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Probleme de importanță majoră pentru

economia națională, de larg interes obștesc

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația

Sovietului Suprem al U.R.S.S.IN SFERA DE
COMPETENȚE

A MINISTERULUI MUNCII
Convorbire cu tovarășul PETRE LUPU,

ministrul muncii

a.o.După cum se știe, la plenara C.C. al P.C.R., din martie 
s-a stabilit ca activitatea Comitetului de Stat pentru Probleme de Or
ganizare și Salarizare să fie reorganizată, prin înființarea unui Institut 
central de studiu pentru problemele conducerii economiei, organi
zării muncii și perfecționarea cadrelor din economie, precum 
și prin crearea unui organism care să se ocupe în continuare 
de problemele salarizării. Totodată, s-a stabilit ca cele două orga
nisme să fie incluse în componența unuia dintre ministerele exis
tente. Examipindu-se modalitățile de înfăptuire a hotărîrilor plenarei 
amintite, conducerea de partid și de stat a ajuns la concluzia că este 
bine ca aceste două organisme să intre în componența Ministerului 
Muncii. De aceea, printr-un decret al Consiliului de Stat s-a hotărît 
înființarea Departamentului salarizării și a Institutului central de stu
diu pentru problemele conducerii economiei, organizării mun
cii și perfecționarea cadrelor din economie și trecerea lor în 
«ubordinea Ministerului Muncii. Ca urmare, recent, printr-o hotărîre 
a Consiliului de Miniștri, s-a stabilit modul concret în care să fie or
ganizat acest minister. în legătură cu problemele menționate publicăm 
acest interviu. Anticipind întrebările noastre, tovarășul Petre Lupu a 
ținut să facă, la început, cîteva precizări.

— Este cunoscută preocuparea con
secventă a partidului și guvernului 
nostru pentru aplicarea Directivelor 
Conferinței Naționale a P.C.R. cu 
privire la perfecționarea conducerii 
și planificării economiei naționale, la 
îmbunătățirea .în acest , sen? a actlr 
vității organelor de stat. în acest 
context se înscriu și măsurile refe
ritoare la reorganizarea activității în 
domeniul salarizării și organizării 
producției și a muncii, la trecerea în 
cadrul Ministerului Muncii a orga
nismelor create în acest scop.

Ministerul Muncii, în actuala sa 
alcătuire, are sarcina de a înfăptui 
politica partidului și statului în do
meniul legislației muncii, salarizării, 
îmbunătățirii metodelor de condu
cere a activității economice, orga
nizării producției, organizării și nor
mării muncii, perfecționării cadre
lor care lucrează în conducerea ac
tivității economice, forței de muncă, 
pnoțecției muncii, asigurărilor socia
le, pensiilor și asistentei sociale. Be 
de o parte, Ministerul Muncii este un 
organ central de sinteză economică 
iar, pe de altă parte, și un gestionar 
al unor importante mijloace materia
le și bănești destinate asigurării con
dițiilor de muncă și de trai ale popu
lației.

Considerentele care au stat la baza 
reorganizării Ministerului Muncii au 
rezultat din experiența de pînă 
acum, care evidențiază cu pregnan
tă interdependenta dintre problemele 
ce intrau în atribuțiile anterioare 
ale .Ministerului Muncii și ale insti
tuției ce se ocupa de problemele de 
organizare a producției și. salarizare. 
Există o strînsă legătură între 
salarizare și normarea muncii, 
ca expresie a nivelului orga
nizării producției și a muncii, 
normarea fjind în același timp 
un element constitutiv al sis
temului de salarizare. Concomitent, 
trebuiau să se asigure relații directe 
între organismele care se ocupă de 
elaborarea nomenclatoarelor de func
ții și a salariilor personalului de 
conducere, tehnic-administrativ și ie 
specialitate, și cele care au menirea

Concepția programatică
și planul de lucru al teatrului

Rolul educativ al artei, 
el teatrului, de pildă, a de
venit la noi un adevăr a- 
xiomatic. Adresîndu-se pu
blicului, artistul tinde nu 
■numai spre impresionarea 
afectiv-ratională a acestuia, 
ci și spre ridicarea gustu
lui și cunoștințelor, nu în 
■sens școlăresc, desigur. E- 
ducarea. obișnuirea consu
matorului de artă cu ope
ra majoră, profundă, cu 
noul, cu expresia zilei ce 
o trăiește presupune o gra
dație, nu lină, nu schema
tică, ci una ce alternează' 
urcușul treptat cu surpri
za, presupune deci o gîn- 
dire și, în ultimă analiză, 
acțiune, în sensul misiunii 
ce revine teatrului în so
cietatea noastră socialistă, 
în sensul cerințelor pe care 
i le impune rolul său în 
formarea spirituală a pu
blicului larg.

Baza oricărei perspective 
artistice este condiționată 
și, bineînțeles, direcționa- 
tă de orientarea ideologică 
și estetică, de modul în

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

să întocmească studii privind me
todele de conducere și construcția 
structurilor organizatorice. în core
larea acestor grupuri de probleme și 
activități se impunea evitarea para
lelismelor, a irosirii forțelor specia
liștilor și, ca urmare, coordonarea 
lor trebuia asigurată la nivelul con
ducerii aceluiași organ central de 
stat.

De asemenea, se știe că între stu
diile și cercetările în domeniul or-

Temperatura umană
a întrecerii

otelarilor hunedoreni
Privesc în această dimineață de 

primăvară coșurile Hunedoarei si 
cerul ei. Bătrîna cetate a otelului, 
și totuși mereu tînăra lui vatră, a- 
runcă spre văzduh înalte coloane de 
fum colorat. Știu că aici oțelarii cu
nosc mersul cuptoarelor, la orice 
oră, privind acele coloane de pe 
stradă, sau din grădina casei. în 
jurul meu aud frînturi de fraze: 
„Se termină la 5..." — „Uite ce bine 
merg cei de la 3...". Hunedoara tră
iește, fără întrerupere, 24 de ore din 
24 procesul complex al plămădirii 
fontei și otelului. Noțiunea de ritm 
cuprinde aici și ritmul efectiv al 
muncii dar si ritmul noilor apariții 
tehnice si tehnologice, ritmul adap-

Lucian GIURCHESCU

care se conturează o vizi
une proprie. Respingînd e- 
pigonismul, acest program 
nu trebuie
fuga sterilă după acel gen 
de originalitate, ce se spri
jină nu pe o credință, nu

confundat cu

mai înainte amintită, se 
materializează prin selecția 
repertorială, atît pe planul 
creației românești cît si pe 
cel al producției universa
le. Alegerea unei bucăți de 
literatură teatrală nu poate

opinii 

pe o necesitate interioară 
de exprimare, ci doar pe 
dorința de a face altfel, 
indiferent dacă acest „alt
fel" reprezintă doar o hai
nă ce îmbracă ridicol un 
vid de gîndlre.

In teatru sau operă con
diționarea, directionarea,

fi rezultatul hazardului (de 
obicei cauzat de reprezen
tarea unei lucrări în func
ție de cele auzite întîmplă- ' 
tor și care dau impresia că 
înscrierea ei în repertoriu 
ar fi marca contemporanei
tății. numai și numai pen
tru că ea a fost montată

ganizării muncii, pe de o parte, și 
cerințele de calificare reflectate în 
indicatoare tarifare — instrument 
principal de aplicare a sistemului 
de salarizare — pe de altă parte, 
există o strînsă corelare. Aceeași co
relare se regăsește între indicatoa
rele tarifare de calificare și stabi
lirea rețelelor de salarizare, a for
melor de pregătire și perfecționare 
a muncitorilor calificați, precum 
și între acestea și problemele 
organizării și normării muncii, 
în același timp, între activitatea 
de elaborare a elementelor sistemu
lui de salarizare și problemele ce 
cădeau în atribuția Ministerului 
Muncii — legislația muncii, diferite 
aspecte ale nivelului de trai, regimul 
pensiilor, condițiile de muncă, regi
mul de muncă, repartizarea și atra
gerea forței de muncă spre diferite 
activități în raport cu importanta și 
rolul lor în dezvoltarea economică 
— era necesar să se asigure o acti
vitate coordonată.

în urma reorganizării sale, rezol
varea. unitară a tuturor acestor mul
tiple și complexe probleme intră în 
sarcina Ministerului Muncii.

— V-am ruga, tovarășe mi
nistru, să ne vorbiți despre a- 
tribuțiile concrete ale Ministe
rului Muncii în ce privește per
fecționarea metodelor de con
ducere a activității economice, a

Convorbire realizată de 
Petre NEDELCU

(Continuare în pag. a H-a)

tării la nou. în fiecare zi apare ceva 
inedit pentru că fiecare marcă de 
otel presupune o elaborare specifi
că, o nouă tehnologie, o încărcătu
ră sporită de inițiativă și de com
petentă profesională.

Toate sectoarele marelui combinat 
trăiesc acum atmosfera intensei în
treceri socialiste desfășurate în în- 
tîmpinarea celei de-a XXV-a ani
versări a eliberării patriei. Carne
tul de reporter încearcă să refacă, 
în cîteva puncte-cheie, un itinerar 
al întrecerii.

...Am stat o noapte la furnale, as- 
cultîndu-le clocotirile din adine, am 
privit acești arbori gigantici de me
tal prin care curge seva de foc a

aiurea de un nume celebru, 
interpretată de o vedetă 
cunoscută), ci al unei ela
borări dificile, al căutării u- 
nui echilibru între compo
nente, al unei profilări 
ideatice.

Toate acestea se înscriu 
în ceea ce, cu un termen 
aproximativ, obișnuim să 
numim : plan artistic, clan 
de creație.

Desigur, normarea, pla
nificarea în sensul econo
mic, industrial, a arte) nu 
este posibilă. $i asta nu 
pentru că literatura sau 
sculptura, teatrul sau mu
zica s-ar opune organic 
unei ordini, ci pentru că 
fiecare nouă operă, fiecare 
nouă interpretare este 
fapt 
gală 
ției 
s-ar _____ ________ Ț. .
amendamente și. în primul 
rînd, acela că talentul 
factor indispensabil al ori
cărei creații ce-și merită 
acest nume — face mai de-

de 
un prototip, este în e- 
măsură rodul aplica

și al inspirației. (Aici 
putea aduce destule

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
primit luni dimineața delegația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
condusă de tovarășul G. S. Dzote- 
nidze. vicepreședinte al Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Din delegație au făcut parte 
V. D. Sașin, ministrul industriei 
extractive petroliere al U.R.S.S., 
G. A. Jukov, comentator politic al 
ziarului „Pravda", G. F. Antosiak, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. S. S. Moldove
nești, P. V. Guzenko, președinte 
al Comitetului Executiv al Sovie
tului de deputați ai oamenilor 
muncii din regiunea Kemerovo,
T. V. Șlopak, șeful catedrei de of
talmologie de la Institutul de me
dicină din Kiev, A. K. Zitmanis, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc Riga al P.C. din Letonia, 
G. A. Borzova, țesătoare la combi
natul din Krasnodar, și H. Zaidov, 
președintele colhozului „Urunhod- 
jaev“ din raionul Hodjentsk — 
R. S. S. Tadjică.

La primire au luat parte tova
rășii Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Ștefan Voitec, Mihai 
Dalea, precum și tovarășii Gheor
ghe Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Vasile 
Potop, secretar al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

Oaspeții au fost însoțiți de

AL 3 LEA CONVERTIZOR AL OȚELĂRIEI
GALAȚI (corespondentul „Scîn- 

teii"). — în marea și moderna oțelă- 
rie a. C.pmbinabilui siderurgic de la 
Galati a fost pus ieri seară în func
țiune cel de-al 3-lea convertizor cu 
insuflare de oxigen. Este rodul în
trecerii avîntate, al hărniciei, price
perii și experienței dobîndite de con- 

• •

De alt- 
hunedo- 
de per-

fontei. De curînd, furnalistii au ro
tunjit la 20 000 de tone cantitatea 
de fontă dată peste plan de la în
ceputul anului. Notabil este că s-au 
adus nenumărate perfecționări teh
nice procedeelor de topire si elabo
rare a fontei. Sprijinul serviciilor 
de cercetare a fost masiv, 
fel, realizările siderurgiei 
rene nu pot fi despărțite 
fectionarea tehnologiei, de aportul 
Științei.

O cît de sumară incursiune in in
timitatea modernelor furnale de 
1 000 mc ne dezvăluie, prin puterea 
de sugestie a cifrelor, 
presionantei cantități 
borată peste plan : la 
(i se spune „cap de 
fiecare zi, pe fiecare 
volum util, se produc cu 100 
fontă mai mult ca înainte. în luna 
aprilie, s-au dat peste plan 5 000 tone 
fontă, cu un consum, de cocs mai 
mic cu 18 kg pe tonă. Rețineți că 
aici consumul specific (în jurul a 
650 kg pe-tonă) este stabilit 
zgîrcenie. Lesne de presupus în ce 
trepidantă cursă a performantelor 
tehnologice s-au înscris furnalistii. 
cită ingeniozitate si cită stăruință 
au adăugat ei „consumului speci
fic" pe tona de fontă.

...Inginerul Valeriu Martineac. 
șeful secției laminor de 650 mm. ne 
informează că industriei i-au fost 
furnizate, numai în acest trimestru. 
450 000 tone laminate. „A se re
ține — subliniază interlocutorul — 
că onorarea la termen a comenzi
lor s-a făcut cu o precizie mate
matică. Ne-a ajutat mult punerea 
la punct a procedeului modern de 
programare, cu mașini electronice 
de calcul".

Radu GHEORGHIU

explicatia im- 
de fontă ela- 
furnalul nr. 7 
coloană"), în 

metru cub de 
kg

CU

(Continuare în pag. a III-a)

T e I e g r a m ă
Majestății Sale HIROHITO

împăratul Japoniei
TOKIO

îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cu ocazia zilei de naștere 
a Majestății Voastre, sărbătoarea națională a Japoniei, cordiale felicitări 
și cele mai bune urări de sănătate personală, de prosperitate poporului 
japonez prieten.

IN ZIARUL DE AZI

@ Premisele efi
cacității în admi
nistrația locală 
© Plusuri fictive 
și minusuri reale 
© Cursurile post 
universitare

A. V. Basov, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

In timpul întrevederii, conducă
torul delegației Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a exprimat calde mul
țumiri pentru posibilitatea oferită 
de a cunoaște nemijlocit activita
tea desfășurată de Marea Adunare 
Națională, de comisiile sale perma
nente, de deputați, de organele lo
cale ale puterii de stat. Oaspeții 
au apreciat elogios succesele obți
nute de oamenii muncii din Româ
nia, sub conducerea Partidului Co
munist Român, în opera de edifi
care a socialismului. G. S. Dzote- 
nidze și-a exprimat convingerea că 
vizita în România a delegației So
vietului Suprem al U.R.S.S. va con
tribui la adîncirea în continuare a 
legăturilor de prietenie dintre Uni
unea Sovietică și România.

Mulțumind delegației sovietice 
pentru aprecierile călduroase la a- 
dresa realizărilor țării noastre, to
varășul Nicolae Ceaușescu a înfăți
șat deputaților Sovietului Suprem 
larga activitate a poporului român, 
desfășurată sub conducerea parti
dului comunist, pentru îndeplinirea 
programului de desăvîrșire a con
strucției socialismului, politica par
tidului și guvernului de întărire a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească cu Uniunea Sovietică, cu 
toate țările socialiste.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, tovără
șească.

structorii și montorii combinatului 
gălățean. Prima șarjă a celui de-al 
treilea convertizor — șarja de o- 
noare, cum i se spune — a fost ela
borată de către otelarii din schimbul 
A, condus de prim-topitorul Pavel 
Hanganu.

HARGHITA

Sifuafia realizării planului la semănat (în procente), pe total culturi, în coo
perativele agricole ae produejie

A

In interesul dezvoltării și perfecționării
colaborării economice

-»
Opinia publică din țara noastră a 

urmărit cu viu interes lucrările re
centei sesiuni de la Moscova a Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc, la care au participat condu
cătorii partidelor comuniste și șefii 
guvernelor din statele membre ale 
C.A.E.R. Așa cum se subliniază în 
comunicatul adoptat la încheierea

■

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România

HOTÂRÎREA consiliului de miniștri
CU PRIVIRE LA PROGRAMUL DE LUCRU
AL UNITĂȚILOR AGRICOLE iN ZILELE

DE 1-4 MAI
Consiliul de Miniștri a emis o hotărîre cu privire Ia programul de lucru 

al unităților agricole în zilele de 1—4 mai 1969.
în bolărire se subliniază că condițiile de climă neprielnice din această 

primăvară au întîrziat efectuarea la timp a lucrărilor agricole, care sint hotărî- 
toare pentru asigurarea producției agricole. Ținînd seama de importanța pe care 
o are perioada optimă de însămînțare a culturilor agricole, se impune ca toate 
unitățile din agricultură să folosească la maximum timpul favorabil din pre
zent, intensificînd ritmul lucrărilor.

In scopul recuperării lucrărilor întirzlate și pentru ea timpul rămas să 
fie folosit în întregime de către toate unitățile agricole, Consiliul de Miniștri 
a hotărît ca în toate unitățile agricole să se lucreze în zilele de 1—1 mai 1969. 
Același program îl vor avea și instituțiile care îndrumă și coordonează aceste 
unități. Totodată se precizează că zilele nelucrătoare vor fi recuperate în cursul 
trimestrului 11/1969.

CUPE HOTĂRÎTOARE PENTRU

RECOLTA ANULUI 1969

Anul acesta pe ogoarele
țării „Ziua muncii" se va
sărbători prin muncă

Această primăvară, după cum 
bine știm cu toții, a fost deosebit de 
capricioasă. După ce iarna s-a pre
lungit mult, precipitațiile și timpul 
rece au împiedicat începerea și des
fășurarea normală a lucrărilor agri
cole. Acum, cînd timpul este frumos, 
oamenii muncii din agricultură lu
crează cu hărnicie la cîmp pentru a 
semăna porumbul și celelalte culturi 
de primăvară. în ultimele zile, vi
teza zilnică stabilită la semănat a 
fost depășită. în numai trei zile, uni
tățile agricole au însămînțat 700 000 
hectare. Suprafețele semănate cu 
porumb s-au mărit continuu, reali- 
zîndu-se 59 la sută din prevederi la 
întreprinderile agricole de stat și 54 
la sută la cooperativele agricole. Cele 
mai bune rezultate au fost obținute 
în întreprinderile agricole de stat 
din județele Constanta, Buzău, Dolj, 
Alba, Timiș etc., precum și în coo
perativele agricole din județele Tul- 
cea, Constanța, Buzău, Ialomița, 
Brăila, Ilfov, Teleorman, Galați. Lu- 
crînd și în zilele următoare în ace
lași ritm, fără întrerupere, există 
condiții ca, în cele mai multe județe, 
semănatul porumbului să se facă în 
limitele timpului optim.

Dar, cu toate eforturile depuse de 
țărănime, de toți cei care lucrează pe 
ogoare, nu a putut fi recuperată în 
întregime rămînerea în urmă la se
mănat și la efectuarea celorlalte lu
crări agricole de sezon. în județele 
din nordul Moldovei — Suceava, Bo
toșani, Neamț, Bacău șl Iași — nu nu-

lucrărilor, sesiunea a examinat pro
blemele dezvoltării în continuare a 
colaborării economice reciproce, în- 
scriindu-se ca o manifestare a do
rinței țărilor socialiste membre ale 
C.A.E.R. de a lărgi și perfecționa 
conlucrarea tovărășească dintre ele, 
de a amplifica colaborarea și coo
perarea lor în producție, știință, 
tehnică, în folosul fiecărei țări în 
parte și al cauzei generale a socia
lismului.

Delegația de partid și guverna
mentală a țării noastre, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a participat la lucrările se
siunii animată de dorința de a-și 
aduce contribuția constructivă la 
dezvoltarea continuă, pe o bază să
nătoasă, eficientă a relațiilor din
tre statele membre ale C.A.E.R., la 
perfecționarea colaborării multila
terale dintre statele socialiste. Ex- 
primînd interesele și năzuințele 
întregului nostru popor, ale, cau
zei unității și coeziunii țărilor so- 

I 

mai că semănatul porumbului este la 
început, dar mai trebuie pusă în pă- 
mînt, pe ,mari suprafețe, sămînța de 
sfeclă de zahăr, floarea-soarelui și 
alte culturi care, în mod obișnuit se 
seamănă .'în prima parte a primăve
rii. De asemenea, în județele amin
tite, precum și la Covasna și Har
ghita a întîrziat plantatul carto
filor, cultură alimentară deose
bit de importantă pentru aprovizio
narea populației. Un mare volum de 
lucrări trebuie executat la plantatul 
legumelor, al pomilor fructiferi și al 
viței de vie.

Oricine își poate da seama ce im
portantă prezintă pentru economia 
tării, pentru fiecare cooperativă a- 
gricolă în parte, pentru întreaga 
țărănime obținerea unor recolte

(Continuare în pag. a IlI-a)

ÎN JUDEȚUL TULCEA

Cooperativele
agricole

au termina?
semănatul
porumbului

într-o telegramă trimisă Comitetu
lui Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, Comi
tetul județean de partid Tulcea ra
portează că în cursul zilei de 27 a- 
prilie a.c., țăranii cooperatori, cu 
aportul efectiv al mecanizatorilor, 
mobilizați de către organele și orga
nizațiile de partid, au terminat în- 
sămînțatul porumbului pe suprafața 
de 40 700 ha. Au mai rămas unele 
suprafețe inundate care urmează să 
fie însămîntate pe măsura retragerii 
apelor și a zvîntării terenului. Acest 
succes se datorește muncii entu
ziaste a țărănimii, a mecanizatorilor 
și specialiștilor, folosirii la maximum 
a capacității de lucru a tractoarelor 
și mașinilor. Un număr însemnat de 
tractoare și semănători de porumb 
vor putea fi puse la dispoziția uni
tăților agricole din județele rămase 
în urmă la însămîntări din cauza in
temperiilor.

cialiste, delegația română și-a adus 
contribuția activă la elaborarea ho- 
tărîrilor sesiunii care consemnează 
năzuința țărilor participante spre o 
mai strînsă unire a eforturilor, în 
scopul rezolvării cu succes a sar
cinilor construirii socialismului șl 
comunismului în țările lor.

Examinînd multilateral rezulta
tele obținute pînă acum în dezvol
tarea colaborării în cadrul C.A.E.R., 
sesiunea a reliefat totodată forme 
și metode de extindere a acestei 
colaborări care vor permite să fie 
mai bine puse în valoare posibili
tățile pe care le oferă această or
ganizație pentru dezvoltarea rela
țiilor de colaborare tovărășeasca 
între țările socialiste membre, co- 
laborare care are ca scop înflori
rea fiecărei țări socialiste în parte 
și întărirea întregului sistem socia
list ; așa cum se subliniază în co
municat această colaborare este 
menită „să contribuie la rezolva-

Constantin MITEA

(Continuare în pag. a V-a)
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La loc '

comanda
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FAPTUL
VERS

La Zoo
Ultima noutate de Ia grădi

na zoologică 
lele trecute, 
dat naștere 
Este pentru 
noi în tară 
se naște în 
vitate. Ferit, 
privirile indiscrete ale vizita
torilor (mama îl apără ca o a- 
devărată... tigroaică), puiul de 
tigru va lua curînd contact cu 
lumea înconjurătoare, cu 
blicul. Desigur, din cușcă, 
riti altfel ?

din Capitală : zi- 
tigroaica Mona a 
unui mic tigrișor. 
prima dată — la 
— cînd un tigru 
condiții de capti- 

deocamdată, de

pu- 
Do-

Sesizări la
șapirograf

în strada Poenaru Bordea 
12—14 (București) locuiesc două 
familii. Una dintre acestea — 
familia Alfred Marcon — „ne
mulțumită" de noii vecini, le-a 
aruncat mănușa. Și s-au tot ju
decat, ajungînd pînă la Tribu
nalul Suprem și înapoi la in
stanța de fond, dar fără să iasă 
la liman. Ulterior au apelat la 
alte metode. Fac reclamații, 
jalbe, sesizări (peste... 50 !) că
tre toate organele locale si cen
trale. Ultima invenție a fa
miliei Marcon este folosirea 
telefonului. Pensionari amîndoi 
— si probabil cu telefon — sună 
mereu la diverse instituții pen
tru a le aminti de sesizările lor.' 
S-a pierdut multă vreme pentru 
a se cerceta si răscerceta aceste 
sesizări. Totuși caruselul se... 
învîrteste.

nr.

La grupul de șantiere 805 dip 
Pitești a fost instalat recent- un 
nou director adjunct. „Ferici
tul" este Vasile Stanciu, spos 
din funcția de comandant al 
inspectoratului mjlitiei,_ județu
lui pentru ilegalități, abuzuri si 
țendinte de căpătuială, inclusiv 
în ramura... construcțiilor. Cum 
s-a ajuns la o i_____
rîre, e greu de înțeles . _  „
cui unor măsuri ferme, care să 
pună capăt abuzuriloi- și afa
cerilor celor ce nu respectă 
prevederile legale, autoritățile 
județului respectiv lucrează cu 
iumătăti de măsură. în acest 
timp, pe lotul de pămînt 
„transferat", din Prahova, în 
suburbiile Piteștiului (în mod 
ilegal) de către sus-amintitul,. 
se plantează de zor vită de vie 
pentru a se „completa" confor
tul acestei familii puse pe că
pătuială în dauna statului. 
Procuratura cunoaște aceste as
pecte ? Dacă le cunoaște, sînt 
de așteptat măsurile legale.

asemenea hotă- j 
înțeles ! In 10- ii

Liniștea
9

din arene
deîncepută cu exact un an 

zile în urmă, renovarea „Are
nelor libertății" trebuia înche
iată (conform ultimului termen 
promis) astăzi. O vizită la șan
tierul cu pricina ne-a convins 
de înțelepciunea proverbului 
„La pomul lăudat, să nu te duci 
cu sacul". După cele mai op
timiste presupuneri, reparațiile 
nu vor fi terminate înainte de 
mijlocul verii. Deci un nou se
zon în care cîntecul și jocul 
vor lipsi de pe această apre- 
ciatăscenă în aer liber din Ca
pitală. La drept vorbind, nu nu
mai scena, dar și activitatea 
constructorilor se dovedește a 
fi „în aer". Așteptăm vesti des
pre întoarcerea lor pe pămînt.

Pescar
norocos

în timp ce pescuia pe Someș, 
pescarul Alexandru Boroș din 
Satu Mare a descoperit, pe un 
ochi de nisip, în albia rîului, un 
pește de... 202 centimetri lungi
me, avînd o greutate de 61,800 
kg ! Se crede că este vorba de o 
„viză" sau „bogzar" (după de
numirea populară), pește înru
dit foarte mult cu cega. Inte
resul pentru această captură 
este cu atît mai mare cu cit 
„viza" este o specie care trăiește 
cu deosebire în cele trei dis
tricte ale bazinului Aralo-Ponto- 
Caspic. în țara noastră, ea se 
găsește în Dunăre, doar în zona 
Galaților.

! Scăldatul 
| interzis!

Pe dinafară, imobilul din stra- I 
da Banu Mărăcine nr. 47 este I 
arătos. Pe dinăuntru însă... Vai * 
si amar l De mai multe luni i 
de zile, o defecțiune la conduc- I 
ta de apă (cel puțin asa se » 
presupune) a dus la inundarea . 
subsolului clădirii. Deși se im
punea remedierea grabnică a | 
defecțiunii (zidurile se deterio
rează pe zi ce trece), proprie- i 
tarul, I.A.L.-ul sectorului 4, I 
nu ia nici o măsură. Mai pre- • 
cis, la două-trei zile o auto- a 
cisternă scoate apa din subso- 1 
Iul clădirii — și cam atît. Nu- ] 
meroaselor petiții adresate de 
locatari li se răspunde cu a- | 
minări și iar amtnări. Ce se | 
așteaptă în fond ? întrebăm la • 
modul cel mai serios : tin, ne- g 
apărat, tovarășii de la I.A.L. I 
să amenajeze o piscină ? Ar | 
sări din lac în... subsol. ,

Rubrică redactată de |
Ștefan ZIDĂRIȚA 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților ]
„Scînteii"
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Perfecționarea continuă a stilului 
de muncă al aparatului consiliilor 
populare constituie o necesitate o- 
biectivă, decurgînd din însăși dez
voltarea economică si socială. După 
reorganizarea administrativă a tă
rii — care a creat condiții pen
tru o mai rațională repartizare a 
forțelor de producție și desfășurarea 
unei activități multilaterale pe plan 
local — rolul consiliilor populare și 
al aparatului lor a crescut consi
derabil. Sarcinile noi și complexe 
privind dezvoltarea economiei locale, 
ridicarea la un nivel superior a în
tregii vieți sociale impun, înainte de 
toate, creșterea considerabilă a com
petenței cadrelor din administrația 
de stat, competenta' însemnînd ca
pacitatea de a lua decizii judicioase, 
în cunoștință de cauză, pe baza unei 
temeinice pregătiri profesionale, ope
rativitate și inițiativă în rezolvarea 
problemelor și, în ultimă instanță, un 
randament și o eficiență ridicată tn 
munca administrativă.

Sarcina de a acționa în această di
recție a fost subliniată cu pregnanță 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu la 
Conferința Națională a P.C.R. : „în 
stadiul de dezvoltare în care no gă
sim, mersul înainte depinde în mod 
hotărîtor și nemijlocit de calitatea și 
competența oamenilor, de capacita
tea lor de a stăpîni mijloacele de 
producție mereu mai perfecționate, 
de priceperea de a administra bogă
țiile țării, avuția națională, de re
ceptivitatea la tot ce este nou și 
înaintat, de puterea de a ține pasul 
cu progresul mondial".

însusindu-ne aceste indicații, am a- 
cordat o atenție deosebită încadrării 
aparatului de stat de la toate nive
lele — județ, oraș, comună — cu 
oameni capabili, cu specialiști avînd 
o temeinică pregătire. Criteriile 
de selecționare pe care le-am pro
movat și pe care le promovăm în 
continuare au în vedere posibilita
tea respectivelor cadre de a situa 
problemele concrete ale sectorului 
lor în cadrul larg al construcției so
cialiste, de a acționa cu deplină res
ponsabilitate pentru bunul mers al 
treburilor obștești, de a răspunde cu 
promptitudine cerințelor esențiale ale 
oamenilor muncii, de a fi receptive 
față de opiniile și sesizările lor. Exi
gențele crescute reclamă prezența în 
aparatul de stat a unor oameni care 
înțeleg să pună pe baze etice, de ci
vilizație și respect, raporturile cu ce
tățenii. în această ordine de idei, o 
importanță covîrșitoare revine cali
tăților morale ale funcționarului de 
stat. Un funcționar cu un comporta
ment moral ireproșabil, demn și in
tegru, ridică prestigiul consiliului 
popular și contribuie, implicit, la ridi
carea eficacității activității sale, la 
întărirea legăturilor organului pu
terii de stat cu masele de cetățeni.

Am apelat la aceste considerente 
pentru că ele au definit conținutul 
preocupărilor comitetului nostru 
executiv în încadrarea aparatului 
consiliilor populare — județul Tul- 
cea. ca județ nou, avînd, firește, o 
imperioasă nevoie de cadre. Concen- 
trîndu-și, în primul rînd, eforturile 
spre încadrarea aparatului consiliu
lui popular județean, comitetul exe
cutiv, cu sprijinul și îndrumarea co
mitetului județean de partid, a ales 
o serie de cadre cu pregătire supe
rioară și medie, cu experiență în ac
tivitatea de partid ori de stat. în 
același timp, ne-au fost repartizați 
un număr de absolvenți din învăță- 
mîntul superior, al căror aport în 
administrația de stat se reflectă în 
volumul sporit de activitate a direc
țiilor de specialitate. Pentru specia
liștii veniti din alte județe, consiliul 
popular s-a străduit și a reușit să asi
gure, în majoritatea cazurilor, con
diții corespunzătoare de viață — în 
primul rînd locuințe.

în ciuda tuturor acestor măsuri, 
cerința de cadre continuă să fie pu
ternic resimțită. Nu sînt acoperite 
cerințele de specialiști în construcții, 
în domeniul medical, în agricultură

Eugen TARHON 
prim-vicepresedinte al Comitetului 

executiv al Consiliului popular 
județean Tulcea

șî, în parte, în învățămînt. Ca 
atare, unele direcții județene și apa
ratul unor consilii populare orășe
nești și comunale sînt încă insufi
cient încadrate chiar sub raportul 
necesităților stricte, iar în unele sec
toare importante, îndeosebi în dome
niul construcțiilor, arhitecturii și sis
tematizării, întîmpinăm greutăți la 
îndeplinirea obiectivelor planificate. 
Evident că în acest domeniu este 
necesară din partea consiliului popu
lar județean o preocupare mai in
tensă pentru a asigura cadrelor 
condiții corespunzătoare de muncă 
și de viață și, în același timp, pentru 
pregătirea intensivă de noi specialiști

puncte de vedere

oriunde se poate pe plan local. Tre
buie să semnalăm însă că și în repar
tizarea cadrelor de la centru se fac 
simțite unele deficiențe care se răs- 
frîng asupra activității noastre. Ade
seori absolvenți din învătămîntul su
perior, repartizați inițial la Tulcea, 
sînt dirijați ulterior spre alte județe, 
fără ca instituțiile din județ, unde 
tinerii specialiști ar urma să-și exer
cite profesiunea, să fie anunțate. 
Anul trecut, din 22 de specialiști 
cu studii economice-administrative, 
repartizați județului nostru, s-au 
prezentat la post numai 14, iar din 
32 de agronomi, numai 19. Ar fi 
necesar, socotim, ca forurile cen
trale de resort să ia măsuri hotă- 
rîte pentru respectarea prevederilor 
privind angajarea absolvenților de 
facultăți și școli tehnice.

O altă verigă de bază a adminis
trației locale o constituie consiliul 
popular comunal. încadrarea judi
cioasă a aparatului consiliilor 
populare comunale constituie o preo
cupare a consiliului județean, deoa
rece funcționarii de la comună tre
buie să rezolve, cu aceeași compe
tență ca și cei de la oraș, sarcinile 
complexe ce le revin. Consiliul jude
țean vizează cu prioritate comple
tarea posturilor de secretari ai co
mitetelor executive din comune. Spri
jinul acordat consiliilor populare 
comunale în această direcție a avut 
drept rezultat alegerea ca secretari 
a unor oameni cu o experiență în
delungată și cu inițiativă gospodă
rească. Sîntem însă departe de a fi 
epuizat toate posibilitățile, tot spri
jinul pe care îl datorăm promovării, 
în aparatul consiliilor populare co
munale. a celor mai pregătiți func
ționari din punct de vedere profesio
nal și politic.

Pe un plan mai larg, se poate 
vorbi și despre un alt aspect al 
competenței în munca administrativă 
—■ și anume că, asemenea specialiș
tilor din alte domenii, funcționarul 
trebuie să fie un om bine informat, 
să cunoască aspectele noi ale muncii 
sale, progresele înregistrate în acest 
domeniu, să-și îmbogățească continuu 
cunoștințele. în acest spirit, Comite
tul executiv al Consiliului popular 
județean Tulcea urmărește, din pri
mele zile de la constituirea sa, cu
noașterea temeinică a prevederilor 
legii de organizare și funcționare a 
consiliilor populare, a actelor nor
mative în vigoare, însușirea celor 
mai noi cunoștințe 
practicindu-se totodată instruirea tri
mestrială a președinților, secretari
lor, contabililor și a altor funcționari 
administrativi.

Indrumarea la județ constituie 
însă numai o latură (nu întotdeauna, 
prin modul cum se realizează, cea 
mai eficace) a preocupărilor consiliu
lui popular pe acest tărîm. Necesita
tea de a păstra permanent și nemij
locit un contact viu .' 
cetățenii, de a dovedi, 
ceastă cale, 
al orînduirii 
bină strîns 
a deschide orizontul 
lor, de a 
să cunoască realitatea economică și 
socială a județului, îneît aceasta să 
stea la baza oricărui act de decizie, 
sprijinind astfel efectiv consiliile 
populare orășenești și comunale în 
îmbunătățirea activității lor — ne-a 
determinat să ne deplasăm mai frec
vent în orașe și comune. Colective 
formate din cadre cu munci de răs
pundere, conduse de vicepreședinți 
ai consiliului popular 
analizat activitatea 
populare orășenești și 
Isaccea, Măcin, Crișan, Sarichioi, To- 
polog, Casimcea etc. S-a studiat, la 
fața locului, cum concep consiliile 
populare valorificarea resurselor 
existente pentru dezvoltarea produc
ției locale, cum înfăptuiesc propu
nerile formulate de oamenii muncii 
în campania electorală, cum rezolvă 
problemele gospodărești-edilitare, lăr
girea rețelei comerciale etc. S-au 
conturat noi posibilități de realizare 
a unor obiective prin contribuție 
voluntară și s-au analizat mijloa
cele pentru atragerea cetățenilor la 
înfăptuirea lor. La Măcin, de pildă, 
eforturile comune ale specialiștilor 
consiliului popular județean și în
treprinderilor industriei locale au 
avut drept rezultat lărgirea gamei 
de sortimente și sporirea conside
rabilă a volumului producției, prin 
extinderea muncii la domiciliu. Prin
tre metodele folosite în mod cu
rent ca un mijloc de ridicare a 
întregii activități a consiliilor 
populare se numără și popularizarea 
pe scară largă a experienței bune 
a unor consilii populare orășenești 
și comunale.

Am menționat în rîndurile de 
față numai cîteva din aspectele ac
tivității Comitetului executiv al Con
siliului popular județean Tulcea pe 
tărîmul ridicării competenței cadre
lor administrative din județ. Perfec
ționările în acest domeniu hotă
rîtor pentru îndeplinirea sarcinilor 
la actualul nivel de exigență ne 
stau permanent în atenție, ca unele 
din metodele importante de îmbună
tățire a stilului nostru de muncă, 
de ridicare a prestigiului și autori
tății administrației locale de

și direct cu 
', și pe a- 

realul democratism 
noastre se îm- 

cu necesitatea de 
specialiști- 

le oferi posibilitatea

județean, au 
consiliilor 

comunale din

în repetatele noastre pe
regrinări reportericești, am 
avut ocazia să fim oaspeții 
atîtor și atîtor hoteluri. 
Din noianul de impresii a- 
cumulate, multe s-au risi
pit, cîteva au rămas însă 
mai durabile; .industria" 
noastră hotelieră este, din 
punctele esențiale de ve
dere, într-o ascensiune re
marcabilă. Au apărut multe 
localuri noi, echipate cu 
mobilier și instalații mo
derne ; au fost renovate 
vechile hoteluri și hanuri, 
au apărut tipuri „speciale" 
de unități hoteliere: mo
teluri, campinguri. Din dis
cuțiile trecătoare cu pasa
gerii, din constatările per
sonale, a prins contururi 
precise o impresie îmbucu
rătoare : gospodarii hotelu
rilor — cel mai multi din
tre ei — au înțeles că ama
bilitatea, politețea, atitudi
nea îndatoritoare sînt atri
bute esențiale în mese
ria lor.

După o zi, două de popas, 
la oricare dintre hotelurile 
trustului „Carpați" din 
Brașov, pasagerul pleacă 
cu impresii cu adevărat 
plăcute. Iată ce nota un 
turist în cartea de onoare 
a unuia dintre ele : „Toate 
hotelurile îți oferă o cameră 
cu un pat în care să dormî; 
o masă pe care s-o poți 
folosi, un scaun pe care să 
te așezi. Ce diferențiază 
atunci hotelurile ? Căldura 
cu care este primit oaspe
tele, promptitudinea cu 
care îi sînt îndeplinite ce
rințele. Iar din acest punct 
de vedere, „Carpați" din 
Brașov este unul dintre 
cele mai bune hoteluri pe 
care le-am văzut în țară". 
Multi călători au cuvinte 
de laudă pentru felul in 
care au fost primiți și ser
viți la „Dunărea" din Ga
lați, „Continental" din 
Cluj, „Hotelul Gării" din 
Buzău, „Oltenia" din Bucu
rești. De remarcat că loca
lurile acestea au categorii 
diferite, unele sînt mai noi, 
altele mai vechi. Dar pasa
gerul se simte bine pen
tru că găsește gazda care 
și-a înțeles pe deplin ros
tul. Aici călătorul nu are 
nici o clipă senzația că de
vine un anonim pierdut in 
mulțime.

Poate că tocmai de aceea 
călătorul rămîne atît de 
contrariat cînd dă de hote
luri doar cu numele.

...Pășești pragul hotelului 
din Slatina. în holul de 
primire, cineva picotește. E 
gazda ! Omul întredeschide 
ochii și bănuind, firește, ce 
caută la hotel un om cu 
geamantanul după el, în
cepe morocănos dialogul:

— N-avem !
— Ce n-aveti ?
— Păi, d-ta după ce 

umbli ? Nu după cameră ? 
Cameră liberă nu avem...

Am insistat.

chiar ideea să se uite în re
gistru...

Curajul nostru a scos 
gazda din sărite. Omul a 
devenit insolent. Mai, mai 
să ne spună că drumețului 
îi stă bine cu... drumul. A- 
pelăm la sprijinul directo
rului (I.G.O.). Ca prin far
mec se fac libere cîteva ca
mere. Camerele hotelului 
din Slatina sînt însă atît 
de prost întreținute, în- 
cît ai senzația că ești oas
petele unei case abando
nate : pereți coșcoviți, „po
dele cu cîntec", mobilier 
hodorogit... Iar cearceafu
rile par a fi frecate cu ce
nușă udă.

Am întîlnit aspecte mai 
mult sau mai puțin simi
lare fi la unicul hotel din

nou sau tot atît de elegant 
și încăpător ca „Ambasa
dorul" din Capitală. Dar 
curat, bine gospodărit, tre
buie să fie ! Aceste aspecte 
constituie esențialul, nu a- 
nul și ziua în care a fost 
zidită clădirea localului. 
Pe scurt, amabilitatea gaz
delor, curățenia, ordinea, 
calitatea, felul serviciilor 
prestate de hotelieri — iată 
ce-i interesează pe oaspeți. 
Dar în ciuda revirimentu
lui înregistrat, unii 
nistratori au rămas
în urmă. Ei știu una 
bună : să te trateze 
chiar să-ți zîmbească, mai 
larg sau mai strimt, în 
funcție de categorie, de 
uzura sau chiar de așeza
rea geografică a localului I

admi- 
cam 

și 
și

&
geamantanul

hoteluri

de specialitate,

Bacău, la „Argeșul" din 
Pitești, la hotelurile din 
Focșani, la „Caracălul" din 
Caracal. Peste dezordinea 
care s-a întronat în aceste 
localuri, ochii „miopi" aî 
administratorilor lunecă 
indiferenți. Aceste hote
luri subzistă din încasări 
modeste, își trag și ele su
fletul cum pot. Am între
bat pe hotelieri: „De ce 
nu faceți curățenie și or
dine, de ce nu extindeți 
serviciile prestate călători
lor ?“ Am fost ascultați cu 
o oarecare îngăduință, apoi 
ni s-a răspuns cam așa : 
„Ei, tovarășe dragă.. Făi 
aici la noi, la „Caracăl" 
(eram la Caracal)... Putem 
noi să ne măsurăm cu ho
telurile mari ?!“

E o stranie și învechită 
mentalitate a unora dintre 
administratorii sau direc
torii care au „ghinionul" să 
gospodărească hoteluri mai 
vechi, de dimensiuni mai 
mici, de categorie inferi
oară. Am dori să fim înțe
leși. Nimeni nu pretinde ca 
hotelul din Caracal să fie

Noua gară a orașului chimiștilor de pe Valea Trotușului Foto : Gh. Vințilă
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Această mentalitate ope
rează implacabil nu numai 
în dauna pasagerului, ci e 
ca un bumerang care lo
vește chiar în interesele 
hotelierilor, în intere
sele organizației comer
ciale (sau de alt gen) care 
patronează hoteluri „cori
jente" la capitolul ospita
litate. Și, ajunși aici, e mo
mentul să punem întreba
rea : sînt rentabile hotelu
rile noastre ? Fără îndo
ială. în condițiile actuale, 
cînd activitatea turistică 
cunoaște o dezvoltare fără 
precedent, cînd deplasările 
specialiștilor, reprezentan
ților industriei, comerțului 
ș.a.m.d. s-au intensificat 
considerabil, nu se poate 
pune problema lipsei de 
utilizare a spațiului hote
lier. Cererea e deci, în ge
neral, asigurată. Se poate 
numi, totuși, cu adevărat 
rentabil un hotel care „tră
iește" numai și numai qjn 
încasările obișnuite 7 Soco
tim că nu.

Acestea fiind spuse, să 
revenim la Brașov. Cunos
cutul director al T.A.P. 
„Carpați", Șerban Andro- 
escu, ne spunea : „în
tr-o serie de țări, ac
tivitatea hotelieră a deve
nit o mare sursă de veni
turi. Și la noi au fost în
registrate în acest' sens suc
cese evidente. Există 
însă foarte multe rezerve 
neexplorate. Firește, un 
local de popas poate fi ren
tabil chiar dacă nu înca
sează nimic în afară de 
taxa obișnuită. Dar el de
vine foarte rentabil în mo
mentul cînd oferă călătoru
lui diverse servicii. Aici 
însă lucrurile se complică. 
Dacă personalul unui hotel 
poate fi determinat să facă 
curățenie, să se poarte a- 
mabil — condiții de bază 
pentru atragerea clienților 
— creșterea rentabilității se 
realizează ceva mai greu 
Din experiența pe care o 
avem, ne-am convins că în 
cazul în care turistului, că
lătorului îi poți oferi, ală
turi de casă, și masă, cîș- 
tigul e dublu. E clar că nu 
poți obliga efectiv omul să 
mănînce chiar la restau
rantul hotelului în care po-

posește. Dar oferindu-î în 
localul de dejun preparate 
alese, apetisante, îl atragi, 
ți-1 cîștigi de client. O a 
doua sursă de rentabilizare 
o reprezintă serviciile pe 
care hotelul — indiferent 
de mărime — le poate oferi 
turistului. Noi, de pildă, 
obținem beneficii remarca
bile din închirierea diver
selor obiecte : echipament 
turistic, aparate de radio, 
schiuri, săniuțe. în toate 
hotelurile se servește în 
cameră micul dejun, se 
spală și se calcă rufele 
clientului, se lustruiește 
încălțămintea, i se efectu
ează toate comisioanele ce
rute. Orice hotel, cît de mic 
ar fi, poate oferi măcar o 
parte din aceste servicii. 
De asemenea, într-un ho
tel bine gospodărit nu se 
face risipă, fiecare om are 
o răspundere precisă".

Subscriem fără nici o re
zervă acestor puncte de 
vedere. De altfel, multi ho
telieri din tară au o aseme
nea orientare. în Capitală, 
de pildă, întreprinderea de 
hoteluri a încasat în timp 
de un an, de pe urma ser
viciilor oferite călătorilor, 
un milion de lei. Este un 
fapt relevabil în alte lo
calități — Cluj, Timișoara, 
Galați — se poate de ase
menea vorbi despre ini
țiative ale hotelierilor în 
-direcția creșterii 
lității localurilor 
pas. în multe 
însă, hotelul nu 
lătorului decît patul în care 
să. se culce. De ce ? Fur 
și simplu pentru că orga
nizatorii nu vor să-și com
plice existenta 1

în fața intenției firești 
de a se mări indicele ren
tabilității hotelurilor se 
mai află cel puțin încă o 
barieră. E vorba de o defi
ciență de ordin organizato
ric. Cui aparțin hotelurile? 
Iată catalogul forurilor tu
telare: O.N.T., cooperația 
de consum, O.C.L. — Mixt, 
I.A.P.L., T.A.P.L.. I.G.O. etc. 
Nu am avea nimic împo
triva... diversificării foru
rilor tutelare. Dar respec
tiva apartenență dă naș
tere multor inconveniente. 
Spuneam că, pentru a-și 
spori rentabilitatea, hotelul 
trebuie să ofere în primul 
rînd și „masă". în condi
țiile actualei organizări, lu
crul e foarte greu de re
alizat. De ce ? Hotelul apar
ține, să zicem, întreprinderii 
de hoteluri, iar restauran
tul de lingă el ține de 
I.A.P.L. Alt program și alte 
cerințe are hotelul, altceva 
urmărește I.A.P.L.-ul. Nu a 
oare firesc, logic, ca și hote
lul. și restaurantul, și cele
lalte „anexe" să aibă o sin
gură administrație ? încă o 
observație tot de ordin or
ganizatoric. Unele hotel>.țj 
sînt — se pare — pe pdnc>- 
tul de a-și „înghiți" propri
ile încasări. Cum ? Să dăm 
numai un exemplu. Fiecare 
hotel din București are în 
fruntea lui un director, un 
adjunct al acestuia sau un 
administrator (urmează re- 
cepționerii, liftierii, cameJ 

. ristele etc). Mai departe; 
un grup de 12 hoteluri are 
în fruntea lui întreprinde
rea de hoteluri (marile ho
teluri aparțin de O.N.T.) — 
cu 46 salariați; ea răspun
de deci de cele 12 hoteluri, 
de care răspund și directo
rii, administratorii lor ! în
treprinderea este subordo
nată Direcției generale co
merciale a Capitalei etc.

La ce o fi folosind toată 
această supraetajare admi
nistrativă ? Se ajunge ast
fel la situații ciudate: 
un hotel este coordonat 
pe verticală și pe orizont- . 
tală de... 5—6 oameni, care-i 
întreabă pe cei 5—6 din 
personalul operativ același 
și același lucru : „Cum 
merge treaba ?“ E oare... 
rentabil ? Am propune în
trebarea 
studiu 
tente.

rentabi- 
de po- 

localităti 
oferă că-

drept temă de 
forurilor compe-

Gh. GRAURE

(Urmare din pag. I)

organizării producției, a organi
zării și normării muncii, precum 
și în domeniul perfecționării ca
drelor în problemele de condu
cere și organizare 2

— Mai întîi. menționez că aceste 
atribuții revin Institutului central de 
studiu pentru problemele conducerii 
economiei, organizării muncii și per
fecționarea cadrelor din economie. 
Acesta are sarcina de a întocmi — în 
colaborare cu ministerele și celelahe 
organe centrale — și a supune Con
siliului de Miniștri propuneri de mă
suri de ansamblu în domeniul con
ducerii și organizării științifice a 
producției și a muncii, în scopul 
creșterii eficienței economice a acti
vității organizațiilor socialiste. EI 
are menirea de a efectua studii si 
cercetări, de a elabora indicații me
todologice legate nemijlocit de ne
voile practice ale economiei națio
nale, cu privire la stabilirea struc
turilor organizatorice pentru între
prinderi, organizații economice și in
stituții de stat, perfecționarea meto» 
delor de conducere, a sistemului in
formațional, a formelor și metodelor 
de organizare a producției, a meto
delor de organizare a proceselor și 
locurilor de muncă, de stabilire a 
normativelor și normelor de muncă 
pentru toate categoriile de salariați. 
Este important de suoliniat că acest 
institut este chemat să acorde asis
tență de specialitate întreprinderilor, 
organizațiilor economice și institu
țiilor în îmbunătățirea metodelor de 
conducere, de organizare a produc
ției, de organizare și normare a mun
cii și de perfecționare a pregătirii 
cadrelor.

Atribuții de mare însemnătate îi 
revin în domeniul perfecționării sis
tematice a normării muncii. în acest 
sens, întocmește metodologii de ela
borare a normelor cu fundamentare 
științifică — pentru munca în acord 
și în regie — pe baza cărora minis
terele își întocmesc metodologii spe
cifice. De asemenea, elaborează nor
me sau normative de muncă pentru 
unele funcții tehnico-administrative, 
care au o largă răspîndire în econo
mie. Institutul întocmește proiectul 
planului de stat de normare a muncii 
pe ansamblul economiei naționale, pe 
baza propunerilor ministerelor și ce
lorlalte organizații centrale, iar după 
aprobare, urmărește modul de apli
care a acestuia. Totodată, avizează, 
din punct de vedere metodologic, 
normele și normativele de muncă u-

nificate pe ramuri ale economiei na
ționale, elaborate de ministere și ce
lelalte organe centrale. Una dintre 
atribuțiile cele mai importante ale 
institutului constă în exercitarea 
controlului de specialitate asupra 
modului în care se elaborează și se 
aplică de către ministere și centrale 
industriale normele de muncă, pre
cum și asupra felului în care se 
asigură modificarea acestora, atunci 
cînd intervin schimbări în organiza
rea producției și înzestrarea tehnică, 
stabilind totodată răspunderile și 
măsurile ce se impun pentru înlătu
rarea lipsurilor constatate.

De importanță majoră sînt și sar
cinile referitoare la pregătirea ca-

care se desfășoară aceasta în între
prinderi, organizații economice șl in
stituții de stat, conți olînd cum se 
aplică măsurile stabilite în acest scop 
de conducerea de partid și de stat. 
Totodată, sprijină activitatea cabine
telor județene și municipale pentru 
probleme de organizare a producției 
și a muncii.

— Am reținut că Ministerul 
Muncii are de îndeplinit impor
tante sarcini în domeniul sa
larizării și al celorlalte forme 
de cointeresare materială. în 
ce constau ele și cum se preco
nizează traducerea lor în viață, 
pentru ca salarizarea si co-

dițiile de încadrare și promovare 
pentru personalul tehnic-adminis- 
trativ și de specialitate. El coordo
nează întocmirea de către ministere 
și celelalte organe centrale a indi
catoarelor tarifare de calificare pen
tru muncitori și personalul operativ, 
inițiază și experimentează, împreu
nă cu ministerele și celelalte organe 
centrale interesate, forme noi de sa
larizare și premiere. în urmă con
trolului asupra modului de aplicare 
a dispozițiilor legale în domeniul sa
larizării, el propune măsuri ce tre
buie luate în vederea eliminării 
eventualelor deficiențe eonstatate. 
Aceste probleme de salarizare și co
interesare materială cad în sarcina

n sfera de competențe
a Ministerului Muncii

drelor, creșterea competenței tehni- 
co-economice, a răspunderii în uti
lizarea fondurilor materiale și bă
nești ale statului. Prin intermediul 
institutului amintit, Ministerului Mun
cii îl revine sarcina ca, împreună 
cu Ministerul învățămîntului, minis
terele economice și alte organe cen
trale interesate, să organizeze un 
sistem larg și eficient de calificare și 
perfecționare profesională a cadrelor 
care lucrează în domeniul conducerii 
activității economice. El asigură, prin 
Centrul de perfecționare a pregătirii 
cadrelor de conducere din întreprin
deri — care intră în componența sa 
— perfecționarea pregătirii cadrelor 
de conducere și a specialiștilor în 
problemele de conducere și organiza
re, colaborează cu Ministerul învăță
mîntului în vederea includerii în 
programele de învățămînt tehnic și 
economic, de nivel mediu și superior, 
a cunoștințelor necesare privind con
ducerea. organizarea producției, or
ganizarea și normarea muncii.

Cît privește acțiunea de orga
nizare a producției și a muncii, el 
urmărește și analizează modul în

interesarea materială să reflecte 
mai bine, nemijlocit, aplicarea 
principiului socialist al reparti
ției după muncă, înfăptuirea 
politicii partidului și statului 
nostru de ridicare sistematică 
a nivelului de trai al Oameni
lor muncii 2

— Corespunzător noilor regle
mentări referitoare la reorganizarea 
și funcționarea sa, Ministerul Mun
cii efectuează, împreună cu ministe
rele și celelalte organe centrale in
teresate, studii și cercetări în legătu
ră cu perfecționarea elementelor sis
temului de salarizare și supune Con
siliului de Miniștri propuneri pri
vind cadrul de ansamblu al siste
mului de salarizare pentru toate ca
tegoriile de personal, salariile tari
fare pentru muncitori, personal teh- 
nic-administrativ și de specialitate, 
principiile generale de premiere, de 
acordare a sporurilor de salariu, 
pentru condiții deosebite de muncă, 
precum și ale altor forme de co
interesare materială, nomenclatorul 
general al funcțiilor, precum și con-

departamentului salarizării din mi
nisterul nostru.

— în încheiere, v-am ruga să 
vă referiți la obiectivele mai 
importante care stau în acest 
an pe agenda de lucru a condu
cerii ministerului, a comparti
mentelor sale — potrivit ariei 
largi de probleme și sarcini 
ce-i revin prin hotărîrea de re
organizare și funcționare.

— Pe prim plan se situează pro
blemele privind atingerea unei efi
ciente sporite prin organizarea su
perioară a producției și a muncii, 
abordarea acestor probleme în toa
te ramurile economiei de pe poziții 
științifice, dezvoltarea acțiunii ini
țiate în acest scop de conducerea 
de partid și de stat în 1967 și asigu
rarea continuității acestei acțiuni. 
Accentul va cădea pe finalizarea 
studiilor elaborate, mai ales în do
meniul folosirii mijloacelor tehnice, 
a forței de munoă și a timpului de 
lucru. Rezervele existente în acest 
sens sînt inepuizabile. în activita

tea noastră ne ghidăm după apre
cierea formulată de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, în cuvîntarea ros
tită la marea adunare electorală din 
Capitală, din 28 februarie a.c. : 
„După unele calcule sumare, prin 
mai buna organizare a producției și 
a muncii, prin folosirea integrală a 
actualelor capacități și prin alte mă
suri tehnico-organizatorice, s-ar pu
tea obține, fără cheltuieli suplimen
tare, un spor de producție de 15— 
20 la sută". Deci, vom urmări, la ni
velul unor ministere, centrale indus
triale șl întreprinderi, cum sînt 
fructificate aceste posibilități și re
surse interne, acționînd pentru ex
tinderea experienței pozitive și în
lăturarea factorilor care mai frî- 
nează aprofundarea activității de or
ganizare științifică a producției și a 
muncii.

O atenție deosebită vom acorda 
răspîndirii în rîndul tuturor cadre
lor de conducere de la diferite ni
vele din economie a cunoștințelor și 
tehnicilor moderne de conducere
și organizare 
ducției și a 
mijloacele de 
nisterul nostru, 
cu celelalte organe centrale și locale 
de stat — de aceasta depinzînd în 
mod hotărîtor succesul acțiunii de in
troducere în viața de fiecare zi a u- 
nităților economice a măsurilor me
nite să ducă la creșterea continuă 
a eficienței activității lor.

Totodată, unul dintre obiectivele de 
prim ordin ale ministerului nostru 
constă în urmărirea și controlul ac
țiunii de generalizare a experimen
tării noului sistem de salarizare și 
majorarea salariilor, pe baza hotă- 
rîrii plenarei C.C. al P.C.R. din oc
tombrie 1967. Pînă acum, a fost in
trodus noul sistem de salarizare și 
s-a efectuat majorarea salariilor în 
învățămînt, industria ușoară șl in
dustria alimentară. Conducerea de 
partid și de stat a hotărît, de ase
menea, ca începînd de la 1 mai a.c. 
să se aplice noul sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în industria 
locală, industria poligrafică, indus
tria petrolieră, întreprinderile geolo
gice, precum și în industria mate
rialelor de construcții. în perioada 
care urmează, în centrul atenției 

' noastre va continua să stea pregăti
rea lucrărilor necesare pentru ge
neralizarea noului sistem de salari
zare și majorarea salariilor, în mod 
eșalonat, în toate ramurile, astfel în
eît pînă la sfîrșitul anului 1969 toți 
salariați! să beneficieze de majorarea 
salariilor. în 1970 urmează să se

științificâ a 
muncii, atît 
care dispune 

cît și în colaborare

pro
priu 
mi-

tragă concluzii definitive, după ce 
generalizarea experimentării noului 
sistem de salarizare și majorarea sa
lariilor au cuprins întreaga econo
mie. Sarcina noastră este a veghea 
ca aplicarea noului sistem de sala
rizare și majorarea salariilor să se 
desfășoare în condiții optime, evi- 
tîndu-se orice abatere de la regle
mentările stabilite, pentru ca munci
torii, tehnicienii, inginerii, economiș
tii, funcționarii, toți salariați! să be
neficieze din plin de noile măsuri de 
creștere a nivelului de trai; cu per
severentă se va avea în vedere fo
losirea cît mai judicioasă a pîrghiilor 
noului sistem de salarizare pentru 
creșterea productivității muncii și a 
eficienței activității economice.

în contextul preocupărilor mi
nisterului nostru se află, totodată, 
abordarea științifică a probleme
lor legate de forța de muncă, 
existentă șl în perspectivă ; a- 
plicarea în continuare a măsu
rilor și creșterea eficienței a- 
cestora în vederea restrîngerii ne
întrerupte a cauzelor ce generează 
accidente și boli profesionale, creș
terii răspunderii în acest domeniu a 
conducătorilor din economie ; apli
carea riguroasă a legii pensiilor șt 
folosirea cu cea mai mare eficacitate 
a mijloacelor materiale și bănești 
puse la dispoziție de statul nostru 
pentru asigurări sociale și asistență 
socială ; perfecționarea continuă a 
legislației muncii, corespunzător ni
velului de dezvoltare a economiei 
naționale, exigențelor impuse de dez
voltarea vieții noastre sociale, de 
etica socialistă, în condițiile desă- 
vîrșirii construcției societății socia
liste.

Avînd în vedere sfera problemelor 
de care se ocupă ministerul nostru, 
el • conlucrează îndeaproape cu cele
lalte organe centrale de sinteză eco
nomică, cu ministerele și alte organe 
centrale de stat, precum și cu Con
siliul Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor din România și alte or
ganizații profesionale și obștești.

Cu toată stăruința, vom ține seama 
în întreaga noastră activitate de 
faptul că omul și necesitățile sale 
stau în centrul atenției și preocupă
rilor partidului și statului, că baza 
trainică și sigură pentru satisfacerea 
tot mai deplină a nevoilor omului o 
constituie creșterea productivității 
muncii individuale și sociale, spori
rea continuă a eficienței generale a 
activității economice. Aceste două co
ordonate stau în centrul politicii 
partidului de desăvîrșire a construc
ției socialiste în țara noastră.
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atîtea premise și 
un cadru

mari la toate culturile, care să sa
tisfacă cerințele de 
populației și necesarul

în nordul țării Ogoare pe care
ncă n-au intrat semănătorii
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In ultimele patru zile, în județul 
Cluj s-au semănat peste 9 000 hec
tare cu porumb, ridicînd procentul 
de însămînțare al acestei culturi la 
peste 30 la sută și la 46 la sută pe 
total însămînțări. Este, fără îndo
ială, un succes ce se cere să fie 
dezvoltat în continuare, pentru că 
viteza zilnică prevăzută n-a fost 
atinsă peste tot. La obținerea a- 
cestor rezultate au adus o mare 
contribuție tractoriștii din între
prinderile pentru mecanizarea a- 
griculturii Gherla. Huedin, Bon- 
țida etc. Se remarcă hotărîrea co
operatorilor și mecanizatorilor de 
a munci mai bine, mai cu spor, 
pentru a recupera rămînerea în 
urmă la semănat. La cooperativa 
agricolă din Boian. de exemplu, s-a 
înregistrat în trei zile un salt de 
mai bine de 100 hectare la semăna
tul porumbului, la cea din Frata 
s-au semănat, în acest răstimp, 250 
hectare, la Ceanu-Mare — 150 hec
tare, la Luna — 100 hectare etc. în 
aceste unități, pentru a se pregăti 
terenul și însămînța suprafețe cît 
mai mari, tractoriștii au lucrat, în 

mai multe cazuri, în schim- 
prelungite.
multe locuri, munca la cîmp 
bine organizată. La cooperati

va agiicolă din Maia, bunăoară, 
secretarul comitetului comunal de 
partid Victor Boțău, împreună cu 
președintele, dirijau operativ for
țele mecanice, se îngrijeau să nu 
existe goluri în aprovizionarea cu 
semințe, controlau calitatea lucră
rilor. Aici, pe terenurile în pantă 
arau peste 40 atelaje si două trac
toare pe șenile. Aceeași „mobili
zare" masivă de forțe am întîlnit 
la cooperativele agricole din Viile 
Dejului, Panticeu sau Dîrja, unde 
sute de. cooperatori lucrau la plan
tatul cartofilor, iâr semănătorile 
trase de tractoare sau animale — 
la semănatul porumbului. La coo
perativa agricolă din Recea Cris- 
tur, președintele Alexandru Pop 
ne-a înfățișat un plan de organi
zare a forțelor mecanice și atela
jelor, pentru ca în 4—5 zile să se 
termine semănatul porumbului.

lor agricole, semnalăm și unele de
ficiențe întîlnite pe teren care, 
dacă nu sînt înlăturate, ar putea 
să ducă la o și mai mare întirzie- 
re a semănatului. La sediul secției 
I.M.A. de la cooperativa agricolă 
Bobîlna, județul Cluj, erau imobi
lizate două tractoare. Unul nu avea 
cauciucuri, iar altul, cu o mașină 
de plantat cartofi, nu putea lucra 
pentru că nu era asortată sămînța. 
La Dăbîca, patru tractoare și trei 
semănători ale I.M.A. Bonțida erau 
imobilizate ; unul din ele era de
fect, iar restul nu aveau tractoriști. 
După informațiile primite de la 
mecanizatori, șeful secției, Teodor 
Cristolțan, era plecat la întreprin
dere să urgenteze aprovizionarea 
cu motorină și piese de schimb. 
Este oare aceasta sarcina lui ? Cre
dem că nu. Pe baza unei simple 
cereri telefonice sau în cadrul atri
buțiilor curente, conducerea în
treprinderii ar fi trebuit să rezol
ve operativ asemenea probleme, iar 
șeful de secție să îndrume meca
nizatorii în cîmp, să ajute la'înlă
turarea unor defecțiuni mecanice 
și, în cazul concret de la această 
unitate, unde sînt tractoare fără 
tractoriști, să și pună umărul la 
semănat. Absența șefului de secție 
din mijlocul mecanizatorilor nu 
face decît să scadă randamentul 
și disciplina în muncă.

Timpul extrem de scurt care a 
mal rămas pentru efectuarea semă
natului nu permite nici un răgaz, 
nici pentru mecanizatori și nici 
pentru cooperatori. Acest lucru a 
fost înțeles în cele mai multe 
cooperative agricole din județul 
Cluj și, de aceea, s-a lucrat intens.

Totuși, la cooperativa agricolă din 
Dumbrava, inginerul agronom loan

După cum se știe, județul Sucea
va se află procentual pe' ultimul 
loc în ce privește suprafețele în- 
sămînțate cu culturi de primăvară. 
Pentru a se recupera această ră- 
mînere în urmă, atit duminică 27 
aprilie, cît și ieri, sute de tractoare, 
semănători și atelaje, mii de lucră
tori de la I.A.S., mecanizatori, ță
rani cooperatori și cadre tehnice 
de specialitate se aflau la cîmp. 
Acolo unde conducerile unităților 
agricole și întreprinderile de meca
nizare au reușit să asigure o bună 
organizare a muncii, rezultatele 
sînt promițătoare. La cooperativele 
agricole din Bunești, Fălticeni, 
Reuseni, Rotopănești și altele, ară
turile de primăvară au fost execu
tate în întregime sau sînt p» ter
minate. La Pătrăuți, de exemplu, 
prin gruparea a 11 tractoare s-a 
reușit ca, într-o singură zi, să fie 
arate 80 de ha din. tarlaua „Ter- 
nița". In alte părți, ■ așa cum este 
cazul la Costîna, Iporești, Volovăț 
etc., unde terenul nu este prea ac
cidentat, mecanizatorii au trecut la 
executarea arăturilor și pe timp d» 
noapte, iar la însămînțări se lu
crează în schimburi prelungite. D« 
asemenea, este lăudabilă inițiativa 
unor conduceri ale I.A.S și I.M.A., 
ca cele din Fălticeni și Spătăxești, 
care, pentru a preveni staționările 
utilajelor sau pentru a scurta du
rata de remediere a eventualelor 
defecțiuni, la fiecare secție, în a- 
fara atelierelor mobile au trimis 
și cite 2—3 mecanici, iar aprovi
zionarea cu carburanți se face 
direct în cîmp. O asemenea orga
nizare a muncii a permis multor 
cooperative agricole din județ să 
treacă din plin la însămînțatul po
rumbului și la plantatul cartofilor. , _ . „ ....

Este cu totul normal și absolut Moldovan se plîngea că nu are șu- 
necesar ca, în aceste zile cînd’ ...ficiențe brațe- de muncă'da planta- 
timpul este atît de frumos, să se tul cartofilor și semănatul porum- 
muncească cu toate forțele, la 
cîmp. Totuși, unele defecțiuni or
ganizatorice fac să nu se lucreze, 
peste tot, în ritm corespunzător. 
De aceea, nu de dragul de a găsi 
nod în papură, ci din dorința de a 
contribui la impulsionarea lucrări-

bului. Era ziua „măsurișulțjti" și 
toată lumea, chiar și unii tracto
riști, participau la această ceremo
nie. Conducerea cooperativei, con
siliul popular comunal aveau" po
sibilitatea să amine acest eveniment 
cit cîteva zile. Nu s-ar fi întîmplat

nimic. Pe la orele prînzului, o parte 
din tractoarele care lucrau la coo
perativa agricolă din Gilău s-au 
retras la secție, iar cooperatorii 
care selectau cartofii pentru să- 
mință au plecat și ei pe la casele 
lor, pierzînd astfel o jumătate de zi 
bună de lucru. Asemenea deficiențe 
trebuie înlăturate operativ pentru 
ca în județul Cluj să crească rit
mul la semănat.

In județul Suceava, așa cum s-a 
mai arătat, însămînțările sînt mult 
rămase în urmă. Pe lîngă grăbirea 
lor, un mare efort trebuie depus 
în vederea terminării, în timpul cel 
mai scurt, a plantării cartofilor, 
cultură de bază, care asigură anual 
circa 40 la sută din veniturile coo
perativelor agricole. Pînă la aceas
tă dată, suprafețele plantate cu car
tofi sînt mici, cu mult sub posibi
lități. Aceasta nu poate fi pusă nu
mai pe seama timpului nefavora
bil ; există defecțiuni organizato
rice care fac să nu se lucreze cu 
toate forțele. La ferma Ilișești, 
aparținînd I.A.S. Suceava, de pildă, 
unde trebuie să se planteze cu 
cartofi 550 ha, sortatul seminței se 
desfășoară foarte anevoios. Din 
lipsă de organizare, îndrumare și 
control, cei de la sortare încep lu
crul pe la ora 9—10 dimineața șl 
îl lasă în jurul orei 17, așa num 
a fost cazul și sîmbătă, 26 aprilie. 
La aceeași oră, tov. Octavian Cra- 
san, tehnologul șef al întreprinde
rii, care a fost trimis să răspun
dă de ferma amintită, se afla 
în Suceava. Iată de ce și mecaniza
torii trimiși să execute arături în 
tarlaua „Tolva" au părăsit lucrul 
de pe la orele 13.

Tot așa, la cooperativa agricolă 
din Liteni nu s-a plantat nimic din 
cele 205 ha planificate a se cultiva 
cu cartofi. 'Ing. Marian—Weacșm iți 
președintele Gheorghe Cibireac în
cercau să pună această întârziere pe 
seama timpului nefavorabil și a 
umidității excesive din sol. Dar 
chiar de la prima confruntare cu 
realitatea, argumentul nu a rezistat. 
La ora 12, mecanizatorul Valentin 
Storociuc era în fața magazinului

universal pentru cumpărături. Alte 
două tractoare erau defecte la se
diul grupei de mecanizare, iar 
celor două mașini de plantat car
tofi abia li se executau reparațiile.

Și în cursul zilei de ieri, s-a 
pierdut mult timp prețios. Tracto
ristul Mihai Miron, trimis să lucreze 
la cooperativa agricolă din Burdu- 
jeni, a lăsat ore în șir tractorul 
în brazdă, fără să știe cineva — 
și nici chiar Costache Cobzaru, șe
ful secției — în ce direcție a luat-o. 
Unele cadre tehnice de la I.M.A. 
Salcea, trimise în teren să ajute șl 
să îndrume munca mecanizatorilor, 
se transformă în simpli spectatori. 
La Plopeni, cu patru mașini de 
plantat cartofi abia s-au realizat, 
pînă ieri, 16 ha. Acum, cînd toate 
forțele sînt mobilizate pentru gră
birea lucrărilor de sezon, la coope
rativa din Salcea, tractoristul Ni- 
eolae Bucur, pe la orele 13, lucra 
la arat în grădinile unor cetățeni. 
Iată atîtea argumente care pun în 
evidență faptul că dacă în județul 
Suceava lucrările agricole sînt mult 
rămase în urmă, suprapunîndu-se, 
de vină nu este numai timpul, așa 
cum încearcă să justifice unii tova
răși, ci și lipsa de organizare a 
muncii. Organizațiile de partid, în- 
cepînd de la comitetul județean și 
pînă la nivelul fiecărei organizații 
de bază de la sate, direcția agricolă 
județeană, conducerile I.M.A. tre
buie să acorde un sprijin efectiv 
unităților agricole pentru urgenta
rea tuturor lucrărilor din actuala 
campanie agricolă.

Zile atît de frumoase ca acestea 
n-au mai fost în această primăvară. 
Ele trebuie folosite din plin pentru 
terminarea semănatului. Este nevoie 
însă de o temeinică organizare a 
muncii, care să permită folosirea 
din plin a tractoarelor și altor ma
șini agricole.

Alex. MUREȘAN 
Ion MANEA 
corespondenții „Scînteii

PLUSURI FICTIVE

In cele ce urmează nu aducem în 
discuție capacitatea unei întreprin
deri sau a alteia de a se încadra cu 
realizările efective lunare, trimes
triale sau anuale în sarcinile de plan 
stabilite și nici caracterul mobiliza
tor, realist al cifrelor de plan de
falcate pe unitățile industriale. Per
fecționarea mecanismului planificării, 
folosirea unor criterii științifice în 
fundamentarea cifrelor de plan, co
respunzătoare necesităților economiei 
naționale și potențialului tehnic și 
organizatoric existent la ora actuală 
în întreprinderi, precum și munca 
avîntată, competența și spiritul de 
răspundere ridicat ale muncitorilor, 
tehnicienilor, inginerilor și economiș
tilor din unitățile industriale șînț 
tot 
care asigură

consum ale 
de materii 

prime pentru industriile alimentară 
și ușoară. De aceea, întreaga energie ■ 
a oamenilor muncii din agricultură 
este canalizată în direcția terminării 
3ntr-un timp cît mai scurt a însă
mînțării porumbului și a celorlalte 
lucrări agricole de sezon. Este firesc 
ca, folosind timpul prielnic, să se 
muncească în aceste zile din zori și 
pînă seara tîrziu, pînă noaptea, să 
nu se piardă nici o oră bună de lucru 
la cîmp.

Se știe că respectarea perioadei 
optime de însămînțare a culturilor 
este de cea mai mare importanța 
pentru sporirea recoltelor. Tocmai 
de aceea, prin Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri publicată în ziarul de azi, 
se prevede ca, în zilele de 1—4 mai, 
să se lucreze în toate unitățile agri
cole, atît de stat cît și cooperatiste, 
același program urmînd să-l aibă și 
instituțiile care îndrumă și coordo
nează aceste unități ; totodată, se 
precizează că zilele nelucrătoare vor 
fi recuperata în cursul trimestrului 
II 1969.

Desigur, forma tradițională de săr
bătorire a zilei de 1 Mai și în rîn- 
durile țărănimii era aceea a unei 
treceri festive în revistă a roadelor 
muncii, a unor manifestări de bucu
rie și voioșie pentru începutul pri
măverii. împrejurările cer însă ca, 
anul acesta, țărănimea, ceilalți lucră
tori de la sate să sărbătorească a- 
ceastă frumoasă zi a celor ce mun
cesc prin muncă, pentru a asigura 
rodnicia pămîntului, pentru a crea 
condiții ca recolta agricolă a țării să 
nu se diminueze, ca contribuția agri
culturii socialiste la opera de edifi
care socialistă a patriei, să nu se 
diminueze în nici un fel.

Hotărîrea Consiliului de Miniștri 
va găsi, fără îndoială, ecoul cores
punzător în rîndul țărănimii, al lu-

I 
crătorilor din întreprinderile agricole 
de stat și întreprinderile pentru me
canizarea agriculturii. Obținerea 
unor recolte mari la hectar este, în 
primul rînd, în propriul interes al 
țărănimii. Inzecindu-și eforturile, 
muncind cu spor în aceste zile hotă- 
rîtoare pentru terminarea însămînță- 
rilor, lucrătorii ogoarelor își asigură 
lor înșile venituri sporite și aduc, 
totodată, o prețioasă contribuție la 
bunul mers al economiei naționale, la 
satisfacerea cerințelor de produse 
agroalimentare ale întregului popor.

In aceste zile, e necesar să se a- 
sigure folosirea la maximum a între
gului potențial de producție de la 
sate, a timpului, a forței de muncă, 
a mijloacelor tehnice. Pentru ca în 
permanență să se muncească cu re
zultate bune se cere ca, în fiecare 
unitate agricolă, să se urmărească 
cu grijă ce lucrări au mai rămas 
de executat și, în funcție de aceasta, 
să fie luate măsuri tehnice și orga
nizatorice eficiente. Desigur, 
mai mare atenție trebuie 
dată terminării în timpul
mai scurt și la un înalt nivel ca
litativ a însămînțării porumbului,
principala plantă de cultură, cu o 
mare pondere în agricultura țării 
noastre. Este necesar ca, din unitățile 
care au terminat semănatul, tractoa
rele și semănătorile să fie transferate 
operativ acolo unde lucrările sînt 
mai întîrziate și este nevoie de ele. 
Un mare volum de lucrări trebuie e- 
fectuat, în continuare, la plantatul 
cartofilor. întreprinderile agricole de 
stat și cele pentru mecanizarea a- 
griculturii au fost înzestrate cu ma
șini de plantat care dau posibilitatea 
să se realizeze un randament spo
rit. Pentru a se putea recu
pera rămînerea în urmă este nece
sar ca, pe lîngă aceste utilaje să se 
lucreze și manual. întrucît timpul s-a 
încălzit foarte mult se poate trece cu 
toate forțele la plantatul legumelor 
în cîmp. Calitatea acestei lucrări are 
o mare însemnătate pentru obținerea 
unor recolte bogate de legume. Așa

cea 
«cor

eei

cum s-a mai arătat, mai sînt de plan
tat suprafețe mari cu pomi și viță de 
vie. Aceste lucrări trebuie intensifi
cate, deoarece orice întîrziere este pă
gubitoare. Pentru a reînvia tradiția 
sădirii pomilor este bine ca, în spri
jinul executării acestei lucrări, să 
fie antrenați cît mai multi tineri.

Oamenii muncii din agricultură 
sînt chemați ca, acum cînd se pun 
bazele recoltei acestui an, să nu-și 
precupețească eforturile pentru a ter
mina semănatul și celelalte lucrări 
agricole de primăvară. Organele și 
organizațiile de partid de la sate, di
recțiile agricole și uniunile coopera
tiste să sprijine eforturile țărănimii, 
ale mecanizatorilor pentru organiza
rea temeinică a muncii, să îndrume 
cu competență și operativitate în
treaga activitate îndeosebi în unită
țile rămase în urmă, să asigure ca 
peste tot eforturile țărănimii, ale 
mecanizatorilor să fie încununate 
de succese. Iar cel mai frumos dar 
adus sărbătorii muncii de către oa
menii muncii de la sate nu poate fi 
altul, în această primăvară, decît să 
facă tot ceea ce este necesar 
derea obținerii unei recolte 
șugate.

în ve- 
îmbel-

Uzinele „23 August" din Capitală, secția locomotive : Pleacâ la drum cea
27-a locomotivă D.H. de 450 CP de la începutul anului

Foto : M. Cioo
de-a
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Județul Constanța a încheiat 0
însămînțatul porumbului

CONSTANȚA (red. 
ziarului „Dobrogea 
nouă"). întreprinde
rile agricole de stat, 
cît și cooperati
vele agricole din ju
dețul Constanța, cu 
excepția unor tere
nuri inundate, au 
terminat însămînța
tul porumbului. Pe

s-au 
a- 

mai
întregul județ 
însămînțat cu 
ceastă cultură 
mult de 107 000 ha. 
Printre primele uni
tăți care au raportat 
încheierea acestei 

■ lucrări se numără 
întreprinderile agri
cole de stat Peștera, 
Băneasa, Dorobanțu,

Poarta Albă și Stu- ;
pina, precum și coo- f
perativele agricole 
din raza de activi
tate a întreprinderi- [
lor pentru mecaniza- (
rea agriculturii Do
robanțu, Cogealac, n
Horia, Mihai Viteazu |.
și altele. S

— Firește — preci
zează luminatorul șef 
loan Cătinaș — pentru 
înfăptuirea angaja
mentelor luate tre
buie să scotocim 
rezervele interne. La 
prima vedere se pa
re că le-am epuizat. 
Dar numai la prima 
vedere... Printr-o 
creștere de numai 1 
la sută a timpului e- 
fectiv de laminare se 
poate obține un spor 
de 600 de tone.

...Pe platforma oțelă- 
riei.

— După cum se știe 
— ne spune maistrul 
șef Tiberiu Sirca — 
cuptoarele nu pornesc 
toate odată și nu-și 
termină șarja în ace
lași timp. Sînt o mul
țime de cauze care in
fluențează ritmul de 
producție al unui grup 
de cuptoare, 
programul cel 
țional — iată 
unei oțelării. 
ceea, cele 8 cuptoare 
le-am împărțit in trei

A găsi 
mai ra- 
secretul 

De a~

blocuri. Acum noi, 
maiștrii-șefi, acționăm 
ca niște dispeceri de 
automatizare.

Despre munca oțela.- 
rilor de aici s-a scris 
și se va mai scrie mult. 
S-a vorbit despre in
venția „lancei de la 
Hunedoara", despre 
nenumăratele perfec
ționări materializate în 
importante cantități de 
oțel peste plan furni
zate economiei națio
nale.

— Ce ne preocupă 
acum ? In primul rină 
folosirea a cit mai pu
ține materiale refrac
tare pe tona de oțel. 
Apoi asimilarea unor 
noi mărci de oțeluri, 
a căror elaborare este 
deosebit de pretenți
oasă.

La oțelăria electrică 
au fost introduse în 
fabricație trei noi 
mărci de oțeluri (din
tre care una pentru 
țevile de înaltă pre
siune la cazane de 
termocentrală; un oțel 
special care constituie 
un certificat de înal-

tă competență). Numă
rul mărcilor de oțel — 
aflate în lucru la com
binat — s-a ridicat la 
100. In trimestrul doi, 
la oțelăria electrică 
vor intra în funcțiune 
două cuptoare de 50 de 
tone care vor aduce un 
spor anual de 120 000 
tone. Față de anul tre
cut, în 1969 se vor pro
duce în plus 35 000 tone 
oțel aliat.

— Noi sîntem aici 
trei maiștri șefi — 
continuă Tiberiu Sir
ca (e în tură liberă 
și poate zăbovi). Aș 
greși să spun că nu ne 
ajutăm și că nu ne în
țelegem. Dar, în a- 
celași timp, între noi 
e o veșnică întrecere. 
Tripșa ne-a luat-o 
înainte cu invenția 
lui, cu dorința de a 
ști și de a perfecțio
na. Trebuie să-l ajun
gem. Oțelul însuși e 
parcă mai pretențios 
ca înainte... Pentru a 
afla lucruri noi des
pre materialele refrac
tare am citit vreo opt 
lucrări de specialitate.

Pretutindeni în com
binat te întîmpină, 
sub înfățișări deose
bite, spiritul perfec
ționării, al autodepă- 
șirii, întreținut ca o 
flacără vie de comu
niștii hunedoreni. 
Chezășie a unor noi 
înfăptuiri.

...Ing. Ion Niță, loc
țiitorul președintelui 
consiliului de admi
nistrație al centralei 
industriale Hunedoara, 
director general ad
junct al combinatului, 
ne spune : „Preocupa
rea actuală a condu
cerii centralei indus
triale este realizarea 
unei structuri calitati
ve deosebite a pro
ducției. In acest con
text se înscriu efortu
rile pentru creșterea 
producției de oțel aliat, 
de asimilare a măr
cilor superioare de o- 
țel. Cîteva din căile 
pe care le folosim: 
aplicarea măsurilor de 
organizare științifică a 
producției și a muncii, 
modernizarea și extin
derea capacităților

condiții 
propice 

îndeplinirii sistematice a prevederi
lor planului la 
toți indicatorii. Ca 
atare, nu anali
zăm modul în 
care s-a realizat 
efectiv planul sau 
s-a desfășurat ac
tivitatea unor u- 
nități economice, 
ci conținutul for
mularelor statisti
ce și contabile 
prin care se ra
portează rezulta
tele în îndeplini
rea planului. Pe 
scurt, ne intere
sează dacă în u- 
nele întreprinderi 
există o concor
danță deplină — 
aici nu este loc 
pentru aproxima
ții — între ceea 
ce s-a realizat și ceea ce s-a raportat 
ca... realizat la sfîrșitul trimes
trului I.

De la început precizăm că majori
tatea unităților industriale au redat, 
în raportările respective, cu cea mal 
mare exactitate realitatea consem
nată în ziua de 31 martie a.c. A- 
ceastă primă concluzie, în contextul 
în care abordăm problemele, ridică, 
totuși, un semn de întrebare. Nu este 
oare cea mai elementară obligație a 
funcționarului de la contabilitate sau 
planificare, a șefilor de servicii, a 
comitetelor de direcție din între
prinderi, de a respecta cu sfințenie 
realitatea? Indiferent dacă raportă
rile avantajează sau nu întreprinde
rea ! Fiindcă nu construim și nu 
fabricăm pe baza unor cifre care nu 
au un corespondent practic în măr
furi sau lucrări certe, nu întocmim 
bilanțuri și situații statistice care să 
ignoreze realitatea.

Tocmai de aceea, cele cîteva ca
zuri și fapte din speța... inexactită
ților, mai mult sau mai puțin inten
ționate, sînt în totală discordantă 
cu rigorile disciplinei raportărilor și 
pun la îndoială probitatea 
fesională a unor cadre 
munci de răspundere din 
treprinderile respective. La Uzina 
de mașini grele din București, de 
pildă, realizările la indicatorii pro
ducția marfă și producția marfă vîn
dută și încasată au fost majorate cu 
676 000 de lei. Atît cît a fost necesar 
ca uzina să apară cu planul îndepli
nit la toți indicatorii. Cu o valoare 
aproximativ egală au fost umflate 
și realizările la producția marfă vîn
dută și încasată la uzina „Indepen
dența" Sibiu. în alte întreprinderi, 
mai puțin ajustați, pe măsura rămî- 
nerilor în urmă, au fost și indica
torii privitori la producția globală 
sau productivitatea muncii. La Com
binatul de cauciuc sintetic din ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej, bunăoară, 
s-a raportat în plus, la producția 
globală, valoarea de 3,1 milioane de 
lei. Au mai procedat în același sens 
comitetele de direcție de la „Elec- 
troprecizia“-Săcele, uzina „Autome- 
canica“-Mediaș și „Moldova“-Boto- 
șani.

Ce au urmărit și pe ce au mizat 
conducerile acestor întreprinderi 
cînd. cu bună știință au denaturat 
realitatea ? Ce favorizează și

întreține acest climat de aproximații 
și inexactități în raportarea reali
zărilor efective la producția uncți 
fabrici si uzine ? Am căutat răw. 
puns la aceste întrebări, pornini' 
pe firul unor recente acte de control 
întocmite de organele de speciali
tate din Ministerul Finanțelor, Ban
ca Națională si Direcția Centrală de 
Statistică.

Un lucru trebuie să fie bine înțe
les : nimănui, indiferent de funcția 
pe care o are într-o întreprindere 
sau minister, nu-i este permis să 
tină o dublă... contabilitate, să ro
tunjească cifrele pentru a raporta 
rezultate fără acoperire practică. Ca 
atare, nu Pot fi luate în considerare 
nici un fel 
nor comitete 
care mai încearcă 
„neglijente de

CONCEPȚIA UNOR CON
DUCĂTORI DE ÎNTRE
PRINDERI DESPRE RĂS
PUNDEREA CE DECURGE 
DIN OBLIGAȚIA DE A 
RAPORTA ÎNDEPLINIREA 
PLANULUI

hunedoreni
existente, aportul cer
cetării".

In strădania lor de 
a perfecționa elabora
rea șarjelor, siderur- 
giștii îi au alături pe 
oamenii laboratoare
lor. Identificarea și e- 
liminarea unor materii 
care influențează ne
gativ calitatea fontei 
și oțelului este acum 
unul dintre obiectivele 
esențiale ale cercetării 
științifice. Pentru pri
ma dată în țară aici, 
la Hunedoara, s-a 
conceput, s-a experi
mentat și se aplică 
procedeul determină
rii sulfului din oțeluri, 
pe cale polarografică, 
procedeu care s-a do
vedit de mare eficien
ță economică. De pe 
acum autorii sînt soli
citați să expună ba
zele lui științifice în 
cadrul conferinței na
ționale de chimie din 
toamna acestui an. 
Munca de cercetare 
științifică este, prin 
urmare, încă unul din 
timpurile de afirmare 
ala întrecerii, încă u-

nul dintre filoanele 
materiei vii ce intră în 
compoziția metalului 
hunedorean.

Hunedoara, această 
inimă de foc a țării, 
produce anual 2,9 mi
lioane tone oțel, de
pășind nivelul stabilit 
în planul cincinal. 
Trimestrul I al aces
tui an confirmă dru
mul ascendent: 11 mi
lioane lei depășire la 
producția globală și 47 
milioane lei la pro
ducția marfă vîndută 
și încasată. S-a mărit 
substanțial volumul de 
produse destinate ex
portului.

Minereu, cocs, oxi
gen, foc... iată pîteva 
dintre materiile pri
mordiale ale universu
lui hunedorean. Aces
tor elemente, pe care 
le consemnează orice 
tratat de siderurgie, li 
se adaugă aici — fac
tor de perfecționare 
continuă — focul nes
tins al muncii, al în
trecerii 
semnul stimulator al 
anului jubiliar XXV.

aflate sub

s justificări ale u- 
s direcție în culpă, 
i să arunce vina pe 
i calcul", „inter

pretări . eronate 
ale unor dispozi
ții în vigoare" sau 
să pună pe tapet 
formula autocri
tică „am greșit". 
Există doar dispo
ziții legale care 
stabilesc cu exac
titate conținutul 
fiecărui indicator, 
modul de calcul 
și raportare. Sînt, 
de asemenea, e- 
conomiști și teh
nicieni suficienți 
în fiecare între
prindere, capabili 
să întocmească cu 
exactitate calcule 
de adunare și în
mulțire ș.a., pen
tru a nu se greși 

si milioane de lei.cu sute de mii __ ______ ______
Atunci, cum poate explica comi

tetul de direcție de la „Automeca- 
nica"-Mediaș, cifrele pe care le-a 
raportat în materie de realizări ? 
Aici, după încheierea primului tri
mestru, prin formularele statistice 
s-a raportat o depășire a planului 
la producția globală de 400 000 lei. 
In realitate, plusul de producție a 
fost mult mai mare. Ce și-au spus, 
probabil, gospodarii uzinei ? în tri
mestrul II se ridică unele probleme 
dificile pe linia realizării indicato
rilor de plan. Ca urmare, cîteva 
măsuri de precauție nu 

, i și făcut I Echivalentul
„bani albi pentru zile 
devenit aici producția 
de lei, obținută efectiv 
trei luni, însă transferată ______
în contul trimestrului II. Prin această 
aparent nevinovată manevră — în 
fond nimeni nu fură nimic, produc
ția rămîne tot în întreprindere, și-au 
zis tovarășii de aici — s-a asigurat 
pentru lunile aprilie-mai-iunie un 
avans de circa 1,2 la sută din produc
ția trimestrului II. Motivarea con
ducerii — director ing. A. Peleanu — 
este că s-a greșit la aprecierea sta
diului de execuție a unul grup de
30 bucăți din produsul furgonet izo
term.

Există suficiente probe care ne 
determină să nu credem că a fost 
vorba doar de o eroare de apreciere. 
La data cînd se calcula producția glo
bală, se aflau în fabricație 10 bucăți 
din produsul amintit, în valoare de 
1,6 milioane, cu un grad de execuție 
de 90—95 la sută. Cum se vede, lotul 
de furgonete era aproape terminat. 
Sfidînd realitatea, în raportările sta
tistice valoarea celor 10 furgonete 
izoterme și stadiul lor de execuție 
s-au apreciat cu mult sub cifrele 
adevărate. Cine a hotărît acest 
transfer de rezultate și cine este 
vinovat ? Cu ce drept s-au denaturat 
adevăratele realizări ? Sînt întrebări 
care pun în lumină un fenomen în
tîlnit și în alte întreprinderi. De 
pildă, la întreprinderea „Ceahlăul" 
din Piatra Neamț, s-a modificat data 
întocmirii unei note de predare a 
cîtorva produse în valoare de 677 000 
de lei, treeîndu-se în locul zilei de
31 martie, ziua de 1 aprilie. Altă zi, 
alt trimestru ! Și așa, peste noapte, 
dintr-un condei, întreprinderea a 
intrat în noul trimestru cu o pro
ducție globală realizată... în avans.

Grav este că aceste eludări ale 
adevărului induc în eroare nu numai 
organele de control statistic, bancar 
și financiar, ci și pe beneficiari. 
Aflînd că întreprinderile producă
toare stau bine cu planul, pe bună 
dreptate aceștia solicită livrarea pro
duselor finite. Dar cererile lor nu 
sînt onorate. Ce răspuns poate să 
dea în acest caz conducerea Uzinei 
mecanice Sibiu ? (director ing. V. 
Vasu). Pe primul trimestru, planul 
la producția marfă a apărut ca în
deplinit în proporție de 101 la sută. 
Și, totuși, mărfurile nu s-au expediat 
beneficiarilor la timp. Este și firesc, 
dacă ținem seama că în ziua de 
10 aprilie erau încă parțial demon
tate 3 mașini de egalizat piei, a căror 
valoare a fost inclusă în producția 
marfă a trimestrului I (!?). La data 
amintită, la aceste produse se efec
tuau în continuare lucrări. De pildă, 
mașina cu seria nr. 46 avea demon
tate o serie de părți cum sînt : capa
cul de la motorul hidraulic, motorul 
electric, manometrul de presiune, a- 
părători de curele. Doi muncitori, 
care efectuau unele lucrări la aceste 
mașini, decontau manopera pe „fișa 
de însoțire" de la un alt produs, 
mașina de format oțel beton, pro
gramată să fie realizată în aprilie. 
Așadar, alte veritabile falsuri 1

Faptele relatate sînt în totală con
tradicție cu probitatea și răspunde
rea de care trebuie să dea dovadă 
toți cei puși să gospodărească avuția 
națională și, de aceea, trebuie con
damnate cu tărie. Ministerele de re
sort, organele locale de partid, orga
nele de control nu trebuie să admită 
nici un fel de îngăduință față de cei 
care se fac vinovați de asemenea 
practici. Se impune să fie clar în
țeles că societății noastre îi sînt cu 
totul străine asemenea practici, că 
este necesară lichidarea lor energică. 
Iar cei care au încălcat disciplina 
raportărilor trebuie să suporte conse
cințele legii.

strică. Zis 
formulei 

negre" ă 
de 854 000 
în primele 

statistic

Viorel SALAGEAN j
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infuzează în sistemul de

George SBARCEA

post-

EXIGENȚE MAI VECHI Șl MAI NOI,

PINA ACUM NEÎMPLINITE

@ Profil modern
© Structură elastică
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postuni-
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de Bog 'h 
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Două sînt, în esență, rațiunile în- 
vățămîntului post-universitar : supli
nirea, cel puțin în parte, a lacunelor 
informative pe care dezvoltarea im
petuoasă a științei și tehnicii contem
porane le “? ’ ;___2,
cunoștințe al tuturor profesiunilor ; 
dobîndirea unei mai complete specia
lizări prin pregătirea, pe parcursul 
anilor, în ramuri mai noi ale științei. 
Consecvent acestor principii prin 
care se definește și se justifică, sis
temul învătămîntului postuniversitar 
din tara noastră a adus o contribu
ție importantă în acțiunea inițiată de 
partid pentru perfecționarea continuă 
a specialiștilor, înarmarea lor cu tot 
ceea ce știința a dobîndit mai de 
preț. Cursurile cu o durată de pînă 
la două luni, organizate sub auspi
ciile Consiliului Național al Ingineri
lor și Tehnicienilor, cursurile de dura
tă variabilă, cele cu o durată de 1—2 
ani pentru pregătirea de ingineri 
economiști ș.a., 
prin modalități 
diversificate ca 
formă și durată 
sau prin acțiuni 
combinate s-au fi
nalizat în multe 
reușite certe. Dar 
tot atît de evi
dent este și faptul 
că în raport cu 
nevoile concrete 
resimțite în do
meniul pregătirii 
cadrelor, cu mu
tațiile tot mai 
frecvent înregis
trate în structura 
sectoarelor teh
nice, actuala ținu
tă a învățămîntu- 
lul post-universi
tar se dovedește 
insuficientă în ra
port cu exigen
țele.

Iată mai întîi o 
sens mai larg, de ......... .
universitar — concretizată în semi- 
narii, colocvii și cursuri de scurtă 
durată — apreciată ca o modalitate 
dintre cele mai răspîndite de com
pletare și actualizare a cunoștințelor 
cadrelor inginerești. Există aici o 
seamă de reușite certe în rîndul că
rora merită să fie consemnate cursu
rile de perfecționare în domeniul 
turnătoriei, organizate cu participa
rea Consiliului Național al Ingineri
lor și Tehnicienilor la Brașov, Re
șița și București, cele referitoare la 
specializarea în cromatografia 
spectroscopia de absorbție, cele 
domeniile economiei forestiere, 
griculturii și altele. Programul 
prelegeri, lucrări de laborator, 
monstrațil practice, combinat _
vizitarea unor instalații și aparaturi 
moderne, pentru a completa „pe viu" 
subiectele tratate teoretic, s-a do
vedit inspirat și cu urmări practice 
dintre cele mai pregnante. Din pă
cate însă și aici stăruie încă o bună 
parte din defecțiunile proprii actua
lei formule a pregătirii postuniver
sitare, în ansamblul său, printre care 
amintim o aderență scăzută la solici
tările mai noi, o slabă conlucrare a 
tuturor factorilor organizatorici și, 
se înțelege, o sferă de cuprindere 
limitată. Anual pe aci nu trec mai 
mult de 1 500 de ingineri.

Dacă avem în vedere că una din 
rațiunile esențiale ale acestei forme 
de perfecționare este caracterul său 
ciclic, pe bună dreptate ne putem 
întreba : despre ce eficiență în timp 
poate fi vorba în cazul de față, cînd 
fiecare dintre cei aproape 6 sută de 
mii de ingineri citi există în țara 
noastră, dacă ar urma să treacă prin 
două asemenea cicluri de perfecțio
nare, ar trebui să aștepte circa... 60 
de ani ? Care sînt certitudinile cu 
privire la mai buna sistematizare și 
adaptare a unor asemenea cursuri 
de perfecționare la cerințele concrete 
ale economiei, din moment ce astăzi 
încă nu există un plan de perspectivă 
al desfășurării lor ?

Incitați de asemenea întrebări am 
vrut, totodată, să cunoaștem modali
tatea după care se fixează tematica 
acestor forme de perfecționare, obiec
tivele fiecărei manifestări. Iată ce 
ne-a răspuns tovarășul inginer Con
stantin Negolță, secretarul Consiliu
lui Național al Inginerjlor și Tehni
cienilor : „La sfîrșitul fiecărui an, 
în ședințe lărgite pe secții, ne con
sultăm, consemnăm propuneri și su
gestii venite din partea specialiștilor, 
după care întocmim planul cursuri
lor de perfecționare pentru viitoarele 
365 de zile. Este o etapă de entu
ziasm, toată lumea se arată dornică 
să elaboreze cît mai multe proiecte, 
se discută mult, dar se precizează 
destul de puțin. După care lucrurile 
revin la temperatura lor scăzută, 
pentru că unitățile departamentale, 
absorbite de alte probleme, lasă pe un 
plan cu totul secundar perfecționarea 
inginerilor. Adică nu spun nimic des
pre sectoarele pe care urmează să 
le dezvolte, despre greutățile mai 
mult sau mai puțin previzibile, des
pre nevoile reale de cadre, azi și în 
perspectivă, pentru ca în funcție de 
toate acestea să putem trece la fixa
rea nu numai a tematicii, dar și a 
întregii structuri a cursurilor de 
perfecționare pe o bază integral co
respunzătoare. De ani de zile se cri
tică o asemenea stare de lucruri și 
de ani de zile ea se repetă cu aceeași 
exactitate. De aceea, după părerea 
mea, pentru înlăturarea acestor ne
ajunsuri ar fi necesară înființarea 
unui centru de perfecționare a ca
drelor tehnice, după modelul celor 
care funcționează în domeniul medi
cal, al învățămîntului etc. O aseme
nea instituție n-ar avea nevoie de 
o bază materială specială. înființînd 
filiale în centrele cu tradiție pen
tru un domeniu sau altul (de pildă, 
Timișoara — sudură, Cluj — chimie, 
Iași — industrie ușoară ș.a.m.d.) am 
putea rezolva și problema bazei ma
teriale și, în plus, am ridica mult 
nivelul științific al acestor forme de 
perfecționare.

Să presupunem că o formă de 
perfecționare asemenea celei analiza
te ar fi prea redusă în timp și deci 
ar beneficia de o prea mică rază de 
acțiune. Că. obișnuite cu abordarea 
elementelor de ansamblu, fundamen
tale, conducerile ministerelor ar fi 
îndreptățite să nu învestească prea 
multe preocupări în organizarea 
unor cursuri, simpozioane sau semi-

narii care nu durează mai mult de 
cîteva zile. O logică elementară ar 
cere, în schimb, ca eforturile directe 
și substanțiale să fie consacrate unei 
forme mai ample de învătămînt post
universitar, celei cu o durată de 
doi ani. Din păcate însă și aici re
zultatele nu sînt întotdeauna la înăl
țime.

Să consemnăm mai întîi observa
ția că în structura lui consacrată, 
învățămîntul postuniversitar de doi 
ani, funcționînd în cuprinsul Facul
tății tehnico-economice din cadrul 
politehnicii bucureștene, a îngăduit 
destul de puțin pătrunderea sectoare
lor celor mai moderne, cu o largă 
aplicare azi în industrie și economie, 
în mod cu totul paradoxal, cele mai 
noi cunoștințe referitoare la unele 
ramuri, cum ar fi cibernetica, elec
tronica, automatica, au intrat destul 
de tîrziu șl sub o formă sporadică 
în obiectivul învățămîntului post
universitar. Bunăoară, dacă absol-

O Conținut bazat pe ultimul 
cuvînt al științei

și 
din 
a- 
de 

de- 
cu

venții învățămîntului fără frecvență 
din perioada ultimilor 10 ani se ri
dică la circa 1 600, în domeniul 
electronicii și telecomunicațiilor cifra 
nu depășește 20, în materiale de con
strucții — 17, transporturi (drumuri) 
— 18, petrol (prelucrare) — 29, in
dustria siderurgică — 27. Exem
ple asemănătoare ar putea fi a- 
duse și din domeniul învătă
mîntului postuniversitar cursuri de 
zi, în cuprinsul căruia, pe par
cursul celor 6 ani (1959/60 — 1964/65), 
cît a funcționat sub această formă, 
au lipsit aproape în întregime sec
țiile esențiale menționate mai sus, 
plus altele tot atît de importante.

în sfîrșit, o bună parte din obser
vațiile critice frecvent formulate în 
cercurile de specialitate vizează, în
tr-un fel sau altul, structura organi
zatorică a pregătirii postuniversitare, 
din cauza căreia întregul proces, de 
la recrutarea și selecționarea candi- 
daților, la fixarea etapelor anului de 
învățămînt și asigurarea unor con
diții corespunzătoare de studii, este 
în bună parte viciat. In discuția pe 
această temă, purtată cu conf. dr. ing. 
Al. Rădulescu, prodecanul facultății 
amintite, au fost citate mai multe 
exemple de cazuri cînd recrutarea 
candidaților de către întreprinderi 
se efectuează formal șt abia în ulti
mele zile, cînd concursul de admi
tere nu beneficiază de stabilitate, iar 
sesiunile de examene, prin caracterul 
lor aglomerat, se abat de la princi
piile muncii sistematice, raționale. 
Dacă mai adăugăm că întreprinderile 
sînt destul de puțin atente față de 
timpul de studiu al cursanților lor, 
că practic nu există o regle
mentare precisă a asigurării con
dițiilor de găzduire în timpul 
sesiunii de examene, înțelegem 
mai bine spiritul de improviza
ție care 
cursurile 
versitară. 
tendințe
cărora instabilitatea cursanților 
perioada studiilor ocupă un loc cen
tral. Așa se explică, de pildă, de ce 
dintre cei înscriși între anii 1962— 
1967 la cursurile celor 18 secții de la 
învățămîntul fără frecvență, doar 
circa 60—65 la sută au ajuns în anul 
II și numai jumătate au absolvit 
cursurile.

De altfel, asemenea deficiente, a- 
sociate altora pe care spațiul nu ne-a

călăuzește o bună parte din 
de perfecționare postuni- 
Și, implicit, o seamă de 

centrifugale, în cuprinsul 
pe

(Urmare din pag. I)

grabă parte din cea de 
doua noțiune

înseamnă aceasta că arta 
presupune o desfășurare a- 
narhică 1 Că ea respinge 
de facto orice plan, orice 
perspectivă ? Personal nu 
cred așa ceva, cu toate că 
modul ciudat de viată și 
creație al unor artiști poate 
cîteodată să contrazică o 
asemenea opinie.

Să mă explic. Lăsată nu
mai la cheremul „inspira
ției", materializarea me
taforică a unor gînduri, 
a unor idei sau 
presii poate produce 
rădic valori, dar în 
lași timp predispune 
lene, spre delăsare și 
spre o dezobișnuire 
munca, cu efortul necesar 
continuității- Referindu-mă 
la inspirație am avut în 
vedere nu atît impulsul in
terior determinant, ci mai 
degrabă ideea că harul 
plutește undeva în aer și 
că, potrivit unui joc al în- 
tîmplării, el se va pogorî 
într-o bună zi deasupra 
creștetului tău. Că, în con
secință, inspirația nu tre
buie ajutată prin exersare 
continuă, ci așteptată pasiv. 
S-ar putea înțelege greșit 
că pledez pentru un exer
cițiu zilnic, concret, obliga
toriu, de exemplu. Nu ! 
Si asta în pofida faptului 
că în pictură, muzica inter
pretativă sau coregrafie el 
este indispensabil. Mă gîn- 
desc de fapt la o stare ac
tivă, la un soi de alertă 
creatoare continuă, în care 
percepția e mereu trează,

permis să le înfățișăm, nu acum sînt 
menționate întîia oară. Așa se ex
plică de ce de la cele 3 forme inițiale 
(cursuri fără frecvență, de zi și se
rale) cu o durată de 2 ani din toam
na anului 1968 funcționează doar o 
singură formă : învățămînt postuni
versitar cu durata de un an. în
seamnă oare aceasta că a fost rezol
vată în modul cel mai fericit prob.ie- 
ma complexă a învățămîntului post
universitar ? Pentru un prim răspuns 
am consultat opiniile cîtorva cadre 
tehnice de la uzina „Semănătoarea", 
care au frecventat sau frecventează 
diferitele forme de învătămînt 
universitar. Iată-le consemnate 
cint, în ordinea legăturii lor :

• Ing. șef Ion Semenescu : 
absolvent al învățămîntului 
universitar (cursuri fără frecvență) 
sînt de părere că actuala formulă de 
un an este necorespunzătoare. De ce? 
Pentru că timpul prea scurt nu per
mite decît o ,vagă informare științi

fică și aproa
pe de loc o apro
fundare a studiu
lui problemelor 
de specialitate. A- 
profundare care 
cred că ar trebui 
să se efectueze nu 
doar prin cunoaș
terea literaturii 
de specialitate, ci 
și prin efectuarea 
Unor lucrări de a- 
naliză, iar în final 
prin elaborarea 
unui proiect de 
absolvire".

• Ing. 
pățină, 
general: 
tru ca 
mîntul 
versitar să dobîn- 
dească o fiziono
mie cît mai adec
vată sarcinilor 

sale, cred că prima măsură care se 
impune este o mai strînsă corelație 
cu învățământul universitar. Cei ce 
au absolvit învățămîntul postuniver
sitar în primele serii ale cursurilor 
de zi, și nu numai ei, își amintesc de 
lipsa unei asemenea corelații depli
ne, ilustrată între altele și jn pre
darea unor materii care, în maro 
parte, reluau multe cunoștințe în
vățate în facultate. Mă gîndesc, de 
pildă, la tehnologia construcțiilor de 
mașini, cu toate că, pentru a i se 
justifica prezența era intitulată „me
tode moderne în tehnologia construc
țiilor de mașini". Și asemenea exem
ple, evident, nu se opresc aici".

• Ing. Ion Ilie, șeful serviciului
de salarizare : „Eu cred că o aseme
nea corelație ar trebui efectuată nu 
doar în raport cu învățămîntul uni
versitar, ci cu întregul sistem de în
vătămînt postuniversitar. Să se eșa
loneze diferitele forme de perfecțio
nare postuniversitară a inginerilor, 
să se opereze succesive îmbunătățiri 
ale unghiului din care se efectuează 
studiul, îneît . ' . '
forme să se completeze, iar pe do 
altă parte să nu mai poți avea sur
priza de a auzi uneori într-un sim
pozion lucruri mai noi și mai valo
roase decît o bună parte dintre cele 
înfățișate direct, dar prăfuit în sinte
zele consultate la cursuri".
• Ing. Ion Buradel, șeful sectoru

lui de sculărie : „După părerea mea. 
în acțiunea de fixare a tematicii, de 
stabilire a diferitelor indicații biblio
grafice, învățămîntul postuniversitar 
ar trebui să-și propună obiective mai 
largi: nu doar oferirea unor dat» 
cu privire la aprofundarea uneia 
sau alteia dintre probleme, ci o ima
gine de ansamblu a unui stadiu de 
cercetare, cu întregul lui arsenal de 
tendințe și de realizări, în așa fel 
îneît absolventul să-și poată consacra 
în continuare eforturile perfecționă
rii pregătirii sale".

Iată tot atîtea opinii care, pe lîngă 
valoarea lor intrinsecă. ilustrează 
implicit potențialul de sugestii și 
propuneri cu privire la aducerea în
vătămîntului postuniversitar la ni
velul solicitărilor actuale. Rămîne 
doar ca — o dată cu stabilirea răs
punderilor concrete ale Ministerului 
învățămîntului — acest potențial să 
fie cunoscut și analizat, integrat în 
principii sistematice și sporit unitar, 
ca unul dintre cele dintîi criterii de 
care e nevoie să se țină în mai mare 
măsură seama, dacă vrem ca perfec
ționarea inginerilor să beneficieze 
permanent de un profil modern și de 
o structură

post-

pe de o parte aceste

elastică.
Mihai

recep-intelectul
cu promptitudine,
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spre 
deci 

cu

în care 
tionează 
în care perioadele aparent 
neproductive devin timpi 
reali de gestație. In acest 
sens, creatorul are și el un 
soi de „planificare", perso
nală fără doar și poate, dar 
și necesară pentru atinge
rea acelei discipline ce con
feră artistului personalita
te, nu în sens artizanal ci 
într-unul de elevată conști
ință estetică.

Trecînd la artele colec
tive, cum ar fi teatrul ca 
expresie scenică, muzica în 
forma de execuție orches
trală sau vocal-instrumen- 
tală, cinematografia în în
tregul ei, ca realizare si 
exploatare, vorn constata că 
aici factorul plan (nu mă 
refer la cel financiar) de
vine o realitate concretă, 
palpabilă, necesară. Dacă 
ne-am referi doar la ter
menul spectacol sau con
cert am observa — și de 
fapt e vorba de o observa
ție primară — că unui din 
atributele ce conferă serio
zitate și respect unei insti
tuții teatrale sau muzicale 
este șirul neîntrerupt de 
reprezentații de-a lungul 
unei stagiuni (modificat 
doar de cauze obiective), 
regularitatea programării 
concertelor. Or. pentru a 
obține un asemenea rezul
tat e de la sine înțeles că 
ansamblul respectiv tre
buie să aibă nu numai o 
idee, ci și un plan de exe
cuție.

în unele țări, teatrele a- 
nuntă cu mult timp înainte 
nu numai repertoriul, ci și 
datele precise ale viitoare-

I

I

© Teatrul muzical „Ștefan Make
donski" — Sofia (sala Teatrului 
de Operetă) : Girofle-Girofla — 
19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Enigma O- 
tlliel — 19,30 ; (sala Studio) : Cine 
ești tu 1 (premieră) — 19,30.
O Teatrul de Comedie: Opinia pu
blică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala dip Bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahla) : Sfîntul Mitică Blajinu — 
20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Don Quijotte — 19,30 :

17.30 — Telex TV.
17,35 — Pentru elevi. Consultații 

la matematică (clasa a 
Xll-a). Tema : Probleme 
de trigonometrie. Prezin
tă : prol. Gheorghe Călu
gărița.

18.05 — Limba engleză. Lecția 53.
18.30 — Pentru copii șl școlari.

Micii naturaliști.
19,00 — Telejurnalul de seară, 

e Buletin meteorologic. 
© Publicitate.

19.30 — Actualitatea științifică. In

(sala Studio) : Enigmatica doam
nă „M" — 20.
• Teatrul Glulești : Cursa de șoa
reci — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată — 15,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale‘ : Meșterul Manole — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuclada — 17 ; 
(sala din str. Academiei) : A fugit 
un tren — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ (sala Savoy) : Tănase revue 
— 19,30 ; (sala din Calea Victorie! 
nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : Hanul melodiilor popu
lare — 20.
• Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Baladă 
omului — 20.
• Circul de stat: Selecțluni de 
primăvară — 19,30.

cuprins : • Mari obiective 
economice și cercetarea 
științifică, o Ceasuri an
tice la Histria șl Constan
ța. • O nouă metodă în 
tratamentul cirozei.

20,00 — Film artistic. „Zile de 
vară” comedie — produc
ție a Studioului cinemato
grafic București.

21,23 — Tineri interpret! se pregă
tesc pentru Festivalul de 
muzică ușoară de la Ma
maia — 1969.

— Itinerar european. Comen
tariu : Dan Hăullcă, Ima
ginea Dan Er. Grigorescu.

— Varietăți pe peliculă.
— Ikebana — arta aranjării 

florilor.
— Telejurnalul de noapte, 

închiderea emisiunii.

Instantaneu la studioul „Animafilm* din Capitală. Se turnează filmul „Fata 
ui Ion Creangă

Foto : Agerpres

TEATRUL MUZICAL

LA BUCUREȘTI
Însemnări pe marginea unor spectacole 

de înaltă ținută artistică

Nu e necesar să discutăm aici 
locul operetei în teatrul muzical 
contemporan, o dată ce ea îsi a- 
firmă masiv prezenta pretutindeni. 
Cu ocazia spectacolelor date de an
samblul Teatrului muzical „Ștefan 
Makedonski" din Sofia pe scena 
Teatrului de operetă din Capitală 
am vrea doar să punem din nou în 
lumină darul acestui gen de a cap
tiva atentia publicului, pe care îl 
cucerește de cîte ori are parte de o 
punere în scenă alertă, de inter
preți talentati si de o conducere 
muzicală competentă.

Strălucita carieră a operetei, de 
peste un secol, și-a asociat mereu 
colective înzestrate. Un astfel de 
colectiv este acela al artiștilor 
bulgari, care continuă cu o re
marcabilă exigentă tradițiile de 
o jumătate de veac ale ope
retei în patria lor, tradiții înnoi
te după ultimul război de artistul 
complex si animatorul genului care 
a fost Ștefan Makedonski.

Liliacul de Johann Strauss-fiul, 
unul din spectacolele artiștilor bul
gari. împlinește în curînd o sută 
de ani de viată glorioasă pe sce
nele muzicale din întreaga lume. 
Socotită o adevărată operă comică 
pînă și de criticii cei mai severi 
ai genului, opereta aceasta a be
neficiat din partea colectivului oaspe 
de o minuțioasă pregătire și de o 
interpretare pe cît de viguroasă, pe 
atît de sugestivă. Svetozar 
primul regizor al teatrului 
gizorul spectacolului, a dat 
cului prilej să trăiască mai 
valoarea muzicii creatorului 
tei vleneze pe textul lui Haffner 
și Genăe, care au 
cu vervă si umor, 
săturile satirice ale 
ciale. Sub rîsul și _____
lor lor se agită — nu prea grav, 
firește — intenția de satirizare a 
societății vieneze din anii '70 ai 
secolului trecut, ușuratică, însetată 
de plăceri și emoții fugare. Viena 
valsa, la data aceea, pe un ocean 
amenințător, cu înfrigurarea pe care 
o împrumută apropierea unor eve
nimente nedorite, încercînd să-si în
sele neliniștea Prin toate artificiile 
la îndemînă. Atmosfera aceasta de 
alles einz — „ni-e tot una", redată 
cu umor transparent de către li- 
bretiști, a fost pe deplin înțeleasă 
de' regizor. De aici timbrul nobil.

babei și fata moșului" după

18.cinema
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9,30 ; 12,15 ; 15 ; 
(jeria de bilete

— 9 ; 11 ;

0 A trăi pentru a trăi : PATRIA —
17.45 ; 20,30, SALA PALATULUI — 17
— 2 768) ; 20,15 (seria de bilete — 2 848).
0 Paradisul îndrăgostiților : REPUBLICA
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21,15.
0 Pe urmele șoimului : LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 11 ;
13.30 î 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
0 Comedianțil : FESTIVAL — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20,15, 
MODERN — 10 ; 14 ; 17 ; 20.
0 Vremuri minunate la Spessart: FAVORIT — 10 ; 
13 ; 15,30 ; 18 ; 20 30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
0 Numai o singură viață : VICTORIA — 9 ; 11,15;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Eclipsa : CENTRAL — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, 
0 Ceasul căpitanului Enrico : LUMINA — 8,45—16,45 
în continuare ; 18,45 ; 20,30.
O Cocoșatul : CINEMATECA — 12 ; 14.
o La est de Eden : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, VOLGA — 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Pro'gram pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
0 Vîrstele omului : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Program de filme documentare românești în pre
mieră : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
o Noaptea e făcută pentru... a visa : FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.

O R1O Bravo : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
15.30 ; 19, MUNCA — 15,30 ; 19.
e Pașa : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, FLACĂRA — 15,30 ;
0 Tata : FLACĂRA — 20,30.
0 Ultima noapte a copilăriei : BUZEȘTI — 20,30.
• Rolls Royce-ul galben ; Totul pentru rîs : DACIA 
— 8,15—19,45 în continuare.
O Pe teren propriu : UNIREA — 15,30 ; 20,30.
O Montparnasse 19 : UNIREA — 18.
0 Expresul colonelului von Ryan : LIRA — 15,30 ; 
18 ; 20,30, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Pentru încă puțini dolari : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20, POPULAR — 15,30 ; 18.
0 A fost odată un moș și o babă : POPULAR — 20,30. 
0 Răutăciosul adolescent: GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
20,30, MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.
0 Un om pentru eternitate : COTROCENI — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
e Profesioniștii : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15. 
0 Vera Cruz : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Adio, Grlngo : FLOREASCA — 9 ; 11,30 ; 
18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
20,30, TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Casa mamei noastre i VIITORUL — 15,30 î 20,30. 
0 Zosla : VIITORUL — 18.
0 Pe plajele lumii : AURORA — 9 ; 11,15 1 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
0 Ziua In care vin pești! s MOȘILOR — 15.30 : 18. 
0 Beata : MOȘILOR - 20,30.
0 Feltlmareșala : COSMOS — 15,30 ; 13 ; 20,15.
e Crimă în stil personal : ARTA — 9,15—15,45 in con
tinuare ; 18 ; 20,15.
0 Astă seară mă distrez : VITAN — 15,30 ; 18.
e Soare și umbră : VITAN — 20,30.
0 Becket ! RAHOVA — 15 ; 18.30.
0 Păgtnli din Kummerow : PROGRESUL — 15,30 ; 
20,15.
0 Strigătul: PROGRESUL — 18.

13,45 ; 1S ;
16 ; 18,15 ;
18 ; 20,30,

th
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de adevărată operă comică, al spec
tacolului interpretat de ansamblul 
de la Sofia, pentru care opereta lui 
Strauss a constituit o frumoasă de
monstrație de probitate și maturita
te artistică. Poate că au lipsit ușu
rința si scăpărarea proprii stilului 
vienez, dar ele au fost compensate 
prin căutarea resurselor mai adînci 
ale comediei si muzicii.

Muzica s-a comunicat exploziv, 
încă de la prima măsură a Uver
turii, sub conducerea pe cît de a- 
vîntată, pe atît de disciplinată, a 
dirijorului Nedealko Nedealkov. Or
chestra clară și omogenă, precisă 
în atac, egală în toate comparti
mentele. a constituit de-a lungul 
întregii reprezentații sursa unor au
tentice satisfacții artistice pentru pu
blic. Satisfacția aceasta a fost spo
rită de vocile frumos timbrate, de 
cultura muzicală a interpretilor, în 
fruntea cărora Liliana Koșlukova a 
împrumutat rolului Hosalindei o 
deosebită strălucire artistică. Minko 
Bosev, în Eisenstein, a manifestat 
o mare vigoare vocală, pentru ca 
Petăr Kadiev, ca dr. Falke, și Hri- 
sand Băcirov, ca Frank, să urmeze, 
cu volubilitate, aceeași traiectorie 
de autenticitate umană, caracteristi
că întregii interpretări. In rolul 
Adelei, Zorka Dimitrova a adus în 
spectacol antren și grație, îmbina
te cu o voce de largi posibilități 
coloristice, nu însă Pe deplin cul
tivată tehnic. O voce de posibili
tăți mai reduse ni s-a părut aceea 
a Petranei Lambrinova, interpreta 
prințului Orlowski, în schimb o 
desăvîrsită artistă a scenei. Sceno
grafia Marianei Popova și coregra
fia lui Bogdan Kovacev s-au a- 
decvat, cu multă intuiție, viziunii 
regizorale a spectacolului.

Un alt spectacol al Teatrului mu
zical de la Sofia ne-a convins de 
nuanțata cultură coregrafică a —ar
tiștilor bulgari. Baletul 
la Sofia — pe un libret 
Kovacev, cu muzica lui 
pe care l-am salutat si 
regia aparținînd libretistului, 
scenografia fiind semnată de Ma
riana Popova — exploatează cu o 
imaginație fecundă resursele variate 
de pitoresc si comic al zilelor de 
tîrg, domeniu generos pentru multi 
compozitori. Intr-un suplu echilibru 
dintre balet si muzică, lucrarea pre
zintă peripețiile a două perechi de 
tineri îndrăgostiți, în atmosfera fe
brilă a unei astfel de zile sărbă
torești. cu impulsuri spontane spre 
umor si satiră, din care rezultă 
imagini sugestive ale trepidației bîl— 
ciului. Muzica lui Jules Levi ra
diază o prospețime vibrantă, tălmă
cind comicul îndeosebi prin paleta 
orchestrală de o apreciabilă capa
citate aluzivă.

Ceea ce se retine din reprezen
tația baletului este excelentul spi
rit de echipă al dansatorilor. So
liștii si corpul de balet constituie, 
un ansamblu perfect sincronizat; eț 
„respiră" unitar, se completează ar- 
monies, pentru a exprima Prin gest, 
mișcare si desenele complicate ale 
figurilor — în care stăruie neîntre
rupt echivalentul coregrafic al rit
murilor complexe din folclorul bul
gar — conținutul lucrării. Orlcît ar 
fi de simple unele figuri, ele sînt 
puse în valoare prin gest si contur, 
îneît tot ce fac dansatorii dobîn- 
dește o anumită frumusețe, ce nu 
se uită curînd. Dintr-o legătură fi
rească între muzică, dans si pan- 
tomimă, baletul întreg se îmbujo
rează de viată. Viata aceasta face 
posibilă identificarea în tot ce să- 
vîrșesc artiștii de la Sofia, a nă
zuinței lor de a obține din îmbi
narea artei cu observația realistă o 
expresie cu puternice ecouri în rîn
dul spectatorilor.

Năzuința aceasta îsi are obîrșia în 
pasiunea pentru muzică, dans și 
teatru a artiștilor bulgari, a căror 
prezentă la București înseamnă o 
manifestare artistică de 
litate pentru spectatorii

înaltă 
noștri.

ca-

£3
lor premiere. S-ar părea că 
avem de-a face cu perfec
țiunea concretizată calen
daristic. Am avut ocazia să 
urmăresc în două rînduri 
astfel de „uzine" ale Tha- 
liei și impresiile au fost 
contradictorii. Spectatorul, 
îndeobște abonat, știa cu 
precizie titluri și date. își

de pregătire, era îndreptă
țit să judece doar produsul 
finit. O planificare a pre
mierelor nu e ceva impo
sibil însă. Cu condiția ca 
cei în cauză să-și poată da 
seama de gradul de difi
cultate a fiecărei lucrări 
dramatice în parte, de 
temperamentul și stilul de

terviu intenția de a re
nunța la acest sistem, pen
tru considerentul că el er 
împiedica libera alegere a 
spectatorului, transformat 
într-un consumator teleghi
dat și deci fără gust per
sonal), deci cum noi nu 
folosim în genere această 
modalitate, o piesă „merge"

planifica porția de teatru 
lunar sau bilunar, nu avea 
surprize. Doar că, din 
punct de vedere calitativ, 
produsul oferit nu era egal 
și asta pentru că o planifi
care rigidă obliga la grabă 
și nu permitea în unele ca
zuri finisarea

Am pus în scenă piese și 
în cinci luni și în patru 
săptămîni. Nu totdeauna 
era nevoie de cinci luni, 
nu totdeauna erau sufici
ente cele patru săptămîni. 
Spectatorul însă nu era o- 
bligat să știe asta, avea 
dreptul să ignore timpul

muncă al colectivului, re
gizorului și scenografului, 
de scopul propus. Ea este 
determinată în egală mă
sură de promptitudinea a- 
probărilor și nu în ultimul 
rînd de reacția publicului 
la producțiile anterioare. 
Cum noi, în genere, nu fo
losim sistemul abonamen
telor (E bine ? E rău ? 
Greu de răspuns Georges 
Wilson, directorul Teatru
lui National Popular din 
Paris, scenă ce și-a făcut, 
mult timp, un titlu de glo
rie din numărul abonaților, 
anunța într-un recent in-

cade" și astfel chiar 
cel mai perspicace admi
nistrator de teatru poate 
avea surprize. Și totuși, 
nu e imposibil să-ți gîn- 
deștl un repertoriu, o suc
cesiune logică, anumite ter
mene.

S-ar putea interpreta 
multe din cele de mai sus 
drept o încercare de ex
plicare a unor fenomene de 
„lasă-mă să te las", o do
rință de a transfera respon
sabilități, de a nega evi
dențe. Inexact Numai că 
atunci cînd vorbim de plan 
artistic ar fi incorect să

ignorăm complexul de fac
tori ideologici și artistici 
ce determină realizarea și, 
implicit, conceperea sa. în 
ce privește creația dra
matică originală, surpri
zele pot "mult mai des să 
infirme intențiile creatori
lor, ale teatrelor, E greu 
să prevezi ce va ieși din 
piesa proiectată, e dificil 
să știi cu precizie, în sep
tembrie, ce nouă lucrare va 
apărea în februarie. Toc
mai din această cauză, ori- 
cît ar părea de paradoxal, 
aici nu ne putem lipsi de un 
plan director, de un plan 
de perspectivă. Numai ast
fel vom evita goana după 
piesa originală bună, numai 
așa vom asigura o ritmici
tate a pregătirii ei, numai 
așa ne vom feri, mai cu 
seamă în centrele cu mai 
multe scene, de apariția în 
bloc a creației originale, 
lipsă de la apel în restul 
stagiunii. Natural, nu nu
mărul de premiere este de
terminant în constituirea 
unui fond peren de opere 
originale, ci valoarea lor, 
durabilitatea lor, ecoul lor 
în rîndurile publicului.

Mă refeream la începutul 
rîndurilor de față la acea 
disponibilitate artistică fără 
de care continuitatea, „pla
nificarea" artistică, maturi
zarea creației devin impo
sibile. Ea e determinantă 
și în ansamblurile de crea
ție, în sensul că, putînd 
conferi receptivitate, le fe
rește de sclerozare, de imi
tația imitației. Căci nu te 
poți referi la planuri reale, 
la realizări valoroase atîta 
timp cit ghidul tău nu e

cu în-contemporaneitatea, 
clinațiile și nevoile ei, cu 
gusturile și predilecțiile ei, 
atîta timp cît nu simți noul 
valoros, autentic și n-ai 
curajul să-1 promovezi. De
sigur, nu e vorba de orice 
nou, sub această etichetă 
ascunzîndu-se multe sub- 
producții epigonice, destule 
exhibiții de bilei, ce nu au 
nici măcar meritul unor 
copil la prima mînă. Cînd 
mă refer la disponibilitatea 
pentru nou, am în vedere 
discernămîntul alegerii, al 
detectării, acel simț ce ne 
indică valoarea potențială 
chiar cînd ea nu e pe de
plin exprimată.

înainte de-a încheia, aș 
dori să semnalez încă o la
tură a așa-zlsului plan ar
tistic și anume aceea a co
laborării competitive dintre 
creatori, dintre instituții. 
Cu puțin altruism, deși e 
vorba de realism, nu s-ar 
mal întîmpla, de exemplu, 
în orașele cu mai multe 
teatre ca o piesă remarca
bilă să nu fie reprezentată 
ani de zile din cauza am
biției de a o păstra în re
pertoriul tău, deși n-ai nici 
timp, nici interpreți șl deci 
n-o vei juca, dar te încăpă- 
țînezi într-o politică de 
„cîine al grădinarului" ce 
nu mănîncă dar nici nu 
lasă pe altul să se apropie 
de hrană ; ar fi mai rare 
trecerile unor autori de pe 
scenele care i-au consacrat 
pe altele, fără vreun 
de ordin artistic;
avea opt premiere 
săptămînă și apoi 
luni de pauză. Și poate 
prin discuții bilaterale, ca

motiv 
n-am 
într-o 
două

să folosesc un termen 
plomatic, s-ar ajunge 
numai la un schimb de 
ci chiar și la o întrajuto
rare concretă ce ar în
locui concurența de tip co
mercial printr-o competiție 
a valorilor, printr-o bucu
rie a succeselor, indiferent 
unde apar ele.

Există o planificare artis
tică, ce poate deveni efi
cientă dacă nu e împru
mutată mecanic nici de aiu
rea, nici din alte domenii 
de activitate, cu profil 
complet deosebit. Cunoaș
tem cu toții formalismul 
așa-zisei normări în teatru. 
Pornită din intenții frumoa
se, ea s-a dovedit total ne- 
stlmulatoare, viața demon- 
strînd că aici sînt necesare 
cu totul alte criterii de ju
decare a muncii și că ig
norarea, de exemplu, a fac
torului calitate, înlocuirea 
lui doar cu cel al cantită
ții, este o eroare, un factor 
ce s-a transformat fără 
voie din clasificator real 
al valorilor în nivelator.

Creația nu respinge ordi
nea, ti dimpotrivă. Cunos- 
cîndu-i legile, mecanis
mul desfășurării procesului 
de transformare a ideii în 
imagine, neignorînd factorii 
externi — în primul rînd 
consumatorii de artă — 
înțelegînd imperativul 
contemporaneitate nu 
un atribut conjunctural, ea 
poate, 
privită 
lectică a dezvoltării el, de
venind 
valori, ci și o succesiune do 
gînduri.

di- 
nu 

idei

si 
de 
ca

fieea trebuie să 
în perspectiva dia-

nu numai o serie de
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Plecarea delegației 
Sovietului Suprem 

al U.R.S.S.

Primiri la C.C. al P.C.R.

Luni după-amiază, delegația So
vietului Suprem al U.R.S.S., con
dusă de Gheorghi Samsonovici 
Dzotenidze, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al
U.R.S.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R.S.S. Gruzi
ne, care, la invitația Marii Adu
nări Naționale, a făcut o vizită în 
țara noastră, a părăsit Capitala.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de 
Stefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, Mia Groza, 
Kovacs Gyorgy, Ilie Murgulescu, 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 
M.A.N., Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat, Alexan
dru Boabă și Nicolae Toader, mi
niștri, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Mi
hail Roșianu, președintele Consiliu
lui General A.R.L.U.S., Aurel Vi- 
joli, președintele Comisiei econo- 
mico-financiare a M.A.N., Alexan
dru Sencovici, președintele Comisi
ei pentru industrie, construcții și

★

Tntr-o declarație făcută redacto
rilor agenției „Agerpres" și ai 
Radioteleviziunii, conducătorul de
legației Sovietului Suprem al 
U.R.S.S. a spus, printre altele :

Vizita noastră face parte din- 
tr-un plan general de schimburi de 
delegații parlamentare, atît cu țâri 
socialiste cit și cu alte state. Acti
vitatea Uniunii Interparlamentare 
a Sovietului Suprem are drept scop 
apropierea dintre parlamentarii 
diferitelor țări, cu convingerea că 
aceasta contribuie la o mai bună 
înțelegere reciprocă între oameni, 
la întărirea păcii în lumea întrea
gă. în acest cadru se înscrie și vi
zita noastră în România. Noi am 
venit într-o țară socialistă, prie
tenă și sîntem convinși că această 
vizită își va aduce contribuția la 
dezvoltarea legăturilor noastre de 
prietenie. Cu acest prilej, delegația 
sovietică a avut posibilitatea să cu
noască activitatea Marii Adunări 
Naționale și a comisiilor ei per
manente, viața și activitatea po
porului român, care, sub conduce
rea Partidului Comunist Român, 
construiește cu succes socialismul, 
întrevederile avute cu președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, cu președinții comisiilor 
peru ș,’ te ale M.A.N. ne-au ofe
rit posibilitatea să aflăm multe lu
cruri interesante și instructive. La

RECEPȚIE OFERITĂ DE 
AMBASADORUL SOVIETIC

Cu prilejul vizitei în țara noas
tră a delegației Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de G. S. 
Dzotenidze, vicepreședinte al Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., ambasadorul Uniunii So
vietice la București, A. V. Basov, 
a oferit luni la amiază o recepție 
în saloanele ambasadei.

La recepție au luat parte Ște
fan VOitec, președintele Marii A- 
dunări ^Naționale, Dumitru Popa, 
prim-sderetar al Comitetului mu
nicipal București al P.C.R., pri
marul general al Capitalei, Dumi
tru Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Mia Groza, 
Kovacs Gybrgy, Ilie Murgulescu, 
Gheorghe Necula, vicepreședinți ai 
Marii Adunări Naționale, Con
stantin Stătescu, secretarul' Consi

A apărut

„LUPTA 
DE CLASĂ"

nr. 4/1969
Din sumar desprindem urmă

toarele materiale : ILIE RADU
LESCU : Democrația socialistă 
și condiția umană ; DANA VOI- 
NEA, LIVIU MELINTE : Valen
țe ale proprietății socialiste ; 
OPREA PARPALĂ : Eficiența 
economică a investițiilor supli
mentare în agricultură ; VICTOR 
SĂHLEANU : Cercetarea științi
fică medicală ; ECATERINA O- 
PROIU : DA — uzinei de vise ! 
VETO — uzinei de iluzii ! ; COS- 
TIN C. KIRIȚESCU : Semnifica
ții ale crizei sistemului valutar 
occidental ; LIVIU RODESCU : 
De la cultul canonierelor la po
litica neocolonialistă.

STATUL SOCIALIST 
ȘI CETĂȚEANUL

GRAZIELA VANTU : Respon
sabilitate socială și etică ; 
GHEORGHE NASTASE : Consi
liul popular și interesele gene
rale ale maselor.

OPINII
DAN GRINDEA : Considerații 

asupra unei noi structuri a ma
nualului de economie politică a 
socialismului ; PAVEL APOS
TOL : Micul dicționar filozo- 
fio" șl ceva despre dicționarele 
de filozofie.

SOCIOLOGIE
ȘI INVESTIGAȚIE SOCIALĂ
TUDOR BĂRAN : Monografii 

contemporane : Cîrligele, jude
țul Vrancea.

NOTE
VASILE BUNESCU: Actuali

tatea dezbaterilor despre moder
nizarea învățămîntului.

Revista mai cuprinde rubri
cile : „Critică și bibliografie", 
„Revista revistelor" și „Scrisori 
către redacție". 

transporturi a M.A.N., Mihai Le
vente, președintele Grupului inter
parlamentar român, Vasile Potop, 
secretarul Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, de 
deputați, funcționari superiori în 
M.A.N. și M.A.E. și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Un grup de pionieri a oferit flori 
membrilor delegației.

Președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, și conducă
torul delegației Sovietului Suprem, 
G. S. Dzotenidze, au rostit scurte 
alocuțiuni, în care și-au exprimat 
convingerea că această vizită, în
trevederile și discuțiile purtate cu 
înaltele oficialități române vor 
duce la dezvoltarea legăturilor pri
etenești dintre cele două adunări 
reprezentative, dintre popoarele 
român și sovietic.

(Agerpres)

■str
rîndul nostru, am împărtășit din 
experiența Sovietului- Suprem și a 
comisiilor lui permanente.

Timp de trei zile, am călătorit 
prin țară. Peste tot pe unde am 
fost am constatat că poporul ro
mân depune o grandioasă muncă 
creatoare. Eu am mai fost în Ro
mânia acum 8 ani și pot să spun că 
de atunci au avut loc prefaceri atît 
de mari, încît mi-a l'ost greu să 
recunosc, de pildă, unele cartiere 
de locuințe, care de fapt atunci a- 
proape că nu existau. Pe tot par
cursul călătoriei noastre am simțit 
o sinceră prietenie față de Uniunea 
Sovietică, dragoste și interes față 
de munca oamenilor sovietici.

Ca un fapt deosebit — a relevat 
oaspetele — a fost primirea delega
ției noastre de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat.

Discuția care a avut loc cu acest 
prilej ne-a convins că prietenia 
dintre popoarele noastre este pu
ternică și se dezvoltă continuu.

Părăsind România, țin să exprim 
sentimentul nostru de recunoștință 
și de satisfacție pentru rezultatele 
acestei vizite. Vom fi oucuroși, la 
rîndul nostru, să avem ca oaspeți 
delegați ai Marii Adunări Națio
nale. (Agerpres) 

liului de Stat, Mihail Roșianu, 
președintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Vasile Potop, secretar 
al Consiliului Național al Frontu
lui Unității Socialiste, Nicolae 
Toader și Alexandru Boabă, mi
niștri, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Mihai Levente, președintele Grupu
lui interparlamentar român, mem-' 
bri ai C.C. al P.C.R. și ai Consi
liului de Stat, președinți ai unor 
comisii permanente ale M.A.N., 
deputați, conducători ai unor in
stituții centrale, ai unor organiza
ții de masă și obștești, academi
cieni, alți oameni de cultură și 
artă, ziariști.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

SPORT
FOTBAL: Lotul reprezentativ 

pleacă astăzi la Paris
Ieri după-amiază, pe unul dintre 

terenurile de antrenament ale com
plexului „23 August" a avut loc o 
ultimă trecere în revistă a forțelor 
cu care lotul reprezentativ se va 
prezenta în test-meciul de miercuri 
seara, de la Paris, cu echipa Franței.

La apelul antrenorului Angelo Ni- 
culescu n-au răspuns Boc și Mo- 
canu. Boc a făcut, în timpul jocului 
cu Rapid, o întindere musculară și 
nu va mai face deplasarea la Paris, 
dar este recuperabil pentru meciul 
cu Elveția de la Lausanne. Mocanu 
s-a accidentat duminică la Tg. Mu
reș (luxatie a genunchiului) și va 
rămîne și el acasă, pentru trata
ment. în schimb va face deplasarea 
Radu Nunweiller. căruia antrenorii 
îi acordă credit, în continuare, deși 
sîmbătă n-a avut o evoluție prea 
convingătoare.

„Radu Nunweiller va juca în par
tida dc miercuri atît cît îl vor ține 
puterile, ne-a declarat antrenorul 
ANGELO NICULESCU. Noi acor
dăm întreaga importanță acestei 
partide internaționale, dar nu uităm 
nici o clipă că ea are menirea, în 
primul rînd, de a ne prilejui un

Șahistele noastre învingătoare 
la Ploiești, șahiștii învinși la Belgrad

Disputată la Ploiești, întîlnirea in
ternațională de șah dintre echipele 
feminine ale României și Poloniei 
s-a încheiat cu scorul de 10—6 în fa
voarea jucătoarelor românce.

★

în turul II al întîlnirii internațio
nale de șah dintre selecționatele Iu
goslaviei și României, care se des
fășoară în prezent la Novi Sad, gaz
dele au obtinut victoria cu scorul de 
5,5—2,5 puncte, două partide fiind în
trerupte. Iată rezultatele obținute.

Luni, tovarășul Manea Mănescu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Economic, a 
primit delegația de activiști ai 
P.C. Bulgar, condusă de tovarășul 
Nencio Stanev, membru supleant 
al C.C. al P.C.B., prim-secretar al 
Comitetului județean Loveci al 
P.C.B., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită de schimb 
de experiență în țara noastră.

★

Luni, tovarășul Dumitru Po
pescu, membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit pe Gian
carlo Vigorelli, critic literar și 
editor din Italia, secretar general 
al Comunității Europene a Scrii
torilor, care se află de cîteva zile 
în vizită în țara noastră, la invita-

Cronica zilei
Luni după-amiază au plecat la 

Praga tovarășii Mihai Burcă și 
Valter Roman, membri ai Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, pentru a participa la 
funeraliile tovarășului Juan Mo
desto, membru al C.C. al P.C. din 
Spania, comandant în timpul răz
boiului civil din Spania al unor 
mari unități ale armatei repu
blicane.

★
Luni dimineața, acad. Aurel 

Moga, ministrul sănătății, a pri
mit pe dr. Leo Kaprio, directo
rul Biroului regional pentru Eu
ropa al Organizației Mondiale a 
Sănătății, care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au parti
cipat membri ai conducerii mi
nisterului și funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

★
La invitația Universității din 

Teheran, acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei Republicii 
Socialiste România, a plecat luni 
în Iran, unde va vizita o serie de 
instituții și va ține conferințe de 
specialitate.

în continuare, președintele Aca
demiei-va face o vizită în Italia.

★
Membrii conducerii teatrului 

muzical „Ștefan Makedonski" din 
Sofia au făcut luni dimineața o 
vizită la Comitetul de Stat pen-

ÎN ZIUĂ DE 3 MĂI
FUNCȚIONEAZĂ TOATE 

UNITĂȚILE C.E.C.

Casa de Economii și Consem- 
națiuni face cunoscut depunăto
rilor că sîmbătă, 3 mai 1969. 
toate -filialele și agențiile C.E.C. 
funcționează după programul 
obișnuit, atît în cursul dimineții, 
cit și după-amiază.

UN PREMIU DE 140 766 LEI 
LA PRONOEXPRES!

Premiile concursului Prono- 
expres nr. 17 din 23 aprilie 1969.

EXTRAGEREA I : Categoria 
I : 1 variantă a 140 766 ici ; a 
Il-a : 129,5 a 1 086 lei ; a IlI-a : 
3660,5 a 38 ici.

EXTRAGEREA a II-a : Cate
goria A : 4 variante a 28 598 lei ; 
B : 220 a 519 lei ; C : 4136 a 27 lei.

Premiul de categoria I extra
gerea I a revenit participantei 
HEBEDEAN AURORA din Pe
troșani.

autocontrol. Jucătorii lotului repre
zentativ sînt și ei conștienți de am
bele aspecte ale întîlnirii: rezultatul 
și caracterul de verificare.

Desigur, ne-a interesat formula de 
echipă preconizată pentru meciul de 
miercuri. Ea ne-a fost furnizată de 
către antrenorul emerit EMERICH 
VOGL. „In linii mari, ea va fi a- 
cecași care a evoluat la Atena. Mo
dificările sînt produse de către ac
cidentările survenite, de situația lui 
Ion Ionescu și, probabil, în timpul 
desfășurării meciului cu Franța, de 
dorința noastră de a verifica și alți 
oameni. Iat-o : RĂDUCANU (GHI- 
ȚĂ) — LUPESCU (ANCA), 1IĂLMĂ- 
GEANU, C. DAN, DELEANU — 
GHERGHELI, DINU — DEMBROV- 
SCHI (NĂSTURESCU), RADU NUN
WEILLER, DUMITRACHE, LU- 
CESCU.

In eventualitatea că vom folosi pe 
Năsturescu, de la început, Dembrov- 
schi va lua — pe parcurs — locul lui 
Radu Nunweiller".

Lotul părăsește Capitala în cursul 
dimineții de astăzi, pe calea aerului.

V.P.

în ordinea celor zece mese : Matano- 
vici — Gheorghiu remiză ; Matulo- 
vici — Ciocîltea remiză ; Parma — 
Drimer remiză ; Bukici — Ungurea- 
nu _l—0; Nicevski — Reicher 1—0 ; 
Tvetkovici — Stanciu întreruptă ; 
Velimirovici — Mititelu întreruptă; 
Rakici — Voiculescu remiză ; Mesing 
— Pavlov remiză ; Dezo — Szabo 
1—0.

Scorul general al întîlnirii este de 
10,5—5,5 puncte în favoarea șahiștilor 
iugoslavi, patru partide fiind între
rupte.

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au participat tovarășii 
Mihai Florescu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului Economic, și Nicolae Io- 
nescu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

A fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R.P. Bulgaria 
la București.

★

ția Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă.

La întrevedere, care a avut loc 
într-o atmosferă cordială, au par
ticipat poetul Eugen Jebeleanu, 
vicepreședinte al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, și Dumitru Ghișe, adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

tru Cultură și Artă, unde au fost 
primiți de Vasile Dinu, vicepre
ședinte al comitetului. La pri
mire au luat parte funcționari su
periori din C.S.C.A., reprezentanți 
ai conducerii Teatrului de ope
retă și O.S.T.A.

Au participat, de asemenea, re
prezentanți ai ambasadei Bulga
riei la București.

Ambasadorul Bulgariei în țara 
noastră, Gheorghi Bogdanov, a 
oferit luni la amiază un cocteil 
cu prilejul turneului teatrului 
muzical „Ștefan Makedonski" din 
Sofia la București.

La cocteil au luat parte Pom- 
piliu Macovei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al In
stitutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, numeroși 
artiști și alți oameni de cul
tură.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul cocteilului, un grup 
de artiști bulgari a prezentat un 
program muzical.

Luni seara, teatrul muzical „Ște
fan Makedonski" din Sofia a pre
zentat, pe scena Operetei bucu- 
reștene, un spectacol cu opera bufă 
„Girofle-Girofla" de Lecocq.

★
După comedia „Fugara" de V. 

Ilioski, Teatrul dramatic din 
Skoplje a prezentat luni seara pie
sa „Răposatul", a clasicului sîrb 
Branislav Nușici.

Spectacolul, purtînd semnătura 
regizorului Liubișa Ghiorghievski, a 
avut în distribuție pe Chiro Chior- 
toșev, Todorka Kondova, Dumitar 
Gheșovski, Krum Stoianov, Toma 
Vidov, Sișman Anghelovski, Tome 
Molovski, Ion și Mara Isaia, Bla- 
goia Țrvenkov. Decorurile sînt rea
lizate de Ghinter Kube, iar costu
mele de Rada Petrova-Malkici.

în asistența la spectacol se aflau 
Ion Moraru, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, oa
meni de cultură și artă.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Iugoslaviei la Bucu
rești.

★
Luni dimineața a plecat spre 

Izmir (Turcia) ansamblul folclo
ric al Palatului culturii din Bra
șov, care va participa la con
cursul internațional de folclor ce 
va avea loc între 1 și 7 mai în a- 
ceastă localitate.

Formația brașoveană va pre
zenta la concurs jocuri populare 
și cîntece din toate zonele folclo
rice ale țării. (Agerpres)

în cîteva rînduri
In etapa a 21-a a campionatului 

elvețian de fotbal, echipa Lausanne 
a învins cu scorul de 4—2 formația 
F. C. Zilrich, în timp ce Lugano a 
pierdut în deplasare cu 0—3 în fața 
formației Basel. Alte rezultate : 
Bienne—Young Boys 2—5 ; Sion—Lu
cerna 2—3 ; Grasshoppers Zurich— 
St. Gall 2—2.

In clasament conduce Lausanne cu 
28 de puncte, urmată de Young 
Boys, Basel — 27 puncte, Lugano — 
26 puncte, etc.

A patra etapă a Turului ciclist al 
Spaniei, desfășurată pe distanța Ciu
dad Real—Madrid, a fost cîștigată de 
spaniolul Domingo Perurena, crono
metrat pe 124 km. cu timpul de 
3h 14’14” (medie orară 38,304 km). In 
clasamentul general individual conti
nuă să conducă sportivul spaniol 
Luigi Sgarbozza, urmat de compa
triotul său Jorge Marine — la 2 se
cunde, englezul Michael Wright — la 
7 secunde etc.

Competiția internațională mascu
lină de volei „Turneul continente
lor" a luat sfîrșit la Montevideo cu 
victoria selecționatei R. D. Germane. 
In ultima zi a turneului final, echipa
R. D. Germane a învins cu scorul de
3—1 (15—10, 12—15. 15—8, 15—10)
formația S.U.A. Alte rezultate : Bra
zilia — Uruguay 3—0 (15—7, 15—13, 
15—8) ; Cehoslovacia—U.R.S.S. 3—1 
(8—15, 15—6, 15—12, 15—11).

Iată clasamentul final al compe
tiției : 1) R. D. Germană — 12 punc
te ; 2) Cehoslovacia — 11 puncte ; 3) 
U.R.S.S. — 10 puncte ; 4) Brazilia — 
9 puncte ; 5) Japonia — 8 puncte ; 6)
S. U.A. — 7 puncte ; 7) Uruguay — 6 
puncte.

A început Turul ciclist sl Belgiei 
rezervat amatorilor. Prima etapă, dis
putată pe ruta St. Trond-Arendonk 
(118 km), a revenit olandezului Fedor 
den Hartog, care a realizat timpul de 
2h35’55”.

Turneul internațional de fotbal (ju
niori) de la Praga a fost cîștigat de 
echipa Sparta Praga, clasată pe pri
mul loc cu 6 puncte. Au urmat-o 
în clasament formațiile Dukla Praga 
— 4 puncte, F.C. Kaiserslautern — 
2 puncte și First Viena — 0 puncte.

In ultima zi a competiției. Sparta 
Praga a întrecut cu scorul de 4—0 
(1—0) pe First Viena, iar Dukla Pra
ga a dispus cu scorul de 1—0 (0—0) 
de F.C. Kaiserslautern.

vremea

I
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București : 
frumoasă, 

senin. Vîn- 
la potrivit.

Ieri în țara : Vremea s-a men
ținut frumoasă și a continuat să 
se încălzească. Cerul a fost mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit, cu intensificări 
locale în sud-estul țării din sec
torul estic. Temperatura aerului 
la orele 14 oscila între 11 grade 
la Sulina și Mangalia și 27 gra
de la Gurahonț. In ~ 
Vremea s-a menținut 
Cerul a fost mai mult 
tul a suflat slab, pînă 
Temperatura maximă a fost de 23 
grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 30 aprilie, 1 și 2 mai a.c. In 
țară : Vremea devine schimbă
toare, cu cer temporar noros. Vor 
cădea ploi locale și sub formă de 
averse, mai ales la începutul in
tervalului. Vînt potrivit. Tempe
ratura în scădere la început, apoi 
în creștere ușoară. Temperaturile 
minime vor fi între 3 și 13 grade 
iar maximele între 15 și 25 grade. 
In București : Vreme ușor Insta
bilă, cu cerul temporar noros. 
Tendință de aversă de ploaie. Vînt 
potrivit. Temperatura în scădere 
la început, apoi în creștere ușoară.

Simpozion cu prilejul împlinirii 
a 25 de ani de la făurirea 
Frontului Unic Muncitoresc

în Editura politică

a apăruți

Cu prilejul împlinirii a 25 de ani 
de la făurirea Frontului Unic 
Muncitoresc, luni după-amiază a 
avut loc în Capitală un simpozion, 
organizat de Institutul de studii 
istorice și social-politice de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. și Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu".

Au participat membri ai C.C. al 
P.C.R., vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, cadre didactice și 
cercetători științifici, activiști de 
partid, studenți.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de tovarășul Ion Popescu- 
Puțuri, directorul Institutului de 
studii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R.

Despre „Realizarea Frontului 
Unic Muncitoresc — cucerire isto
rică a clasei muncitoare" a vorbit 
tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Comisiei Centrale de

colaborării economice
dintre țările membre ale C. A. I. R.

(Urmare din pag. I)

rea sarcinilor care stau în fața fie
cărei țări" și a sistemului socialist 
în ansamblu. La baza conlucrării 
dintre statele socialiste membre 
ale C.A.E.R. stau eforturile depuse 
de poporul fiecărei țări pentru 
dezvoltarea economiei sale na
ționale, mobilizarea intensă de 
către fiecare stat socialist a 
posibilităților și resurselor sale 
naționale pentru a asigura pro
gresul multilateral al țării, în
florirea științei și culturii, ridica
rea continuă a nivelului de trai 
ai poporului; aceste eforturi — 
care se îmbină cu eforturile în
dreptate spre lărgirea și consoli
darea colaborării multilaterale 
dintre statele socialiste — asigură 
posibilități fiecărei țări de a parti
cipa la schimbul de valori mate
riale și spirituale, la extinderea 
cooperării dintre statele membre 
ale C.A.E.R., dintre statele socia
liste în general.

în comunicatul final al sesiunii, 
țările participante au fost una
nime în a sublinia că legăturile 
economice și tehnico-științifice 
dintre țările socialiste membre ale 
C.A.E.R. „se clădesc pe baza prin
cipiilor relațiilor interstatale de 
tip nou — ale internaționalismu
lui socialist, egalității depline in 
drepturi, respectării suveranității 
și intereselor naționale, avantaju
lui reciproc și întrajutorării tovă
rășești". Aceste principii — care 
vor sta în continuare la baza cola
borării dintre țările membre ale 
C.A.E.R., și la afirmarea cărora 
țara noastră își va aduce și în 
viitor contribuția activă — sînt 
principii pe care însăși viața le-a 
impus ca singurele pe temeiul că
rora se pot dezvolta relații de 
conlucrare trainică, eficientă în
tre state și care corespund pe de
plin intereselor întăririi țărilor so
cialiste ca state libere, suverane 
și egale în drepturi, cauzei uni
tății sistemului mondial socialist, 
creșterii influenței și prestigiului 
ideilor socialismului în lume.

Sesiunea C.A.E.R. a confirmat 
încă o dată eficiența pe care o 
are discutarea aprofundată, mul
tilaterală a problemelor, conlucra
rea dintre țările socialiste în spi
ritul încrederii, stimei și respec
tului reciproc, al dorinței de a

Ședința Consiliului 
învățămîntului superior

La Ministerul învățămîntului a 
avut loc luni ședința Consiliului 
învățămîntului superior, prezidată 
de acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, consacrată anali
zării îndeplinirii măsurilor luate 
pe baza Directivelor C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea învăță
mîntului, din aprilie 1968, și a 
Legii învățămîntului.

După informarea prezentată de 
prof. univ. Miron Constantinescu, 
adjunct al ministrului învățămîn
tului, participanții — membri ai 
Consiliului învățămîntului supe
rior, rectori, șefi de catedră, profe

Sosirea unei delegații a Confederației 
Sindicatelor din Finlanda-S. A. K.

La invitația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, luni seara a sosit în 
Capitală o delegație a Confedera
ției Sindicatelor din Finlanda — 
S.A.K., condusă de Arvo Hautala, 
al doilea președinte al confedera
ției, care va face o vizită în țara 
noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

Revizie a Partidului Comunist Ro
mân.

în continuare au fost prezentate 
comunicările: „Evoluția Partidu
lui Social-Democrat spre realiza
rea unității de acțiune cu Partidul 
Comunist Român", de Ion Felea, 
colaborator permanent al Institu
tului de studii istorice și social- 
politice, și Gheorghe Țuțui, cer
cetător principal la acest institut; 
„Procesul de clarificare politico- 
ideologică în problema unității de 
acțiune dintre P.C.R. și P.S.D. în 
cadrul Frontului Unic Muncito
resc", de conf. dr. Mihai Fătu și 
conf. dr. Carol ,Niri; „Semnifica
ția politică a făuririi unității de
pline a mișcării muncitorești din 
România", de conf. dr. Nicolae Pe- 
treanu și lectorul universitar Ște
fan Lache.

(Agerpres)

lua în considerare opinia interlo
cutorului și de a găsi soluții una
nim acceptabile; ea a demonstrat 
ce se poate realiza atunci cînd se 
pune mai presus de orice dorința 
de a întări unitatea dintre țăriie 
socialiste, de a găsi posibilități și 
mijloace pentru a înlesni colabo
rarea tovărășească, fructuoasă 
dintre ele. După cum se cunoaște, 
sesiunea a stabilit să se treacă la 
elaborarea principalelor direcții 
ale dezvoltării în continuare a co
laborării economice și tehnico- 
științifice dintre țările membre 
ale C.A.E.R. și a măsurilor concre
te privind realizarea acestora pe 
o perioadă de perspectivă înde
lungată. în această privință se au 
în vedere în primul rînd proble
mele perfecționării și adîncirii for
melor și metodelor de coordonare 
a planurilor de dezvoltare a eco
nomiilor naționale, dezvoltării în 
continuare a unei eficiente și sta
bile specializări și cooperări in
ternaționale în producție — în
deosebi în ramurile care determi
nă progresul tehnic și în alte do
menii care prezintă interes reci
proc — lărgirii colaborării în 
domeniul științei și tehnicii, 
al comerțului exterior și al 
folosirii mai active a relațiilor 
financiar-valutare și a creditului 
internațional. în cadrul sesiunii s-a 
ajuns la o înțelegere asupra opor
tunității creării unei bănci de in
vestiții a țărilor membre ale 
C.A.E.R. și îmbunătățirii activității 
Băncii internaționale de colabora
re economică a țărilor socialiste. 
S-a căzut, de asemenea, de acord 
să se treacă la elaborarea de pro
puneri cu privire la îmbunătățirea 
în continuare a activității organe
lor C.A.E.R. șl la sporirea rolului 
lor în organizarea colaborării.

Țara noastră a participat la e- 
laborarea acestor măsuri cu dorin
ța ca relațiile dintre țările socialis
te membre ale C.A.E.R. să fie un 
model de relații între state, ca ele 
să se perfecționeze continuu, să fie 
cît mai atractive și pentru alte sta
te socialiste și chiar nesocialiste.

„România — sublinia recent to
varășul Nicolae Ceaușescu — do
rește să-și aducă contribuția la 
găsirea căilor pentru perfecționa
rea activității C.A.E.R., pentru 
dezvoltarea colaborării și cooperă
rii între țările membre". După pă
rerea partidului nostru, organizația 
C.A.E.R., concepută ca un organism 
deschis unei colaborări largi cu ce

sori universitari, reprezentanți aî 
Uniunii asociațiilor studențești din 
România — au dezbătut probleme 
actuale privind profilul și rețeaua 
instituțiilor de învățămînt superior, 
sarcinile de școlarizare a studen
ților, planurile și programele de 
studiu, manualele universitare, 
practica în producție a studenți
lor, munca educativă în rîndurile 
tineretului studios, încadrarea și 
promovarea cadrelor didactice.

La ședință a luat parte tovară
șul Leonte Răutu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

(Agerpres)

delegația a fost întîmpinată de to
varășii Constantin Drăgan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al, U.G.S.R., Iosif Anderco, se
cretar, de membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv.

A fost de față Kaarlo Veikko 
Măkelă, ambasadorul Finlandei la 
București.

(Agerpres)

ț 
ț 
ț

<
V
J
)
)
î 
î

) 
î 
(
I 
î

pentru tineret
Apariția primului dicționar de 

etică în țara noastră constituie 
un sprijin în procesul formării 
conștiinței socialiste. Cuprinzînd 
circa 900 de termeni, volumul 
îmbină armonios caracterul ști
ințific și bogat informativ cu 
un mod de tratare larg accesi
bil. Termenii sînt deseori exem
plificați cu proverbe și zicale 
din folclorul românesc, în care 
s-a cristalizat concepția poporu
lui nostru despre sensul vieții, 
precum și cu maxime și gînduri 
despre morală ale unor perso
nalități din cultura universală.
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lelalte țări socialiste, cît și cu alta 
țări care doresc acest lucru, își spo
rește forța și eficiența. Consecventă 
acestui principiu, România este ho- 
tărîtă să-și aducă și pe viitor în
treaga sa contribuție la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre toate 
țările socialiste, la punerea tot mai 
largă în valoare a avantajelor di
viziunii socialiste a muncii — cu 
convingerea că aceasta constituie 
una din premisele fundamentale 
ale unității și coeziunii întregului 
sistem mondial socialist

în același timp, România dezvoltă 
relații cu alte state, indiferent de 
orînduirea lor socială, în spiritul 
colaborării reciproc avantajoase, al 
respectării independenței și suve
ranității naționale, al neamestecu
lui în treburile interne — adueîn- 
du-și și pe această cale aportul la 
promovarea unor relații normale 
de încredere și apropiere între 
state, la îmbunătățirea climatului 
internațional, la cauza destinderii, 
a păcii și securității în Europa și 
în întreaga lume. în cadrul se
siunii, toți participanții s-au pro
nunțat pentru dezvoltarea legătu
rilor reciproc avantajoase ale ță
rilor membre ale C.A.E.R. cu ce
lelalte țări socialiste, precum și cu 
alte țări ale lumii, indiferent de 
orînduirea lor social-politică.

Marcînd un nou pas înainte în 
perfecționarea relațiilor statornici
te între țările socialiste, sesiunea 
C.A.E.R. — desfășurată într-o at
mosferă de lucru, tovărășească —< 
a exprimat convingerea că întări
rea și adîncirea colaborării econo
mice dintre țările membre ale Con
siliului de Ajutor Economic Reci
proc corespund intereselor po
poarelor care construiesc socialis
mul și comunismul. Statele so
cialiste, legate prin identita
tea scopurilor fundamentale, că
lăuzite de ideologia marxist-le- 
ninistă, se sprijină pe un sistem de 
relații menit să asigure accelerarea 
progresului economic și social al 
fiecăruia dintre ele și întări
rea întregului sistem în an
samblu. în acest spirit, poporul 
român, forța sa conducătoare în 
opera de construcție a noii orîndu- 
iri, Partidul Comunist Român, gu
vernul țării vor milita activ și fa 
viitor, îndeplinindu-și cu cinste 
îndatoririle ce le revin în lupta 
pentru triumful măreței cauze a 
socialismului.



viața internaționala
Situația politică 

din Franța Apă demisia 
generalului de Gaulle

• INSTRLBREH LA ELYSffî fî PREȘEDINTELUI 
INTERIMR, ALAIN POHER © CÎND VOR AVEA 
LOC ALEGERILE PREZIDENȚIALE ® LUĂRI BE 
POZIȚIE ALE PRINCIPALELOR FORMAȚII POLITICE

VIETNAMUL DE SUD

OBIECTIVE MILITARE
AiERICANO-SAIGONEZE
ATACATE DE FORȚELE PATRIOTICE

CORESPONDENȚĂ DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

După cum s-a mai anunțat, în 
cursul referendumului de duminică, 
alegătorii francezi au respins re
forma regională Si a Senatului
— probleme asupra cărora au 
fost chemați de guvern să se pro
nunțe prin DA sau NU. Rezultatele 
acestei consultări, comunicate în zo
rii zilei de luni, sînt următoarele: 
din cei 28 920 946 cetățeni înscriși pe 
listele electorale în metropolă, au vo
tat 23 268 668. Dintre aceștia, 10 669 216 
(47,13 la sută) au votat pentru pro
iectul de lege guvernamental; 
11 966 527 (52,86 la sută) împotrivă, iar 
632 925 (2,72 la sută) din buletine au 
fost depuse albe în urne. 19,54 la 
sută din alegători nu s-au prezentat 
la urne. La Paris, 55,96 la sută din 
alegători au spus NU.

Deși constituția franceză nu pre
vede ca obligatorie plecarea președin
telui în caz de rezultat negativ la 
referendum, generalul de Gaulle a 
ținut să-și pună în aplicare decla
rațiile făcute vineri, cînd a a- 
firmat că : „dacă sînt dezavuat de 
o majoritate dintre voi, în acest su
biect capital, sarcina mea actuală da 
șef al statului va deveni, evident, 
imposibil de îndeplinit și voi înceta 
imediat exercitarea funcțiunilor 
mele". în consecință, președintele de 
Gaulle a anunțat că liotărîrea de a 
nu mai funcționa ca președinte al 
Republicii intră în vigoare începînd 
de luni la amiază. Prin aceasta, el 
încetează să mai exercite cea mai 
înaltă magistratură din sistemul con
stituțional francez după o perioadă 
neîntreruptă de zece ani și jumătate
— un timp mai îndelungat decît ori
care dintre cei 18 președinți din is
toria Franței.

S-a aflat că încă de vinerea 
trecută, înainte de a părăsi Parisul 
pentru a se retrage la reședința sa 
particulară de la Colombey-Les- 
Deux-Eglises, generalul de Gaulle 
lăsase premierului Couve de Mur
ville și secretarului general al pre
ședinției, în plic închis, textul co
municatului prin care făcea cu
noscută demisia sa din funcția de 
președinte. Observatorii trag din 
acest amănunt concluzia : că gene-, 
ralul nu-și făcea iluzii în privința 
rezultatului referendumului.

In cursul dimineții de luni, actul 
de demisie a fost transmis, prin 
intermediul primului ministru, Couve 
de Murville, președintelui Consiliu
lui Constituțional și președintelui 
Senatului. Consiliul Constitutional* a 
constatat in mod oficial că „sînt 
reunite condițiile prevăzute de cons
tituție pentru exercitarea provi
zorie a. funcțiilor președintelui re
publicii". Aceasta revine — potrivit 
legii fundamentale franceze — pre
ședintelui Senatului, în speță lui 
Alain Poher, personalitate politică 
de centru și unul din liderii opo
ziției la actualul referendum.

Noul președinte interimar _ al 
Franței, care s-a instalat luni, la 
orele 15, la palatul Elysie, urmează 
să exercite funcțiile șefului statu
lui pînă la desfășurarea alegerilor 
prezidențiale și desemnarea prin vot 
universal a noului președinte al 
republicii. Termenul stabilit de 
constituție pentru organizarea alege
rilor prezidențiale este de 25—35 
de zile de la demisia sau 
dispariția precedentului președinte. 
Cum alegerile nu pot avea loc 
decît duminica, rezultă că cele 
două scrutine ale consultării elec
torale vor avea loc, după toate 
probabilitățile, la 1 și 15 iunie.

Pînă la alegerea noului pre
ședinte, interimatul puterii execu
tive îl asigură actualul guvern pre
zidat de Couve de Murville. Sub 
președinția acestuia a avut loc luni 
la amiază o reuniune a Consiliului 
de Miniștri, care a examinat situa
ția creată în urma demisiei preșe
dintelui de Gaulle. In cursul reu
niunii, s-a anunțat că ministrul jus
tiției, Rene Capitant, și-a prezentat 
demisia din guvern. O altă demisie 
a fost înregistrată luni dimineața 
la Adunarea Națională: aceea a 
lui Jacques Vendroux, președintele 
comisiei afacerilor străine a A- 
dunării.

In cursul după-amiezii, Maurice 
Couve de Murville a făcut pre
ședintelui interimar o vizită, în 
cursul căreia i-a înmînat documen
tul Consiliului Constituțional prin 
care ti sînt transferate împuterni
cirile prezidențiale.

Bătălia politică pentru președinția 
Republicii franceze este considerată 
deschisă. Pînă la ora cînd transmit, 
nimeni nu și-a prezentat candida
tura în mod oficial. Se precizează 
că pentru a-si pune candidatura la 
magistratura supremă, o persoană 
are nevoie doar de semnătura a 
100 de primari (din cei 38 000 în 
funcțiune în Franța). Cu prilejul 
primului tur de scrutin se face o 
selecție între candidați, astfel îneît 
la al doilea tur (care are loc nu
mai dacă nici un candidat nu a 
obținut la primul tur majoritatea 
absolută de voturi), alegătorii au de 
optat doar între candidata situați pe 
primele două locuri în primul tur 
de scrutin.

Deocamdată, pare certă candida
tura fostului prim-ministru Georges 
Pompidou, care, după cum se știe. 
și-a anunțat încă din luna ianuarie 
intenția de a candida atunci cînd 
succesiunea generalului de Gaulle 
va deveni vacantă. Cercuri infor
mate au afirmat că. în cursul 
reuniunii de luni dimineața, con
ducerea-. partidului gaullist a si 
căzut de acord asupra sprijinirii 
acestei candidaturi și că un co
mitet de sprijin a fost creat 

' în acest scop. Se apreciază că 
| Pompidou va fi susținut și de ma- 
! joritatea republicanilor independenți, 
I grup b.1 cărui lider este Giscard 
I D’Estaing. (Majoritatea acestui grup 
I s-a pronunțat pentru NU la referen- 
L. dum).n------

Alte ipoteze care se iau în consi
derare în cercurile ziaristice sînt: 
crearea unei largi coaliții de centru 
avînd drept candidat pe Alain Poher 
și regruparea forțelor stîngii. Se știe 
că la trecutele alegeri prezidențiale 
forțele de stingă l-au desemnat și 
sprijinit pe Franqois Mitterrand ca 
principal adversar al generalului de 
Gaulle (Mitterrand obținuse în al doi
lea tur de scrutin mai bine de două 
cincimi din numărul total al voturi
lor). Acum se așteaptă întrunirea co
mitetelor de conducere ale partide
lor de stingă pentru a se vedea dacă 
se conturează din nou perspectiva u- 
nei acțiuni comune pentru care a- 
proape toți liderii politici s-au pro
nunțat în orele următoare demisiei 
generalului de Gaulle. După aflarea 
rezultatului referendumului, Frangois 
Mitterrand a declarat: „Mă gîndesc 
mai întîi la răspunderile stîngii, că
reia îi revin majoritatea voturilor în 
favoarea „Nu“-ului. Trebuie mai ales 
ca stingă să se unească pentru mîine, 
în claritatea și onestitatea opțiunilor 
sale".

Biroul Politic al Partidului Comu
nist Francez a dat publicității, în 
cursul nopții de duminică spre luni, o 
declarație în care subliniază că „este 
necesară alianța forțelor muncitorești 
și democratice, temelia unirii tuturor 
forțelor naționale. Partidul Comunist 
Francez, se spune în declarație, își 
va continua eforturile în direcția e- 
laborării unui program comun care 
să sudeze partidele de stingă și ma
rile organizații sindicale în numele 
instaurării unui regim complet nou 
care să corespundă intereselor cla
sei muncitoare și ale tuturor pătu
rilor de oameni ai muncii, interese
lor naționale ale Franței".

Secretarul general al Partidului So
cialist S.F.I.O., Guy Mollet, a vorbit 
despre necesitatea ca forțele de stin
gă „să privească spre viitor".

Pe plan sindical, Confederația Ge
nerală a Muncii — cea mai puter
nică centrală sindicală — a anun
țat, de asemenea, că se pronunță 
în favoarea unirii partidelor de 
stingă si organizațiilor sindicale.

Pentru proximele ore se așteaptă 
declarații politice, care să fixeze de
finitiv pozițiile și strategia diferite
lor formații politice franceze în 
vederea alegerilor prezidențiale din 
Franța.

k
PARIS 28 (Agerpres). — Intr-o 

cuvîntare radiotelevizată pre
ședintele interimar al Franței, 
Alain Poher, a făcut apel la uni
tatea națiunii. După ce a exprimat 
generalului de Gaulle „sentimen
tele respectuoase ale tuturor celor 
pe care dificultățile prezentului 
nu-i vor face să uite meritele emi
nente din trecut", el a confirmat 
că alegătorii vor fi chemați în ter
menul prevăzut de constituție să-1 
desemneze pe noul președinte. 
„Veți alege — a spus el — în cî- 
teva săptămîni și în cunoștință de 
cauză, după o confruntare loială 
între oameni și programe, noul dv. 
președinte".

■ ■ D ■ ■ ■ ■

SAIGON 28 (Agerpres). — După 
cum transmit agențiile de presă, 
în cursui nopții de duminică spre 
luni forțele Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud au 
supus unor bombardamente cu ra
chete și mortiere cinci obiective a- 
mericano-saigoneze. Au avut de 
suferit într-o măsură mai mare 
una din bazele marinarilor ame
ricani, situată la 30 km sud-vest 
de Da Nang. și o unitate de in
fanterie, de asemenea americană, 
cantonată la 90 km nord de Sai
gon. în regiunea capitalei au avut 
loc duminică o serie de ciocniri, 
soldate cu pierderi relativ însem

nate pentru partea americană. Alte 
ciocniri au avut loc în apropierea 
zonei demilitarizate și în regiunea 
de deltă. Tot în cursul zilei de 
duminică forțele patriotice au do- 
borît trei elicoptere aparținînd for
țelor S.U.A. Pe de altă parte, a- 
gențiile de presă menționează de
clanșarea unui puternic incendiu 
la unul din marile depozite de 
muniții de la Da Nang. Provocat, 
potrivit declarațiilor purtătorilor 
de cuvînt americani, în mod acci
dental, incendiul a durat aproxi
mativ 14 ore, timp în care au tre
buit să fie evacuate peste 15 000 de 
persoane.

PRAGA Plenara C.C. al P.C. Chinez

LIBAN

CONSULTĂRI PENTRU REGLEMENTAREA 
CRIZEI DE GUVERN

BEIRUT 28 (Agerpres). — Con
sultările pe care președintele Libanu
lui, Charles Helou, le ara cu diferiți 
reprezentanți ai partidelor și grupări
lor politice din țară, în vederea for
mării noului guvern, continuă să ră- 
mînă punctul central al comentariilor 
sosite din capitala libaneză. Ele sînt 
dominate nu atît de discuții referi
toare Ia politica sau sarcinile unui 
nou cabinet, cît de poziția față de 
mișcarea de rezistență palestiniană : 
surse oficiale din Beirut, precizează 
în legătură cu aceasta corespondentul 
agenției France Presse, au lăsat să 
se înțeleagă că, pentru alcătuirea unei 
noi echipe ministeriale este necesar 
ca grupările parlamentare libaneze 
să se pună mai întîi de acord în le
gătură cu poziția pe care trebuie să o 
adopte Libanul față de această miș
care. (După cum se știe, demisia ca
binetului Karame a intervenit în urma 
reprimării de către forțele de poliție 
a unei demonstrații a refugiaților pa
lestinieni).

Toți parlamentarii consultați de 
către președintele Helou, scrie agenția

citată, și-au exprimat sprijinul unanim 
față de mișcarea de rezistență pales
tiniană, dar divergențe serioase s-au 
semnalat în legătură cu modul în care 
reprezentanții diferitelor grupări po
litice propun să fie concretizat acest 
sprijin.

în orice caz, observatorii politici a- 
preciază că situația din regiunea O- 
rientului Mijlociu a avut repercusiuni 
serioase asupra actualei crize libaneze, 
considerată la Beirut drept „cea mai 
gravă din 1943, data cînd țara și-a 
dobîndit independența". In legătură 
cu aceasta se menționează că guver
nul libanez a cerut o reuniune spe
cială a țărilor membre ale Ligii Arabe 
pentru a se examina în comun, con
form postului de radio Beirut, „ulti
mele evenimente intervenite în Liban, 
precum și amestecul altor țări în de
clanșarea lor".

In acest timp, în țară situația se 
caracterizează prin liniște și calm. 
Restricțiile de circulație introduse joi 
au fost în cea mai mare parte ridi
cate, dar orice manifestații continuă 
să fie interzise.

Sesiunea 
Adunării 
Federale 

a R.S. Cehoslovace
A. Dubcek - ales președinte 

al Adunării

PRAGA 28 (Agerpres). — La Hra- 
dul din Praga a avut loc la 28 apri
lie sesiunea Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace, care a ales noul 
președinte al acestui organ legislativ 
suprem al R. S. Cehoslovace. In ca
drul lucrărilor, P. Colotka, pre
ședintele Adunării Federale, a ară
tat că, avînd în vedere hotărîrile 
și recomandările Plenarei din apri
lie a C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
în problema cadrelor, cere sesiunii 
să fie eliberat din funcția de pre
ședinte al Adunării Federale.

E. Erban, președintele C.C. al 
Frontului Național al R. S. Ceho
slovace, a propus ca A. Dubcek să 
fie ales președinte al Adunării Fe
derale. Camera Poporului și Camera 
Națiunilor l-au ales prin vot 
secret pe Alexander Dubcek în func
ția de președinte al Adunării Fe
derale. După alegerea sa, A. Dub
cek a rostit o cuvîntare în care a 
dat asigurări că va face totul pen
tru ca Adunarea Federală să fie un 
sprijin sigur al P.C. din Cehoslova
cia, să contribuie la înfăptuirea po
liticii partidului.

PEKIN 28 (Agerpres). — La Pekin 
a fost dat publicității comunicatul cu 
privire la prima sesiune plenară a ce
lui de-al IX-lea Comitet Central al 
Partidului Comunist Chinez, care a 
avut loc la 28 aprilie. Sesiunea a fost 
prezidată de Mao Țze-dun, președin
tele C.C. al P. C. Chinez, care a 
rostit o cuvîntare. în cadrul sesiunii au

fost alese organele Comitetubd Central. 
Membri ai Comitetului Permanent al 
Biroului Politic al C.C. al f-. C. Chinez 
au fost aleși: Mao Țze-dun, Lin Biao, 
Cen Bo-da, Ciu En-lai, Kan-Sen. A fost 
ales, de asemenea, Biroul Politic alcă
tuit din 21 de membri și patru membri 
supleanți.

ITALIA

Demonstrație anti-N. A. T. O.
9

la Palermo

Pentru lichidarea scindării continentului 
european in blocuri

DECLARAȚIA PLENAREI C.C. AL P.C. 
DIN DANEMARCA

COPENHAGA 28 (Agerpres). — 
La Copenhaga a avut loc Plenara 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Danemarca. Partici- 
panții au adoptat o declarație în 
care cer guvernului să renuu- 
țe la participarea Danemarcei în 
N.A.T.O. „Trebuie să se dea un 
răspuns pozitiv la propunerea cu 
privire la organizarea unei confe

rințe în problemele securității eu
ropene, se arată în declarație. Da
nemarca trebuie să se pronunțe 
pentru recunoașterea frontierelor 
existente în Europa și să propună 
crearea unor zone denuclearizate și 
neutre, la care să participe. A so
sit timpul, se arată în declarație, 
să fie reexaminată problema lichi
dării scindării continentului euro
pean în blocuri".

ELEMENTE NOI
PE SCENA POLITICĂ 

DIN IRLANDA DE NORD
BELFAST 28 (Agerpres). — Că

pitanul Terence O’Neill, primul mi
nistru al Irlandei de nord, și-a pre
zentat luni demisia din funcția de 
lider al Partidului unionist de gu- 
vernămînt In mod automat, el ur
mează să cedeze și funcția de prim- 
ministru de îndată ce un nou lider 
al partidului va fi ales. Cererea sa 
de demisie a fost remisă Comitetu
lui Permanent al partidului, • orga
nism care se va întruni vineri pen
tru a confirma adoptarea principiu
lui egalității dreptului de vot, deja 
aprobat de grupul parlamentar 
unionist.

In scrisoarea de demisie, O’Neill 
menționează animozitatea pe care 
unele cercuri ale partidului unionist 
o manifestă față de el. Este vorba 
de cercurile de extremă dreaptă care 
se opun oricărui progres pe calea 
acordării unor drepturi civile egale 
tuturor cetățenilor, inclusiv popu
lației catolice. Presiunile împotriva 
politicii mai liberale a premierului 
O’Neill s-au făcut simțite încă Ia în
ceputul anului cînd el a fost nevoit 
să recurgă la alegeri anticipate pen
tru a-și consolida poziția. Cercurile 
extremiste au rămas însă puternice 
și par să fi forțat acum demisia pre
mierului.

Această demisie complică substan
țial situația din Irlanda de nord, 
calmată, potrivit aparențelor tem
porar, după violentele demonstra
ții și ciocniri din ultimele săptămîni.

ROMA 28 — Corespondentul A- 
gerpres N. Puicea transmite : Răs- 
punzînd apelului adresat de un co
mitet de inițiativă, la care au a- 
derat P.C.I.. P.S.I.U.P. și reprezen
tanți ai mișcării socialiștilor auto
nomi. catolici de stînga și tineri 
republicani, duminică a avut loc 
la Palermo o manifestație de pro
test împotriva Pactului Atlanticu
lui de Nord și apartenenței Italiei 
la N.A.T.O., pentru transformarea 
Mediteranei într-o mare a păcii, 
pentru progresul economic și social 
al Siciliei. Mii de participanți — 
muncitori, intelectuali, tineri și fe
mei, sosiți la Palermo din diferite 
localități ale insulei — au demons
trat pe străzile principale ale ora
șului cerînd „folosirea energiilor și 
miliardelor pe care le înghit chel
tuielile militare" în folosul progre
sului general și al dezvoltării sudu
lui Italiei.

în piața centrală a orașului Pa
lermo a avut loc apoi un miting 
la care au luat cuvîntul Achille 
Occhetto, secretarul federației re
gionale a P.C.I., membru al Direc
țiunii P.C.I., Salvatore Corallo,

președintele grupului parlamentar 
al P.S.I.U.P. în adunarea regională 
siciliană, și alții.

AMBASADORUL
ROMÂN ÎN SOMALIA 

Sl-A PREZENTAT 
SCRISORILE

DE ACREDITARE
MOGADISCIO 28 (Agerpres). —• 

Ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Republica Somalia, 
Ion Drînceanu, și-a prezentat scri
sorile de acreditare președintelui 
Abdirashid Aii Shermarke.

Cu acest prilej, între președin
tele Somaliei și ambasadorul ro
mân a avut loc o convorbire cor
dială.

La ceremonia prezentării scriso
rilor de acreditare au asistat func
ționari superiori de la președinția 
republicii și Ministerul de Externe 
somalez.
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Sărbătoarea ‘
națională a Japoniei

ama o a a a a a

agențiile de presă transmit:
Ambasadorul Republicii 

Socialiste România la 
Roma, Cornel Burtică, a oferit luni 
seara — în saloanele ambasadei — 
o recepție de rămas bun cu prilejul 
plecării sale definitive din Italia. Au 
participat deputați și senatori, func
ționari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe și Ministerul Comerțului 
Exterior al Italiei, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați la Roma, re
prezentanți ai cercurilor de afaceri, 
oameni de cultură și artă, ziariști. Re
cepția s-a desfășurat într-o atmosferă 
cordială, prietenească.

Un protocol cu privire Ia colaborarea tehnico-știintiiică 
directă între Consiliul Național al Cercetării Științifice din Republica So
cialistă România și Comitetul federal pentru dezvoltare tehnică și investiții 
al R. S. Cehoslovace a fost semnat la Praga. Din partea română protocolul a 
fost semnat de N. Sîrbu, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării 
Științifice, iar din partea cehoslovacă de A. Mrazek, președinte al Comitetului 
federal pentru dezvoltare tehnică și investiții.

Leonid Brejnev,. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., a primit 
luni delegația sindicală cehoslovacă 
în frunte cu Karel Polacek, membru 
al Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Consiliului Cen
tral al Mișcării sindicale revoluționare

cehoslovace. La convorbire a 
luat parte, de asemenea, Alexandr 
Șelepin, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele Consi
liului Central al Sindicatelor din 
U.R.S.S.

întrevedere Harold Wil-

Luni a fost semnată la Sofia 
o înțelegere între Centrala e- 
diturilor si difuzării cărții din 
Republica Socialistă România 
și întreprinderea de stat „Bal- 
garska Kniga" pe anii 1969—1970. 
înțelegerea prevede schimburi 
operative de planuri, de liste 
ale lucrărilor traduse și reco
mandate spre traducere, pre
zentări de cărți, întocmiri de 
cataloage si buletine de infor
mare si organizări de expo
ziții.

Vedere parțială a orașului Tokio

Un mare incendiu, provocat în localitatea marocană Yakoub El Mansour, 
a avut drept urmare distrugerea a aproape 3 000 de case din lemn, precum 
și numeroși morfi și răniți. In fotografie : cetățeni și soldați din forțele ar

mate regale dînd ajutor miilor de persoane sinistrate

son-Giuseppe Saragat. Pre
ședintele Republicii Italia, Giuseppe 
Saragat, aflat într-o vizită oficială în 
Marea Britanie, a avut luni o între
vedere cu primul ministru Harold 
Wilson. Au participat, de asemenea, 
miniștrii de externe, precum și alte 
oficialități. Agenția U.P.I. informează 
că miniștrii de externe ai Marii Bri
tanii și Italiei au semnat luni o decla
rație comună al cărei text va fi dat 
publicității ulterior.

Tîrgul internațional de 
Ia Hanovra (R.F.G.)s a deschis 
duminică în prezența ministrului fe
deral al economiei, Schiller. La ac
tuala ediție participă un număr de 
5 276 de firme din 31 de țări. Ro
mânia este prezentă cu o expoziție 
de produse electrotehnice. Exponatele

Săptămîna pădurii, săr
bătoare tradițională în 
Bulgaria, » fost >naugurată luni 
dimineața printr-un miting festiv în 
apropierea comunei Studena, la care 
au luat parte Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, și 
alți conducători de partid și de stat 
bulgari. Luînd cuvîntul la miting, To
dor Jivkov a relevat importanta ac
țiunii de împădurire în Bulgaria și a 
prezentat măsurile luate de guver
nul bulgar în acest domeniu.

românești, prezentate de întreprin
derea „Mașinexport", sînt apreciate 
de specialiști pentru performanțele lor 
tehnice.

Ansamblul românesc
Balada" s*-® încePut turncui în 

Franța. Primul spectacol a avut loc 
la 27 aprilie la Valence (Departamentul 
Drâme), cu prilejul inaugurării Tîrgu- 
lui internațional organizat în această 
localitate, la care România este pre
zentă cu un stand turistic. Artiștii ro
mâni s-au bucurat de o călduroasă 
primire, fiind viu aplaudați de nu
meroasa asistență.

Japonia celebrează 
astăzi sărbătoarea sa 
națională — ziua de 
naștere a împăratului 
Hirohito.

Angajată într-o am
plă operă de recon
strucție, Japonia post
belică a înregistrat rit
muri de creștere indus
trială din cele mai ri
dicate în rîndul țărilor 
dezvoltate. Datorită e- 
forturilor tenace ale 
harnicului șl talentatu
lui popor nipon, Japo
nia a devenit în prezent 
una din principalele 
țări industrializate ale 
lumii. Ea se situează pe 
locul doi între țările ca
pitaliste, după Statele 
Unite, în ce privește 
produsul național glo
bal, depășind țări cu 
vechi tradiții industriale 
ca Marea Britanie, 
Franța, R. F. a Germa
niei, Italia. Un domemu 
în care Japonia s-a a- 
firmat în mod deosebit 
este construcția de 
nave ; de 13 ani conse
cutiv constructorii de 
nave niponi dețin pri
mul loc în lume. Japo
nia ocupă locul doi în 
lume în ce privește pro
ducția de autovehicule, 
cauciuc sintetic, apara
tură electronică, fibre 
sintetice, aparate dc 
radio și televizoare și

locul trei — în produc
ția de fire și fibre sin
tetice, energie electrică, 
rafinarea petrolului.

Una din premisele 
principale ale dezvol
tării economice japone
ze a constituit-o lărgi
rea comerțului exterior, 
fiind cunoscut că in
dustria japoneză se ba
zează pe materii prime 
de import. De aceea 
cercurile de afaceri 
sînt interesate în lăr
girea continuă a rela
țiilor comerciale cu 
toate țările. Este sem
nificativă în acest sens 
atenția acordată schim
burilor cu țările socia
liste al căror volum a 
crescut an de an. Nu de 
mult o delegație gu
vernamentală japoneză 
a vizitat mai multe țări 
socialiste din Europa, 
tocmai în scopul pros
pectării unor noi căi de 
intensificare a acestor 
schimburi, de lărgire a 
cooperării bilaterale

Intre Republica Socia
listă România și Japo
nia s-au statornicit re
lații prietenești, de co
laborare, care se a- 
dîncesc continuu în a- 
vantajul ambelor noas
tre țări. Deși aflate la 
mii de kilometri dis
tanță, țările noastre au 
legat, îndeosebi în ulti

mii ani, un v.iu și in
tens dialog prin inter
mediul schimburilor de 
delegații guvernamen
tale, parlamentare, e- 
conomice și culturale. 
Schimburile comerciale 
bilaterale s-au inten
sificat, de asemenea, în 
ultimii cinci ani, ele în- 
registrînd o creștere de 
aproape șase ori. O 
manifestare directă a 
bunelor relații comer
ciale dintre cele două 
țări o constituie pre
zența permanentă a 
pavilioanelor românești 
la tîrgurile internațio
nale organizate din doi 
în doi ani la Tokio și 
Osaka. De un deplin 
succes s-a bucurat ex
poziția economică des
chisă de Japonia la 
București. Corespunzînd 
intereselor ambelor țări 
și popoare, intereselor 
păcii și colaborării in
ternaționale, relațiile 
bilaterale româno-ja- 
poneze au, după apre
cierea ambelor părți, 
perspective bune de 
dezvoltare pe multiple 
planuri.

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a Japoniei, 
poporul român adresea
ză poporului japonez 
călduroase felicitări și 
urări de prosperitate și. 
pace.
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