuse de po
porul fiecărei țări pentru dezvolta
rea economiei sale naționale, care 
se îmbină cu eforturile generale 
pentru lărgirea și consolidarea 
colaborării multilaterale. Legă
turile lor economice și tehnico- 
științifice reciproce se clădesc 
pe baza principiilor relațiilor in
terstatale de tip nou — ale in
ternaționalismului socialist, egali
tății depline în drepturi, respec
tării suveranității și intereselor na
ționale, avantajului reciproc și în
trajutorării tovărășești, 
riența istorică a confirmat 
plin forța vitală a acestor 
pii marxist-leniniste.

Ca urmare a activității 
tive creatoare a partidelor 
niște și muncitorești 
membre ale C.A.E.R., a examină
rii și dezbaterii în comun a pro
blemelor colaborării tovărășești a 
acestor țări, au fost elaborate și 
se înfăptuiesc în practică princi
piile fundamentale ale diviziunii 
internaționale socialiste a muncii, 
se perfecționează continuu for
mele și metodele de colaborare. Ca 
mijloc principal al formării unor 
legături economice stabile și reci
proc avantajoase între țările mem
bre ale C.A.E.R. s-a afirmat coor
donarea planurilor de dgzyolțar.e,,a. 
economiilor naționale. Se , adîn- 
cesc specializarea , și. ppoperarea, 
în producție, se lărgește colabora
rea în domeniul științei și tehni
cii. în ultimii ani se stabilesc le
gături directe pe bază de plan în
tre departamentele și organizațiile 
economice din țările socialiste și 
se realizează, de asemenea, schim
buri de experiență și informații în 
diferite domenii de colaborare. Se 
dezvoltă necontenit comerțul reci
proc dintre țările membre ale 
C.A.E.R,, care satisface o mare 
parte din necesarul de import al 
țărilor frățești în ce privește cele 
mai importante mărfuri și asigură 
desfacerea stabilă a producției lor 
de export.

Participanții la cea de-a XXIII-a 
sesiune specială a C.A.E.R. au sub
liniat importanța politică uriașă a 
dezvoltării multilaterale a colabo
rării lor economice. Comunitatea 
statelor socialiste, strîns legate prin 
identitatea intereselor și scopuri
lor fundamentale de clasă și că
lăuzite de aceeași ideologie mar- 
xist-leninistă, trebuie să se spri
jine pe un sistem trainic și stabil 
al diviziunii internaționale socia
liste a muncii, care să asigure in
teracțiunea strînsă a 
naționale ale țărilor 
C.A.E.R.

în etapa actuală, 
membre ale C.A.E.R. 
succese însemnate în 
forțelor de producție 
iese trecerea la metode mai per
fecționate de gospodărire socialistă, 
cînd ele rezolvă sarcinile folosi
rii mai complete a realizărilor re
voluției tehnico-științifice, sporirii 
maxime a eficienței producției so
ciale și, pe această bază, a 
creșterii nivelului de bunăstare al 
popoarelor lor — în aceste con
diții apare necesitatea perfecțio
nării formelor și metodelor exis
tente și căutarea unor forme și 
metode noi, mai eficiente, de co
laborare economică. Este impor
tant ca această colaborare să de-

Expe- 
pe de- 
princi-

colec- 
comu- 

din țările

economiilor 
membre ale

cînd țările 
au obținut 
dezvoltarea 
și înfăptu-

vină și mai eficientă, să contri
buie mai bine la rezolvarea sar
cinilor care stau în fața fiecărei 
țări și a comunității țărilor mem
bre ale C.A.E.R. în ansamblu, în
deosebi în domeniul creșterii pro
ductivității muncii, apropierii și 
egalizării treptate a nivelelor dez
voltării lor economice, construirii 
victorioase a socialismului și co
munismului, întăririi unității ță
rilor socialiste ca 
suverane și egale în 
ceasta va contribui 
sistemului 
repurtarea victoriei 
economică cu capitalismul, la ob
ținerea de noi succese în lupta 
împotriva imperialismului.

Sesiunea a stabilit să se treacă 
la elaborarea principalelor direc
ții ale dezvoltării în continuare a 
colaborării economice și tehnico- 
științifice dintre țările membre 
ale C.A.E.R. și a măsurilor con
crete privind realizarea acestora 
pe o perioadă de perspectivă în
delungată. în dezvoltarea acestor 
măsuri se are în vedere, în pri
mul rînd, concentrarea atenției a- 
supra perfecționării și adînciiii 
formelor și metodelor de coordo
nare a planurilor de dezvoltare a 
economiilor naționale, inclusiv 
sfera lucrărilor de cercetare știin
țifică și de proiectare,' a produc
ției, desfacerii și investițiilor, care 
prezintă interes reciproc, întocmi
rea de prognoze tehnico-științifice 
și economice. Măsurile preconizate 
au, de asemenea, drept scop dez
voltarea în continuare a unei efi
ciente și stabile specializări și coo- 

în pro- 
ramurile

mondial

state libere, 
drepturi. A- 
la întărirea 
socialist, la 

în întrecerea

perări internaționale 
ducție, îndeosebi în 
care determină progresul tehnic, 
în procesul lărgirii și adîncirii co
laborării în domeniul științei și 
tehnicii se prevede dezvoltarea le- 

i gaturilor între institutele științi
fice, tehnice și de cercetare, pre
cum și crearea de către țările 
interesate, pe măsura necesități
lor, de organizații internaționale 
tehnico-științifice și de altă na
tură.

A. -foȘt acordată o atenție însem
nată lărgirii comerțului reciproc, 
folosirii mai active a relațiilor va- 
lutar-financiare și a creditului in
ternațional. S-a ajuns la o înțe
legere asupra oportunității creării 
unei bănci de investiții a țărilor 

vs membre ale C.A.E.R. și îmbunătă
ți firii activității.Băncii internaționale 
)«<• de «colaborare economică a •^țărilor 

socialiste. Participanții la sesiune 
s-au pronunțat, de asemenea, pen
tru dezvoltarea largă a legăturilor;' 
dintre ministere, organe economi
ce, uniuni, întreprinderi și alte or
ganizații din țările interesate.

S-a realizat înțelegerea de a se 
trece la elaborarea de propuneri cu 
privire la îmbunătățirea în conti
nuare a activității organelor 
C.A.E.R. și sporirea rolului lor în 
organizarea colaborării. Sesiunea a 
subliniat necesitatea întăririi rolu
lui bazelor contractuale, și, mai 
ales, a relațiilor economice de lun
gă durată dintre țările membre ale 
Consiliului.

Sesiunea a relevat o serie de 
probleme privind adîncirea legă
turilor reciproce dintre economiile 
naționale, care urmează a fi stu
diate ulterior în comun în scopul 
realizării unor soluții reciproc ac
ceptabile.

Sesiunea s-a pronunțat, de ase
menea, pentru dezvoltarea legătu
rilor economice reciproc avanta
joase ale țărilor membre ale 
C.A.E.R. cu celelalte țări socialiste, 
precum și cu alte țări ale lumii, 
indiferent de orînduirea lor socială.

Sesiunea a exprimat convinge
rea unanimă că lărgirea și adînci
rea continuă a colaborării econo
mice dintre țările membre ale 
C.A.E.R. corespund necesităților vi
tale ale popoarelor care construiesc 
socialismul și comunismul. Cheză
șia acestui fapt constă în rolul con
ducător al partidelor comuniste și 
muncitorești, în întărirea continuă 
a statelor socialiste, în consolida
rea bazelor planice ale conducerii 
economiei naționale, în unitatea 
politică a țărilor socialiste.

Hotărîrile sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc au fost 
adoptate în unanimitate.

Lucrările sesiunii s-au desfășurat 
într-o atmosferă de lucru, tovără
șească.

ÎNCHEIEREA sesiunii consiliului 
DE AJUTOR ECONOMIC RECIPROC

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Lucrările sesiunii Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc, înce
pute la Moscova la 23 aprilie, s-au 
încheiat la 26 aprilie.

A fost adoptat în unanimitate 
comunicatul cu privire la cea de-a 
23-a sesiune

în ședința
specială a C.A.E.R. 

de sîmbătă, desfășu-

rată sub președinția tovarășului 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele Con
siliului de Stat al R.D.G., au fost 
examinate și aprobate, în unani
mitate, hotărîri în legătură cu pro
bleme aflate pe ordinea de zi.

Sesiunea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de lucru, tovărășească.

Ședința Comitetului Executiv al C. A. E. R
MOSCOVA 26 (Agerpres). — 

După încheierea lucrărilor celei 
de-a 23-a sesiuni speciale a Con
siliului de Ajutor Economic Re
ciproc, a avut loc o ședință a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R., 
care a examinat problemele înde
plinirii hotărîrilor sesiunii.

Comitetul Executiv a împuterni
cit pe președintele în funcțiune, 
P. Jaroszewicz, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. P.

Polone, și pe secretarul C.A.E.R., 
Nikolai Faddeev, să pregătească un 
proiect de măsuri în vederea în
deplinirii hotărîrilor sesiunii Con
siliului, care să fie examinat în 
mai 1969 la ședința Comitetului 
Executiv.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de reprezentantul 
R. P. Mongole, D. Gombojav, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri.

Membrii delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S. s-au întîlnit sîm
bătă dimineață cu membrii Biroului 
și președinții unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Naționale.

La întîlnire au luat parte președin
tele Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, Mia Groza, Kovacs Gyorgy, 
Ilie Murgulescu și Gheorghe Necula, 
vicepreședinți ai M.A.N., Iuliu Fejes 
și Ion Mărgineanu, secretari ai 
M.A.N., precum și Vasile Potop, se
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, și 
George Marin, director în Ministe
rul Afacerilor Externe.

A participat B. K. Iakovlev, con
silier al Ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

Discuțiile purtate s-au axat pe for
mele și metodele specifice de funcțio
nare a parlamentelor celor două 
țări — Marea Adunare Națională și 
Sovietul Suprem — și a comisiilor 
lor.

i *
In aceeași zi, parlamentarii sovie

tici au făcut o vizită Ia Consiliul 
General A.R.L.U.S. La convorbirea 
care a avut loc cu acest prilej au 
participat Mihail Roșiariu, președin
tele Consiliului general A.R.L.U.S., 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului, membri ai Biroului și 
activiști ai A.R.L.U.S.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Gheorghe Necula, vicepreședinte al

M.A.N., Vasile Potop, secretar al Con
siliului Național al Frontului Unității 
Socialiste, George Marin, director 
in Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și I. S. Ilin, ministru con
silier al ambasadei Uniunii Sovie
tice la București, și alți membri ai 
ambasadei.

Președintele Consiliului general 
A.R.L.U.S. a prezentat oaspeților 
unele aspecte din activitatea Asocia
ției. Conducătorul delegației sovie
tice a felicitat pe membrii Consiliu
lui pentru munca desfășurată în sco
pul strîngerii relațiilor de prietenie 
cu Uniunea Sovietică, după care 
I. A. Voronțov, secretar responsabil 
al Asociației de prietenie sovieto-ro- 
mâne, a informat asistența despre ac
tivitatea depusă în Uniunea Sovietică 
de această asociație.

★

Ministrul industriei extractive pe
troliere al U.R.S.S., Valentin Dimi- 
trevici Sașin, membru al delegației 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., a 
vizitat în cursul zilei de sîmbătă 
Combinatul petrochimic de la Brazi 
și uzinele de utilai petrolier „1 
Mai“-Ploiesti.

Un alt membru al delegației, prof, 
dr. docent, Tatiana Vladimirovna 
Slopak, a vizitat clinica de oftal
mologie a Spitalului Colțea și sec
țiile de profil, oftalmologie ale po
liclinicii spitalului. (Agerpres)

Recepție oferită de Biroul 
Marii Adunări Naționale

Biroul Marii Adunări Naționale 
a oferit sîmbătă seara o recepție 
la Palatul Marii Adunări Națio
nale, în onoarea delegației Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., care ne 
vizitează țara.

La recepție au luat parte tova
rășii Ștefan Voitec, președintele 
Marii Adunări Naționale, Dumitru 
Popa, prim-secretar al Comitetu
lui municipal București al P.C.R., 
primarul general al Capitalei, 
Dumitru Petrescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Stat. Mia Groza, 
Kovacs Gyorgy, Ilie Murgulescu, 
Gheorghe Necula, vicepreședinții 
Marii Adunări Naționale, Constan
tin Stătescu, secretarul Consiliului 
de Stat, Mihail Roșianu, președin

tele Consiliului General A.R.L.U.S., 
Vasile Potop, secretar al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, Nicolae Toader, Alexan
dru Boabă — miniștri, Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului aface
rilor externe, membri ai C.C. al 
P.C.R. și ai Consiliului de Stat, 
președinți ai unor comisii perma
nente și secretari ai M.A.N., con
ducători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă și obștești, 
generali și ofițeri superiori, acade
micieni și alți oameni de știință, 
artă și cultură, deputați, ziariști.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai Amba
sadei. (Agerpres)

Tovarășul Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
a primit sîmbătă dimineața pe mi
nistrul industriei grele al R. P, Po
lone, Franciszek Kaim, care ne vi
zitează țara.

La primire au fost de față Nicolae 
Agachi, ministrul industriei meta-

*
Sîmbătă la amiază a avut loc sem

narea protocoalelor de cooperare și 
colaborare între Ministerul Indus
triei Metalurgice. Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini, ale 
Republicii Socialiste România și 
Ministerul Industriei Grele al Re
publicii Populare Polone. Documen
tele au fost semnate de miniștrii ro
mâni Nicolae Agachi și loan Avram 
și, respectiv, de ministrul polonez 
Franciszek Kaim.

Protocoalele prevăd dezvoltarea 
schimburilor de produse siderurgi
ce, mașini și utilaje grele, precum și 
a cooperării și colaborării tehnico- 
științifice pe anul 1969 și pe peri
oada următoare.

La semnare, a fost de față Jaro
mir Ocheduszko, ambasadorul Polo
niei la București.

★
în timpul șederii în țara noastră, 

ministrul industriei grele din R. P. 
Polonă a vizitat Uzina de mașini 
grele și uzina de țevi „Republica" 
din Capitală, Uzina metalurgică din 
Iași, Uzina de țevi din Roman, Com
binatul siderurgic și Șantierul Na
val din Galați și uzina „Progresul" 
din Brăila.

Ministrul polonez a avut convor
biri la Ministerul Industriei Meta
lurgice și Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini asupra unor 
probleme actuale și de perspectivă 
privind dezvoltarea cooperării și co
laborării economice româno-polone. 
De asemenea, oaspetele a făcut vi
zite la Ministerul Energiei Electrice 
și Ministerul Industriei Alimentare, 
unde a discutat aspecte ale intensi
ficării colaborării dintre cele două 
țări în aceste domenii.

Cu prilejul vizitei ministrului po
lonez al industriei grele, ministrul 
industriei metalurgice din țara noas
tră a oferit un dineu, iar ambasado
rul R. P. Polone la București, un 
cocteil.

★
După semnarea documentelor, mi

nistrul industriei grele din Republi
ca Populară Polonă. Franciszek 
Kaim, a făcut o declarație reprezen
tanților agenției „Agerpres" și Ra-

lurgice, precum și Jaromir Oche
duszko, ambasadorul Poloniei la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială, în cadrul căreia au 
fost abordate probleme privind dez
voltarea colaborării economice ro
mâno-polone.

★

diodifuziunii române, cu care prilej 
și-a exprimat satisfacția față de re
zultatele vizitei întreprinse în țara 
noastră, de convorbirile avute cu vi
cepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Mihaj Marinescu, cu miniștrii 
industriei metalurgice și industriei 
construcțiilor de mașini și cu alți 
membri ai guvernului. Referindu-se 
la evoluția relațiilor de cooperare și 
colaborare între cele două țări în 
domeniul metalurgiei, ministrul po
lonez a spus : Trebuie să remarc că 
această colaborare s-a dezvoltat an 
de an și îndeosebi în ultima pe
rioadă. Aceasta nu numai sub as
pectul tehnic, ci și pe linia unor 
schimburi rodnice de experiență în
tre specialiști din cele două țări, pre
cum și în domeniul tehnologiei, do
cumentației și chiar în realizarea 
unor instalații și utilaje importante, 
în ceea ce privește construcția de 
mașini, unde există posibilități de 
colaborare mai mari decît ce s-a 
realizat pînă acum, am ajuns la pă
rerea comună că aceasta poate fi 
extinsă cu succes, îndeosebi în do
meniul mașinilor grele. Protocoalele 
de cooperare și colaborare econo
mică în aceste domenii, semnate la 
București, cît și faptul că, atît în 
Polonia cît și în România, industria 
metalurgică și constructoare de ma
șini se dezvoltă continuu, creează 
noi posibilități de dezvoltare a coo
perării și schimburilor economice în 
acest domeniu, în avantajul ambelor 
țări.

Referindu-se la vizitele întreprinse 
în țara noastră în cele mai impor
tante unități siderurgice și în unele 
uzine constructoare de mașini, mi
nistrul polonez a apreciat nivelul 
tehnic la care sînt realizate obiecti
vele noi și îndeosebi Combinatul si
derurgic de la Galați, și procesele 
tehnologice moderne care sînt folo
site.

în încheierea declarației sale, mi
nistrul polonez a exprimat mulțu
miri pentru ospitalitatea întîlnită în 
timpul vizitei în țara noastră, ospi
talitate caracteristică unor țări prie
tene.

(Agerpres)

In preajma deschiderii Expoziției 
industriale cehoslovace

La 30 aprilie, în Pavilionul de ex-, 
poziții din Parcul Herăstrău, se, va 
deschide Expoziția industrială ceho
slovacă. Pe o suprafață de 5 400 mp, 
22 de întreprinderi de comerț exte
rior cehoslovace vor prezenta pro
duse din majoritatea ramurilor in
dustriale ale acestei țări. Intr-o 
gamă variată vor fi expuse, de la 
mașini pentru industria textilă si 
grafică, utilaje energetice, aparate 
de măsură și control, mijloace de 
transport, mașini-unelte, instalații 
de telecomunicații pînă la obiecte 
de artizanat, porțelanuri, țesături 
textile, bijuterii și articole de sticlă.

In legătură cu apropiata inaugu
rare, directorul expoziției indus
triale cehoslovace, Alfred Lenard, a 
făcut o declarație redactorului A- 
genției ,.Agerpres" S. Lucian :

Expoziția industrială din acest an 
de la București este cea de-a treia 
manifestare de acest gen organizată 
de Cehoslovacia în ultimii zece ani 
în România. Țin să menționez că 
actuala expoziție este mai mare de- 
cît cele precedente, atît ca supra
față de expunere, cît și ca nivel teh
nic și ca diversitate a produselor pe 
care le cuprinde. Ea va demonstra 
actualul nivel de dezvoltare a eco
nomiei cehoslovace, cele mai de

seamă- succese -dobîndite în ramu
rile;-«noastre industriale de greutate-- 
Pentru această, organizatorii au fost 
preocupați de a prezenta vizitatori
lor produse cît mai variate și în 
specia] pe cele care pot interesa pe 
partenerii români, în prezent sau în 
viitorul apropiat. Pe lîngă mărfurile 
care fac obiectul exporturilor noas
tre obișnuite pe piața românească, 
producătorii cehoslovaci expun și o 
serie de produse- noi care, sperăm, 
vor reține atenția specialiștilor ro
mâni. Mă refer Ia calculatorul elec
tronic tip Meda-T, mașina de tors 
fără fuse, tip B.D.-200 și autoturis
mul Skoda-1 100 M.B. de lux.

Referindu-se la importanta pe care 
o prezintă această manifestare, la 
contribuția ei în dezvoltarea schim
burilor comerciale bilaterale, direc
torul expoziției cehoslovace a spus : 
Noi sperăm că actuala expoziție va 
depăși cadrul pur comercial, că va 
facilita contacte concrete, reciproc 
utile. Sîntem convinși că ea își va 
aduce contribuția Ia intensificarea 
și diversificarea schimburilor noas
tre economice, la întărirea și adîn
cirea relațiilor tradiționale de prie
tenie dintre popoarele Cehoslovaciei 
și României.

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 38, 
29 și 30 aprilie. In țară : Vreme frumoa
să și călduroasă în prima parte a in
tervalului, apoi ușor instabilă. Cerul 
va fi variabil, mai mult noros în nor
dul țării, unde în a doua parte a in
tervalului vor cădea ploi slabe locale. 
Vîntul va sufla slab, pînă la potrivit, 
predominînd din sectorul sud-vestic. 
Temperatura în scădere ușoară la 
sfîrșitul intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între 6 și 16 grade, iar ma
ximele între 16 șl 26 grade, izolat mai 
ridicate la începutul intervalului în 
sudul țării. In București : Vreme fru
moasă și călduroasă. Cerul va fi va
riabil, mai mult senin noaptea șl dimi
neața. Vînt slab, pînă la potrivit din 
sectorul sud-vestic. Temperatura în 
scădere ușoară la sfîrșitul intervalu
lui.

Un nou spectacol 
al Teatrului muzical 

din Sofia
Pe scena Teatrului de Operetă din 

Capitală a avut loc sîmbătă seara 
un nou spectacol al Teatrului muzi
cal „Ștefan Makedonski" din Sofia. 
Artiștii oaspeți au prezentat baletul 
comic „Tîrg la Sofia" de compozito
rul bulgar Jules Levi, care a deținut 
și conducerea muzicală' a spectaco
lului. Baletul are la bază un libret 
de Bogdan Kovacev, care semnează 
și regia.

în asistentă se aflau Vasile Dinu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, precum și Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul Bulgariei la Bucu
rești.

Spectacolul va fi repetat, în a- 
ceeași sală, duminică dimineața.

(Agerpres)

Cronica zilei
TELEGRAMĂ

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corne- 
liu Mănescu, a adresat o telegramă 
de felicitare lui Mirko Tepavaț cu 
ocazia numirii sale în funcția de 
secretar de «stat pentru afacerile 
externe al Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia.

*
La invitația acad. Aurel Moga, 

ministrul sănătății, sîmbătă după- 
amiază a sosit în Capitală dr. Leo 
Kaprio, directorul Biroului regional 
pentru Europa al Organizației Mon
diale a Sănătății, pentru a face o vi
zită în tara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
oaspetele a fost întîmpinat de minis
trul sănătății, de alți membri ai con
ducerii ministerului si funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

★
Sîmbătă s-au încheiat Ia Bucu

rești lucrările celei, de-a Il-a cons
fătuiri internaționale a directorilor 
serviciilor de meteorologie și hidro- 
meteorologie din Bulgaria. Ceho
slovacia, Cuba, R.D. Germană, Mon
golia. Polonia, Ungaria, U.R.S.S. și 
România.

Timp, de zece zile, participanții au 
dezbătut probleme privind colabo
rarea serviciilor meteorologice in 
cadrul O.M.M.. au făcut schimburi 
de experiență în domeniile aplică
rii planului de veghe meteorologică

mondială, meteorologiei sinoptice, 
aerometeorologiei, climatologiei, a- 
grometeorologiei si transmisiunilor 
meteorologice.

............................. jt , ,

Sîmbătă la amiază a sosit în Ca
pitală o delegație a Uniunii națio
nale a 'studenților din' Elveția, for
mată din Bruno Rothlin și Willi 
Wottreng, vicepreședinți ai Uniunii, 
care, la invitația Uniunii Asociații
lor Studențești din România, va 
face o vizită în țara noastră.

★
La Lisabona s-au încheiat recent 

lucrările celui de-al VI-lea Congres 
internațional de stomatologie. Se
siunea Consiliului director și Adu
narea generală a Asociației stoma
tologice internaționale, care au avut 
loc cu acest prilej, au stabilit ca cel 
de-al VII-lea Congres internațional 
de stomatologie să fie organizat la 
București, în anul 1972. Totodată, în 
Consiliul director al A.S.I. au fost 
aleși trei medici români : prof. dr. 
Valerian Popescu, prof. dr. Petre 
Firu și conf. dr. Lucian Ene.

1

Sîmbătă la amiază s-a deschis, la 
Casa de cultură a I.R.R.C.S., expozi
ția concursului „cele mai frumoase 
cărți ale anului 1968“, organizată de 
Centrala editurilor și difuzării cărții, 
în colaborare cu Centrala industriei 
poligrafice, din Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă.

(Agerpres)

SPORT
CUPLAJUL BUCUREȘTEAN LA FOTBAL

Rapid a învins pe Dinamo! 
Steaua și Progresul au terminat 

la egalitate
Cuplajul bucureștean este, fără în

doială, „competiția" care se bucură 
de cea mai mare trecere în fața ama
torilor de fotbal din Capitală. Ieri 
după-amiază, de pildă, pe stadionul 
„23 August" am văzut mai mulți 
spectatori decît la numeroase meciuri 
internaționale interțări, cu sau fără 
miză oficială.

Fără să se ridice la valoarea celut 
disputat în grelele condiții ale lunii 
martie, cuplajul de ieri a oferit ce
lor ce au făcut deplasarea la stadion 
aproape întreaga gamă a satisfacții
lor pe care le dăruiește fotbalul. 
S-au înscris 5 goluri ; pe parcursul 
celor 180 de minute — pe perioade 
mai lungi sau mai scurte — cele 
patru echipe au reușit faze de ca
litate ; beneficiul de punctaj a re
venit, pînă la urmă, formațiilor cu 
șansa a doua (înainte de disputarea 
jocurilor). Ba, am putea spune că, 
făcînd un inventar complet al în- 
tîlnirilor, am „gustat" și din cupa 
marilor ratări : minutul 60 al parti
dei Steaua—Progresul, cînd Șoangher 
și Mateianu au ratat pe rînd înscrie
rea unui gol în poarta părăsită de 
Suciu. Trecînd în domeniul „pierde
rilor" să notăm multitudinea de pase 
greșite, în special la Steaua, Progre
sul și Dinamo, insuficientele sub ra
portul pregătirii fizice a dinamoviș- 
tilor bucureșteni și a unora dintre 
jucătorii de la Steaua, ca și numărul 
mare de faulturi din ambele jocuri 
(Progresul remareîndu-se, dacă se 
poate spune așa).

Desigur, cea mai bună echipă a 
cuplajului a fost Rapid, care a pre
gătit minuțios partida sa cu Dinamo. 
Golul marcat de Octavian Popescu,

în primele minute ale meciului, a 
fost urmarea unei erori duble (Datcu 
Si Boc), dar faptul nu are prea mare 
importanță. In apărare, giuleștenii 
lăsau senzația că întreaga formație 
se transformă intr-un arici țepos, 
pe care nu știi de unde să-l prinzi, 
pentru a-l desface fără a te înțepa. 
In atac, beneficiind de aportul extra
ordinar al tînărului mijlocaș Dumi
tru, rapidiștii au organizat acțiuni 
sigure, duse la capăt destul de bine 
de către același Octavian Popescu. 
Victoria Rapidului este indiscutabilă, 

înainte de a încheia să amintim 
numele marcatorilor din primul 
meci: Crăiniceanu (min. 8 și 36 pen
tru Steaua) și Șoangher (min. 24), 
Mateianu (min. 57) pentru Progresul.

V. P.

„Mondialele" de 
tenis de masă

Noi surprize au fost înregistrate în 
cadrul campionatelor mondiale de 
tenis de masă de la Miinchen. în 
proba feminină, jucătoarea maghiară 
Kishazi a învins-o cu 3—1 pe cam
pioana europeană Ilona Vostova (Ce
hoslovacia). Cehoslovacul Stanek, ju- 
cînd excelent, a reușit să-l elimine 
cu 3—1 pe suedezul Alser, unul din 
favoriții probei de simplu.

Reprezentantele României la cam
pionatele mondiale de tenis de masă 
Maria Alexandru. Eleonora Mihalca 
si Carmen Crișan au realizat un 
veritabil tur de forță, reușind să se 
califice toate trei în sferturile de 
finală (primele opt jucătoare din 
lume) ale probe] de simplu femei. 
Maria Alexandru a învins-o cu 3—1 
pe Doris Hovestadt (R.D.G.), Mihal
ca a eliminat-o cu 3—0 pe Beatrix 
Kishazi (Ungaria), iar Carmen Cri
șan a cîștigat cu 3—0 în fata ju
cătoarei Ro Hwa Ja (Coreea de sud).

In sferturile de finală, Mihalca și 
Crișan au fost eliminate de japo
nezele Kowada si respectiv Hama
da. în schimb Maria Alexandru con
tinuă cursa spre titlu, în urma vic
toriei cu 3—0 (21—19, 21—17, 21—15), 
obținută în partida cu Diana Schb- 
ler (R.F.G.). în semifinale, Maria A- 
lexandru se va întîlnl cu japoneza 
Kowada.

In cîteva rînduri
• Campionatele internaționale de 

gimnastică ale ftomâniei au conti
nuat în Sala sporturilor Floreasca 
din Capitală cu proba feminină în 
care gimnastele noastre s-au com
portat meritoriu, ocupînd primele 
trei locuri la individual compus: 
Iată clasamentul: 1. Rodica Apătea- 
nu — 37,30 puncte ; 2. Rodica Seco- 
șan — 37,10 puncte ; 3. Elena Ceam- 
pelea — 36,90 puncte ; 4. Christine 
Bergau (R.D.G.) — 36,30 puncte etc. 
Astăzi, de la ora 10, au loc întrece
rile pe aparate.

o Cuplul român Ion Țirlac-Ille 
Năstase s-a calificat în semifinalele

probei de dublu bărbați din cadrul 
campionatelor internaționale de te
nis ale Italiei. In sferturile de finală, 
tenismanii români au învins cu 
8—6, 6—3, 3—6, 3—6, 6—3 perechea 
Boro Iovanovici (Iugoslavia)-Ismail 
El Shafei (R.A.U.).

• O performanță de valoare a fost 
înregistrată zilele trecute cu prilejul 
unui concurs de atletism desfășurat 
la Londra. David Bedford, un tînăr 
de 19 ani, a fost cronometrat pe 
distanta de 10 000 plat cu timpul de 
28’24”4/10.



viața internațională
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Neliniște provocată
INTRAREA IN VIGOARE A TRATATULUI DE LA TLATELOLCO

antiinflaționiste
adoptate de S.U.A

măsurile

Ministrul de externe austriac, Kurt Waldheim:

VIENA 26. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, 
Luînd cuvîntul cu
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CIUDAD DE MEXICO 26 (Ager
pres). — Ministerul Afacerilor 
Externe al Mexicului a anunțat că 
Tratatul privind interzicerea ar
melor nucleare în America La
tină, primul tratat de acest gen 
cuprinzînd vaste regiuni populate, 
a intrat în vigoare vineri, o dată 
cu ratificarea lui de către numărul 
necesar de țări. Tratatul, semnat 
pînă în prezent de 11 țări latino- 
americane, interzice participanților 
fabricarea, folosirea sau posesia 
armelor nucleare pe teritoriile lor. 
Cele 11 țări care au semnat la Tla- 
telolco tratatul, după ce a fost ra
tificat de instanțele naționale res
pective, sînt: Mexic, Salvador, Re
publica Dominicană, Uruguay, 
Honduras, Nicaragua, Ecuador, Bo
livia, Peru, Paraguay și Barbados.

Alfonso Garcia Robles, adjunct

al ministrului de externe mexican, 
a declarat că „acest eveniment re
prezintă o dată memorabilă în is
toria dezarmării nucleare". El a 
menționat că întrunirea numărului 
necesar de semnături antrenează 
faza finală prevăzută de acord 
(crearea unei organizații perma
nente), care va fi realizată în scurt 
timp. în acest scop, Mexicul a 
trimis mesaje către țările semna
tare, solicitînd organizarea, la 
24 iunie a. c., în capitala mexi
cană, a unei întîlniri preliminare 
în cursul căreia să fie creat meca
nismul menit să aducă la îndepli
nire prevederile tratatului de că
tre toate țările semnatare. Garcia 
Robles a declarat ziariștilor, cu 
același prilej, că în următoarele 
zile tratatul ar urma să fie semnat 
și de alte țări latino-americane.

cooperării economice cn toate statele
A DECLARAT OBSERVATORUL ROMAN LA SESIUNEA

C.E.P.A.L.

LIMA 26 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, la Lima s-au desfă
șurat lucrările celei de-a XIII-a se
siuni a Comisiei Economice O.N.U. 
pentru America Latină (C.E.P.A.L.).

Luînd cuvîntul, în calitate de ob
servator la dezbaterile privind situația 
economică a țărilor latino-americane, 
Octavian Bărbulescu, ambasadorul 
Republicii Socialiste România în Ve
nezuela, a arătat că țara noastră ur
mărește cu interes eforturile statelor 
latino-americane în direcția dezvoltă
rii lor social-economice și privește cn 
simpatie succesele obținute în dome
niul ridicării nivelului material și cul
tural al popoarelor acestei regiuni. 
Subliniind că realizările importante 
pe care le-au cunoscut economia și 
cultura țării noastre se datorează 
eforturilor proprii, vorbitorul a men
ționat că România a acordat și acor
dă în același timp, o. ateiiție deose
bită dezvoltării cooperării economice 
și tehnico-științifice cu toate statele, 
indiferent de sistemul lor social- 
politic, conștientă că această coopera-

re este necesară 
se bazează pe 
principiilor de bază ale relațiilor in
ternaționale. în aceste preocupări se 
înscriu și vizitele întreprinse, în 
cursul anului trecut, într-o serie de 
țări latino-americane, de către Gheor- 
ghe Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și Comeliu Mă- 
nesou, ministrul afacerilor externe.

CANADA

ANGLIA

Reacții împotriva
legislației

antimuncitorești
LONDRA 26 (Agerpres) — 

Urmările politicii laburiste a prețu
rilor și veniturilor cu întregul cortegiu 
de măsuri restrictive și de înghețare a 
salariilor, se amplifică în prezent pe plan 
politic și social, aducînd noi elemente 
de tensiune în rindurile mișcării sin
dicale britanice. Numeroși lideri sin
dicali s-au pronunțat împotriva legis
lației antimuncitorești, iar. Consiliul 
General al T.U.C. a aprobat convoca
rea unui congres extraordinar, care 
urmează să aibă loc la 5 iunie. Con
comitent, zeci și zeci de organizații 
sindicale din întreprinderi mici și mari 
din Anglia au votat rezoluții și au luat 
hotărîrea de a desfășura cu prilejul 
zilei de 1 Mai o grevă de protest îm
potriva legislației antisindicale. Deși 
conducerea T.U.C. a refuzat să lan
seze un apel la greva generală de o zi, 
mișcarea pentru o demonstrație politică 
de proporții a pornit din inițiativa 
muncitorilor, membri de sindicat, și se 
află în aceste zile în curs de continuă 
lărgire, sub semnul unității de ac
țiune.

O CUVÎNTARE A PREȘEDIN
TELUI BEDEL-BOKASSA

BANGUI 26 (Agerpres). — într-o 
declarație radiodifuzată, președintele 
Republicii Africa Centrală (R.A.C.), 
Jean Bedel-Bokassa, a acuzat anumi
te persoane străine rezidente în R.A.C. 
de amestec în treburile interne ale 
țării.

Amintind de cuvîntarea colonelului 
Banza în fața ofițerilor în timpul lo
viturii de stat eșuate din 10 aprilie, 
președintele republicii a subliniat că 
Banza dădea asigurări că se bucură 
de „sprijinul deplin al fostei puteri 
coloniale".

în legătură cu aceasta, guvernul va 
adopta măsurile necesare pentru a 
menține unitatea țării și a dejuca 
orice încercare subversivă, a conchis 
Bokassa.

și utilă atunci cînd 
respectarea strictă a

sprijină poziția

fată de N. A. T. 0.
OTTAWA 26 (Agerpres). — Cu 

137 de voturi pentru și 47 contra, 
Camera Comunelor a Parlamentu
lui canadian a adoptat vineri o 
moțiune prezentată de primul mi
nistru, Pierre Eliot Trudeau, prin 
care cerea sprijinul pentru politica 
guvernului de retragere eșalonată 
a trupelor canadiene staționate în 
Europa occidentală. Dorim să du
cem o politică de apărare în con- f 
formitate cu interesele Canadei și 
locul pe care aceasta îl ocupă în 
lume, a declarat premierul Tru
deau. în același timp, primul mi
nistru al Canadei a afirmat că 
țara sa va continua să rămînă 
membră a Pactului nord-atlantic.

transmite : 
Luînd cuvîntul cu prilejul ședinței 
Consiliului Federal (Camera landuri
lor) ministrul de externe al Austriei, 
Kurt Waldheim, s-a referit pe larg la 
problemele securității și colaborării 
europene. Subliniind importanța con
vocării unei conferințe pentru asigu
rarea securității europene, el a arătat 
că aceasta trebuie pregătită temeinic 
și deschisă tuturor statelor, interesate. 
Ideea unei asemenea conferințe — a 
spus Kurt Waldheim — ar putea fi 
influențată pozitiv printr-o intensifi
care a cooperării europene în diferi
te domenii și, în primul rînd, în do
meniile economic, tehnico-științific și 
cultural. Cooperarea poate avea loc 
numai pe baza egalității în drepturi și 
a respectării independenței și suvera
nității statelor.

în continuare, ministrul de externe 
al Austriei a declarat că importanța 
unei conferințe a securității europene 
nu mai este astăzi contestată de ni
meni. Totuși, este necesar, a spus el. 
ca o premisă pentru succes, realizarea 
unui anumit acord asupra scopului ei, 
precum și a unui minim de încredere 
reciprocă. Statele mici și mij
locii din Europa ar putea prin con
tacte intense și colaborare să di
minueze neîncrederea și să influen
țeze climatul pentru o asemenea con
ferință.

în ultimul timp •— a spus în con
tinuare Kurt Waldheim —■ a fost pusă, 
de asemenea, problema căilor pentru 
realizarea ideii unui sistem de secu
ritate europeană: negocieri bi sau

multilaterale. O cale nu exclude însă 
pa cealaltă. Prin consultări între gu
vernele interesate ar putea fi netezit 
terenul, urmînd ca procedura ulteri
oară să fie stabilită în lumina acestor 
rezultate.

Indicii încurajatoare

relațiilor internaționale
1 1

0 DECLARAȚIE A LUI
U THANT

LONDRA 26 (Agerpres). — într-o 
cuvîntare rostită la Asociația britanică 
pentru O.N.U., secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a declarat că „exis
tă indicii încurajatoare privind o evo
luție constructivă și pozitivă în rela
țiile Est-Vest“.

Secretarul general a spus în conti
nuare : Faptul că marile puteri au 
fost capabile și dornice în ultimii ani 
să ajungă la un acord sau consens în 
cadrul Consiliului de Securitate asu
pra unei serii de probleme extrem de 
critice, cum ar fi Orientul Apropiat 
sau problema rhodesiană, constituie 
un exemplu al utilității sistemului Na
țiunilor Unite în relațiile dintre ma
rile puteri.

S 9 B H Ei

PARIS 26 (Agerpres). — Vineri 
s-a încheiat conferința de două zile 
de la Paris a Comitetului monetar 
al Organizației pentru colaborare 
economică și dezvoltare. Comitetul, 
care este însărcinat cu supraveghe
rea multilaterală a balanțelor de 
plăți ale țărilor membre, a luat în 
discuție evoluția situației monetare 
din Statele Unite. După cum re
marcă observatorii politici, o anu
mită neliniște a fost exprimată de 
participanții la reuniune în timpul 
schimburilor de vederi asupra mă
surilor antiinflaționiste luate de 
Administrația Nixon.

S-a stabilit ca b nouă reuniune a 
Comitetului monetar a] O.E.C.D. să 
aibă loc la începutul lunii iunie, 
cu care prilej va fi luată în discu
ție problema refinanțârii datoriilor 
externe ale Angliei și situația sa 
bugetară. De asemenea, s-a stabi
lit ca în aceeași perioadă să se țină 
o reuniune a grupului „celor zece" 
pentru a examina sistemul dreptu
rilor de tragere speciale din cadrul 
F.MII.. sistem aflat în curs de ra
tificare în numeroase țări membre 
ale F.M.I.

★

LUXEMBURG 26 (Agerpres). — 
întruniți la Luxemburg, miniștri? a- 
griculturii ai țărilor membre ale Pie
ței comune au reușit, după mai multe 
întîlniri și dezbateri aprinse, să cadă 
de acord asupra prețurilor comuni
tare la o serie de produse agricole, 
aplicabile de la 1 iulie.

Ralph Abernathy, succesorul lui Martin Luther King la conducerea, organi
zației negrilor ain S.U.A. „Conferința conducerii creștine din sud", a fost 
arestat vineri la Charleston, Carolina de sud. Au mai fost arestați 70 de 
lucrători ai spitalului din localitate, care participau la o demonstrație (în 
fotografie) cerînd autorităților aprobarea pentru crearea unui sindicat.

VIETNAMUL DE SUD

Baze inamice atacate
de forțele F. N. E.

SAIGON 26 (Agerpres). — în ul
timele 24 de ore, luptele dintre uni
tățile americano-saigoneze și forțele 
patriotice sud-vietnameze au cunos
cut o continuă intensificare — rela
tează agențiile de presă. Cea mai 
importantă luptă a avut loc în noap
tea de vineri spre sîmbătă la sud de 
orașul Tay Ninh. Forțele patriotico 
au declanșat un puternic atac cu 
mortiere și rachete asupra unei im
portante baze americane. Comanda
mentul S.U.A. a trebuit să trimită u- 
nități de artilerie și aviație pentru a 
putea face față situației. Au fost în
registrate pierderi de ambele părți.

De asemenea, la vest de Khe Sanh, 
o altă bază americană a fost atacată 
de detașamente ale F.N.E. In tot 
cursul zilei de vineri s-au înregistrat 
peste 150 de ciocniri armate în care 
a trebuit să intervină aviația S.U.A. 
Mai multe elicoptere americane au 
fost doborîte.

Pe de altă parte — transmite «- 
genția France Presse — s-a înregis
trat o înmulțire a raidurilor efectua
te de avioanele „B-52“, care, numai 
în ultimele trei zile, au lansat 6 200 
tone de bombe în diferite regiuni 
de pe teritoriul Vietnamului de sud.

agențiile de presă transmit
Lucrările ceiei de-a treia sesiuni a Adunării Popu

lare Supreme a R.P.D. Coreene a celei de-a patra legislaturi s-au 
încheiat la Phenian. Dșputații au..apjgi>gt „raportul.cu privire la rezultatele 
inaeplinirii'bugetului de stat al R.P.D. Coreene pe anul 1968 și au adoptat 
bugetul de stat pe anul 1969.

Șeful statului pakistanez, 
generalul Yahya Khan,înlrun 
mesaj adresat președintelui Republicii 
India, Zakir Hussain, s-a declarat în 
favoarea „unor eforturi susținute ale 
celor două națiuni în vederea norma
lizării relațiilor dintre ele, pentru asi
gurarea reglementării diferendelor e- 
xistente pe o bază onorabilă și echita
bilă". „Țările noastre, se arată în 
mesaj, sînt în măsură să nonnalizeze 
relațiile lor prin negocieri bilaterale".

Conferința Uniunilor sin
dicale din țările membre 
ale Pieței comune, întrunită de 
cîteva zile la Haga, a ales organele 
de conducere ale „Confederației eu
ropene a sindicatelor libere din co
munitate" (ECFTUC), centrală sindi
cală comună creată în cadrul acestei 
conferințe. Ca secretar general al 
Confederației a fost ales Theo 
Rasschaert (Belgia). A fost ales, de 
asemenea, Comitetul executiv, format 
din opt membri.

Noi unități britanice cu 
un efectiv de 150 de militari au sosit 
sîmbătă în Irlanda de nord pentru 
a se adăuga trupelor britanice deja 
existente în această provincie. Aceste 
unități fac parte din contingentul de 
500 militari pe care guvernul britanic 
a hotărît să-l trimită în Irlanda de 
nord pentru a întări dispozitivul mi
litar în legătură cu mișcarea pentru 
drepturile civile.

Un submarin nuclear a- 
merican ~ „Whale" — a atins la 
6 aprilie Polul Nord navigînd sub 
calota de gheață arctică, a anunțat 
vineri Ministerul Apărării al S.U.A. 
„Whale", împreună cu un alt sub
marin de același tip — „Skate“ —■ 
a executat o misiune de cercetare 
științifică în apele Oceanului înghețat

■de Nord în vederea studierii condiții
lor,. de .nayigație, .precum și a obținerii 
unor date hidrologice, geografice, geo- 
fizic.Q.și. jpp.țepgplogjce.

Comandantul forțelor ar
mate ale Finlandei, generalul 
Yrjo Keinonen, și-a prezentat vineri 
demisia.

Locuitori ai Romei demonstrează în 
sprijinul unor revendicări economice 

și reforme sociale

Reprezentanți ai indus
triei petroliere a Austriei 
au purtat convorbiri la Budapesta 
cu reprezentanți ai aceluiași sector in
dustrial din R. P. Ungară în legătură 
cu dezvoltarea în continuare a colabo
rării bilaterale.

Sindicatul național al 
muncitorilor de la compa
niile de transport din Japo
nia care reunește 75 000 de mem
bri a declarat sîmbătă grevă. Șoferii 
și hamalii participant la această ac
țiune revendică majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

ECRAN
Steagul F.N.E. 
în sălile de ci
nematograf sai

goneze
Trimisul agenției 

France Presse in Viet
namul de sud, Jean 
Michel Goudstikker, 
relatează un fapt fără 
precedent petrecut la 
Saigon. „Săptămâna a- 
ceasta, transmite zia
ristul francez, stea
gul Frontului Națio
nal de Eliberare a a- 
părut pentru prima 
oară pe ecranele ci
nematografelor din 
Saigon. Aceasta la jur
nalele de actualități 
ce înfățișau sosirea de- 
legaților la conferința 
de la Paris. In sălile 
saigoneze — adaugă 
trimisul A.F.P. — este 
vorba, desigur, de un 
eveniment pentru un 
public obișnuit pînă a- 
cum mai mult cu surî- 
sul domnului Cabot 
Lodge sau cu aventu
rile galopante ale wes
ternurilor de mina a 
doua". Refuzînd cu în- 
căpățînare să recu
noască Frontul Națio
nal de Eliberare, de- 
punînd într-o vreme 
eforturi disperate pen
tru a împiedica par
ticiparea F.N.E. la con
vorbirile 
Franței, 
saigoneze 
frecvent
cu o realitate ce

din capitala 
autoritățile 

sint tot mai 
confruntate 

nu

mai poate fi ocolită 
nici măcar pe ecranele 
cinematografelor.

Războiul toma 
telor

Ca urmare a mitin
gurilor de protest ale 
cultivatorilor de roșii 
din S.U.A. și Mexic, 
care cer guvernelor 
lor să adopte măsuri 
hotărîte pentru a ob
ține cîștig de cauză, 
„războiul roșiilor", 
izbucnit acum cîteva

dintre S.U.A. și Mexic. 
La rîndul său, Mexi
cul a anunțat că în ca
zul în care nu se vor 
înlătura discriminările 
în comerțul cu roșii, 
va fi nevoit să aplice 
același tratament unor 
produse agricole im
portate din S.U.A. 
După cum se vede, ți 
roșiile pot fi „măr al 
discordiei!".

Alarma falsa

O puternică explozie , 
provocat vineri sea-

Poziția guvernului egiptean

cu privire la situația
din zona Canalului de Suez

V & UE
Secretarul general al 

O.N.U., U Thant, a sosit sîmbătă 
după-amiază la Roma venind de la 
Londra. El urmează să prezideze în 
capitala Italiei reuniunea Comitetului 
administrativ de coordonare al O.N.U. 
care are loc la 28 și 29 aprilie. La 
reuniune vor participa conducătorii 
organismelor specializate ale O.N.U.

PARIS 26. — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite : Sîmbătă s-a încheiat 
ciclul celor 13 emisiuni muzi
cale folclorice românești trans
mise de postul France Musi- 
que al Organizației Radio-Te- 
leviziunii Franceze (ORTF). 
Ciclul, intitulat „In țara naiu-, 
lui lui Pan", a. fost prezentat/ 
Si realizat de Jean Thevenot șA 
de etnograful și muzicologii? 
Marcel Sellier. Succesul acestei 
emisiuni de înaltă calitate a 
fost atît de mare (realizatorii 
au primit sute de scrisori de 
felicitare de la ascultători, me
lomani și specialiști) îneît, la 
propunerea directorului mu
zical, direcțiunea ORTF a ho
tărît ca în toamna acestui an 
să transmită din nou selectiuni 
din această emisiune.

a 20 de ani de activitate
Cehoslovacia,la Prasa 8 avut

Cu prilejui sărbătoririi 
a Organizației pionierilor din 
loc plenara comună a consiliilor ceh și slovac ale Organizației pionierilor. La 
lucrările plenarei a participat și delegația Consiliului național al Organizației 
pionierilor din Republica Socialistă România, condusă de Elena Poparad, 
vicepreședintă a consiliului. Salutul Consiliului național al Organizației pio
nierilor din Republica Socialistă România a fost primit cu căldură.

Frontul de eliberare din Mozambic (FRELIM0) • da» 
publicității îtl capitala Tanzaniei un comunicat referitor la componența noului 
său Consiliu de președinție, desemnat după asasinarea liderului organizației, 
Eduardo Mondlane. Din acest consiliu fac parte președintele ad-interim al 
FRELIMO, Uria Simango, fostul secretar politic al organizației, Marcelino Dos 
Santos, și comandantul forțelor militare ale Frontului de Eliberare din Mo
zambic, Samora Machesl.

săptămâni între 
două țări, s-a intensi
ficat în ultimele zile.

Cultivatorii de roșii 
din Florida au cerut 
guvernului american 
să instituie un embar
go asupra importului 
de roșii din Mexic, 
fapt care a provocat 
protestul cultivatorilor 
mexicani. Un grup de 
senatori americani au 
avertizat administrația 
că un asemenea em
bargo al tomatelor ar 
periclita grav relațiile

a .
ra panică în capitala 
Irlandei de nord. Zia
riștii acreditați la Bel
fast s-au repezit la te
lefoane 
poliției 
tură cu 
gubele 
noua explozie.

De data aceasta însă 
explozia nu avea ni
mic comun cu eveni
mentele interne irlan
deze. Zgomotul a fost 
provocat de căderea u- 
nui enorm meteorit 
care, după ce a lumi
nat cerul Marii Brita
nii, a pătruns în at
mosferă producînd un 
zgomot asemănător cu 
al unui avion superso
nic și s-a desfăcut în 
mai multe fragmente 
care au căzut în îm
prejurimile Belfastviui 
și în Țara Galilor. To
tul ar fi trecut poate 
neobservat. Dar în 
condițiile tulburărilor 
de săptămîna tre
cută?

pentru a cere 
date în legă- 
cauzele și pa- 
produse de

CAIRO 26 (Agerpres). — Oficiosul 
„Al Ahram" relatează că Salah Gohar, 
subsecretar la Ministerul Afacerilor 
Externe, a expus punctul de vedere al 
guvernului R.A.U. față de raportul 
special prezentat Consiliului de Secu
ritate prin care secretarul general al 
O.N.U. constată existența unei stări 
de război virtuale în zona Canalului 
de Suez.

în concepția guvernului egiptean, 
încetarea focului este limitată în 
timp și nu poate dura la infinit; de 
aceea trebuie împiedicat ca liniile de 
încetare a focului să devină linii per
manente. în conjunctura actuală, 
după părerea guvernului R.A.U., nu 
există linii de încetare a foqplui, de
oarece rezoluția care le stipulează a 
fost adoptată la 7 iunie 1967, în mo
mentul în care forțele armate egip
tene se găseau încă în Sinai și eu 
mult înainte ca trupele israeliene, 
nerespectînd rezoluția, să înainteze 
pînă la Canalul de Suez.

★
TEL AVIV 26 (Agerpres). — De- 

clarînd că israelul este hotărît să
pecte încetarea focului sub condiția 
ca și Egiptul să procedeze în acest 
fel, ministrul informațiilor, Israel 
Galili — relatează France Presse — 
a subliniat că guvernul va lua în cu- 
rînd poziție în legătură cu recenta 
declarație egipteană în care se afir
mă că încetarea focului nu mai este 
în vigoare.

rile care au apărut în presa ame
ricană în legătură cu semnarea 
unui nou acord între S.U.A. și Ior
dania cu privire la livrarea unui 
nou lot de 18 avioane de vînătoare 
„F-lOi", transmite buletinul de 
știri ale Casei Albe. El a precizat 
că Iordania a hotărît în baza acor
dului încheiat cu S.U.A. în mar
tie 1968 să achiziționeze o esca
drilă compusă din 18 avioane 
„F-104".

Consultări in vederea 
soluționării crizei politice 

din Liban

res-

★
WASHINGTON 28 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A., Robert 
McCloskey, a dezmințit vineri țtl-

BEIRUT 26 (Agerpres). — Președin
tele Libanului, Charles Helou, a în
ceput sîmbătă consultările în vederea 
soluționării crizei politice provocate 
de demisia guvernului prezidat de 
Rashid Karame, care a intervenit în 
urma recentelor ciocniri dintre forțele 
de ordine libaneze și grupuri ale re- 
fugiaților palestinieni. La palatul pre
zidențial a fost convocat în acest 
scop președintele Camerei deputaților, 
Sabri Hamade. După întrevederea pe 
care a avut-o cu șeful statului, Sabri 
Hamade a declarat că a fost stabilit 
programul consultărilor în vederea de
semnării unui nou prim-ministru.

între timp situația pare să se fi cal
mat atît la Beirut, cît și în celelalte 
localități libaneze unde au avut loc 
incidente — relatează corespondenții 
agențiilor occidentale de presă.

0 d616gațÎ6 peruviana condus^ de generalul Marco Fernandei 
Baca a sosit vineri la Washington. Delegația, formată din patru negociatori, 
va continua în capitala Statelor Unite convorbirile legate de deteriorarea rela
țiilor dintre Lima și Washington ca urmare a hotărîrii guvernului Peruvian de 
a expropria bunurile firmei petroliere nord-americane „International Petroleum 
Company".

Astăzi poporul din Sierra Leone sărbătorește a opta aniversare a procla
mării independenței. în fotografie : imagine din Freetown — capitala țării»

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București PlațB „Sctntell-. Tel. 11M1#, 17 80 28. Abonanientel* *8 tae la oflclil» poștal» șl dlfuzoril din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Cae» Sctatall «e.sce


