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La aniversarea Partidului Comunist Român
Se împlinesc astăzi 48 de ani de la memorabilul 

eveniment care, prin ifnpo'rtanța sa covîrșitoare în 
viața și lupta clasei noastre muncitoare, prin con
secințele ample și profunde pe care le-a avut asupra 
dezvoltării ulterioare a țării, s-a înscris cu litere de 
aur în istoria mișcării muncitorești și revoluționa
re din patria noastră și a întregului nostru popor — 
crearea Partidului Comunist Român.

Continuatorul luptelor seculare duse de poporul 
român pentru eliberare națională și socială, pentru 
neatîrnarea țării, pentru progresul multilateral al 
României și înaintarea ei pe calea civilizației, avînd 
viguroase rădăcini în mișcarea muncitorească din 
România, care se afirmase ca forța social-politică 
cea mai înaintată a societății încă din a doua ju
mătate a secolului trecut, partidul comuniștilor s-a 
făurit ca trup din trupul poporului, organic inte
grat în realitățile sociale ale țării. Crearea sa a co
respuns unei necesități obiective, generată de sta
diul dezvoltării economice, sociale și politice a Ro
mâniei, a fost concluzia firească a experienței acu
mulate .de mișcarea noastră muncitorească în de
cursul unui îndelungat proces de evoluție^ și matu
rizare politică, ideologică și organizatorică.

După cum se știe, îndată după primul război 
mondial, în condițiile puternicei ascuțiri a contra
dicțiilor sociale din țara noastră și ale marilor 
bătălii de clasă care au culminat cu greva gene
rală din 1920, ,șub influența radicalizării maselor 
muncitoare put^f‘nîc’"însufîețite de exemplul istoric 
al Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, a pro
cesului de clarificare politică și ideologică din miș
carea muncitorească, delegații organizațiilor par
tidului socialist dfh întreaga țară, întruniți la 
Congresul din mai 1921, au votat în covârșitoarea 
lor majoritate pentru transformarea vechiului par
tid socialist în partid comunist. Prin crearea parti
dului comunist ca detașamentul de avangardă mar- 
xist-leninist al clasei muncitoare, lupta revoluțio
nară în țara noastră , s-a ridicat Pe; o. treaptă ..supe
rioară, a dobîndit un puternic avînt.

în cei 48 de ani care au trecut de la crearea sa, 
Partidul Comunist Român a străbătut un drum glo
rios de luptă eroică, îndeplinlndu-și cu cinste rolul 
de avangardă revoluționară a clasei muncitoare și a 
maselor largi ale celor ce muncesc, de stegar al pro
gresului social și apărător nedezmințit al intere
selor naționale fundamentale. Este meritul^ istoric 
al Partidului Comunist RomânT-de a fi~tondus 
rezistența antihitleristă, care a culminat cu victo
ria insurecției armate din august 1944, ce a du3 
la eliberarea României de sub jugul fascist, la 
participarea armatei române, umăr la umăr cu

armata sovietică, la luptele purtate pînă la zdro
birea Germaniei naziste. Sub conducerea par
tidului, poporul muncitor a repurtat victoria în 
lupta împotriva claselor exploatatoare, a răsturnat 
domnia lor, bazată pe exploatarea și asuprirea ce
lor mulți, și a devenit pentru prima oară stăpîn al 
propriilor destine, înfăptuiește o operă fără egal 
ca amploare constructivă, ritm și perspectivă de-a 
lungul milenarei sale istorii. Partidul însuși a cu
noscut în acest răstimp un uriaș proces de dezvol
tare și maturizare. El numără azi peste 1 860 090 de 
membri dintre cei mai buni fii ai națiunii-noastre, 
dintre cei mai înaintați muncitori, țărani și inte
lectuali fără deosebire de naționalitate. Perfecțio
narea organizării sale, îmbunătățirea continuă a 
formelor și metodelor de activitate au dat posibi
litatea sporirii neîncetate și perfecționării rolului 
conducător al partidului, în ansamblul său 
cît și al fiecărei organizații în parte. .Avînd o com
poziție corespunzătoare rolului și misiunii sale în 
societate, puternic legat de mase, înarmat cu con
cepția științifică a marxism-leninismului, cu o bo
gată experiență revoluționară, strîns unit în jurul 
conducerii sale, partidul este urmat cu devotament 
și încredere nețărmurită de întreaga națiune.

Așa cum sublinia secretarul general al C.C. al 
partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu : 
„Partidul Comunist Român a dobîndit recunoaște
rea unanimă a rolului de conducător al societății 
noastre datorită fidelității, devotamentului și spiri
tului de jertfă cu care a slujit neîncetat, incă de 
la înființarea sa, interesele supreme ale clasei mun
citoare, alo celor ce muncesc, ale întregului popor. 
Politica sa, inspirată din nevoile arzătoare ale dez
voltării societății românești, din interesele vitale ale 
întregului popor, întemeiată pe principiile mar
xism-leninismului, a devenit drapelul sub care s-au 
unit, în rînduri strînse, muncitorimea, țărănimea, 
intelectualitatea, întreaga națiune".

„Nu există azi în România om cinstit, de bună “' 
credință, care să nu recunoască că ceea ce s-a în
făptuit sub conducerea comuniștilor constituie epoca 
de aur a patriei. Viitorul patriei este legat de parti
dul comunist și numai urmînd neabătut politica co
muniștilor poporul își poate realiza visul de fericire 
și prosperitate".

Trăsăturile caracteristice pentru fizionomia par
tidului sînt devotamentul neclintit față de popor, 
legătura organică cu masele largi ale celor ce 
muncesc, capacitatea de a exprima pînă la con-

• Numeroase alte unități 
anunță încheierea semăna
tului ® Relaxare nemoti
vată în unele județe rămase 
în urmă © Tractoare „gri
pate" de... dezorganizare

Timpul excepțional de frumos și 
călduros a permis ca în județele unde 
semănatul a întîrziat, această lucrare 
să fie intensificată, iar acolo unde 
sămînța a fost pusă din vreme în pă- 
mînt și plantele au răsărit, să încea
pă lucrările de întreținere. Așa este 
In agricultură : abia se încheie o 
campanie de lucrări, că și începe 
alta. Veștile sosite la ziar consem
nează faptul că numeroase alte uni
tăți agricole au terminat semăhatul, 
iar în unele locuri, cooperatorii și 
lucrătorii din fermele agricole au 
trecut la efectuarea lucrărilor de în
treținere la culturile prăsitoare și, 
îndeosebi, la sfecla de zahăr.

Nu poate fi trecut cu vederea fap
tul că, în unele județe, mai sînt 
suprafețe mari care mai trebuie în- 
sămînțate cu culturi de primăvară. 
De aceea trebuie acționat cu toată 
hotărîrea și energia, astfel îneît a- 
ceastă lucrare să se încheie în timpul 
cel mai scurt. Cum. se stă din acest 
punct de vedere în județele Gorj ''și 
Maramureș ?

Este adevărat că, în ultimele zile, 
în județul Gorj lucrările agricole au 
cunoscut un ritm deosebit de intens, 
între 1 și 4 mai, după cum ne-a re
latat directorul direcției agricole ju
dețene, tov. Gheorghe Ionescu, vi
teza zilnică Ia semănat a fost depă
șită cu 10 la sută. Pînă ieri, din cele 
77 cooperative agricole de producție, 
32 au și terminat semănatul porum
bului. Printre acestea sînt cele din 
Tîrgu-Cărbunești, Țînțărenl, 
zani, Scrada, Poiana, Gilort, 
nești, Telești și altele.

O situație asemănătoare se 
stată și în județul Maramureș,
pînă la începutul acestei săptămîni 
se însămînțaseră numai 65 la sută din 
suprafețele prevăzute a se cultiva 
cu porumb. în cursul zilei de ieri, 
70 de cooperative agricole au înche- 
tat semănatul porumbului.

Deși timpul a fost, aproape peste 
tot, deosebit de frumos, în unele 
locuri semănatul continuă să se des
fășoare în ritm nesatisfăcător. în 
județul Gorj, de exemplu, în ulti
mele zile (5, 6 și 7 mai) s-a înregis
trat o scădere a vitezei zilnice de 
lucru. în parte, această situație se 
explică prin faptul că au rămas de 
semănat terenurile nemecanizabile 
sau cu exces de umiditate. încetini
rea ritmului de lucru se datorește 
însă și unor deficiente organizato
rice. în primul rînd. lasă de dorit 
modul cum consiliile de conducere 
ale unor cooperative agricole și șe
fii secțiilor I.M.A. asigură folosirea 
tractoarelor și atelajelor. La coope
rativele agricole din Tulburea, Ani-

® DOSARUL COMISII
LOR DE JUDECATĂ NU 
POATE FI CLASAT
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maturitate industrială
în permanentă întinerire
Prin decantări succesi

ve. prin evoluții mai în- 
tîi lente, apoi din ce în 
ce mai rapide, peisajul 
Reșiței a ajuns să deți
nă azi marca unei origi
nalități puternice, ca o 
efigie bătută în metal, 
patinată de timp, înne
grită de secole, ilumina
tă de vetrele incandes
cente. înviorată de fața
de colorate, masivă ca o 
monedă grea si de preț, 
încrustată cu noi contu
ruri suple si îndrăznețe.

De unde această ori
ginalitate. m-am întrebat 
nu o dată, străbătînd 
străzile Resitei. O atmos
feră de burg medieval se 
îngemănează cu profilu
rile industriei moderne, 
ulițe vechi, „rînduri" a- 
șezate pe dealuri ca băn
cile unui amfiteatru, pri
vesc prin ceata furnale
lor spre alte rînduri de 
blocuri noi. înalte, ridi
cate De dealurile din fa
tă. Si totuși. Reșița vine 
de undeva, din istorie.

In compania profesoru
lui Octavian

pasionat iscoditor al ves
tigiilor metalurgiei resi- 
tene. încerc să reconsti
tui drumul de milenii al 
metalului si al oameni
lor de pe aceste melea
guri. După urme încă in
suficient confirmate, se 
pare că prin apropiere

secole de existență, două 
secole de producție side
rurgică și metalurgică 
neîntreruptă. Dialogul cu 
tovarășul inginer Con
stantin Savn, director 
general al combinatului 
siderurgic. începe chiar 
do la această aniversare.

problemă a planului
și a organizării
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economice
dăDicționarul statistic-economic 

următoarea definiție producției ne
terminate : „indicator statistic , în 
expresie bănească ce caracterizea
ză producția al cărui proces de fa
bricație nu a fost terminat, avînd o 
situație intermediară între materie 
primă șl semifabricat, sau între se
mifabricat și produs finit și care se 
găsește în curs de prelucrare, mon
tare sau în așteptare, sau în faza 
înteroperatională. în secțiile de fa
bricație ale întreprinderii". Mai de
parte, se precizează că producția 
Determinată se include în produc
ția globală sub forma diferenței va
lorii stocurilor de la sfîrsitul si în
ceputul perioadei (lună, trimestru) 
si numai la întreprinderile cu ci
clu lung de fabricație, a cărei li
mită inferioară este de 30 de zile.

Formularea dicționarului este, de
sigur, bine orientată cu rezer
va că. în practică, autenticitatea 
mărimii indicatorului amintit, rea
lismul său depind de iusta deter
minare a stadiului fizic de prelu
crare a materiilor prime si semi
fabricatelor. Am spus „în practică", 
deoarece tocmai aici apar neajun
suri, mai mult sau mai puțin 
obiective, care deformează realita
tea, volumul producției globale — 
fiind generate de fotografierea 
Inexactă. în momentul critic ales 
pentru raportare, a stocurilor în 
curs de prelucrare. De altfel, proba
bil șl din acest motiv, rolul producției 
globale în sistemul de indicatori eco
nomici s-a restrîns permanent. To
tuși, productivitatea muncii, principa
lul factor de creștere economică, se 
stabilește chiar în funcție de pro
ducția globală a unei întreprinderi. 
Cum se poate preveni. în acest caz. 
posibilitatea ca, în practica industria
lă, calculele de determinare a pro-

ducției globale sau. mal Ia obiect, 
a producției neterminate, să nu se 
desfășoare pe un teren propice exa
gerărilor de tot soiul?

Spre a identifica unele soluții în 
acest domeniu, am canalizat investi
gațiile la două mari întreprin
deri constructoare de mașini: uzi
na „Progresul" Brăila și uzina „Vul
can" din București.

La „Progresul" se observă unele 
aspecte care demonstrează că nu 
finalitatea procesului productiv a 
dat naștere depășirii producției 
globale. La finele anului trecut, 
de pildă, producția marfă reali
zată era cu numai 0,2 la sută 
mai mare decît cea planificată, 
în timp ce valoarea producției ne- 

. terminate crescuse, tot față de 
plan, cu 1,8 la sută. în condi
țiile unei ritmicități normale a pro
ducției. un asemenea decalai nu tre
buia să apară. Dacă se justifică a- 
ceastă nepotrivire cu mărirea sto
cului de producție neterminată în 
scopul „pregătirii" îudicioase a fa
bricației în anul curent, pledoaria 
conducerii uzinei nu stă în picioare, 
întrucît se presupune că acest lucru 
a fost avut în vedere 
planului pe anul 1968. 
mul lent al realizării 
primele două decade 
nuarie dovedește că 
baza material-productivă corespun
zătoare unei activități normale, deci 
nici nu se poate vorbi de pregătirea 
din timp a fabricației. Realitatea 
este că fără acest sold al produc
ției neterminate, procentul de înde
plinire a planului producției glo
bale ar îl fost mult mai mic.

Cornelia CÂRLAN

la întocmirea 
De altfel, rit- 
nroductiel în 
ale lunii ia- 
nu a existat

(Continuare în pag. * m-a)

ar
brorum" 
fierarilor instituită în e- 
poca ocupației romane. 
Numeroase cuptoare de 
topire si afinare a mi
nereurilor. obiecte turna
te si foriate, foaie si al
te unelte rudimentare a- 
testă caracterul intens al 
acestei ocupații pe teri
toriul din jurul Resitei. 
Dar. evident, epoca in
dustriei propriu-zise în
cepe mult mai tîrziu, în 
a doua iumătate a seco
lului XVIII. în 1971 Re- 

va sărbători două

— Vreau să vă arăt ce
va — si interlocutorul îsi 
părăsește biroul si des
chide usa masivă a unui 
seif din care scoate o 

plachetă. E o pla- 
de metal încastra- 

lemn. ca acele mici 
de aur, de argint

mică 
chetă 
tă în 
Plăci 
sau de bronz pe care le 
primesc sportivii urcați 
pe treptele cele mai de 
sus ale performanței. 
Despărțită printr-o diago
nală. plăcuta conturează 
două imagini. în partea 
din stînga. sus. o pungă, 
un cimpoi parcă ușor dez-

umflat: primul conver- 
tizor tip Bessemer in
stalat la Reșița. Data : 
1868. Pe cealaltă jumă
tate a plăcutei. în dreap
ta jos. o sferă perfectă, 
ca un nucleu concentrat 
al Universului: primul 
convertizor de otel prin 
insuflare de oxigen, in
stalat 
1968.

S-a 
nantă 
centenarul 
ment siderurgic să fie 
sărbătorit printr-un alt. 
nou si important, eveni
ment siderurgic. Privesc 
îndelung plăcuta de me
tal și încerc să-i 
prind semnificația, su
gestiile. Evident, se de
gajă din ea. în primul 
rînd. o mîndrie. mîndria 
„ctitorului" reșitean. A- 
ooi. o anume modestia 
fată de performanta ex
traordinară a parteneru
lui de întrecere, a parte
nerului gălătean. de par
tea căruia se află tine-

Realizări

Pe șantierul sistemului de irigații Valea Carasu

A
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(Continuare in pag. a III-a)

Miercuri dimineața a plecat în 
Belgia o delegație a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Vir
gil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care, la invitația Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Belgia, va face o vizită în această 
țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Dumitru Coliu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Colegiului 
Central de partid, Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție 
la C.C. al P.C.R., și Ștefan Mocuța, 
secretar al Comitetului județean 
Arad al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent, secretar 
al C.C. al P.C.R., Petre Blajovici; 
membru supleant al Comitetului

Executiv al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, Dumitru Ivanovici, Vasile 
Potop, Andrei Cervencovici, șefi 
de secție la C.C. al 
Popa, vicepreședinte 
Centrale de ~ 
de partid.

La sosire,
Bruxelles, delegația Comitetu
lui Central al Partidului Co
munist Român a fost întîmpi- 
nată de Albert de Coninck, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist din Belgia, Marie 
Guisse, membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
din Belgia, și Robert Guillaume, 
membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Belgia.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Alexandru Lăzăreanu, ambasado
rul Republicii Socialiste România 
în Belgia, și membri ai ambasa
dei. (Agerpres)

★

pe aeroportul din 
delegația

al Partidului

După cum no informează 
Direcția de statistică a mu
nicipiului București, în luna 
aprilie, pe ansamblul indus
triei Capitalei a fost reali
zat planul producției globa
le fn proporție de 102,5 la 
sută, al producției marfă 
vlndutft șl încasată, de 104,2 
Ia sută, iar al productivită
ții muncii de 102,1 Ia sută.

Unitățile industriei bucu- 
reștene au realizat, în a- 
ceastă perioadă, peste plan, 
printre altele, 30 555 000 KWh 
energie electrică, S93 tone 
oțel, 10 400 bucăți anvelope, 
6 339 kVA transformatoare 
de forță de diferite mărimi, 
41,8 tone utilaj tehnologic 
pentru industria alimentară,
739.3 tone utilate pentru in
dustria metalurgică, 1558 
băl emailate din fontă, 
30 600 mp țesături din lînă 
și confecții textile fn va
loare de aproape 18,5 mili
oane lei.

Sporul producției obținute 
pînă la sfîrșftul lunii aprilie 
prin creșterea productivității 
muncii este cu 56,4 Ia sută 
mal mare față de perioada 
corespunzătoare a anului 
1968. în același timp, planul 
livrărilor la export a fost 
realizat în proporție de
106.4 la sută, cu 25,6 la sută 
mai mult decît în primele 
patru luni ale anului prece
dent.

(Agerpres)

Prietenii statornici ai teatrului
pot fi mai numeroși

Reducerea numărului de 
spectatori în sălile unor 
teatre reprezintă un feno
men real, consemnat de 
sociologi din toată lumea, 
care aduc felurite explica
ții și justificări. Cauzele 
sînt asemănătoare pînă la 
un punct (a devenit un loc 
comun a vorbi despre con
curența cinematografului, a 
televiziunii), apoi se diver
sifică în funcție de com
plexul condițiilor social-po- 
litice, culturale, proprii fie
cărei țări.

Să reprezinte, oare, scă
derea afluenței publicului 
la teatru o fatalitate ? Per
sonal nu cred așa ceva.

Acum șapte-opt decenii, 
cînd a apărut cinemato
graful, mulți prevesteau 
sfîrșltul teatrului. Dar tea
trul nu a pierit Cîtva timp 
mai tîrziu, cînd filmul mut 
a cedat locul filmului so
nor, unii au considerat că 
teatrul este din nou grav 
amenințat. Dar teatrul tot 
n-a dispărut. Dimpotrivă.

înainte de primul război 
mondial, în București exis
tau trei instituții teatrale 
de prestigiu recunoscut: 
Teatrul National, Compa
nia Davila și Teatrul Co
media. A urmat „invazia" 
cinematografului, dar cele

lui. Dar cu o pasiune spo
rită, cu acea abnegație și 
dăruire cu care au ridicat 
teatrul pe umerii lor băr
bați ca Ion Eliade Rădu- 
lescu și Vasile Alecsan- 
dri, Gheorghe Barițiu, Io
sif Vulcan și alții. Există în

puncte de vedere

trei teatre nu s-au dizplvat. 
Ele au proliferat, dublîn- 
du-și sau triplîndu-și nu
mărul. Așadar, destinul tea
trului nu s-a sfîrșit

Există însă realitatea 
despre care .vorbeam — 
împuținarea numărului de 
spectatori (la unele teatre 
și la unele spectacole de-a 
dreptul îngrijorătoare) — 
realitate ce nu ne poate 
lăsa indiferenți. Aici este, 
cred, cazul să se intervină 
pentru recaptarea publicu-

schemele tuturor teatrelor 
noastre posturi anume pre
văzute pentru oameni care 
să aducă lume la teatru.

Dar nu a lor este în prin
cipal misiunea de a pola
riza în jurul teatrului pu
blic mult, receptiv și pasio
nat ; ci a teatrului însuși, a 
colectivului în totalitatea 
lui. „Unde ni-s entuziaștii, 
visătorii, trubadurii ?“ se 
întreba Vlahuță. Parafra- 
zîndu-1, am pune și noi în
trebarea : unde ne sînt a-

nimatorii de teatru 1 Unde 
sînt acele spirite deschise, 
ambițioase în a promova 
valori noi și a cultiva ca
podopere clasice ? Unde sînt 
acele bătălii inteligente, a- 
cele provocări la duelul 
fanteziei, al ingeniozității 
pentru ca spectatorii să ră- 
mînă credincioși teatrului ? 
Ei n-au pierit. Sîntem cu 
toții convinși de acest lu
cru.

Acum șase decenii, Ale
xandru Davila, Pompiliu 
Eliade creau un cerc de 
prieteni ai teatrului, alcă
tuit din personalități șco
lare șl universitare ca Mi-, 
hail Dragomirescu, 
Blanu, Ion 
Petre Haneș, 
entuziasmul 
geau tineret
tații de matineu, selectate

Ion 
Tanoviceanu. 
prin girul și 
cărora atră- 
la reprezen-

Mihai FLOREA

(Continuare în pag. s IV-a)

T e I e g r a m e
Domnului Președinte

CHARLES DE GAULLE
COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES FRANȚA

Stimate domnule Președinte,
Cu prilejul renunțării la exercitarea funcției de președinte al Repu. 

blicii Franceze, doresc să exprim încă o dată înalta prețuire pe care < 
acordăm contribuției dumneavoastră în războiul împotriva fascismului 
activității puse în slujba cauzei destinderii, promovării politicii de indepen 
dență, colaborare și înțelegere între state, care v-au consacrat ca eminen 
om de stat și personalitate remarcabilă a vieții politice contemporane.

Păstrînd cu multă plăcere amintirea întîlnirilor și convorbirilor p 
care le-am avut în timpul vizitei dumneavoastră în țara noastră, îmi ex 
prim convingerea că relațiile dintre România și Franța vor cunoaște 
continuă dezvoltare în interesul ambelor popoare, al cauzei securități 
păcii și cooperării internaționale.

Adresîndu-vă, domnule Președinte, cele mai calde urări de sănătat 
și fericire dumneavoastră și doamnei de Gaulle, vă rog să primiți expresi 
înaltei mele consideration!.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Sta 
al Republicii Socialiste Români

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘI

Mulțumesc cu toată sinceritatea Excelenței Voastre șl Consiliului < 
Stat pentru amabilele felicitări transmise cu prilejul zilei mele de nașter

JULIANA
Regina Olandc
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Cinegetică
în munții Gurghiu, Căliman 

ți Giurgea a început unul din
tre cele mai spectaculoase fe
nomene ale sezonului cinegetic : 
rotitul cocosului de munte. în 
locurile numite Vîrful Mare, 
Stîncile Sirodului, Fîncel, Bă- 
trîna. Ghilcoș și Creanga Mică, 
unde trăiesc aceste păsări, vî- 
nătorii s-au așezat la pîndă, în 
așteptarea unor trofee rare. 
Fondul de vînătoare din aceas
tă zonă se îmbogățește conti
nuu cu noi specii de animale. 
In bazinul silvic al Văii Gur- 
ghiului a fost colonizat cerbul 
lopătar, iar în masivul Hăsma- 
sul Mare și în pădurile de la 
izvoarele Oltului. Mureșului și 
ale Bicazului vor fi aduse, spre 
aclimatizare capre negre. Amă
nuntele sînt absolut reale. De
ținem probe sigure. Dar nu de 
la vînători l

în atentia»

miliției
Există, din păcate, și călători 

certați cu cele mai elementare 
norme de comportare -civilizată. 
Două exemple furnizate de di
recția reviziei de vagoane a sta
ției București-Obor sînt edifi
catoare. Trenurile 8 032 și 8 312 
aveau, la sosirea în Capitală, o 
situație jalnică : instalații elec
trice și sanitare distruse, oglinzi, 
geamuri și becuri sparte, per
dele, șaltere, dulii etc. lipsă. 
Un vagon n-a scăpat neatins I 
Pagube — mii și mii de lei la un 
singur transport. Un adevărat 
act de vandalism. Fiind vorba 
de bunuri obștești (și cum tre
nurile amintite nu sînt singurele 
în culpă) e de așteptat ca orga
nele de miliție să înceapă iden
tificarea și pedepsirea celor ce 
deteriorează bunurile publice.

Cruțați
> 9

cartea
în vitrinele multor biblioteci 

publice din țară a apărut anun
țul : „Cruțați cartea"! Apelul 
este general. Anual se scot din 
circuit mii de cărți. Motivtil ? 
Mulți cititori neserioși duc pe 
paginile cărților împrumutate o 
adevărată corespondență. Unii 
însăilează epistole amoroase, al
ții își scriu memoriile și cuge
tările. Putem să-i dezbărăm ? 
Desigur, doar dumnealor se 
oameni cu carte !

tin

Izvoarele
sănătății »

In zona depresiunii superioa
re a Oltului, în apropierea lo
calității Mădăraș-Ciuc, hidro- 
geologii au pus în evidență cel 
mai mare zăcămînt de ape mi
nerale identificat pînă în pre
zent în țară. O particula
ritate a zăcămîntulul se referă 
ta conținutul ridicat de anhi
dridă carbonică: 3,5 grame la 
litru. Bogata sursă de apă mi
nerală (puternic impregnată cu 
bioxid de carbon) face parte 
dintr-o zonă hidrografică de for
ma unui triunghi limitat de lo
calitățile Borsec, Bilbor și Tuș- 
nad, cuprinzînd în perimetrul 
său peste 2 000 izvoare. In a- 
ceastă zonă au început lucrări 
de captare a noi izvoare de ape 
minerale, destinate atît îmbu- 
telierii cit și curei balneare în 
diferite afecțiuni. Nu vă du
ceți încă. E prea devreme.;.

Suvenir din
magazie

Vasilica Neacșu era pînă de 
curînd magazineră la spălă
toria Trustului alimentației pu
blice din Brăila. Era si nu 
mai este, pentru că își făcuse 
altă magazie acasă. Se obișnuise 
ca atunci cînd 
serviciu 
nir“. Si 
gonisise 
142 fețe 
pernă (confecționate tot 
fețe de masă), 50 metri 
presuri. Strîngătoare, își făcuse 
magazie din... magazie. Acum 
o inventariază pentru a face 
precizările necesare instanței 
de judecată.

pleca de la 
să ia cîte un „suve- 
azi așa. mîine așa, a- 
acasă 235 de pahare, 
de masă. 106 fețe de 

din 
de

Dorință
9

îndeplinită
Soții Bocșa din Turda și-au 

dorit foarte mult ca alături de 
cei nouă copii (8 fete și un 
băiat) să mai aibă încă un... 
moștenitor. Recent, Maria Bocșa 
s-a întors de la maternitate 

doi băieți. Surpriză du- 
Și duble felicitări ferici- 
tată !

cu... 
bUi 1 
tului

de

NU POATE FI CLASAT
în baza hotărîrilor Congresului al 

IX-lea al partidului 
ință comisiile de 
gane obștești de influențare șl 
jurisdicție. Această formă de acti
vitate nu este nouă în țara noastră. 
Nou este doar faptul că, sintetizînd 
experiența cîștigată pînă acum de di
feritele organe similare, comisiile de 
judecată elimină paralelismele și su
prapunerile existente în acest dome
niu, avînd totodată competențe sim
țitor lărgite. îndeplinindu-și atribu
țiile cu care au fost investite, comi
siile de judecată aduc o contribuție 
din cele mai importante la educarea 
maselor, la promovarea unei atitu
dini corecte față de muncă, la întă
rirea și dezvoltarea avutului obștesc, 
la încetățenirea normelor socialiste 
de conviețuire, la apărarea legalității.

în întreaga țară ființează la 
ora actuală circa 15 400 de co
misii, cuprinzînd aproximativ 115 000 
persoane, dintre care circa 77 000 
de membri aleși, restul fiind 
secretari și membri delegați (ai 
sindicatului și administrației) pentru 
întregirea completelor care - judecă 
litigiile de muncă. Este un întreg 
detașament de oameni ai muncii care 
înțeleg să cheltuiască din orele lor 
libere pentru a îndeplini această sar
cină obștească de mare însemnătate 
socială.

Cum au pornit la muncă aceste 
organisme 1 De la început trebuie 
spus că, deși legea a intrat în 
vigoare la începutul acestui an, 
comisiile și-au început concret acti
vitatea abia de o lună, o lună și ju
mătate. Ca atare, la unele comisii 
s-a adunat un mare număr de dosa
re, dintre care unele privind fapte 
petrecute în 1968, îneît una din 
preocupările cele mai arzătoare o 
constituie lichidarea restanțelor. Din 
sondajele făcute rezultă însă că 
această preocupare nu este peste tot 
prezentă. Pînă la 15 aprilie, cele 13 
comisii ce funcționează pe lîngă 
Consiliul popular municipal Cluj nu 
soluționaseră decît 25 de cauze din 
cele 627 înregistrate. Este limpede 
că un asemenea ritm nu este de na
tură să ducă la încadrarea într-un 
timp cît mai scurt în prevederile 
legii, care stipulează clar că jude
carea pricinilor se face în termen de 
30 de zile de la sesizare sau, după 
caz, de la data cînd încercarea de 
împăcare nu a reușit.

Problema principală, de esență am 
spune, a acestor organisme de influ
ențare și jurisdicție este însă aceea a 
competenței cu care-șl îndeplinesc 
atribuțiile, ele avînd menirea să 
hotărască în împrejurări de care de
pinde situația unor oameni șl bu
nuri și, mai ales, judecind drept și 
cu discernămînt, să preîntîmpine 
aglomerarea instanțelor judecătorești 
cu un număr important de pricini. 
Sînt comisiile în măsură să desfă
șoare o asemenea activitate 7 Inves
tigația pe care am făcut-o la uzinele 
„23 August" din Capitală, de pildă, 
arată că din toate cele cinci comisii 
de judecată cîte ^funcționează aici 
fac parte, pe lîngă maiștri, tehni
cieni, ingineri, și cadre cu studii ju
ridice, în curs sau terminate, ceea ce 
constituie un ajutor esențial în buna 
desfășurare a activității. In schimb, 
nici la Uzina de utilaj chimic Gri- 
vița Roșie, nici la Uzina mecanică 
de material rulant, din comisie' nu 
fac parte oameni cu asemenea stu
dii. Cazurile nu sînt izolate. Potrivit 
datelor de care dispune Comisia cen
trală, instituită special pe lîngă Con
siliul de Miniștri, în 85 la sută din 
comisii — așa cum au fost ele alese 
— nici un membru și nici măcar se
cretarul nu au pregătire juridică.

înainte de toate, este însă impe
rios necesar să se acorde o serioasă 
îndrumare și asistență tehnică co
misiilor de judecată, fără de care, 
oricîtă bunăvoință și interes ar ma
nifesta membrii lor, nu vor reuși să 
răspundă acestei sarcini grele și de 
mare răspundere, care exclude, în 
primul rînd, improvizația și diletan
tismul.

în sprijinul comisiilor a fost edi
tată — într-un tiraj de 50 000 de 
exemplare — o broșură cuprinzînd

au luat fi- 
judecată, or-

textul legii, extrase din codurile 
penal și de procedură penală, mo
dele de registre și ale unor acte 
necesare. Paralel, Uniunea Generală 
a Sindicatelor a tipărit o broșură 
oarecum similară, iar Revista Româ
nă de Drept, organ al Asociației ju
riștilor, în afară de textul le
gii, tipărit ea anexă la unul din 
numere, a inițiat o rubrică per
manentă în sprijinul comisiilor 
de judecată. Toate acestea sînt, fără 
îndoială, instrumente prețioase de 
lucru. Cu condiția însă ca ele să 
ajungă la cei cărora le sînt destina-

Deși legiferată,
o importantă instituție

socială iși așteaptă
încă perfecționarea

te. La Uzinele „23 August.* nu am 
găsit, la data de 22 aprilie, nici un 
exemplar din primele broșuri men
ționate care, așa cum am fost infor
mați, s-au distribuit gratuit tuturor 
comisiilor din țară. La Uzina meca
nică de material rulant, l-am întîl- 
nit pe tov. Ion Dumitrescu, șef de 
atelier și președinte al comisiei din 
uzină, în plin studiu : din lipsa al
tui material (nici lui nu-i parvenise 
broșura), își făcea singur conspecte 
din Codul penal și din cel de pro
cedură penală.

La Comisia centrală ni s-a vorbit 
pe larg despre acțiunile de instruire 
întreprinse în întreaga tară — pe 
linia comisiei, a Asociației juriștilor, 
a sindicatelor etc. în unele locuri, 
ca la Brașov de pildă, 67 de juriști 
au vizitat comisiile din județ și le-au 
instruit; la Sf. Gheorghe, președin
tele tribunalului județean, în cali
tatea sa de președinte al Asociației 
locale a juriștilor, a organizat altfel 
instruirea : timp de 8 zile, a chemat 
zilnic un număr de președinți și se
cretari ai comisiilor la sediul jude
țean ; la Tulcea, consiliul sin
dical județean împreună cu Aso
ciația juriștilor au organizat un 
curs seral în două serii pentru 
membrii comisiilor de judeca
tă din întreprinderi și instituții. 
Rezultă deci că, în forme și cu mij
loace variate, activitatea este orga
nizată și îndrumată. Dar, ținînd sea
ma de realitatea pe care o oferă 
componența comisiilor, instruirea se 
cere continuată cu perseverență și 
mult adlncită. Argumente că așa 
trebuie acționat sînt suficiente : din 
necunoaștere, comisiile au înregis
trat pricini care nu sînt de compe
tența lor, împăciuirea nu se face în
totdeauna în termenul prescris de 
lege, în unele cazuri, s-au dat hotă
rîri netemeinice și nelegale. Problema 
este cu atît mai acută, cu cît în fața 
comisiilor de judecată se prezintă 
cauze variate, complexe, dar cel mai 
frecvent litigii de muncă, a căror 
soluționare corectă este condiționată 
de stăpînirea temeinică a legislației.

Mal apare aici un aspect din cele 
mai importante. în activitatea pe 
care o desfășoară, se creează, obli
gatoriu, o practică judiciară a co
misiilor de judecată în abordarea 
diferitelor spețe. Dar, cum este fi
resc, și în acest domeniu legislația 
se cere aplicată unitar. Deci, comi
siile de judecată ar avea și, mai 
ales, vor avea nevoie de decizii de 
îndrumare. întrebarea este : acestea 
fiind organe obștești, cui îi revine 
îndatorirea de a depista practica ju
diciară pe care o creează ? Este, fără 
îndoială, necesar ca în cadrul legă
turilor ce se stabilesc între instanțele 
judecătorești și comisiile de judecată 
să fie lămurite o seamă de probleme 
de drept material ori procesual, în 
școpul aplicării unitare a legislației.

O asemenea sarcină ar reveni mai a- 
les tribunalelor județene, evident în 
urma analizei soluțiilor date — în a- 
celeașl probleme — de către judecă
torii, deciziile de îndrumare fiind de 
competența Tribunalului Suprem.

în apărarea drepturilor oamenilor 
muncii, s-a dat posibilitatea celor ce 
se consideră nedreptățiți prin hotă- 
rîrea comisiei de judecată, în cazul 
litigiilor de muncă al căror obiect 
are o valoare sub 1 000 lei, să se
sizeze sindicatul, care poate cere re
examinarea cauzei, potrivit prevede
rilor legii, în termen de 30 de zile 
de la pronunțare. în fapt însă, exer
citarea acestui drept este stînjenită 
de întîrzierea cu care uneori se re
dactează hotărîrile. în aceste condi
ții, supunem forurilor de resort pro
punerea susținută de toți cei cu care 
am discutat de a se modifica 
această prevedere a legii, în sen
sul ca termenul de reexaminare 
să se calculeze începînd de la data 
comunicării către părți a respectivei 
hotărîri.

După cum s-a precizat, comisia 
centrală de specialitate este alcătuită 
din delegați ai Ministerului Justiției, 
Minsterului Muncii, Comitetului pen
tru Problemele Administrației Lo
cale, Consiliului Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor, Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, U.C.E.C.O.M. și Consiliu
lui Central al Asociației 'Juriștilor, 
în consecință, s-a luat măsura ca, 
pe plan local, în județe, reprezen
tanții acelorași foruri să se ocupe de 
organizarea și funcționarea comisii
lor de judecată. Se simte nevoia ca 
acești reprezentanți — deși nu sînt 
nominalizați de lege — să se consti
tuie realmente, peste tot, intr-un co
lectiv coordonator cu activitate con
tinuă, cu un plan bine chibzuit. în 
baza acestuia, e necesar să se asi
gure periodic, prin diferite mijloace, 
contacte directe, nemijlocite, cu toa
te comisiile de judecată din județ, pu- 
nîndu-se un accent deosebit asupra 
acelora din cooperativele agricole de 
producție și consiliile populare comu
nale, unde se semnalează, pentru 
moment, cele mai multe aspecte ne
gative, Trebuie asigurat pe toate căile 
— comitetele județene de partid fi
ind și ele chemate să prindă în sfera 
preocupărilor lor acest domeniu — ca 
organismele de influențare și juris
dicție să activeze în spiritul prevede
rilor hotărîrilor conducerii de partid 
și de stat, să-și îndeplinească la înăl
țime menirea pe care o au, contri
buind la respectarea cu strictețe a I 
legalității socialiste.

Maria BABOIAN

(Urmare din pag. I)

topire interesele lor vitale. Istoria 
României nu cunoaște un alt partid 
politic care să fi luptat cu asemenea 
abnegație și spirit de sacrificiu pen
tru fericirea celor ce muncesc, să fi 
slujit cu atîta consecvență înaltele 
idealuri ale poporului de libertate, 
independență, dreptate și progres so
cial.

Tocmai datorită devotamentului 
și credinței lor în popor au Izbutit 
comuniștii să răzbată prin furtunile 
anilor ilegalității, să reziste terorii 
și prigoanei sălbatice dezlănțuite 
împotriva lor de clasele exploata
toare, să unească in jurul lor ma
sele largi și să le conducă la vic
torie în lupta revoluționară. în vir
tutea acelorași trăsături, poporul 
nostru i-a încredințat partidului, cu 
nemărginită încredere, conducerea 
destinelor sale. Rolul de forță poli
tică conducătoare pe care-1 înde
plinește partidul în societatea noas
tră este rezultatul unui proces o- 
biectiv, al unei îndelungate evoluții 
istorice, în cursul căreia poporul s-a 
convins că partidul comunist este 
exponentul intereselor sale funda
mentale, călăuza sa încercată ce 
drumul progresului. Schimbările ra
dicale petrecute 
tații românești, 
victoria deplină 
cialîsmului, prin
totdeauna a oricărei exploatări si 
asupriri, înaintarea susținută a 
României pe calea progresului eco
nomic, realizările în industrializarea 
tării și în modernizarea agriculturii, 
în ridicarea nivelului de trai al ma
selor, dezvoltarea culturii și învă- 
țămîntului, a creației științifice si 
artistice, continua adîncire a demo
crației socialiste, închegarea, pe 
baza deplinei egalități în drepturi a 
tuturor oamenilor muncii, a priete
niei frățești dintre poporul român 
și naționalitățile conlocuitoare, uni
tatea moral-politică a întregului 
popor sînt tot atîtea roade ale condu
cerii de către partid, dovezi palpabile 
ale justetil politicii sale.

Pe măsura dezvoltării construcției 
socialiste, rolul conducător al parti
dului crește, exercitîndu-se în for
me noi, superioare. Caracteristic 
etapei actuale este faptul că acest 
rol se manifestă cu putere crescîndă 
în absolut toate sferele vieții so
ciale. Conștient de înalta răspundere 
ce-i revine, partidul nostru perfec
ționează neîncetat modalitățile prin 
care își exercită rolul conducător în 
societatea socialistă.

în structura socie- 
încununate .prin 

și definitivă a so- 
desființarea pentru

Partidul își îndeplinește rolul con
ducător înainte de toate prin poli
tica sa, marxist-leninistă, zcare repre
zintă aplicarea creatoare a principi
ilor generale ale revoluției și con
strucției socialiste potrivit condiți
ilor concrete ale României. Fo
losind teoria revoluționară a pro
letariatului ca o călăuză în acțiune, 
ca un instrument de analiză și in
terpretare științifică a fenomenelor 
și proceselor economico-sociale, 
partidul studiază în permanentă 
realitățile țării, manifestă o înaltă 
receptivitate față de imperativele 
noi ale dezvoltării sociale, caută în 
fiecare etapă soluțiile optime pentru 
problemele pe care Ie ridică viața, 
promovează neabătut noul, împotri
va a ceea ce a devenit anacronic, 
depășit, anchilozat, împotriva a tot 
ce frînează mersul înainte. Aceste 
caracteristici ale activității partidu
lui nostru și-au găsit o înaltă ex
presie în programul de înflorire 
multilaterală a țării elaborat de 
Congresul al IX-lea, care a marcat 
un moment de importantă istorică 
în viața partidului, ca și a întregu
lui popor ; în ansamblul de măsuri 
novatoare elaborate de Conferința 
Națională și de plenarele C.C. vlzînd 
domeniile esențiale ale construcției 
socialiste — de Ia îmbunătățirea 
conducerii șl planificării economiei 
naționale, pînă la reorganizarea ad- 
ministrativ-teritorială, de la per
fecționarea sistemului de învățămint 
sau a organizării activității de cer
cetare științifică, pînă la dezvoltarea 
neîntreruptă a democrației socialiste, 
înaltul spirit de dreptate socială 
de care este animat în activi
tatea sa, consecvența cu care mili
tează pentru înfăptuirea deplinei e- 
galități sociale între oameni, pentru 
promovarea umanismului socialist 
sporesc și mai mult marea autoritate 
și prestigiul de care se bucură parti
dul în rîndurile maselor.

Efectul tuturor acestor măsuri 
se traduce în suflul dinamic, proas
păt, imprimat tuturor sectoarelor 
de activitate, în creșterea ini
țiativei și spiritului de răspundere 
al maselor largi, în afirmarea tot 
mai puternică a forțelor creatoare 
ale națiunii — ceea ce permite va
lorificarea din plin a avantajelor 
orînduirii socialiste, înaintarea ra
pidă a țării pe calea socialismului.

Pornind de la concepția marxistă 
potrivit căreia socialismul poate fi 
numai opera conștientă a poporului 
suveran, partidul se sfătuiește în per
manență cu oamenii muncii, solicită 
permanent și pe cele mai diverse căi

Tg, Mureș : Noi construcții de locuințe în cartierul Tudor Vladimirescu
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în cadrul vastei acțiuni de dezvol
tare a economiei naționale se în
făptuiesc cu consecventă și prevede
rile planului de electrificare a tării. 
Lumina, confortul și atributele civi
lizației pe care le aduce electricitatea 
pătrund pînă în cele mai îndepărta
te sate.

Rețeaua electrică a cuprins și 
majoritatea satelor județului Vas
lui, atît ca urmare a includerii 
în acest județ a unui mare număr 
de sate din fostul raion Huși, în 
care s-a încheiat în linii generale 
electrificarea, cît șl datorită preocu
pării consiliilor populare comunale 
și județean de a încasa fondurile 
din contribuția cetățenilor, finan- 
țînd lucrările și creînd astfel front 
de activitate echipelor I.R.E. Iași, 
în multe sate s-a adăugat și munca 
patriotică a (cooperatorilor, care au 
ajutat la săparea fundațiilor pentru 
stîlpi, la plantarea acestora, la 
transportul diferitelor materiale etc. 
Ca urmare, din cele 461 sate exis
tente în județ. 293 sînt electrificate, 
iar în acest an sînt planificate 27 de 
sate. Totodată, sînt planificate 30 de 
extinderi, din care 22 în semestrul I; 
există și forțe, și materiale ca să se 
poată lucra în ritm intens.

în județul Bihor, ca urmare a in
vestițiilor făcute de stat și a parti
cipării efective la lucrări a cetățe
nilor, cu bani și muncă, crește 
considerabil numărul satelor electri
ficate. Din cele 448 localități rurale 
existente, 340 sînt electrificate, iar 
pentru 1969 au fost planificate încă 
16 sate, alături de lucrări de 
extindere în alte 47 de localități.

în ambele județe însă, deși pu
ternic interesate în realizarea elec
trificării, multe cooperative agricole 
de producție nu participă la această 
acțiune de interes general cu cota 
parte de bani stabilită. Nu mai pu
țin de 7 cooperative, cum sînt cele 
din Ceica. Răbăgani sau Ineu de 
Criș, județul Bihor, au refuzat pur 
și simplu să-și achite obligațiile. Sînt 
afectate astfel interesele unor mase 
largi de locuitori. „La electri
ficarea satelor Bicăcel, Gruilung și 
Cărăndeni, aparținătoare comunei 
noastre — ne spunea Dumitru Mî- 
liuț, președintele consiliului popular 
comunal Lăzăreni, cooperativele a- 
gricole au fost primele care și-au 
achitat sumele stabilite, iar aduna-

rea fondurilor de la contribuabili 
s-a făcut cu discernămînt, adică în 
primul rînd de la aceia care se știa 
că pot să beneficieze imediat de bi
nefacerile electricității. S-au evitat 
astfel situații neplăcute si reclama- 
ții justificate din partea cetățeni
lor, care, achitîndu-și cota parte, nu 
ar fi putut totuși să-și introducă lu
mina electrică în casă decît mult 
mal tîrziu". Așa ar fi trebuit să 
procedeze și consiliul popular al co
munei Aușeu în ce privește electrb-

centrale de resort și rezolvata în 
cel mai scurt timp.

în acțiunea de electrificare a sate
lor din județul Vaslui se întîlnesc 
și alte aspecte care îi îngreunează 
mersul. Cum bine se știe, lucrările 
de electrificare rurală sînt realizate, 
parțial, cu ajutorul contribuției vo
luntare în . bani a locuitorilor sate
lor. Deci, strîngerea la timp a su
melor votate este esențială pentru 
desfășurarea lor în ritm continuu. 
Or, după cum ne spunea ing. Vio-

lor. inginerul șef adjunct al I.R.E. 
Iași, Sava Laurențiu, șl ing. Grigore 
Sîrbu, șeful serviciului electrificări 
rurale al întreprinderii, au subliniat 
că din cauza adunării greoaie a fon
durilor, nu se poate respecta nici 
planificarea stabilită. Și în acest an, 
deși s-a întocmit un protocol de 
planificare între consiliul popular 
județean și Ministerul Energiei Elec
trice, pe obiective concrete, se con
tinuă același joc de-a amînatul. 
Multe consilii populare comunale —

SCĂDERI DE TENSIUNE
in electrificarea rurală

ficarea satului Gheghte. Căci ce s-a 
întîmplat ? în acest sat, 
electric s-a introdus cu 
urmă, dar unele case nu 
electrică nici astăzi. „Am 
timp și integral sumele stabilite — 
ne sesizează Gheorghe Holban și 
Florian Popa, dar curent electric tot 
nu avem. De ce ? Pentru că locuim 
pe o uliță mai laterală și, se spune, 
că nu au ajuns banii pentru a se 
mai întinde rețeaua cu doi stîlpi. 
Dar ce vină avem noi ?“

Asigurarea la timp a contribuției 
C.A.P.-urilor și a unităților socia
liste, cum sînt cele ale cooperației 
de consum, ale industriei locale etc. 
trebuie rezolvată și în județul 
Vaslui. Aici problema se amplifică 
pentru că. pe lingă faptul că unele 
unități sînt rămase! în urma cu a- 
chitarea cotei-părțîj unele s-au e- 
lectrificat din banii adunați de la 
populație și, de ani de zile, nu-i 
restituie. Asemenea probleme tre
buia analizata la nivelul forurilor

curentul 
10 ani in 

au lumină 
achitat la

Anchetă in județele
Vaslui și Bihor

rel Popa de la Vaslui, în momentul 
de față nu se lucrează cu prea mult 
spor, deși există toate condițiile. Și 
aceasta pentru că satele care au 
deschis finanțarea nu au asigurate 
decît sume minime cu care se pot 
executa abia racordul Ia sistemul 
național, postul de transformare și 
o rețea de joasă tensiune foarte mică 
pentru electrificarea unor insti
tuții publice. Iată cauza pentru care 
echipele sînt mereu mutate dintr-un 
sat în altul. în satele Vutcani, Cos
tești și Emil Racoviță, echipele 
au revenit de vreo trei ori, 
după cum consiliul popular pu
nea fondurile la dispoziție. La rîndul

între care cele din Băiteni, Costești, 
Rebricea, Laza, Ivănești, Tăcuta, 
Banca și altele — par să lase 
ca încasarea fondurilor din contri
buție voluntară pentru electrificare 
să se desfășoare de la sine.

Există în județul Bihor și circa 130 
de localități rurale care au fost de
clarate electrificate, deși aceasta s-a 
realizat doar parțial, limitîndu-se pe 
alocuri la introducerea curentului e- 
lectric pe ulițele din centrul satului 
sau la numai cîteva instituții șl case 
ce au fost mai apropiate. Așa stau 
lucrurile de aproape 7 ani de zile 
în localitățile Tria și Dernișoara, 
unde din totalul de 11,8 km străzi 
s-au electrificat numai 6,4 km, ori în 
alte sate — cum sînt Cîmpanii și 
Vălanii de Pomezău — în care insta
lațiile s-au montat în 1966, ca în 
1969 să mai aibă încă ulițe nelumi
nate. „Această practică nedorită își 
are originea în constituirea cu mari 
întîrzieri a fondurilor necesare, ne 
spunea Eugen Frențiu de la sectorul 
de electrificări rurale al direcției

tehnice județene. Tot atît de a- 
devărat este că situația a fost 
influențată șl de unele neajunsuri 
provenite de Ia întreprinderea jude
țeană de electricitate, care nu satis
face întotdeauna în mod corespunză
tor și operativ cerințele oamenilor. 
In comuna Spinuș, de pildă, multi 
locuitori au pregătit materialul nece
sar sau chiar au executat instalațiile 
în case, dar așteaptă de multă vre
me sosirea electricienilor pentru de
finitivarea lucrărilor. Pe alocuri se 
mai întîlnesc și cazuri cînd instala
torii condiționează executarea lucră
rilor de „mici atenții", pe care le 
așteaptă sau chiar le solicită de la 
cetățeni, așa cum s-a întîmplat în 
aceeași comună.

Cu prilejul investigațiilor noastre 
au reieșit și alte probleme care s-ar 
cere reglementate si pe care le su
punem atenției forurilor de resort. 
Astfel, s-a desprins propunerea de 
a se studia posibilitatea reașezării, 
mai precis a diferențierii cotei-părți 
de 20 la sută, acordată în mod uni
form de către stat tuturor comune- | 
lor ce se electrifică. Propunerea se 
bizui» pe faptul că, în momentul de 
față, unele 
au practic 
în timp ce 
cu fonduri 
pune, apoi, _ 
de acordare a 
rambursabile, deoarece satele ___
nu au fost încă electrificate sînt toc
mai cele cu putere economică mal 
mică, așezate destul de departe de 
rețeaua sistemului național, îneît lu
crările de electrificare se ridică la 
sume considerabile. De asemenea, s-a H 
mai formulat propunerea ca aproba
rea electrificării satelor să se facă 
pe viitor cu circa doi ani înainte, 
pentru a se putea constitui astfel din 
timp fondurile, iar după aceea să se 
treacă la planificarea executării lu
crărilor.

Numai prin conjugarea eforturilor 
organelor centrale, ale celor locale și 
ale cetățenilor, agricultura socialistă 
și întreaga populație rurală vor a- 
junge să beneficieze într-un timp 
cît mai scurt de marile avantaje ale g 
electrificării.

sate mai dezvoltate nu 
nevoie de acest ajutor, 
altele trebuie susținute 

mult mai mari. Se im- 
analizarea posibilităților 

a unor împrumuturi 
care

Ion PITICU
C. MANOLE 
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înțelepciunea, experiența, inițiativa» 
spiritul lor civic.

Toate acestea întăresc legăturile 
partidului cu masele, încheagă tot 
mai puternic unitatea de nezdrunci
nat a poporului în jurul partidului. 
Adeziunea deplină a maselor celor 
mai largi la politica internă și ex
ternă a partidului, adeziune ce și-a 
găsit o atît de vie exprimare cu pri
lejul ultimelor alegeri și care se ma
nifestă de fapt zi de zi în avîntul 
cu care muncește întregul popor 
pentru a înfăptui programul elaborat 
de Congresul al IX-lea al partidului, 
reprezintă una din cele mai preg
nante caracteristici ale societății ro
mânești.

In indisolubilă corelație cu politica 
internă a partidului este politica sa 
externă, reflectind aceeași înaltă 
grijă și responsabilitate față de in
teresele patriei, față de cauza so
cialismului și păcii în lume. Asigu- 
rînd bunul mers al construcției so
cialiste, materializarea cu succes a 
ideilor socialismului și comunismului, 
crearea unei înalte civilizații mate
riale și spirituale în România, parti
dul nostru își îndeplinește nu numai 
îndatorirea națională fundamentală 
față de propriul popor, dar și înda- 

' torirea internationalist^ de a contri
bui la creșterea forțelor mondiale ale 
socialismului.

Credincios dlntotdeauna șl tn mod 
consecvent ideilor nobile ale inter
naționalismului proletar, partidul 
nostru desfășoară o intensă activi
tate pe plan extern în sprijinul cau
zei unității și solidarității interna
ționale a tuturor celor ce muncesc, 
în acest spirit, P.C.R. nu precu
pețește nimic pentru a-și aduce 
contribuția la dezvoltarea continuă a 
relațiilor de prietenie și colaborare 
frățească cu toate țările socialiste, 
cu toate partidele comuniste și mun
citorești de care ne leagă indiso 
Iubii comunitatea de ideologie » / 
țeluri, la întărirea solidarității cu 
organizațiile revoluționare și demo
cratice, cu mișcările de eliberare na
țională, cu toate forțele antiimperia- 
liste din întreaga lume.

Pornind de la premisa că unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale constituie un coman
dament suprem al zilelor noastre, 
chezășia creșterii influenței socialis
mului asupra dezvoltării sociale con
temporane, Partidul Comunist Român 
acționează neabătut, stăruitor, pentru 
depășirea actualelor dificultăți și 
normalizarea relațiilor dintre parti
dele frățești, pentru dezvoltarea aces
tor relații pe principiile ferme ale 
marxism-leninismului, pe respecta
rea deplinei egalități a partidelor, 
a dreptului fiecăruia de a-șl 
elabora de sine stătător linia po
litică în problemele interne, ca 
și în cele internaționale — numai 
în acest fel putîndu-se asigura o uni
tate frățească și cu adevărat trainică.

Călăuzit de interesele supreme alo' 
păcii, partidul nostru promovează o 
politică de colaborare cu toate statele 
lumii, indiferent de orînduirea lor 
socială și. politică, întreaga activitate 
internațională a partidului și statului 
nostru este clădită pe respectul 
principiilor independentei și suverani
tății naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului In treburile interne 
și avantajului reciproc — aceste 
principii afirmîndu-se tot mai mult 
în viața internațională ca singura 
bază viabilă a unor raporturi nor
male între țări, a afirmării libere a 
fiecărei națiuni.

Prin politica sa externă, prin efor
turile perseverente îndreptate spre 
dezvoltarea colaborării internațio
nale, apropierea și înțelegerea între 
popoare, zădărnicirea politicii cercu
rilor imperialiste agresive, asigurarea 
securității și păcii în Europa și în în
treaga lume. România se afirmă ca 
un factor activ al marelui front 
mondial al păcii, democrației și so
cialismului.

Aniversăm crearea partidului în 
împrejurări în care întreg poporul se 
află angrenat într-o muncă intensă 
pentru sporirea potențialului econo
mic al țării, pentru îndeplinirea pla
nului pe anul 1969, an hotărîtor al 
cincinalului, pentru întîmpinarea ce
lei de a 25-a aniversări a eliberării 
patriei și a Congresului al X-lea al 
partidului cu cît mai însemnate rea
lizări pe toate tărîmurile. întrecerea 
declanșată în cinstea acestor mărețe 
evenimente dinamizează și mai mult 
avîntul și energia creatoare a mase
lor.

In fabrici și uzine, muncitorii, teh
nicienii, inginerii își dedică eforturile 
realizării exemplare a sarcinilor de 
plan, creșterii eficienței economice, 
înfăptuirii măsurilor stabilite de par
tid în vederea perfecționării organi
zării și conducerii, a ridicării 
întregii activități economice la 
un nivel superior. Țărănimea noastră 
cooperatistă, toți oamenii muncii din 
agricultură muncesc pentru a asigura 
executarea în cît mai bune condi
ții a lucrărilor agricole de primă
vară, pentru a pune temelia unor 
recolte bogate, a folosi din plin ma
rile posibilități de sporire a produc
ției pe care le oferă agricultura noas
tră socialistă. Eforturile clasei mun
citoare și ale țărănimii se îmbină ar
monios cu cele ale intelectualității 
care își pune cunoștințele, talentul, 
capacitatea de creație în slujba dez
voltării economiei, științei, artei și 
culturii, a progresului general al 
țării.

Sufletul intensei activități creatoare 
care se desfășoară pretutindeni sînt 
organizațiile de partid,' comuniștii, 
chemați să se situeze permanent în 
fruntea oamenilor muncii, să-i în
flăcăreze pentru obiectivele partidu
lui, să facă din politica sa, în fie
care întreprindere, cooperativă agri
colă sau instituție, o uriașă forță 
transformatoare.

In toată această vastă activitate, în 
elanul cu care se muncește în în
treaga țară pentru realizarea progra
mului desăvîrșirii construcției socia
liste elaborat de partid — își găsesc 
o vie expresie sentimentele de dra
goste și prețuire ale națiunii noastre 
socialiste față de Partidul Comunist 
Român. Unitatea întregului popor în 
jurul partidului, a conducerii sale, 
este chezășia unor noi și tot mai mari 
îzbînzi ale poporului nostru pe dru
mul socialismului și comunismului, 
a împlinirii celor mai înalte idealuri 
ce-1 însuflețesc.
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Pe șantierele de construcții* •)

FLUCTUAȚIA LUCRĂTORILOR ?7
părinților. în realitate, la domiciliul 
respectiv nu se găsea familia, aceasta 
fiind adusă pe șantier, unde i s-a asi
gurat cazarea. Totuși, salariatul 
amintit a încasat indemnizație. Ca
zul nu este singular. Anul trecut s-au 
mai depistat și alte situații asemă
nătoare : ia I.C.M. Pitești — 14 ca
zuri, acordîndu-se necuvenit 34 016 
Iei indemnizații, la Trustul de con
strucții local — 75 cazuri cu 18 390 
lei, la I.C.I.M. Brașov, șantier Co
libași — 6 cazuri cu 15 796 lei, la 
grupul 805 Construcții Pitești — 13 
cazuri cu 14 276 lei, iar la I.C.H. Cor
beni — 17 cazuri cu 36 407 lei.

Din păcate, exagerările de acest 
gen sînt destul de numeroase. 
Formulele folosite sint „ingenioase", 
fiind strecurate prin portițele im
perfecțiunilor ce le deschid interpre
tarea și aplicarea reglementărilor în 
vigoare. O anomalie a modului de a-

o 
de 
în 

Hi- 
cele

Specificul șantierelor de construc
ții, cu activitatea lor de o complexi
tate și durată diferite, amplasate în 
localități mai mult sau mai puțin 
dezvoltate, ridică probleme deo
sebite în domeniul organizării și fo
losirii judicioase a forței de muncă. 
Oamenii șantierelor beneficiază, 
printre altele, de indemnizații și 
sporuri de salarii, cazare și transport 
gratuite, de dreptul de a menține 
spațiul de locuit și domiciliul inițial, 
de posibilitatea de. a vizita familia, 
periodic, rambursîndu-li-se cheltuie
lile. Totuși, se pare că modul de a- 
plicare a acestor reglementări nu 
mai este eficient la ora actuală.

O analiză în acest domeniu, în
treprinsă în județul Argeș, infirmă 
părerea acelor conducători de șan
tiere care susțin că ar fi vorba 
de o „insuficientă absolută" de ca
dre calificate și necalificate și că a- 
șensta generează fluctuația forței de 

iică. Să vedem ce arată datele. în 
ju.jeț, atît în anii 1967 și 1968, cît și 
în-acest an, volumul anual de inves
tiții nu a depășit 4 miliarde lei, iar 
pe șantiere au lucrat și lucrează în
tre 25 000—30 000 de constructori. La 
unele lucrări și șantiere, în unele pe
rioade, s-a resimțit într-adevăr lipsa 
forței de muncă, dar pe ansamblu ne
cesarul a fost asigurat (din numă
rul total de constructori, 60—65 la sută 
fiind recrutați pe plan local). In 
întreprinderile și organizațiile de 
construcții au fluctuat 25—30 la sută 
din totalul muncitorilor, în timp ce 
din fondul, de timp de lucru s-au 
pierdut 2—6 procente în fiecare an.

Tocmai în cele cîteva procente 
pierdute din fondul de timp 
de lucru se află explicația acelei 
„insuficiențe absolute" de forță de 
muncă. Este paradoxal ca execuția 
unor lucrări să nu se desfășoare nor
mal, din lipsă de constructori, în 
timp ce la nivel de șantiere sau în
treprindere numărul mediu scriptic 
Te miuncitori este depășit. De exem- 
pluj la I.C.M. Pitești, în întreg anul 
trecut, în fiecare trimestru, s-au în
registrat permanent depășiri ale nu
mărului mediu scriptic cu 700—1 100 
muncitori, în vreme ce, de fiecare, 
dată, restanțele se justificau prin lip
sa forței de muncă. Asemenea ano
malii au existat și se mențin în pre
zent și pe alte șantiere.

Ce arată „radiografia" acestor ne
ajunsuri 7 Că ele se datorează, mai 
întîi, sistemului defectuos de or
ganizare în profilul teritorial a ac
tivității de construcții. In aceeași 
zonă sau platformă lucrează nume
roase unități de construcții, care 
nu-și corelează acțiunile, muncitorii 
plimbindu-se de la un șantier la al
tul. De exemplu, locuințele din Pi
tești se execută de trei întreprinderi 
de construcții — subordonate Minis
terului de Construcții pentru Indus
tria Chimică și Rafinării, Ministerului 
Industriei Construcțiilor și consiliu
lui popular județean — care se „con
curează" și se incomodează reciproc. 
La fel stau lucrurile cu șantierele o- 
biectivelor industriale din zona Găva- 
na, unde lucrările se execută de o 
puzderie de unități din subordinea 
a 4 ministere. Unitățile de con
strucții respective nu colabo
rează între ele. De la un an la altul 
se tot „organizează". Și nu numai 
ele procedează în acest fel. Antre
priza pentru ‘ :
chimice și-a 
cinci ori de 
de investiții.

Asemenea --------- ...
lipsa specializării și a unui profil 
organizatoric bine precizat al între
prinderilor de construcții, generează 
instabilitatea cadrelor. Instabilita
te agravată și de modul nera- 
tional de acordare a indemnizații
lor și sporurilor. Acestea se dau, în 
principiu, angajaților nelocalnici pen
tru compensarea cheltuielilor supli
mentare. Or, în practică, principiile 
de acordare sînt încălcate de multe 
ori în mod grosolan.

Ne oprim la cîteva asemenea exa
gerări depistate de organele ban
care. La acordarea indemnizațiilor, 
unul din criteriile care trebuie luat 
în considerare este caracterul de ne- 
localnic al salariatului respectiv. De 
aici începe o întortocheată „jon
glerie", pentru a confirma că un 
salariat sau altul nu locuiește 
la Pitești. Instrucțiunile în vigoare 
prevăd obligația unităților de con
strucții de a recruta cît mai mulți 
salariați localnici, aducerea lor din 
alte localități făcîndu-se cu discer- 
nămînt și în cazuri extreme. Uneori, 
însă, această îndatorire este neres
pectată. Pe șantierele de pe platfor
ma chimică s-au adus de către I.C.M. 
Pitești și Colibași, de către I.C.I.M. 
Brașov funcționari și meseriași ce 
puteau fi recrutați pe plan local. Și 
aceasta, în numele „necesității" de 
a lucra cu oameni... cunoscuți, chiar 
dacă ei nu corespund funcției ce o 
dețin. La I.M.B. Pitești, de pildă, 
funcția de șef serviciu contabilitate 
este ocupată de o salariată care este 
pregătită în horticultură, iar la I.C.M. 
Pitești în majoritatea funcțiilor eco
nomice sînt încadrați salariați cu 
pregătire medie. La Grupul 805 Pi
tești, aceeași situație. Este de dome
niul faptului incredibil exemplul în
treprinderii construcții-montaj Pi
tești, care a adus de la Brăila, plă
tind indemnizații, 
spălătoreasă și alți 
riați.

Revenim, însă, 
unora de a dovedi 
nici, că nu au

plicare a acestor reglementări 
constituie practica folosită 
Grupul de șantiere Corbeni. 
perioada execuției lucrărilor la 
drocentrala de pe Argeș și la 
din amonte, a beneficiat de spor „de 
izolare". Incepînd cu 1968, ac
tivitatea s-a deplasat în aval, în zona 
orașului Curtea de Argeș, unde nu 
mai este vorba de izolare. Totuși, 
unitatea continuă să-și mențină se
diul în Corbeni. tocmai pentru a pu
tea încasa sporul respectiv. Iată cum 
sporul de izolare te face să duci o 
viață „izolată" de echitatea socia
listă, de principiile unanim recunos
cute ale repartiției după muncă.

La acordarea indemnizațiilor de 
șantier, reglementările în vigoare mai 
prevăd că, acolo unde există posibili
tăți ca salariații să se întoarcă zilnic 
la domiciliul lor, să se asigure trans
portul lor gratuit și chiar să se stu
dieze ce este mai economicos : trans
portul gratuit sau plata indemniza-

țiilor. în orice caz, un drept exclude 
pe altul. în general, întreprin
derile invocă lipsa spatiilor de 
cazare și, totuși, nu insistă pentru 
recrutarea pe plan local a forței de 
muncă necesare. Altele pretind spații 
peste dimensionările prevăzute în or
ganizarea de șantier. La I.C.M. Pi
tești, în structura costurilor ce au 
depășit cu milioane de lei prevede
rile proiectelor de organizare, cheltu
ielile cu cazarea (baracamente) și 
transport dețin o însemnată pon
dere. Și aceasta, tot din cauza unei 
anomalii : același personal benefi
ciază uneori și de transport 
gratuit, și de indemnizații. Ase
menea neajunsuri persistă, în timp 
ce spatiile de locuit atribuite 
constructorilor nu sînt gospodă
rite judicios. în cazul a 5 unităti 
de construcții (I.C.M. Pitești, I.M.B. 
Pitești, I.I.B. Pitești, I.U.G.T. Pitești 
și Grupul 805 Pitești) s-au asigurat 
unor salariați spatii peste necesar, 
depăsindu-se norma locativă admisă 
cu 672 camere.

Toate aceste neajunsuri nu numai 
că întrețin fluctuația forței de muncă 
pe unele șantiere, dar generează și 
importante pierderi economiei națio
nale. De aceea. perfectionarea 

a 
se 
a-

De aceea.
in vigoare și 

de aplicare a lor 
cu stringentă. In 
unii specialiști sînt de 

sporurile si indemnizațiile

reglementărilor
modului 
impune 
cest sens, 
părere ca_______ „ ____________
să fie bine dimensionate și incluse 
în cîștig. Cadrele cu înaltă calificare 
să beneficieze de indemnizații de de
tașare în perioada cît muncesc pe 
șantier, dar și acestea să fie temei
nic justificate, acordate în mod ra
țional.

Ion NEAMȚU
directorul Sucursalei județene 
Argeș a Băncii de investiții
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construcția platformei 
schimbat profilul de 
la începerea lucrărilor
deficiențe, dublate de

fotograf, croitor, 
asemenea sala-

la „eforturile" 
____  _  _ __  .... că nu sînt local
nici, că nu au domiciliul stabil în 
Pitești, sau în localitățile învecinate. 
Controalele efectuate au arătat că 
la acordarea indemnizațiilor, în 
multe cazuri, nu se verifică exis
tenta în fapt a domiciliului. La șan
tierul I.C.I.M.B. Colibași, salariatul 
Tiberiu Ionescu — șef birou aprovi
zionare — deși locuia la părinți cu 
familia, avea buletin de identitate 
pentru altă localitate și, ca urmare, 
a prezentat un contract pentru a 
face dovadă că a închiriat spațiul

Uzina de vagoane din Turnu Severin : Un nou lot 
expediere

de vagoane gata de
Foto : Agerpres

(Urmare din pag. I) practică nu s-a adeve-
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Pe dealurile și colinele 
de la curbura Carpaților 
se întinde cea mai mare 
podgorie a țării, cu bine
cunoscutele centre vitico
le Odobești, Panciu, Co
tești. După ultimele date 
statistice, în județul Vran
cea, viile ocupă peste 
31 000 de hectare, ceea ce 
reprezintă circa 10 la sută 
din suprafața viticolă a 
țării. Datorită condițiilor 
naturale favorabile și a- 
grotehnicii aplicate se 
obțin producții mari de 
struguri, din care rezultă 
vinuri ușoare și bine echi
librate, mult apreciate de 
consumatori. Suprafețele 
mari eu viță de vie și 
recoltele bune ce se rea
lizează permit ca a- 
proximativ 20 la sută din 
fondul de stat la struguri 
să se asigure din podgo
riile județului Vrancea.

Ținîndu-se seama că, în 
agricultura județului, viti
cultura deține locul pre
cumpănitor, în ultimii ani 
au fost luate măsuri de 
refacere și extindere a 
plantațiilor. Ca urmare, 
din suprafața totală ocu
pată cu vii, cele tinere 
și în plină capacitate de 
producție ocupă peste 
16 750 hectare. Din aces
tea, plantațiile recent în
ființate, 
ani, se 
bine de 
Rezultă 
eforturi _ .
nia extinderii suprafețe
lor cu vii, ceea ce este, 
fără îndoială, un fapt po
zitiv. Nu același lucru se 
poate spune și despre în
treținerea plantațiilor. In 
unele cooperative agrico
le, producțiile medii rea
lizate la hectar sînt cu 
mult sub posibilități. Cau
zele care au determinat 
această situație au fost 
semnalate în articolul in
titulat : „Să fie restabili
tă și amplificată faima 
podgoriilor Vrancel !“, pu
blicat în ziarul „Scîn- 
teia", cu mai bine de 
8 luni în urmă. Se făcea 
constatarea că există nu
meroase deficiențe în fo
losirea fondului viticol, 
suprafețe mari de vii fiind 
în declin, în plantații 
există numeroase goluri, 
lucrările de întreținere 
nu se fac la timp, meca
nizarea lucrărilor în viti
cultură este rămasă în 
urmă, lipsește materialul 
săditor și altele.

tncă în luna iunie a 
anului trecut, Comitetul 
județean de partid Vran
cea. pe baza unor-^ample 
analize făcute pe teren, a 
adoptat, într-o plenară a 
sa, un plan de măsuri 
privind dezvoltarea agri
culturii județului. Un im
portant capitol din acest 
plan se referă și la ceea 
ce trebuie întreprins pen
tru dezvoltarea viticultu
rii, avînd ca obiective 
principale refacerea pa
trimoniului viticol, produ
cerea pe plan local a 
materialului săditor și a- 
plicarea măsurilor agro
tehnice care să ducă la 
sporirea producției de 
struguri. Acest plan a 
fost discutat în plenare 
ale comitetelor comunale 
de partid, pe baza căro
ra, prin consultarea cu 
cooperatorii și specialiștii, 
au fost întocmite, în fie
care cooperativă agricolă, 
planuri proprii de măsuri 
privind dezvoltarea viti
culturii și sporirea pro
ducției de struguri.

La întocmirea acestor 
planuri s-a pornit de la 
faptul că producțiile me
dii ce se obțin la hectar,

deși superioare celor din 
alte județe, nu reflectă 
potențialul de care dispu
ne viticultura județului 
Vrancea. Intr-adevăr, sînt 
unităti agricoli care rea
lizează, an de an, recol
te mari de struguri Ia 
hectar. Anul trecut, de 
exemplu, cu toate că mu
cegaiul a diminuat o bună 
parte din recoltă, coope
ratorii din Păunești au 
recoltat 13 500 kg stru
guri la hectar, cei din 
Tîmboiești de pe 660 de 
hectare, aflate pe rod, au 
obținut o producție me
die de 11 066 kg la hec
tar, iar la ferma nr 7 de 
la I.A.S. Cotești s-au re
coltat 12106 kg la hec
tar.

Producțiile de struguri 
sînt diminuate, în. pri
mul rînd, de existenta în

prlvită cu destulă răspun
dere.

însă cel mal mult in
fluențează asupra nivelu
lui producției lucrările de 
întreținere. Alături de u- 
nități agricole care reali
zează cîte 12 000—13 000 kg 
struguri la hectar sînt al
tele unde nivelul produc
ției nu atinge nici jumă
tate din această cantitate. 
La o analiză mai temei
nică a situației s-a putut 
constata că unele lucrări, 
cum sînt arătura de toam
nă, prașilele a treia și a 
patra, plivitul șl ciupitul, 
s-au efectuat, anul trecut, 
pe numai 40 la sută din 
suprafața ocupată cu vii. 
Stațiunea experimentală 
Odobeștl recomandă să_se 
facă cinci 
prașila a 
executată

prașile. 
treia a 

numai în
Or, 
fost
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Din nou despre necesitatea ca

FAIMA

la Hîngu-
Băiești, 

Mircești, 
fi folosite

adică pînă la 3 
întind pe mai 

5 300 de hectare, 
că au fost făcute 
însemnate pe li- PODGORIILOR

VRlNCENE

sa fie
restabilită
și amplificată

Să analizăm mai departe, în 
luna martie nu a fost realizat pla
nul la producția marfă. De ce 7 Ni 
s-a spus că datorită unor cauze o- 
biective. Fapt este că. de această 
dată, producția globală a fost lite
ralmente salvată de producția ne
terminată. Este simptomatic pen
tru abuzul săvîrșit faptul că. la 
secția mecanică-montaj a uzinei 
„Progresul", valoarea materialelor 
directe date în consum în decada a 
III-a a lunilor februarie si martie 
a fost cu 7—16 la sută mai mare 
decît în decada precedentă, iar la 
secția forjă — cu 47 Ia sută. Dacă a- 
ceste materiale au suferit sau nu 
vreo prelucrare este dificil de pre
cizat. pentru că evidenta uzinei nu 
permite o asemenea analiză.

Situația mijloacelor circulante și 
a imobilizărilor în stocuri ne în
tăresc. însă, convingerea că în ul
tima perioadă a trimestrului mano
pera aferentă prelucrării materii
lor prime si materialelor care au 
intrat masiv în secții. în ipoteza 
că au suferit cît de cît o prelu
crare, se află într-o disproporție vă
dită fată de valoarea lor. Să luăm, 
de pildă, lima februarie în care 
stocul producției neterminate se 
afla cu 538 000 lei sub normativ.

— Stocul este sub normativ — ne 
spunea tov. Gheorghe Crivăț, șeful 
serviciului financiar — nu pentru 
că normativul este prea larg, ci 
datorită faptului că la sfîrsitul lu
nii se grăbește finisarea producției 
neterminate în vederea realizării si 
depășirii planului la producția marfă. 
Aceasta are însă repercusiuni ne
gative asupra pregătirii 
pentru luna următoare.

Ne declarăm de acord 
parte cu cele relatate de 
viciului financiar si considerăm că 
explicațiile date nu epuizează enu
merarea cauzelor. în exemplul a- 
mintit. 
produse 
Dacă el 
mare parte, pe seama finisării grab
nice a unei părți din producția ne
terminată. înseamnă că subnorma- 
tivul la acest din urmă indicator 
trebuia să fie cu mult mai mare.

ceea ce în 
rit.

Cît privește problema dacă nor
mativul la producția neterminată a 
fost just stabilit, avem si aici u- 
nele rezerve. Direcția generală de 
resort 
scoată 
initial 
nei. O 
mativul respectiv este destul de a- 
proximativ o oferă varianta de plan 
financiar existentă în uzină, în 
ziua în care am întreprins inves
tigațiile : normativul la elementul 
în discuție era fundamentat pe niș
te calcule tehnice, nu se știe de 
cînd făcute, cu modificări neinteli-

însăsi a găsit cu cale să 
14 000 000 lei din normativul 
propus de conducerea uzi- 
dovadă a faptului că nor-

fabricației

numai în 
șeful ser-

stocul supranormativ de 
finite era de 26 775 000 lei. 
a fost format. în cea mai
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noasa, deservite de secțiile 20 șl 19 
ale I.M.A. Filiași, tractoarele și ma
șinile agricole lucrează cu un ran
dament scăzut.

La 6 mai, cooperativa agricolă din 
Aninoasa mai avea de însămîntat 57 
hectare cu porumb. „Acum nu se 
mai poate spune că nu avem teren 
bun de lucru, afirma președintele 
cooperativei, tov. Petre Majon. To
tuși, mecanizatorii din cadrul secției 
a 19-a de la I.M.A. Filiași irosesc 
multe ore potrivite pentru muncă". 
De altfel, în ziua de 6 mal, 
atît la secția a 19-a, cît și 
la a 20-a ale I.M.A. Filiași, mul
te tractoare porniseră foarte tîrziu la 
lucru. De asemenea, la cooperativa 
agricolă din Scoarța, trei. tractoare 
aparținînd I.M.A. Bibești stăteau 
nefolosite. Tot în raza de activitate 
a acestei secții de mecanizare, la 
cooperativa agricolă din satul Bobu, 
4 tractoare nu lucrau pentru că, așa 
cum ne-au relatat mecanizatorii, 
terminaseră uleiul și nimeni nu se 
îngrijise de aprovizionare. Ritmul 
nesatisfăcător în care se muncește la 
semănat se datorește și unor defec
țiuni organizatorice de care dau do
vadă consiliile de conducere din 
unele cooperative agricole. La coope
rativa agricolă din satul Budeni, pe 
tarlaua de la punctul numit „Fîntî- 
na lui Julea", tractoristul Ion Cre
tan însămînța singur porumb cu ma
șina SPC 6. Tractoristul ne-a spus 
că, în momentul cînd a plecat la 
tarla, i s-a promis că va sosi și un 
cooperator care să-l ajute. Văzînd 
că nu mai vine și pierde timpul, a 
început însămînțatul. „Acest caz nu 
este izolat — ne-a spus mecanicul 
secției I.M.A., Grigore Tebec. Și în 
alte zile mecanizatorii au fost ne
voit! să facă și treburile care cădeau 
în sarcina brigadierilor, a coope
ratorilor".

în județul GorJ. în vederea Impul
sionării lucrărilor s-a prevăzut re
distribuirea mașinilor $1 tractoarelor 
din cooperativele care au terminat 
însămîntatul, la cooperativele vecine 
unde lucrările sînt întîrziate. Măsu
ra este bună șl necesară. Numai că 
ea se face cu încetineală șl nu este 
suficient de bine organizată. Nu se 
urmărește ca tractoarele, care se 
deplasează dintr-un loc în altul, să 
fie introduse în brazdă imediat ce 
ajung în unitatea unde au fost re
partizate. în ziua de 6 mai, de pildă, 
în cooperativa agricolă din Dăneștl 
II sosiseră 7 tractoare de la I.M.A. 
Tîrgu-Jiu. întrucît nici conducerea 
I.M.A. și nici conducerea cooperati
vei din Dănești II (președinte Uie 
Bîzu) nu se îngrijiseră de reparti
zarea lor, nici unul din cele 8 trac
toare nu începuse lucrul.

Șl în județul Maramureș, în loe ca 
ritmul de lucru să se intensifice, a 
scăzut. în ultimele patru zile, dacă 
s-ar fi realizat cele 1 000 ha cît este 
viteza zilnică planificată, ar fi în
semnat ca lucrarea să se fi terminat 
pe aproape toate cele 14 000 hectare, 
în multe cooperative agricole, cum 
sînt cele din Satu-Lung, Ardusat șl 
Tămaia, mai sînt încă de însă
mîntat între 30—50 ha. La nici una 
din ele nu s-a reușit, în ultimele 
zile, să se realizeze ritmul de mun
că planificat la semănat.

— Media realizărilor noastre este 
de 20—22 ha însămânțate pe zi, față 
de 25 ha planificate — ne spune Va- 
leriu Buciuman, președintele coope
rativei din Satu-Lung. Ieri am făcut 
numai 18 hectare, pentru că s-a de-; 
fectat semănătoarea.

Acum cînd timpul este atît de în-| 
tîrziat, la cooperativa agricolă din 
Ardusat, din 12 tractoare lucrau nu
mai 7, două fiind plecate cu alte tre
buri, iar trei — defecte. Din aceasti 
cauză, în ziua de luni (5 mai) au fos 
însămînțate doar 24 ha, fată de 40 ha 
„După părerea mea — ne spune in 
ginera agronom Eugenia Cordier - 
unii mecanizatori nu vădesc răspun 
dere pentru buna întreținere și func 
ționare a tractoarelor. Noi am făcu 
cunoscut conducerii I.M.A. Satu 
Lung că unii mecanizatori, ca Gheoi 
ghe Sarea, Dumitru Ghita sau Ioai 
Stei, sînt indisciplinațl, pleacă 1 
cîmp cu întîrziere și se întorc cîn 
vor, că nu își întrețin cum trebui 
mașinile cu care lucrează. Dar pîn 
acum nu au apărut pe nicăieri semt 
că s-ar fi luat măsuri de îndreptare

Din cele relatate se desprinde < 
nici acum, cînd timpul este înainti 
și orice oră și zi de întîrziere îi 
seamnă pagubă de recoltă, unii coi 
ducători de unități agricole nu i 
ocupă cu suficientă răspundere < 
organizarea temeinică a muncii la s< 
mănat. Organele locale de partid 
de stat trebuie să ia măsuri opera! 
ve în vederea intensificării semăn 
tului, astfel ca această lucrare să 
încheie cît mai repede.

17 653 ha cît dețin coope
rativele agricole. i 

Acordînd atenția cuve
nită lucrărilor de sezon 
care se execută în vii, nu 
trebuie neglijate acțiunile 
de care depinde dezvolta
rea, în perspectivă, a vi
ticulturii județului. La 
indicația comitetului ju
dețean de partid, cerce
tătorii de la stațiunea ex
perimentală Odobeștl au 
studiat și prezentat mă
suri concrete de folosire 
a terenului în pantă și 
slab productiv din zona 
de deal a județului (Tă- 
năsoaia, Boghești, Corbi- 
ța, Homocea). în viitor, 
aici va lua ființă o pod
gorie nouă, pe o suprafa
ță de peste 1 000 de hec
tare. Se studiază și po
sibilitatea ca 190 hectare 
teren nisipos 
Iești, Maluri, 
Mărtinești și 
care nu pot
pentru alte culturi, să fie 
plantate cu viță de vie. 
De asemenea, nînă în 1975 
se vor defrișa 5 000 hec
tare ocupate cu vii bă- 
trîne, care dau producții 
scăzute și neeconomice.

Extinderea plantațiilor 
de vii și completarea go
lurilor în cele existente 
necesită o mare cantitate 
de material săditor viti
col. In prezent, numai o 
mică parte din vitele al
toite necesare județului 
sînt produse pe plan lo
cal. De aceea ele sînt 
aduse din alte județe. Pe 
baza măsurilor stabilite 
de comitetul județean de 
partid s-a hotărît ca, pînă 
în 1970, materialul sădi
tor necesar să fie produs 
de unitățile din județ. Se 
impune însă acordarea u- 
nui sprijin mai substan
tial 
din partea 
de 
cît și a cercetătorilor de 
la Stațiunea experimen
tală viticolă Odobeștl. A- 
nul trecut; la pepiniera 
intercooperatistă de la 
Doaga, cît și la coopera
tivele agricole Tănăsoaia 
și Slobozia-Bradului s-au 
înregistrat rezultate slabe 
la altoiul viței de vie, 
datorită deficientelor teh- 
nico-organizatorice și lip
sei de experiență.

In acest an sînt rezer
vate pentru pepiniera de 
vițe altoite 114,5 hectare. 
Ritmul altoitului este ne
corespunzător. Din cele
13,5 milioane vite care

„ ______ trebuiau altoite și puse
oferit de la forțat s-au realizat nu

mai 12 milioane. Trebuie 
continuat în așa fel încît 
să se poată obține canti
tatea planificată de fire 
de viță de vie.

Pentru această primă
vară, obiectivele de rea
lizat în viticultura Vran- 
cei au fost bine preciza
te : plantarea a 1 300 ha, 
completarea a 1,5 milioa
ne goluri și asigurarea a 
1,2 .milioane spalieri pen
tru susținere. Așa cum 
s-a arătat, sînt destul de 
întîrziate atît lucrările de 
înființare a noilor plan
tații, cît și cele de în
treținere la cele vechi. Se 
cere deci mai multă răs
pundere și operativitate 
în ce privește îndeplini
rea ttituror sarcinilor pri
vind dezvoltarea viticul
turii județului Vrancea, 
stabilite în conformitate 
cu indicațiile conducerii 
partidului. In acest fel va 
fi asigurată o producție 
tot mai mare de struguri 
si vin de calitate supe
rioară.

unităților agricole 
specialiștilor 

la direcția agricolă,

T. OANCEA

plantații a numeroase go
luri, determinate de piei- 
rea unui mare număr de 
butuci. Mai grav este 
faptul că există goluri nu 
numai în plantațiile . bă- 
trîne, ci și în cele tinere, 
fapt care constituie o do
vadă că lucrările de plan
tare și apoi cele de între
ținere nu au fost execu
tate cu suficientă răspun
dere. Golurile din viile 
aparținînd cooperativelor 
agricole însumează circa 
11 milioane vite, ceea ce 
reprezintă aproximativ 
300 hectare. Este, propriu- 
zis, o suprafață de teren 
scoasă din circuitul agri
col, de pe care nu se ob
ține nimic. Pornindu-se de 
ia această constatare. în 
planurile respective s-a 
prevăzut desfășurarea 
unor ample acțiuni pen
tru completarea goluri
lor din vii, acțiune care 
urmează să fie încheiată 
pînă Ia sfîrșitul anului 
1970. Trebuie arătat, însă, 
că ritmul lucrărilor este 
nesatisfăcător, că în une
le cooperative agricole se 
neglijează această lucrare. 
Cele 72 000 fire de vite, 
plantate pînă în prezent, 
constituie o dovadă că a- 
ceastă problemă nu este

cooperative agricole din 
cele 68 care cultivă Viță 
de vie. Din pricina negli
jării acestei lucrări, pro
ducția scade sub nivelul 
potențialului ’ cfcrlt di 
condițiile naturale ale 
podgoriei, apar goluri, 
viile îmbătrînesc prema
tur. Este adevărat, prin 
specificul lor, lucrările de 
întreținere în viticultură 
solicită numeroase brațe 
de muncă. Extinderea 
mecanizării lucrărilor la 
arat, prășit, aplicarea în
grășămintelor, stropitul, 
nu numai că ar înlocui 
munca manuală, dar ar 
duce și la realizarea unor 
însemnate economii. In 
prezent, pentru viticultura 
județului există peste 100 
de tractoare viticole, ur- 
mînd ca, în viitor, nu
mărul lor să sporească.

Dar chiar și aceste ma
șini nu sînt încă utilizate 
cu un randament ridicat. 
Acum în primăvară, cînd 
se pun bazele viitoarei 
producții de struguri. în 
multe cooperative agrico
le nu s-au executat lu
crările de întreținere a 
plantațiilor. Aratul în vii 
se făcuse pînă de curînd 
pe 8 300 hectare, față de

s-a ajuns, de pildă, ca producția 
globală dună date contabile să fie 
în luna martie cu 1,4 milioane mai 
mare decît cea raportată operativ 
statistic. Dar situația putea foarte 
bine să fie — si a si fost în une
le perioade — si inversă. Iar banca 
ia în considerare, pentru calculul 
fondului de salarii admisibil aferent 
lunii respective, procentul de reali
zare a producției globale stabilit 
statistic. Iată deci încă un punct 
slab al instrucțiunilor ce reglemen
tează problemele abordate în inves
tigațiile noastre.

Se spune, undeva, în instrucțiuni că 
pentru exprimarea producției neter
minate în preturi comparabile cu ale

valabile aprecierile făcute la „Pro
gresul". în legătură cu jocul stocu
rilor pe elemente. Este drept că. 
dat fiind sistemul informational me
canizat practicat de uzina „Vulcan", 
nu mai este posibilă cunoașterea zil
nică sau cel puțin decadală a con
sumurilor. a principalelor cheltuieli, 
a stadiului, la nivelul întreprinde
rii. al realizării producției globale. 
Abordînd această problemă. 
Constantin Pănescu, contabilul 
al uzinei

— Este 
rioadă a 
producție 
materiale, 
tru buna

tov. 
sef

ele 
hi- 
Ci- 
Co-

..Vulcan", ne-a spus : 
normal ca în ultima 
lunii să introducem 
un volum mai mare
Ele sînt necesare pen- 

pregătire a producției lu-

pe- 
în 
de

Producția neterminată

luat în considerare toate cheltuieli
le din fișele comenzilor neraporta
te ca produse finite, mal puțin re
buturile. Totul ar părea să fie în 
perfectă ordine. Am luat însă la 
întîmplare două comenzi cu ciclul 
de fabricație depășit. Una din 
se referă la două recipiente de 
droxid de sodiu cauciucate. 
ciul normal — 40 de zile,
manda a intrat în lucru la... 30 iu
nie 1968 și nu era terminată la 
sfîrșitul trimestrului I a. c. Deși 
în cursul lunii ianuarie nu a an
trenat nici un leu manoperă, ci 
numai un consum de materiale (7 !). 
comanda a fost cuprinsă în stocul 
final al producției neterminate cu 
totalul cheltuielilor înregistrate pînă 
în acel moment. Similar, două de- 
gazoare de bioxid de carbon, cu 
ciclul de fabricație normal de 30 
de zile. începute la 31 iulie 1968 
si neterminate, au mărit stocul pro
ducției neterminate la sfîrsitul lu
nilor decembrie si ianuarie 
travaloarea unor materiale, 
nu au fost prelucrate.

în timpul investigațiilor noastre 
nu am cercetat toate implicațiile 
generate de folosirea indicatorului 
producție neterminată, de viciile de 
fond pe care unele reglementări în 
vigoare le conțin în acest domeniu. 
Producția finită care intră efectiv 
în circuitul economiei naționale este 
cea care contează, nu producția glo
bală. mărită artificial prin vehicu
lări de semifabricate sau producție 
neterminată, 
oportun ca 
Planificării. 
Statistică si
resort să analizeze cu întreaga 
tentie tendința unor întreprinderi 
de a umfla, abuzînd de lipsurile 
metodologice, producția globală cu 
lucrări neterminate. Important este, 
totodată, să fie 
de îmbunătățire 
metodologiei de 
rului producție
circumscrie în indicațiile Conferin
ței Naționale a partidului cu pri
vire la perfectionarea sistemului ac
tual de indicatori ai planului de stat.

cu con- 
desi ele

gibile. Căutînd prin sondaj, am gă
sit de pildă că. în conformitate cu 
graficul desfășurător al consumului 
de timp pe fazele de prelucrare, 
pentru un concasor nr. 9 ciclul de 
fabricație este de 90 de zile, iar 
în planul financiar de 120 de zile.

La uzina „Vulcan" din București, 
o primă raportare a producției glo
bale se face după date operative. 
Iar instrucțiunile prevăd că datele 
preliminare privind stocul de pro
ducție neterminată se obțin prin 
centralizarea unor note interne ale 
secțiilor de producție, care arată în 
mod concret proveniența stocurilor. 
Uzina . ‘
bilitate 
acestui 
ziu. în 
fapt a 
vizorie. Si atunci, preliminările nu 
sînt decît... cifrele de plan. Cu 
singură excepție : 
și materialele consumate, 
se obțin în mod provizoriu subsu
mări ale bonurilor de materiale. Asa

„Vulcan". însă, are o conta- 
! mecanizată și. în virtutea 

fapt, nu poate ști decît tîr- 
luna următoare, situația de 
realizărilor, fie ea si pro-

o 
materiile prime 

la care

producțiel marfă se înmulțește prețul 
de cost al producției neterminate 
cu un coeficient anume. Acest co
eficient este un raport între va
loarea producției globale pe trei 
luni anterioare (12 luni, prin dero
gare. pentru „Vulcan"), calculată la 
prețul de vînzare. si valoarea ei 
calculată Ia prețul de cost, mai pu
țin pierderile 
constatat. însă, 
amendament nu 
can". Explicația 
similă si credem că ar trebui a- 
vută în vedere de forurile în drept.

— Pare paradoxal — ne spunea 
tov. ing. Radu Voinea, adjunctul 
șefului serviciului Plan — dar dacă 
am exclude rebuturile, am obține 
un coeficient mult mai mare, care 
ar determina o mărire nefirească a 
stocului de producție neterminată în 
preturi comparabile si. deci, si a 
producției globale.

Să presupunem, totuși, că la u- 
zina „Vulcan" calculul producției 
neterminate este perfect. Si aici sînt

din rebuturi, 
că acest din 
se respectă la 
ni s-a părut

Am 
urmă 
„Vul- 
vero-

nil viitoare, pentru ca încă de la 
început să se poată lucra din plin.

Să ne permită contabilul sef să 
nu fim de acord cu părerea d-sale. 
Si aceasta pentru simplul motiv că 
timpul curge uniform, iar împăr
țirea sa în ani, trimestre, luni, 
decade s-a făcut numai ca să ne 
putem înțelege... Din păcate. însă, 
unele 
ajuns 
tima 
nind.
întreprinderii. Din acest motiv, la 
„Vulcan". în primele două decade 
ale fiecărei luni din trimestrul I 
s-a fabricat numai 36,6 la sută din 
producția marfă. Implicit, producția 
neterminată a suferit convulsiuni a- 
normale. cu repercusiuni nu numai 
asupra continuității procesului pro
ductiv. dar si asupra veridicității 
unor date care se calculează 
tr-un moment 
rească.

Revenim la 
neterminate. în

conduceri de întreprinderi au 
să fetișizeze calendarul, ul- 

zi a fiecărei perioade deve- 
totodată. scadenta obligațiilor

AU ÎNCEPUT

în
de încordare nefi

calculul producției 
această uzină s-au

lată de ce considerăm 
Comitetul de Stat 
Direcția Centrală 
alte foruri centrale

PRASILA I
9

al 
de 
de 
a-

găsite modalitățile 
a conținutului si 
calcul a indicato- 
globală, care se

ARAD (corespondentul „Scînteî! 
— După terminarea însămînțărilor 
primăvară, lucrătorii de pe ogoar 
județului Arad au trecut la întrt 
nerea culturilor. Cooperatorii din 1 
dureni sînt pe terminate cu praț 
I Ia sfecla de zahăr, cultivată 
260 ha. In cooperativa Zimand, me 
brii brigăzii I conduse de C< 
stantin Motea au terminat prima p 
șilă. In cîteva zile se va term 
această lucrare pe întreaga supral 
de 505 ha cu sfeclă de la cooperat 
Zimand. Intens se lucrează și în c 
perativele agricole din Sîntana, Ol 
Pecica și altele.

i
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„EVOLUȚIA
Dialogul nostru cu părinți și pro

fesori, asupra semnificației și mo
dalităților concrete de desfășurare a 
unei chibzuite și rodnice orientări 
școlare și profesionale a elevilor 
școlii generale, aflați în situația de 
a-șî alege o meserie, un drum în 
viață, a pornit de la cîteva aspecte 
foarte concrete.

— La clasa a VIII-a A, la care 
sînt diriginte — ne spune prof. Ioan 
Cadar, de la Școala generală din co
muna Vințu de Jos, județul Alba — 
am cerut elevilor să-mi răspundă la 
întrebarea : ce veți face după absol
virea școlii generale 7 Aproape 80 
la sută din răspunsuri indicau ale
gerea școlii profesionale din Cugir, 
15 la sută a liceului de cultură ge
nerală, 3 la sută a liceului economic 
și 2 la sută a celui pedagogic. O a- 
naliză atentă a răspunsurilor indică 
însă că alegerea viitoarei profe
siuni nu s-a făcut în concordanță cu 
aptitudinile reale.

— Atunci cum vă explicat! opțiu
nea 7

— Elevii și părinții cunosc cel 
mai bine condițiile de pregătire o- 
ferite de Grupul școlar profesional 
din Cugir, precum și locurile de 
muncă pe care le vor avea după ab
solvirea acestei școli. Dacă ar fi 
avut posibilitatea să cunoască și 
condițiile oferite de alte tipuri șî 
forme de studiu, dacă ar fi putut lua 
contact, prin intermediul școlii, și cu 
alte întreprinderi sau profesii, sînt 
convins că opțiunea elevilor mei ar 
fi fost alta. Mai apropiată de cerin
țele societății, ale dezvoltării econo
miei și culturii socialiste, v co
respunzătoare aptitudinilor fiecă
ruia.

— Nu-Î mai puțin adevărat că si 
timpul afectat acestei îndrumări este 
extrem de redus — consideră și 
prof. Ioan Popa, de la Școala gene
rală nr. 1 din Blaj. în școala noastră, 
activitatea de orientare profesională 
se desfășoară îndeosebi în ultimul 
trimestru de școală al elevilor din 
clasa a VIII-a. Dar și atunci acțiu
nea se rezumă doar la consacrarea 
unor ore de dirigenție explicării 
frumuseții și utilității unor meserii 
sau la vizitarea unei întreprinderi 
oarecare. Ce eficientă poate avea o 
asemenea muncă abstractă, neconju
gată cu interesele economiei și cu 
preferințele elevilor ?

Abordăm același aspect al proble
mei la Inspectoratul școlar județean 
Constanța.

— Spre ce sectoare 
sînt îndrumați viitorii 
școlii generale 7

— Există o oarecare 
în ce privește orientarea școlară si 
profesională a elevilor de la sate și 
de la orașe — ne răspunde inspecto
rul Ion Ciobanu. Aceasta se vede și 
din faptul că, la ora actuală, aproa
pe toți elevii școlilor post-gene- 
rale din județ, care pregătesc cadre 
pentru meseriile de profil agricol, 
provin din mediul rural.

— Din păcate, nu prea știm ce să

le recomandăm tinerilor •— adaugă 
prof. Sever Baltag, inspector gene
ral. La nivelul județului nu se cu
noaște necesarul de forță de muncă 
în perspectiva viitorilor 3—4 ani, 
deoarece pînă acum nu s-a elaborat 
un studiu — pe sectoare și meserii 
— asupra necesarului de cadre 
calificate, pe temeiul căruia să 
se acționeze științific și în cu
noștință de cauză la orientarea pro
fesională a elevilor.

Și încă un exemplu. Dintr-o situa
ție statistică, întocmită de cadre 
didactice din comuna Ierbiceni, jude
țul Iași, rezultă că în ultimii ani a 
crescut ponderea absolvenților care 
se îndreaptă spre școli profesionale

nomene cu repercusiuni nefavora
bile asupra diferitelor sectoare ale 
vieții 
slaba 
cadre 
rapid 
culturii noastre socialiste, 
rile întreprinse 
vreme, în legătură cu .eficiența 
rientării școlare și profesionale a 
absolvenților școlilor de cultură ge
nerală care au intrat în învățămîn- 
tul liceal și profesional — ne rela
tează ing. Eugen Rîpă, din Iași, cer
cetător științific principal Ia Cen
trul de cercetare pedagogică și per
fecționare a personalului didactic 
din învățămîntul profesional și teh-

social-economice, concurînd la 
satisfacere a cerințelor de 
calificate reclamate de ritmul 
de dezvoltare al economiei și 

„Cercetă- 
de noi în ultima 

o-

ALEGEREA PROFESIEI - UN TRIUNGHI
CU LATURILE INSUFICIENT SUDATE

® acțiunea scolii,
9 9 7

® opțiunea elevului, 
® cerințele economiei

o Opera Română : Frumoasa din 
pădurea adormită — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Logodnicul 
din lună — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale” (sala Comedia) : Enigma 
Otillel — 19,30 ; (sala Studio) :
Cine ești tu 7 — 19,30.
O Teatrul do Comedie : Opinia 
publică — 20.
c Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Moartea Iul Danton — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Sfîntul Mitică Blajinu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : La ciorba de potroace
— 19,30 ; (sala Studio) : Fedra
— 20.
e Teatrul Mic : lona — 20.
© Teatrul Giulești : Cursa de 
șoareci — 19,30.
o Teatrul „Barbu Delavrancea* : 
Muștele — 20.
O Teatrul „Ion Creangă" : Egmont
— 18,30,
• Teatrul evreiesc de stat : Un și
rag de perle — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. 
glale" : Clocîrlla — 19,30.
© Teatrul „Țăndărică" (sala . .. 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17; (sala din 
Academiei) : A fugit un tren — 17. 
O Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase- (sala Savoy) : Tănase revue
— 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : Femei, femei, femei
— 19,30.
© Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor: Selec- 
țlunl ’68 — 20.
© Circul de stat : Selecțlunl de 
primăvară — 19,30.

telor — consideră tov. Ion Baclov, 
președintele C.A.P. din Chișcăreni 
județul Iași. N-ar fi lipsit de interes 
ca în cooperativele agricole de produc
ție, bineînțeles cu ajutorul foruri
lor de resort, să se analizeze posi
bilitatea creării unor posturi fixe de 
constructori, dulgheri, lemnari, fie
rari etc., retribuite cu salarii după 
normele In vigoare, încît absolvenții 
școlilor profesionale de specialitate 
să fie interesați să se întoarcă în sat 
după încheierea cursurilor. Pe 
de altă parte, aș propune ca, 
la început sub formă experimen
tală, să se organizeze în comune 
mari, așa cum este comuna noastră 
Șipote, școli de meserii care să pre
gătească meseriași pentru sate. Am 
în vedere atît unele meserii cunos
cute, tradiționale — construcții, croi
torie, tîmplărie etc. — cît și școli cu 
un profil determinat de cerin
țele noi ale satului socialist: mer
ceologi pentru C.A.P., vînzători 
sătești, brutari, electricieni ru
rali, precum și școli pentru pre
gătirea de cadre necesare acțiunilor 
economice intercooperatiste : meca
nici de instalații de irigații, mese
riași pentru combinate viticole, 
complexe avicole și zootehnice. în 
aceste școli durata de școlari
zare ar trebui să fie bineînțeles, 
relativ redusă, (1—2 ani)".

Desigur, pot exista și alte moda
lități de remediere a dificultăților 
semnalate. Este necesară însă o se
rioasă analiză a actualei rețele șco
lare profesionale, îndeosebi a coope
rației meșteșugărești, în vederea îm
bogățirii și diversificării profilurilor, 
a unei mai chibzuite repartizări teri
toriale, a îmbunătățirii pregătirii pro
fesionale â elevilor. Aceasta se im
pune concomitent cu o mai intensă 
popularizare a amintitelor scoli 
în rîndul absolvenților școlilor 
generale de la sate, al părinților a- 
cestora.

Interlocutorii noștri au propus ca 
personalul didactic din școlile gene
rale să fie mai bine informat asu
pra rețelei și nomenclatorului de 
meserii- din școlile și cursurile post- 
generale, asupra aptitudinilor nece
sare exercitării diferitelor meserii. 
Orientarea școlară trebuie privită ca 
un proces continuu și de durată, cu 
acțiuni bine gîndite, constituite în
tr-un sistem științific, care să an
treneze întregul corp profesoral. Ne- 
maivorbind de necesitatea rezolvă
rii cît mai operative a cerințelor în
temeiate ale cadrelor didactice ca 
forurile de specialitate să elaboreze 
profesiogramele meseriilor și specia
lităților, dicționarul profesiunilor, 
lucrări care să trateze probleme de 
educație profesională In diferite ti
puri de școli. Altfel, această impor
tantă acțiune socială se va afla me
reu în limita unei simple diagnoze, 
fără să reușească să realizeze și ce
rința unei selecții riguroase a absol
venților școlii generale, pe măsura 
cerințelor de cadre calificate ale eco
nomiei și culturii noastre, a aptitu
dinilor și preferințelor tinerilor.

Cara-

I

I
1

din

str.

I

I
I

*
i

«tataie șl statale — va fi în egală 
măsură receptivă la aspectele sem
nificative ale vieții sociale din acele 
timpuri. Puternica aderentă la u- 
man și social a acestei lirici va fi 
marcată de o serie de varietăți ale 
ei între care autorul distinge și ana
lizează, raportîndu-se de asemenea 
la texte de bază : elegia civică, poezia 
antirăzboinică și patriotică etc — 
tratînd apoi nuanțat temele lirice 
majore : iubirea, moartea, natura. 
Asistăm astfel la o continuă dezghio
care și multiplă înmugurire a acelui 
„gen poetic primordial" de la care 
s-a pornit, pentru ca, pe măsură ce 
ne apropiem în timp de manifestă
rile lirice la popoarele moderne șl 
chiar ulterior, să observăm o tot mai 
accentuată diversificare a lirismu
lui individual, o adevărată desple
tire și înfrunzire a anumitor teme șî 
motive ce anunță și consolidează va
rietăți și specii lirice inedite, sau le 
continuă și dezvoltă pe cele ante
rioare. Finețea intuițiilor, acuitatea 
analizei conferă aici densitate co
mentariului critic, autorul stăruind 
cu precădere asupra unor texte re
prezentative, extrăgîndu-le semnifi
cațiile și subordonîndu-le permanent 
unei viziuni sistematic ordonatoare 

și unitare asupra 
fenomenului poe
tic. Nu întotdeau
na însă comenta
riul critic își păs
trează 
forța i 
întîlnim 
locuri și ui ie 
pasaje mai îire- 

autorul, supralici-

Prin soliditatea osaturii, vizibilă 
în rigoarea articulațiilor ce o alcă
tuiesc, dar mai ales prin amploa
rea cercetării întreprinsă cu finețe 
analitică și spirit de sinteză asupra 
evoluției și formelor genului liric, 
cartea aceasta — distinsă cu unul 
din premiile Uniunii Scriitorilor pe 
anul 1968 — se înfățișează ca rezul
tat al unei îndelungi elaborări și 
reflectări asupra fenomenului poetic. 
Ea se constituie astfel ca expresia 
finală a unor mai vechi și statornice 
preocupări, cîtuși de puțin subsidia
re în activitatea autorului, pe care 
acum, prin litera tiparului, vine a 
le fructifica și hotărnici. O asemenea 
cercetare solicită de la bun început 
din partea celui decis a o făptui, nu 
numai scrupul științific și discer- 
nămînt, simț al valorii și erudiție 
ci, în mod nu mai puțin esențial, 
aptitudinea de a vibra cu intensitate 
în fața celor mai decantate sonuri 
lirice produse de-a lungul secolelor. 
Edgar Papu probează aceste cali
tăți și în cuprinsul prezentului vo
lum.

Așa cum autorul însuși precizează, 
încercînd a clarifica de la început 
criteriul de orientare și conceptele 
de bază ale lucrării, termenul de 
formă comportă 
aici „înțelesul de 
structură sau de 
întreg, adică de 
ansamblul alcătuit 
din părți irepeta- 
bile", scopul cer
cetării fiind toc
mai acela de a 
examina într-o 
desfășurare istorică iar nu cronologi
că „seria diferitelor tipuri de ansam
bluri sau de structuri artistice, în e- 
voluția lor aplicată la poezia lirică". 
Cele patru mari secțiuni în jurul că
rora se organizează materia lucrării 
semnifică tot atîtea etape fundamen
tale ale unui proces evolutiv, bine 
determinat istoricește, ce-și află în
depărtatele origini încă în zorii u- 
manității, în acel lirism mai întîi 
plural, colectiv pe care îl atestă ve
chile cîntece de muncă, magice, răz
boinice, de prietenie ori, spre o fază 
mai tîrzie a orînduirii tribale cînd 
se face treptat trecerea către liris
mul individual, acele imnuri către 
puterile naturii. Tot acest proces 
complex de-a lungul căruia fenome
nul poetic s-a îmbogățit și diversi
ficat, s-a perfecționat necontenit, în- 
noindu-și mijloacele, rafinîndu-și și 
cizelîndu-și expresia e sesizat, ex
plicat ca atare, în cuprinsul lucrării, 
în funcție de multitudinea factorilor 
externi — sociali, istorici, ideologici 
— care l-au influențat permanent 
și-I determină. Revelînd fireasca și 
permanenta sa continuitate, dialec
tica succesiune a diferitelor sale mo
mente și faze evolutive, autorul nu 
face abstracție de cadrul social și 
istoric diferențiat al epocilor, deslu
șind o adîncă cauzalitate, multipla 
determinări și conexiuni în pregăti
rea și mai apoi afirmarea unor ten
dințe și curente, în ivirea unor di
recții și orientări ce au jucat un rol 
important în îmbogățirea lirismului 
universal.

Apariția diferitelor motive și spe
cii lirice se prezintă astfel nu doar 
ca rezultat al unor eforturi creatoare 
individuale, nu ca produs a um ■ 
inexplicabile și miraculoase alchimii, 
ci ca expresie a acelei permanente 
deveniri și înnoiri a fenomenului 
poetic ce nu poate ființa în afara 
mediului social, a epocii și umani
tății a cărei gîndire și sensibilitate 
e menită a le exprima. O dată ce 
unele din funcțiile artei poetice sînt 
preluate de epică șl dramaturgie, li
rismului individual dintr-o primă 
fază (ce s-ar prelungi pînă la apa
riția poeziei la popoarele moderne) 
îi vor fi caracteristice cele dintîi 
semne ale unei poezii cu caracter 
gnomic, putîndu-se desluși la dife
rite popoare o lirică a reflecției, di
versă ca tonalitate, semnificativă nu 
numai prin valoarea ei artistică in
trinsecă ci și prin acea concepție 
despre lume și viață ce o exprimă 
și pe care autorul lucrării se stră
duiește tocmai a o lumina cu discer- 
nămînt, prin analiza unor texte de
finitorii în acest sens.

Orientată inițial asupra unor pro
bleme esențiale ale existenței, lirica 
Individuală — ale cărei momente de 
apariție și dezvoltare autorul le sta
bilește în cadrul orînduirilor pre-
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și licee de specialitate. „Se observă 
însă — remarcă prof. Mișu Fărcă- 
șanu, directorul școlii — că cei mai 
multi dintre aceștia merg doar la 
anume școli din orașul Iași sau din 
cuprinsul județului nostru. ~ 
bă afluență 
spre școlile 
strucții, cele 
teșugărești,

- muncitori calificați pentru diferite
le sectoare ale deservirii populației, 
de la sate mai ales — tîmplarl, croi
tori, cizmari etc. Și aceasta nu în- 
timplător. De ani și ani de zile a- 
ceste școli nu sînt popularizate 
elevii noștri le subapreciază".

Din discuții am reținut însă 
cîteva observații cu caracter 
general, care se cuvine să stea mai 
direct în atenția forurilor de învă- 
țămînt, a pedagogilor, a instituțiilor 
de resort. Dacă pentru orientarea 
profesională a elevilor liceului s-au 
mai luat unele măsuri care să asi
gure un caracter cit de cît științific 
acestei activități (încadrarea în școli 
a unor consilieri psiho-pedagogi, n 
varietate mai mare a acțiunilor de-a 
lungul întregului ciclu liceal, expe
rimentarea unor metode și fișe de 
cunoaștere și caracterizare psiho- 
pedagogică a elevilor etc.), în școala 
generală această importantă 
tate, cu profunde implicații 
are încă un caracter empiric, 
provizație. Iar, de multe ori, 
improvizație provoacă situații și fe-

MIHU DRAGOMIR
poet

nic — relevă faptul că, în multe ca
zuri, la baza alegerii tipului de 
școală, a meseriei sau specialității 
stau, în primul rînd, concurența re
lativ mai redusă la concursul de ad
mitere într-o școală sau alta. 
Din sondajele făcute rezultă că unii 
elevi n-au nici un fel de aptitudini 
pentru exercitarea meseriei alese. în 
plus, carențele actuale ale educației 
profesionale, primită de elevi în 
timpul școlarizării, lipsa de preocupa
re fată de noii muncitori a unor în
treprinderi și instituții beneficiare de 
cadre calificate prin învățămîntul 
profesional și tehnic determină ca, 
la unele meserii (mecanici agricoli, 
zidari, mozaicari etc.) să se mani
feste tendințe de schimbare a pro
fesiei imediat după absolvirea școlii. 
De unde rezultă că este nevoie să se 
treacă mai operativ la realizarea 
practică a unui sistem unitar, pe 
plan național, de orientare școlară si 
profesională, pe baza unui plan unic 
de cercetare și de asistență psiho- 
pedagogică specializată".

Există și un alt aspect al proble
mei. Din cauză că nu sînt cuprinse 
în nici o formă de școlaritate, nici 
chiar în cursuri de calificare de mai 
scurtă durată, o serie de meserii 
tradiționale la sate, cum ar fl cele 
de cojocar, dogar, cizmar, dulgher etc., 
sînt pe cale de dispariție o dată cu 
reprezentanții lor mai vîrstnici, cu 
toate că cerințele populației sătești 
sînt mari în aceste direcții, 
că ar trebui să se 
me de stimulare a 
doresc să îmbrățișeze 
serii specifice pentru
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„Un impresionant șî inepui
zabil Excelsior" — așa definea 
academicianul-poet Panaitescu 
Perpessicius poezia lui Mihu 
Dragomir în prefața unei cărți 
menite să cuprindă „cele mai 
frumoase poezii" ale mai tînăru- 
lui său confrate întru stih și 
întru lauda legendarei lor 
Brăile.

încerc acum, la ani 50 de la 
nașterea lui Mihu Dragomir. si 
cinci de la abrupta lui stingere, 
să-1 evoc prin propriile-i stihuri , 
pe cel legat mai fierbinte decît 
noi toți de acea „febră a plum
bului", care e patima gazetă
rească...

Poezia de început a lui Mihu 
Dragomir, impregnată cu seve 
vegetale și cu uleiuri netezind 
doage de corabie, cu senzuale 
investigații în mitologia bălți
lor, poezie, în ciuda înclinări
lor descriptiviste. de o mare fru
musețe bărbătească, a ezitări
lor lirice, cuprindea în ea 
trăsăturile care aveau s-o de
finească mai tîrziu cu apă
sată stăruință ca pe o poezie 
a deciziilor majore, a ancorării 
în real. De pe „cheiurile" sufle
tului său porneau la drum nave 
exotice năzuind să ajungă în 
porturi ale Speranței șl versu
rile tînărului poet au fost o- 
glinda opțiunii ulterioare a celui 
ce Ie-a imaginat, la ideile co
muniștilor. în ele a găsit matca 
firească a luxuriantelor sale 
poeme, ele i-au hrănit încre
derea șl l-au ferit de tentațiile 
jocului teribilist cu cuvintele. 
Atras — curînd avea să fie ro
bit — de lumea ideilor, Mihu 
Dragomir și-a revizuit substan
țial viziunile despre poezie, cen- 
zurîndu-se excesiv și încredin
țat că timpul sever pe care-1 
trăia nu îngăduia iluminarea 
priveliștilor lăuntrice, și-a în
cordat arcul fanteziei încercînd 
să reconstituie tablouri genetice, 
fabulos-panteiste („Oda fulge
relor") ori să nareze momente 
revoluționare („Tudor din Vla- 
dimiri"). Era perioada (pe care 
numai obtuzitatea ori elemen
tara rea-credință o poate ig
nora în bloc) In care o nouă 
generație de poeți, înaripată de 
idealurile Revoluției năzuia 
să-și croiască drum sfîșiind 
inerții și conveniențe către un 
visat tărîm al dreptății sociale 
și al totalei eliberări a omului. 
E drept, efemerii candidați la 
nemurire au dispărut dar Mihu 
Dragomir (alături de alții) a 
rămas. Omul care a murit la 
datorie (într-un oraș de provin
cie unde se dusese să alcătu
iască un mare spectacol de 
poezie și muzică) a fost un ade
vărat soldat al literelor. Cu 
bucurii și, bineînțeles, cu în- 
frîngerl. Se socotea prea tînăr 
Mihu Dragomir pentru a se pu
tea gîndi la „ediții definitive" 
ori „revăzute". Dar era profund

modest și nu stăpînea „darul" 
de a face gălăgie în jurul nume
lui său.

Puțini știu ce extraordinară 
pregătire avea poetul, cu cîtă 
strălucire „convorbea" despre 
scris și scriitori. înainte de a 
muri terminase de tradus — 
impecabil, zic unii — „Poe
mele" lui Edgar Poe și — prin
tre primii la noi — dădea so
lid temei literar incipientei, pe 
atunci, literaturi științifico-fan- 
tastice.

Poezia 
cel mai 
încercat 
tului diurn, reînviind cu sine 
ceva din patima superbă a bar
zilor medievali care însoțeau 
armatele purtînd într-o mînă 
înflăcărate „manuscripte" și în 
cealaltă arma. Acum cînd ne 
pregătim să sărbătorim jubilia
rul an 25 de la Eliberare, să 
nu uităm că Mihu Dragomir 
a cîntat insurecția armată dînd 
nimb istoric unor momente vi
tale ale istoriei contemporane 
românești. Iată, desprinse din 
ciclul „întoarcerea armelor" 
versuri ale poeziei „Cîmpiile":

Fiece val e săpat cu pieptul / 
Fiece 
Praful 
ceana 
prășit 
a fost 
tea a catifelat toate pietrele / 
Părul a măturat toate țarinile / 
Mîinile au grăpat. / Genunchii 
au făcut cuiburi. / Fiece un
ghie a scurmat la o rădăcină. / 
Fetelor, iubitelor, / eu știu de 
ce pe cîmp e-atîta lumină..." Îșî 
găsesc, astfel, în versurile poe
tului o vie întruchipare lirică 
imaginea pămîntului nostru și 
a oamenilor săi, sentimentele de 
profundă vibrație izvorîte din 
participarea ardentă la eveni
mentele sociale care au definit 
anii revoluționari ai țării.

Să-1 evocăm pe Mihu Drago
mir cu certitudinea că ni-1 apro
piem pe romanticul poet al ten- < 
sionatei epoci pe care-o trăim, 
că iubim în el luptătorul, omul 
care a avut ceva de spus în 
poezia românească și glasul lui, 
întrerupt de moarte prematur, 
e viu în memoria literelor aces
tei poezii căreia i s-a jertfit, 
generos. Să-1 evocăm cu versu
rile lui:

„Mi-e poezia ghemultă-n 
brațe / și-i mingii umerii goi, / 
ninge zăpadă albastră de stele / 
peste amîndoi. / Saleîmii noștri, 
iubită, / înfloresc acasă a doua 
oară, / furînd din aurul roșu 
al toamnei / o tresărire tîrzie 
de primăvară. / Aici anotimpu
rile / sînt doar : noapte și zi / 
munte și undele mării, / azi, 
șt ce va mai fi..."

mușuroi cu bărbia. / 
a fost curățat cu sprîn- 
și geana / Tîmplele au 
toată cîmpia / Sudoarea 
ștearsă cu iarba / Frun-

Gheorghe TOMOZEI

10,00 — Limba germană. Lecția 
54 (reluare). 10,30 — Pentru elevi. 
Consultații Ia chimie (clasa a 
Xll-a). Temă de sinteză : Func
țiuni hldroxilate. Prezintă : pro
fesor Marleta Sava. 11,00 — Ce-ați 
dori să revedețl 7 Film artistic : 
„Unde este al treilea tablou”, pro
ducție a studiourilor poloneze. 
Regla : Ryszard Ber. 12,20 — In- 

— Telex T V. 17,35 — Lumea co- 
x ------- fără de moarte" de Vladimir Colin.

Povestește artistul poporului Ștefan Clubotărașu. 17,50 — Limba rusă. 
Lecția 55. 18,15 — Studioul pionierilor. Selecțlunl din spectacolele fazei 
republicane a Festivalului cultural-artistic al pionierilor șl școlarilor. Re
dactor Mia lonescu. 18,45 — înflorești pămînt al bucuriei. Muzică corală 
românească în interpretarea corului Radioteleviziunil. Dirijor : Aurel Gri- 
goraș. 19,00 — Telejurnalul de seară. 10,30 — Transfocator : „Parcurs ilegal" 
— Emisiune de Ilie Nedelcu. 20,00 — Seară de teatru : „Vlaicu Vodă" de 
Alexandru Davila. Regla : Petre Sava Băleanu. Distribuția ; Ion Mari
nescu, Silviu Stănculescu, Olga Tudorache, Ioana Manolescu, Mihaela 
Murgu, Traian Stănescu, George Paul Avram, Matei Alexandru, Mircea 
Albulescu, Al. Demetriad, P. Panduru, Ion Cosma, C. Drăgănescu, Gr. Bă- 
lănescu, N. Motoc, Mircea Cruceanu, Luchian Botez, 21,40 — Avanpre
miera. 21,55 — Publicitate. 22,00 — Melodii, melodii... Muzică ușoară ro
mânească, interpretată de tineri soliști. 22,30 — Antologie lirică. 22,45 — 
Telejurnalul de noapte. 23,00 — închiderea emisiunii.

chiderea emisiunii de dimineață. 17,30 
pillor : „Tinerețe fără bătrînețe șl viață

Programul II

20,00 — Telex T V. 20,05 —- Concert simfonic. Orchestra simfonică a 
Radiotelevizlunii. In program : „Rapsodia a Il-a" de G. Enescu, dirijor 
Iosif Conta. Trei mișcări simfonice — „Imagini bucureștene" de Pascal 
Bentoiu, dirijor Mihai Brediceanu. 20,35 — Seară de balet „Armonii con
temporane". Dansează : Ileana Iliescu, Cristina Hamei, Ion Tugearu, Ma
rinei Ștefănescu, Adrian Gheorghiu șl un grup de balerini. Versuri reci
tate de Elena Sereda șl Gh. Oancea. 21,05 — Publicitate. 21,10 — Tele- 
enciclopedia (reluare). în cuprins : Yasunari Kawabata. Premiul Nobel 
1968 pentru literatură. Prezintă Mihnea Gheorghiu © Eclipsă © Marea (XIX) 
Prezintă : Ing. Mihai Lefterescn. 22,10 — închiderea emisiunii.

0 A trăi pentru a trăi : PATRIA
— 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30,
FESTIVAL — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15;
20.15, la grădină — 19,30.
© Paradisul îndrăgostlțllor : RE
PUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30, 
STADIONUL DINAMO — 19,30.
© Crăciun cu Ellsabeta : — gală
— REPUBLICA — 20,30.
© In umbra coltului : SALA PA
LATULUI — 17,15 (seria de bilete
— 2872) ; 20,15 (seria..............
2875), LUCEAFĂRUL
13.15 ; 16 ; 18,30 ; 21,
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; ;
21, FAVORIT — 10 ;
18 ; 20,30, GRĂDINA
19.30.
0 Apele primăverii :
— 8,45 ; 11 ; 13,30.
© Cerul începe la etajul trei : 
VICTORIA — 16 ; 18,30 ; 20,45, RA
HOVA — 15,30 ; 18.
O Eclipsa : CENTRAL — 9,30 ;
12.15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
0 Rio Bravo : LUMINA — 9,15—
17.30 în continuare ; 20,15, COS
MOS — 15,30 ; 19.
0 Ceasul căpitanului Enrlko : 
DOINA — 11,30 ; 13 ; 14,30.
0 Bună ziua, contesă : DOINA — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
© Pipele : UNION — 15,30 :
20.30.
0 Cocoțatul : CINEMATECA
10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
© Bomboane muzicale :
Merae ; Dacă o Iubești : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
© Pe urmele șoimului : FERO
VIAR — 9—13,30 în continuare ;
16 ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20.
0 Adio, Gringo : GRIVIȚA — 9 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, AU 
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15
20.30. la grădină — 19,30, ARTA — 
8,30—16,30 în continuare. Ia gră
dină — 19,30.
O Era noapte la Roma : ARTA —
18.15.

Feldmareșala : ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — 15,15 ;

17.45 ; 20.
© Pădurea spînzurațllor : VOLGA
— 18,15.
0 Pașa : UNIREA — 15,30, Ia gră
dină — 20.
0 Țarcul : UNIREA — 18.
0 La Est de Eden : LIRA — 15,30; 
18 ; 20,15, la grădină — 19,30, GRA
DINA RAHOVA — 20.
© Pianele mecanice : DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 18 ; 20, PACEA 
16 ; 18 ; 20.
0 Samuraiul : FERENTARI
15.30 ; 18 ; 20,15.
© Riscurile meseriei : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18, POPULAR —
15.30 ; 18.
0 Vîrstele omului : POPULAR —
20.30.
0 Vară capricioasă s COTROCENI
— 20,30.
© Expresul colonelului von Ryant 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Comedianții : MELODIA —
10.30 ; 14 ; 17 ; 20, GLORIA — 9 ;
12.30 ; 16 ; 19,30.
e Noaptea e făcută pentru... a 
visa : FLOREASCA — 9 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© tată de familie s MIORIȚA —
9.30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.
0 Noaptea : MOȘILOR — 15,30 ; 
18 ; 20,30, Ia grădină — 19,30.

de bilete — 
— 8,45 ; 11 ; 
BUCUREȘTI 
16,30 ; 18,45 ; 
; 13 ; 15,30 ; 

. DOINA —

VICTORIA

nante în care 
tînd anumite texte, dă o ponde
re prea mare analizei, insistînd 
și asupra unor aspecte și detalii se
cundare. Uneori zăbovește excesiv 
în fața unei metafore izolate, unei 
asocieri de termeni luîndu-le parcă 
drept realități poetice imuabile, ui- 
tînd că, totuși, într-alte versiuni, a- 
cestea, în mod firesc, ar putea com
porta ipostaze diferite.

Examinînd evoluția liricii la po
poarele moderne, Edgar Papu dis
tinge două etape : pînă Ia sfîrșitul 
Renașterii, cînd cele mai importante 
contribuții ale acestui moment co- 
vîrșitor de fecund în istoria culturii 
vor fi valorificate pe plan liric, și 
după aceea cînd, ca început al mo
dernității în poezie, se consideră ivi
rea celor dintîi semne de preroman- 
tism și romantism. Este subliniat aici 
aportul important al spiritului popu
lar, ce va exercita o tot mai accenr 
tuată influentă asupra fenomenali 
poetic aducînd un suflu împrospâ- 
tător, acționînd „ca un agent trans- 
gresor, deșteptînd cadre depășite, 
extinzînd funcțiuni la origine izo- 

. late sau limitate și contribuind, prin 
aceasta, la deschiderea orizontului 
larg al lumii moderne, care va apela 
și mai tîrziu la el în momentele 
cînd se va dirija să frîngă orice ti
pare strîmte, vetuste sau artificioase". 
Tot în perspectiva climatului epocii, 
a modificărilor survenite în conștiin
ța și sensibilitatea umană sînt ana
lizate o serie de motive și orientări 
poetice, îndeosebi, din epoca roman
tică, ce vor contribui de asemenea 
la îmbogățirea resurselor perceptive 
și asociative ale lirismului, la adîn- 
cirea sa prin revelarea unor noi zone 
sufletești. In finalul lucrării sînt 
menționate, — din păcate destul de 
fugitiv, dar, totuși, explicabil dacă se 
are în vedere menținerea unor pro
porții judicioase în tratarea echili
brată a diferitelor etape din dezvol
tarea lirismului — o serie de struc
turi semnificative pentru poezia 
veacului nostru, evidențiindu-se cu 
acest prilej și aportul unor mari 
creatori români ca Arghezi și Ion 
Barbu. Această ultimă parte a lucră
rii nu reușește, totuși, să suscite ace
lași interes. Ea pare mai frag
mentată, iar , forța comentariu
lui analitic scade în intensitate, 
intuițiile critice și judecățile de 
valoare personale devenind aici 
tot mai sporadice. Privită în 
totalitate, lucrarea se impune însă, 
fără îndoială, prin seriozitatea și fi
nețea cercetării — aplicată unui do
meniu de o vastitate și inepuizabilă 
fertilitate — ca și prin suplețe ana
litică și erudiție, putînd fi conside
rată de pe acum ca un instrument 
indispensabil viitoarelor investigații 
asupra fenomenului poetic.

dintre cele mai de presti
giu spectacole ale Teatru
lui Național. De la acești 
doi animatori iluștri a ră
mas tradiția ca la matinee 
să se ofere publicului ca
podopere din dramaturgia 
națională și universală. 
George Mihail-Zamfirescu 
și Victor Ion Popa lansau 
formula teatrului care să 
iasă în întîmpinarea publi
cului 
nașe, 
rești 
mula 
noastre și-a dovedit viabi
litatea.

în anii de după 1948, o 
dată cu etatizarea teatre
lor, un suflu nou, de o 
prospețime și o intensitate 
necunoscute înainte, a pă
truns în teatru. Publicul a 
luat pur și simplu cu asalt 
sălile de spectacol din Ca
pitală și din provincie, ma- 
nifestînd un atașament 
profund șl sincer față de 
autorii dramatici, față de 
actori. O bună parte din 
acest public, care acum 
20—25 de ani se întîlnea, 
poate, pentru prima dată 
cu vraja unui spectacol, a 
evoluat atît de mult, și-a 
cultivat și și-a diversificat 
în asemenea măsură gustul, 
încît mijloacele de a-1 păs
tra credincios, utilizate a- 
tunci, nu mai dau rezul
tate astăzi. Este deci ne
voie de o acțiune serioasă, 
conștientă, nelăsată pe sea
ma întîmplării, gîndită de 
către specialiști din teatru,

din cartierele mărgi- 
din zonele 
ale orașelor și for- 
lor

muncito-
abia în zilele

dîn sociologie, de către in
telectuali care activează în 
domeniul culturii de masă, 
acțiune care să-și propună 
două scopuri : primul — 
păstrarea publicului adult, 
format, introdus deja în 
circuitul vieții teatrale, al 
doilea — educarea genera
țiilor tinere în spiritul dra
gostei și al interesului pen
tru teatru.

Este un lucru știut: pu
blicul nu se^ naște, ci se 
formează.
acest adevăr, 
noastre ar putea să între
prindă mult mai mult pen
tru formarea contingente
lor noi de spectatori, asi- 
gurîndu-și astfel un public 
continuu, fluent, o perma
nentă primenire a genera
țiilor care să frecventeze 
teatrul cu maximum de 
interes.

Prin însuși specificul 
său, spectacolul viu, care 
se desfășoară în fața pri
vitorului, îi produce aces
tuia emoții directe mult 
mai puternice decît cele 
declanșate de vizionarea 
unui spectacol televizat 
sau de proiecția unui film. 
Aceasta înseamnă că toți 
cel dornici să trăiască ne
mijlocit emoția artistică 
vor veni totdeauna Ia tea
tru. în căutarea unor spec

Pornițid de la 
teatrele

tacole bune, interesante, 
valoroase, sincere, instruc
tive. Rămîne numai 
teatrele să găsească 
mai eficiente căi prin 
care să-și apropie această 
zestre de spectatori, să-i 

1 cîștige, să-i convingă și să 
1 facă din ei mesageri care 
să aducă la teatru și pe cei 
mai comozi sau mal puțin 
cuceriți de această artă.

S-a practicat în anii 
noștri o varietate de mo
dalități de propagare a in
teresului pentru teatru: 
reprezentații urmate de 
discuții, cicluri de confe
rințe însoțite de fragmente 
ilustrative (expunerile lui 
Ion Marin Sadoveanu, de 
pildă, s-au bucurat de o 
largă audientă), spectacole 
experimentale precedate 
de expuneri explicative.

De citva timp încoace 
însă, se pare că fantezia 
si energia animatorilor, a 
oamenilor noștri de teatru 
în această direcție au slă
bit, au ajuns la un punct 
mort. Ca unul care obser
vă starea de oarecare apa
tie îmi îngădui să spun 
cîteva

Din 
t« ce 
lunar 
alte orașe ale tării, 
care ar avea loc la Tea-

păreri.
noianul de conferin- 
se țin săptămînal și 
în București și în 

una.

trul Național sau 
teatru, ar putea deveni un 
eveniment cultural central 
al săptămînii sau al lunii 
respective, dar cu cîteva 
condiții: conferențiarul să 
fie cineva, să fie un ora
tor, să aibă ce spune pu
blicului. să nu improvize
ze banalități, să fie inteli
gent, instruit, să capteze 
sala ; conferința să fie 
bine anunțată, populariza
tă cu un anume fast; spec
tacolul care ar urma-o să 
nu fie însăilat din mofturi 
și din recitări searbede 
spuse de dubluri și de tri- 
pluri (dacă Îmi este îngă
duit acest cuvînt), ci să fie 
cel mai bun spectacol al 
teatrului; în concluzie, în
treaga acțiune să fie la ni
vel de Teatru Național, sau 
de teatru profesionist bine 
reputat.

Spectacolele de poezie 
întocmite cu finețe inte
lectuală, care să reuneas
că actori dintre cel mai 
distinși, așa cum se reali
zează de cîtva timp la ex
celentul studio de poezie 
al Radioteleviziunil, con
stituie un gen de manifes
tări cu adinei reverbera
ții In conștiința celor care 
le urmăresc, un mod de a 
stabili contacte nemijlocite

între public și teatrul 
poezie.

Matineul literar, înde
lung verificată formă de 
cîștigare a publicului pen
tru cauza teatrului, mi se 
pare că nu este perimat și 
că ar putea fi reînviat cu 
strălucirea de odinioară.

în timpul directoratului 
său la Teatrul Național 
din Craiova, Emil Gîrleanu 
organiza șezători literare 
la care invita — și veneau 
— tinerii scriitori Liviu 
Rebreanu, Mihail Sorbul, 
Ion Minulescu. Cincinat 
Pavelescu. Asemenea eve
nimente culturale lărgeau 
considerabil cercul de 
prieteni statornici ai tea
trului.

Am impresia că teatrel® 
noastre nu fructifică atît 
cît ar trebui și cum ar 
trebui o bună și veche ex
periență : întîlnirile cu cei 
care plămădesc spectacole, 
cu cei care întrupează eroi 
pe scenă. Farmecul acto
rului este o realitate vie. 
într-o cronică teatrală pu
blicată în „Viața româneas
că" în 1912 Tudor Arghezi 
spunea că publicul „se in
teresează de viața actoru
lui, caută să-1 vadă pe sce
nă, acasă, la berărie, 
îi cere biografia șl-i 
cumpără portretul". Oare

această 
este la 
că șl astăzi, cel puțin la o 
parte din public 7 Să o sa
tisfacem, dar In modalități 
ingenioase, atractive ; în- 
tîlnirile între actori și 
spectatori, cît mai deschi
se. fără rigidități protoco
lare, fără discursuri da 
circumstanță ar antrena, 
cred, valuri noi de public 
In jurul teatrului.

Uniunea Tineretului Co
munist, 
țiilor Studențești, liul " - - -
ției 
tiile 
cred 
mai 
tuos _______  ____
tulul spre acest veșnic viu 
și veșnic tînăr Izvor de 
cultură care se cheamă 
teatru. Pentru aceasta 
însă, teatrele ar trebui să 
ofere spectacole excelente 
și să organizeze acțiuni 
atît de atractive, încît pu
blicul tînăr să se simtă 
subjugat afectiv, să nu 
poată concepe dezvoltarea 
sa spirituală fără frecven
tarea teatrelor. Scena ar 
putea deveni un gen de 
universitate liberă, la care 
cei dornici să-și lărgească 
orizontul de cultură, să-și 
consolideze cunoștințele, să 
ia contact cu capodoperele 
dramaturgiei clasice, să 
cunoască cele mai palpi
tante dezbateri etico-filo- 
zofice pe teme contempo
rane. s-ar putea înscria 
rămînînd „student!" toată 
viata.

Uniunea Asocia- 
. .Consi- 

Național al Organiza- 
Plonierilor, publica- 

pentru tineret si copii 
că ar putea contribui 
stăruitor si mai fruc
ta Îndrumarea tinere-
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Plecarea unei delegații 
a I.R.R.C.S. în Marea Britanie

Miercuri a plecat la Londra o 
delegație a Institutului român pen
tru relațiile culturale cu străinăta
tea, condusă de tovarășul Dumi
tru Popescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația 
conducerii Partidului Laburist, va 
face o vizită în Marea Britanie. 
Din delegație fac parte prof. univ. 
Tudor lonescu, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., președintele Co
mitetului Național pentru Apăra
rea Păcii, membru al Consiliului 
Național al Frontului Unității So
cialiste, conf., univ. Tamara Do- 
brin, vicepreședinte al Biroului 
Executiv al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Ion 
Preoteasa, secretar al Consiliului 
Central al U.G.S.R., și Andrei Ște
fan, prim-adjunct al șefului sec
ției internaționale a C.C. al P.C.R., 
membru al I.R.R.C.S.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al

Comitetului municipal București 
al P.C.R., primarul general al Ca
pitalei, Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., Mihail Levente, se
cretar al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, Ion 
Pas, președintele I.R.R.C.S., loan 
Cotoț, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., și Bujor Sion, șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

★
în aceeași zi, delegația I.R.R.C.S. 

a sosit la Londra. Pe aeroportul 
Gatwick, oaspeții români au fost 
întîmpinați de Harry Nicholas, se
cretar general al Partidului labu
rist, și de alte persoane din con
ducerea Partidului laburist. Au 
fost, de asemenea, prezenți Vasile 
Pungan, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Londra, șl 
membri al ambasadei.

în cursul după-amiezil, delega
ția a făcut o vizită la Congress 
House, sediul central al T.U.C., 
unde a avut o convorbire cu Vic
tor Feather, secretar general inte
rimar al Congresului Sindicatelor 
Britanice.

(Agerpres)

Manifestări consacrate
Zilei de 9 Mai

în numeroase cluburi, case de cul
tură si cămine culturale din în
treaga tară au avut loc miercuri 
manifestări cultural-artistice consa
crate Zilei de 9 Mai — Ziua inde
pendentei de stat a României, a 
victoriei asupra fascismului si Ziua 
eroilor.

La pasele de cultură din unele 
sectoare ale Capitalei, ofițeri supe- 
nol., ai armatei noastre au tinut 
expqneri urmate de recitaluri poe
tice.

★
La Muzeul militar din Craiova, 

colonelul în rezervă Teodor Gri- 
goriu. supraviețuitor al luptelor de 
la Mărășești, prof. Virgil Andro- 
neseu. erou în luptele de la Păuliș, 
si ofițeri activi au vorbit elevilor 
despre eroismul poporului nostru în 
lupta pentru cucerirea independen
tei tării, despre semnificația victo
riei asupra fascismului.

O manifestare dedicată aceluiași 
eveniment a avut loc Ia Universi
tatea din Craiova.

★
Numeroși pionieri din orașul Ti

mișoara s-au întîlnit miercuri după- 
amiază. la Casa armatei din loca
litate. cu generalul maior Constan
tin Didulescu. participant la lupte
le de eliberare a patriei de sub ju
gul fascist.

S-X ' -----------------------

în cadrul unor interesante 
excursii, elevii din numeroase scoli 
au făcut popasuri omagiale la mo
numentele soldatilor români si la 
cimitirele eroilor din Timisoara. A- 
rad. Caransebeș. Lugoj, Păuliș. 
Curtici si alte localități.

★
La casele de cultură din Manga

lia, Medgidia, Cernavodă, Hîrșova 
si Negru Vodă, la căminele cultu
rale din comunele Topraisar, Mur- 
fatlar, M. Kogălniceanu si altele din 
județul Constanta, au loc în aceste 
zile expuneri pe tema .,9 Mai — 
ziua independentei de stat a Româ
niei, a victoriei asupra fascismului 
și Ziua eroilor", susținute de ofițeri 
activi și veterani din război.

★
La Monumentul eroilor din Plo

iești, aproape 2 000 de tineri, mili
tari, școlari și pionieri au parti
cipat miercuri după-amiază la o e- 
vocare a momentelor istorice din 
1877 și de la 9 mai 1945. Cu a- 
celasi prilei. numeroși elevi din ju
dețele Prahova. Buzău si Dîmbovi
ța au luat parte la simpozioane, 
seri literare si de poezie organizate 
la scoli si cămine culturale. De a- 
semenea. ei au contribuit la ame
najarea si înfrumusețarea parcu
rilor din jurul monumentelor eroi
lor.

(Agerpres)

SUCCESE ALE ARTEI NOASTRE PESTE HOTARE
Zilele acestea a avut loc la Flo

rența un festival internațional al tea
trelor stabile, iar la Prato a fost 
organizată o săptămînă a culturii ro
mânești. La aceste manifestări, la 
care, alături de formații de prestigiu 
din diverse țări, au participat ar
tiști ai Teatrului Național din Cluj 
si membri ai formației folclorice stu
dențești din această localitate, arta 
noastră teatrală, precum și frumuse
țea cîntecului și jocului românesc 
s-au bucurat de o călduroasă pri
mire din partea publicului și entu
ziaste aprecieri din partea presei 
italiene de specialitate.

Artiștii români au trimis TOVA
RĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, o tele
gramă în care se arată că succesele 
repurtate în Italia confirmă încă 
o dată înalta prețuire de care se 
bucură astăzi peste hotare arta și 
cultura patriei noastre. Vă încredin
țăm, se spune în telegramă, că în în
tregul nostru turneu am fost călăuziți 
și înaripați de o profundă și fierbinte 
dragoste de țară.

(Agerpres)

vremea
Terț In țară : vremea a devenit ușor 

instabilă în vestul țării, unde cerul 
s-a acoperit treptat în a doua parte 
a intervalului și au căzut averse, în
soțite de descărcări electrice. In rest 
vremea s-a menținut relativ frumoasă 
și călduroasă, cu cerul variabil. S-au 
semnalat averse izolate în cîmpla Du
nării. Vîntul a suflat slab, pînă la po
trivit. Temperatura aerului la ora 14 
a fost cuprinsă între 14 grade la Man
galia și 27 de grade la Bala Mare, 
Blaj, Tr. Măgurele, București, Boto
șani și Dorohoi. In București : vremea 
a fost frumoasă la început, apoi a 
devenit instabilă. Cerul s-a' înnourat 
treptat șl a plouat slab. Vîntul a suflat 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
<ie 27 de grade.

Timpul probabil : pentru 9-10-11 mal. 
Vreme ușor instabilă. Cerul va fi va
riabil, mal mult noros. Vor cădea ploi 
locale de scurtă durată. Vînt potrivit. 
Temperatura în scădere ușoară, înce- 
pînd din nord-vestul țării. Minimele 
vor fi cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 15 și 25 grade. In Bucu
rești : vreme ușor instabilă. Cerul va 
fi temporar noros. Vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară.

JEAN IOSIF
BERCOVICI

în ziua de 7 mai 1969 a încetat din 
viață, după o grea suferință, tova
rășul Jean-Iosîf Bercovici, vechi ac
tivist al mișcării muncitorești din 
țara noastră.

Născut în anul 1895, într-o familie 
de muncitori, I. Bercovici a intrat 
încă de tînăr în mișcarea socialistă. 
A participat la înființarea în anul 
1909, a organizației Tineretului Mun
citor din București, din conducerea 
căreia a făcut parte. Timp de aproa
pe șase decenii a activat neîntre
rupt în rîndurile mișcării muncito
rești. A adus contribuția sa la reali
zarea Frontului Unic Muncitoresc și 
la unificarea mișcării muncitorești 
pe baza principiilor marxist-leni- 
niste.

Pentru meritele sale, a fost deco
rat cu ordine și medalii ale Republi
cii Socialiste România.

îi vom păstra o caldă și neștearsă 
amintire.

COMITETUL 
FOȘTILOR LUPTĂTORI

. ANTIFASCIȘTI
DIN REPUBLIC A SOCIALISTA 

ROMANIA
★

Incinerarea va avea loc vineri, 9 
mai a.c., orele 15, la crematoriul Ce
nușa.

„CURSA MUNȚILOR1* 
EDIȚIA A X-A
Cehoslovacul Dlouhy 

învingătorul primei etape
SINAIA (prin telefon). — Din cen

trul frumosului oraș de la poalele 
Bucegilor s-a dat ieri startul în pri
ma etapă a „Cursei Munților", tra
diționala competiție a ciclismului 
nostru care acum, la cea de-a zecea 
ediție, reunește alergători din trei 
țări : Cehoslovacia, Uniunea Sovie
tică și România.

Etapa inaugurală a întrecerii a 
măsurat 142 km, disputîndu-se pe 
ruta Sinaia—Predeal—Brașov—Vlă- 
deni și retur. Plutonul a rulat com
pact aproape pe întreg traseul, ac
țiunile de evadare fiind foarte pu
ține și mai ales anemice. Cele două 
sprinturi de cățărare (ambele la în
toarcere) le-a cîștigaț cehoslovacul 
Antonin Bartonicek., în partea a doua 
a etapei o selecție serioasă a pluto
nului, ce nu se putuse fărîmița în 
nici un chip pînă atunci, au făcut-o... 
rafalele de vînt. Grupul fruntaș, în 
care printre alții se aflau cehoslova
cii Dlouhy, Bartonicek și Moravec, 
sovieticii Djarcans și Gorelov, com- 
patrioții noștri Gabriel Moiceanu, 
Tudor Vasile, Ion Cosma II, Fran- 
cisc Gera, a luat un avans de cîteva 
sute de metri ce și l-a păstrat pînă 
la sosire. Sprintul final a revenit 
lui Dlouhy, care i-a depășit cu cîți- 
va centimetri pe colegii săi de echipă 
Moravec și Bartonicek, clasați pe 
locurile doi și trei. In același timp 
cu aceștia au fost cronometrați N. 
Ciumeti, sovieticul P. Djarcans. Șt. 
Suciu etc. .

Astăzi se dispută etapa a doua : 
Sinaia—Brașov—Rîșnov—Pîrîul Re
ce—Azuga—Sinaia (98 km).

În cîteva rînduri
în runda a 6-a a turneului inter

național de șah de Ia Busum (R. F. 
a Germaniei), maestrul român Theo
dor Ghițescu a remizat cu bulgarul 
Boboțov. Jucătorul vest-german 
Mohrlock a obținut o surprinzătoare 
victorie în 32 de mutări la marele 
maestru danez Bent Larsen.

Pe stadionul ,,Hampden Park" din 
Glasgow s-a disputat meciul dintre 
selecționatele Scoției și Irlandei de 
Nord. întîlnirea s-a încheiat cu un < 
rezultat de egalitate : 1—1 (0—1).
Partida s-a desfășurat pe o ploaie 
torențială, ceea ce a făcut ca în tri
bunele stadionului, care pot cuprinde 
134 000 de spectatori, să fie prezenți 
numai circa 8 000. Meciul s-a dispu
tat în cadrul campionatului britanic.

TOVARĂȘUL GHEORGHE APOSTOL 
A PRIMIT DELEGAȚIA CONFEDERAȚIEI 
SINDICATELOR DIN FINLANDA-S. A. K.

Tovarășul , Gheorghe Apostol, 
președintele Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, a primit miercuri de
legația Confederației sindicatelor 
din Finlanda — S.A.K. — condusă 
de Acvo Hautala, al doilea pre
ședinte al Confederației, care, la 
invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., face o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere au participat 
Constantin Drăgan, prim-vicepre- 
ședinte, și Larisa Munteanu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri cu privire la po

sibilitățile de extindere și întărire 
a relațiilor bilaterale dintre sindi
catele din România și Finlanda, 
precum și asupra unor probleme 
actuale ale mișcării sindicale mon
diale.

Oaspeții au mulțumit călduros 
pentru atenția și ospitalitatea cu 
care au fost înconjurați în timpul 
vizitei în România, pentru posibi
litatea ce le-a fost oferită de a cu
noaște realizările obținute de po
porul român în diferite domenii de 
activitate.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

VIZITELE DELEGAȚIEI
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PARLAMENTARE IUGOSLAVE
Trimisul Agerpres, Ștefan Bratu, 

transmite: Delegația parlamentară 
iugoslavă, condusă de președintele 
Skupștinei Federale, Milentie Po- 
povici, împreună cu persoanele ofi
ciale române care o însoțesc, își con
tinuă vizita prin țară.

După ce în ajun au vizitat Mu
zeul Deltei Dunării din Tulcea, 
miercuri oaspeții au avut prilejul să 
cunoască nemijlocit o parte din 
această pitorească zonă a țării, deo
potrivă de interesantă din punct de 
vedere economic și turistic. Plecînd 
dimineața din Tulcea, ei au străbă
tut brațul Sulina, apoi canalul Du
nărea Veche pînă la punctul Mila 23- 
Sat. Obiectivele vizitate de-a lungul 
traseului, atît în Deltă, cît și în tre
cerea prin Dobrogea pînă la aero
portul Kogălniceanu — printre care 
Fabrica de conserve de pește de la 
Tulcea, Stațiunea experimentală stu- 
ficolă de la Maliuc, tinerele planta
ții de arbori de-a lungul brațului Su
lina, construcțiile hidroameliorative 
ale complexului Carasu — au oferit 
oaspeților o imagine a marilor trans

formări petrecute aici în anii con
strucției socialiste, a preocupărilor 
organelor centrale șl locale de partid 
și de stat pentru valorificarea unor 
importante rezerve naturale.

La plecarea spre Iași, pe aeropor
tul Mihail Kogălniceanu, parlamenta
rii iugoslavi au fost salutați de Petre 
lonescu, președintele Consiliului 
popular al județului Constanța, Teo
dor Coman, președintele Consiliului 
popular al județului Tulcea, — depu- 
tați în M.A.N. — și de alte persoane 
oficiale. Președintele Milentie Po- 
povici a mulțumit pentru ospitalita
tea și sentimentele prietenești cu 
care a fost înconjurată delegația iu
goslavă.

La Iași, unde au sosit în cursul 
serii, parlamentarii iugoslavi și per
soanele oficiale române care îi în
soțesc au fost întîmpinați de Miu 
Dobrescu, președintele Consiliului 
popular județean, deputat în M.A.N., 
de reprezentanți ai unor instituții 
locale, de oameni de știință și cul
tură.

(Agerpres)

de celelalte

ziarul a mi- 
pentru mobi-

de apariție

Ziarul „Steagul roșu" 
aniversează două decenii

Se împlinesc astăzi douăzeci 
de ani de la apariția primu
lui număr al ziarului „Steagul 
roșu", organ al Comitetului ju
dețean Ilfov al Partidului Co
munist Român și al consiliului 
popular județean. De-a lungul 
anilor, alături 
2iare județene, de întreaga 
noastră presă, 
litat consecvent 
Uzarea eforturilor oamenilor 
muncii cărora li se adresează 
pentru traducerea în viață a 
politicii partidului și Btatului 
nostru, pentru ridicarea patriei 
pe noi trepte ale progresului 
și civilizației. Abordînd în pa
ginile sale problematica com
plexă a înfăptuirii programului 
de dezvoltare multilaterală a 
orînduirii noastre socialiste e- 
laborat de Congresul al IX-lea 
și - Conferința Națională ale 
partidului, ziarul are perma
nent în atenție obiectivele ma
jore ale îmbunătățirii calitati

ve a activității unităților in
dustriale și agricole din județ, 
ale înfloririi culturii, învăță- 
mîntului și dezvoltării conștiin
ței socialiste a oamenilor. 
Contribuind printr-o gamă lar
gă de mijloace publicistice la 
informarea promptă a cititori
lor săi asupra evenimentelor 
politice interne și externe, re- 
flectînd într-un mod tot mai 
viu activitatea multilaterală și 
experiența înaintată a organi
zațiilor de partid, a tuturor oa
menilor muncii, avînd un a- 
port constant la formarea u- 
nei opinii publice puse în 
slujba dinamizării întregii 
vieți sociale a județului, 
„Steagul roșu" a dobîndit un 
binemeritat prestigiu în rîn
durile publicului său cititor.

Cu prilejul acestui jubileu, 
felicităm călduros pe colegii 
noștri din redacția ziarului 
„Steagul roșu" și le urăm noi 
succese în activitatea ce o 
desfășoară.

(Urmare din pag. I)

rețea, forța, noutatea. (Involuntar, 
memoria a găsit si o metaforă : „La 
răsăritu-i falnic se-nclină-al meu 
apus". — faimosul vers închinat de 
Alecsandri. printr-un act de sublimă 
etică intelectuală, noului Luceafăr 
al literelor românești : Eminescu).

Si m-am întrebat atunci : oare, 
prin această plachetă aniversativă. 
Reșița recunoaște că a cedat pasul 
noului colos al industriei siderur
gice. după ce. cu ani în urmă, dă
duse întîietate altei vetre de foc a 

■ tării : Hunedoara ? Oare se poate 
ghici aici o umbră de nostalgie ?

— Sincer, nu m-am gîndit nicioda
tă la asemenea lucruri. N-am avut 
timp să mă gîndesc — îmi răspunde 
directorul general și-mi arată cu un 
gest larg, ca un argument, spre fe
reastră.

Cadrul ferestrei e însă prea în
gust pentru noua clădire cu 10 nive
le, proaspăt tencuită și modern lan
sată pe verticală, a laboratorului 
central al combinatului, intrat în 
funcțiune în ultimele luni.

— Nu, nu m-a încercat vreodată 
nostalgia de care pomeneați... Doar 
cine nu trăiește aici își poate ima
gina așa ceva. Nu uitați că la Re
șița a fost construită prima fabrică 
modernă de aglomerare din țară în 
1964. Nu uitați că aici s-a asimilat, 
pentru prima oară în țară, fabrica
rea otelurilor aliate în cuptoare 
Martin. Astăzi producem peste 30 de 
mărci de oteluri aliate si slab aliate. 
Nu uitați că, tot aici, s-a început 
experimentarea prafurilor termoizo- 
lante folosite la turnarea lingourilor 
și s-au făcut cercetări rodnice pen
tru întrebuințarea unor combustibili 
indigeni.

— Totuși, n-am văzut aici tablou
rile de comandă electronică, ordina
toarele și ecranele de televiziune in
dustrială pe care le-am văzut la 
Combinatul din Galați...

— E adevărat, nu ne putem com
para cu gradul de automatizare și 
modernizare la care se situează Ga
lații, dar chiar în acest an veți pu
tea vedea un laborator rapid la oțe- 
lăria noastră dotat cu poștă pneu
matică. Evident, diferența de „zestre" 
tehnică între noi și ei este aprecia
bilă, dar încercăm să ne modernizăm 
din mers.

Combinatul reșițean nu are de 
partea sa cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii mondiale, cum este cazul 
combinatului gălățean, în schimb are 
un aliat puternic : tradiția. Afirma
ția pare paradoxală, dar conține un 
adevăr plin de semnificații demon- 
strînd ce înseamnă tradiția atunci 
cînd nu rămîne un motiv de amin
tiri frumoase și de orgoliu sterp, ci 
devine un puternic element de pro
gres. La Reșița tradiția înseamnă o 
bogată experiență și o înaltă compe
tență profesională, înseamnă o con
știentă și riguroasă disciplină în 
muncă și o dibăcie, moștenită poate 
din tată în fiu, în a descoperi re
sursele intime ale furnalelor și cup

Cronica zilei
La invitația C.C. al P.C.R., au 

sosit miercuri seara în Capitală 
tovarășa Rosine Lewin, redactor șef 
al ziarului .,Drapeau Rouge", orga
nul central de limbă franceză al 
P.C. din Belgia, și tovarășul E- 
tienne Mets, redactor șef al ziaru
lui „Rode Vaan", organul central 
de limbă flamandă al P.C. din Bel
gia.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de to
varășii Alexandru lonescu. redac
tor șef al ziarului „Scînteia". Ion 
Cumpănașu, adjunct de șef de sec
ție la C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.

★
în cursul zilei de miercuri, direc

torul general al Organizației Mon
diale a Sănătății (O.M.S.), dr. Mar- 
colino G. Candau, șl dr. Leo Kaprio. 
directorul Biroului regional pentru 
Europa al O.M.S., însoțiți de dr. Mi
hai Ăldea, secretar general al Mi
nisterului Sănătății, au făcut o vi
zită Ia Centrul de perfecționare a 
pregătirii cadrelor de conducere din 
întreprinderi.

★
Institutul român pentru relațiile 

culturale cu străinătatea a organizat 
miercuri la Casa de cultură a in
stitutului. o seară culturală dedicată 
Zilei naționale a Olandei.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S.. arh. Armând Crintea, 
director în Comitetul de Radiodifu
ziune și Televiziune, a împărtășit 
impresii dintr-o recentă călătorie în 
Olanda. A urmat un program de 
filme documentare olandeze.

în asistenta prezentă la manifes
tare se aflau funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de cultură si artă, ziariști.

Au luat parte, de asemenea, dr. 
Dirk van Eysinga, ambasadorul 
Olandei la București, membri ai 
ambasadei și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

★
Miercuri au început în Capitală 

lucrările consfătuirii agențiilor și 
direcțiilor de concerte la care par
ticipă delegați din Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Germană, Polonia. 
Ungaria. U.R.S.S. și România.

★
Cu prilejul împlinirii a 120 de ani 

de la moartea lui Ștefan Ludwig 
Roth, umanist și militant revoluțio
nar sas, din țara noastră, căzut în 
revoluția de la 1848 din Transilva
nia, Comitetul județean de cultură 
și artă Timiș și Consiliul județean al 
oamenilor muncii de naționalitate 
germană au organizat, miercuri 
după-amiază, în sala Teatrului Ger
man din Timișoara, o adunare co
memorativă, la care au participat 
numeroși oameni ai muncii, oameni 
de știință, artă și cultură.

★
întreprinderea de comerț exterior 

„W.M.W." — de export-import din 
Berlin. R.D. Germană, a deschis 
miercuri dimineață o expoziție la 
Uzinele „23 August" din Capitală.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 10 mai. prezintă 
mijloace de raționalizare folosibile 
pe mașini unelte.

★
La invitația Uniunii Scriitorilor a 

sosit în țara noastră scriitorul și 
editorul spaniol Carlos Barral, di
rectorul și proprietarul Editurii 
Seix Barral din Barcelona.

★
Miercuri au început în Capitală 

„Zilele tehnico-industriale aus
triece". Timp de opt zile, la Bucu
rești. Brașov. Galați si Hunedoara 
vor fi prezentate cicluri de confe
rințe tehnice însoțite de prezenta
rea unui bogat material documen
tar ca filme, prospecte etc., care 
ilustrează cele mai recente reali
zări tehnice obținute în diferite 
domenii ale industriei austriece.

(Agerpres)

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul spe

cial din 7 mai 1969
Extragerea I : 7 29 18 23 43 15 ; Ex

tragerea a Il-a : 38 40 1 24 27 11 10 ; 
Extragerea a IlI-a : 16 5 6 17 21 ;
Extragerea a IV-a : 40 4 34 39 20 ;
Extragerea a V-a : 23 14 42 30 22 ; 
Extragerea a Vl-a : 6 1 21 30 13 ; Ex
tragerea a VII-a : 18 30 9 22 7 ; Ex
tragerea a VIII-a : 35 27 8 25 13 ; 
Extragerea a IX-a : 4 37 40 6 45 10 31;

FOND DE PREMII: 3 324 320 lei.

SCHIMBUL INSIRHMENIROR DE «MUME

SI ASIS1ENTA MUTUALA
DME ROMANIA SI CEMVAM

La Ministerul Afacerilor Externe 
a avut loc. miercuri după-amiază, 
schimbul instrumentelor de ratifica
re a Tratatului de prietenie, cola
borare si asistentă mutuală dintre 
Republica Socialistă România si Re
publica Socialistă Cehoslovacă, sem
nat la Praga la 16 august 1968.

Din partea română, schimbul a 
fost efectuat de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, iar din 
partea cehoslovacă de Karel Kurka, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
Cehoslovace la București.

Au fost de fată Alexandru Boabă. 
Nicolae Bozdoc, Stefan Bălan — mi
niștri. Vasile Sandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene- 
ral-locotenent Ionel Vasile, adjunct 
al ministrului forțelor armate, func
ționari superiori din M.A.E.

Au fost prezenți membri ai Am
basadei Republicii Socialiste Ceho
slovace.

în alocuțiunea rostită după efec
tuarea schimbului, tovarășul Corne
liu Mănescu, subliniind însemnătatea 
ratificării Tratatului de către forul 
suprem al puterii de stat din țara 
noastră, a arătat că aceasta consti
tuie expresia elocventă a relațiilor 
frățești dintre popoarele român și ce
hoslovac, relații întemeiate pe înde
lungate tradiții de solidaritate, de 
luptă comună pentru telurile elibe
rării naționale și sociale. Continuînd 
vechile tradiții de prietenie dintre 
popoarele român si cehoslovac — a 
spus vorbitorul — noul Tratat ds 
prietenie oferă un cadru propice 
consolidării continue a relațiilor 
multilaterale dintre cele două țări. 
Tratatul este menit să servească o- 
perei de construire a socialismului 
în cele două țări. întăririi forțelor 
socialismului și păcii în lume.

în Tratat este înscrisă hotărîrea 
celor două țări de a milita neabă
tut pentru dezvoltarea relațiilor de 
prietenie între toate țările socia
liste. pe baza respectării principii
lor marxist-leniniste ale egalității în 
drepturi, respectării suveranității si 
independentei naționale, neameste
cului în treburile interne, avantaju
lui reciproc si întrajutorării tovără

șești. Aceasta constituie chezășia si
gură, principială a întăririi unită
ții sistemului mondial socialist.

în același timp — a adăugat mi
nistrul român — Tratatul reafirmă 
hotărîrea României și Cehoslovaciei 
de a dezvolta legături reciproc a- 
vantajoase cu toate statele, indiferent 
de orînduirea lor socială, de a milita 
pentru destindere și soluționarea di
ferendelor internaționale prin mij
loace pașnice, de a-și aduce întreaga 
contribuție la realizarea securității 
în Europa șl în lume.

Luînd cuvîntul, ambasadorul Karel 
Kurka a apus între altele : Prin e- 
fectuarea schimbului instrumentelor 
de ratificare, vor fi create premisele 
necesare pentru intrarea în vigoare 
a Tratatului de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală între Republica 
Socialistă Cehoslovacă și Republica 
Soeialistă România. Acesta este un 
eveniment important în relațiile 
dintre țările noastre. Vorbitorul șl-a 
exprimat convingerea că realizarea 
consecventă a acestui Tratat va în
tări legăturile de prietenie șl de a- 
lianță dintre cele două popoare ex- 
primînd astfel voința României și a 
Cehoslovaciei de a merge pe calea 
aprofundării prieteniei reciproce, a 
dezvoltării unei colaborări largi în 
toate domeniile vieții politice, eco
nomice și culturale.

Importanța Tratatului a depășit ca
drul relațiilor bilaterale, devenind un 
factor important pentru întărirea 
păcii și securității în Europa — a 
menționat ambasadorul cehoslovac. 
Dorința noastră sinceră este ca a- 
ceastă colaborare tot mai largă și 
mal fructuoasă să fie în continuare 
îmbogățită, în avantajul popoarelor 
noastre, care sînt legate printr-o 
prietenie tradițională, stimă și înțe
legere reciprocă.

★
Cu prilejul schimbului Instrumen

telor de ratificare a Tratatului da 
prietenie, colaborare și asistentă mu
tuală dintre Republica Socialistă Ro
mânia șl Republica Socialistă Ceho
slovacă, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, a oferit un dineu.

(Agerpres)

încheierea simpozionului Asociației 
europene împotriva poliomielitei

Miercuri s-au încheiat lucrările 
* celui de-al XII-lea simpozion al A- 

sociatiei europene împotriva polio
mielitei si a bolilor înrudite, orga
nizat la București de către Comi
tetul permanent al Asociației. în 
colaborare cu Academia Republicii 
Socialiste România și Ministerul 
Sănătății.

în cadrul simpozionului, la ears 
alături de numeroși oameni do 
știință români au participat spe
cialiști din 20 de țări, au fost pre
zentate peste 70 rapoarte si co
municări științifice axate în prin
cipal pe probleme de profilaxia sl 
organizarea luptei împotriva polio
mielitei. precum sl o serie de pro
bleme legate de producția vaccinu
rilor. De asemenea, cu această o- 
cazie. a avut loc si adunarea gene
rală. în care a fost votat noul Statut 
Si ales Comitetul permanent al A- 
sociatiei. Ca președinte al Comite
tului a fost ales prof. dr. N. Cajal, 
directorul Institutului de lnframlcro- 
biologie din București.

La încheierea importantei re
uniuni, prof. dr. N. Cajal a avut o 
corîvorbire cu redactorii Victoria 
Iliescu sl Constantin Pavel de la 
Agenția română de presă „Ager
pres", în cadrul căreia a rele
vat nivelul științific ridicat la 
care s-au desfășurat lucrările sim
pozionului, materialele prezenta
te aducînd o contribuție Impor
tantă la progresul virusologiei 
și cercetărilor fundamentale.

Referindu-se Ia contactele pe care 
le-a avut în timpul reuniunii cu

eercetătorf străini, președintele A- 
sociatiei a arătat că aceștia au fost 
Impresionați de valoarea științifică 
a lucrărilor specialiștilor români, de 
institutele de cercetare ne care le-au 
vizitat. de activitatea acestora, 
precum sl de rezultatele interesante 
pentru virusologia fundamentală sau 
aplicată obținute în țara noastră.

în încheiere, prof. dr. N. Cajal ® 
arătat că este necesar să fia in
tensificate legăturile de colaborare 
dintre specialiștii diferitelor țări, 
mențlonînd în acest sens că Româ
nia întreține relații științifice cu o 
serie de Institute din străinătate ca 
Institutul ..Pasteur". Institutul „Me- 
rieux" din Lyon șl altele, aceasta 
constituind, după părerea sa, o pre
misă principală a succesului luptei 
Împotriva acestei maladii.

Un alt participant la lucrările 
simpozionului, profesorul Sven Gard, 
membru în Comitetul permanent al 
Asociației, a subliniat printre al
tele : în ultimii ani au avut loc 
o serie de fante care demonstrează 
că problema poliomielitei nu este 
complet rezolvată. Aceasta justifică, 
de altfel, numărul mare de parti
cipant! la reuniunea noastră si in
teresul fată de lucrările prezentate, 
în prezent, maladia poliomielitei se 
află sub control în multe tărl. Ro
mânia — a menționat profesorul 
Sven Gard — se găsește pe drumul 
cel bun în ceea ce privește contro
lul poliomielitei. De altfel, morbi
ditatea prin poliomielită a fost re
dusă aproape complet, boala dls- 
părînd practic din această tară.

lăriei noi a fost ridicată deasupra 
celei vechi care nu și-a încetat pro
ducția. Scînteile sudurilor se ames
tecau cu scînteile șarjelor, construc
torii „îi călcau pe picioare pe oțe- 
lari". A fost o perioadă foarte grea 
pentru că totul se cerea organizat 
la milimetru și la secundă. Și apoi, 
din generația veche n-a mal rămas 
aproape nimeni, am preluat experi
ența bătrînilor din mers.

Din mers, o expresie care revine 
cu insistență. Maistrul principal 
Lupșan e conștient că e unul dintre 
cei ce au preluat ștafeta „mîinilor 
de aur", a lucrului de înaltă calitate, 
că în viziunea lui tehnică se îmbină 
tezaurul de cunoștințe al veteranilor

faptul că printre clîențîl Reșiței se 
numără întreprinderi din Anglia, 
R.F.G., Austria, Japonia, țări cu bo
gate tradiții siderurgice.

— Nu știu dacă punctualitatea își 
poate afla locul într-o discuție des
pre tehnică, dar cred că succesele 
reșițenilor se datoresc șl acestui res
pect față de timp, consideră Aurel 
Ieremia, inginer șef de concepție al 
combinatului. O șarjă întîrziată este 
supusă numaidecît unei analize rigu
roase din partea tuturor factorilor 
de răspundere. Nu întîmplător, la 
noi a început să circule o întreba
re : „Ți-ai reglat ceasul după șe
dințele colectivului de conducere ?“ 
Totodată am organizat și dezvoltăm

toarelor. Și astfel, tradiția se con
vertește în entuziasm și elan, în di
namism și inițiativă, într-o verita
bilă mîndrie creatoare, cu alte cu
vinte, în tot atitea atribute ale ti
nereții.

La vîrsta de 33 de ani Mih3il Lup- 
șan, maistru principal la oțelărie, e 
considerat „cel mai vechi dintre cei 
mai tineri". Din acești 33 de ani, 20 
i-a petrecut în școlile și în halele 
combinatului.

— Cînd am început să lucrez aici, 
eram cei mai mari producători de 
metal din țară, își amintește el. 
Hunedoara de azi este întrucîtva si 
creația noastră. Am făcut de atîtea 
ori naveta Reșița—Hunedoara, încît 
nici nu mai țin socoteala drumurilor. 
Dar cel mai mare aspirator de cadre 
a fost Galațiul...

— Dar, n-a reușit să vă „aspire" 
și pe dv. De ce ?

— Pentru că, vedeți, eu am apucat 
epoca în care ușile cuptoarelor se 
deschideau manual. Acum cuptoare
le sînt conduse de la un pupitru 
de comandă. S-au mecanizat aproape 
toate operațiile, am construit și re
construit totul din mers. Hala oțe-

reșițeni cu spiritul de inițiativă șl 
dinamismul generației sale. E poate 
secretul Reșiței, acea mîndrie a tra
diției transformată în competentă sl 
elan creator.

Dar Reșița are mai multe... secrete. 
Unul din ele ar fi acesta : deși în 
ultimii ani capacitatea de producție 
a rămas aceeași, cantitatea de me
tal crește constant. De exemplu, în 
1962 producția de fontă a fost de 
475 530 tone, iar în acest an va fi de 
600 000 tone. Și acum ca și atunci, 
sursa e aceeași: cele două furnale 
de 700 mc.

— Secretul stă în creșterea Indi
cilor de utilizare, explică tehnicianul 
furnalist Chiovari Mihai, deși chiar 
în acest an furnalul nr. 2 va intra 
în reparații capitale, ceea ce înseam
nă că va fi oprit aproximativ 80 de 
zile.

Dar creșterea cantitativă e dublată 
de o creștere a calității, sugerată, 
printre altele, de volumul în creștere 
al exportului de metal. Față de 1965 
cantitatea de fontă exportată a cres
cut în 1968 de peste 19 ori, iar la 
oțel, față de 1960 exportul a crescut 
de aproape 3 ori, Semnificativ este

în continuare, un flux informațional 
— pe toate eșaloanele producției — 
cu ajutorul căruia se poate cunoaște, 
la zi și la oră, stadiul executării 
sarcinilor în toate sectoarele combi
natului.

Așadar, Reșița nu se lasă cu nimic 
mai prejos față de mai tinerii săi 
parteneri în marea competiție side
rurgică a țării — Hunedoara și 
Galați. Reșița își păstrează rangul 
de prim ordin în economia națio
nală.

Aproximativ 70—80 la sută din 
necesarul C.F.R. în materie de sine, 
bandaje, discuri și toate materialele 
aferente montării căii ferate sînt a- 
sigurate de combinat, care în 1968 
a ridicat calitatea acestora la nivelul 
normelor internaționale. De aseme
nea, furnizează oteluri pentru uzi
nele de autocamioane si tractoare din 
Brașov, pentru fabricile de rulmenți, 
pentru podul de la Vadul Oii, pen
tru locomotiva Diesel-electrică, a- 
vînd peste 2 000 de client! în țară si 
peste hotare.

Combinatul siderurgic reșițean are

mîndrla de a fi pus temeliile mal 
multor uzine ale tării: uzina de alu
miniu din Slatina, marile hale de 
la Hunedoara și Galați, uzina de 
mașini grele din București — pentru , 
a nu cita decît cîteva. Dar. în afară 
de otelul care stă la baza acestor 
noi și moderne întreprinderi, Reșița 
le-a oferit ceva cu mult mal prețios 
decît orice aliaj : tradițiile sale 
transmise prin oamenii săi. Pentru 
că, fiind primul născut al siderur
giei românești, combinatul reșițean 
a fost și continuă să rămînă o ge
neroasă pepinieră de specialiști, un 
puternic nucleu de Iradiere profe
sională.

— în acest an marcat de două mari 
evenimente pentru poporul nostru — 
a XXV-a aniversare a Eliberării și 
pregătirile pentru cel de-al X-lea 
Congres al partidului — pre
ocupările noastre sînt mal ales 
preocupări de perspectivă, răspunde 
directorul general Constantin Savu. 
în afară de angajamentele pentru 
mărirea producției de metal șl la
minate care se realizează de Ia lună 
la lună, continuăm acțiunea de op
timizare a eforturilor, în sensul sim
plificării, supleței șî eficienței con
ducerii. De asemenea, elaborăm un 
nomenclator de materiale și piese 
de schimb care se consumă în com
binat (peste 60 000 de repere), în 
scopul întreținerii mai operative a 
agregatelor. Intenționăm, tot în a- 
cest an, să înființăm un cabinet de 
fiziologie a muncii care să între
prindă studii ergonomice în mal 
multe puncte de lucru, precum șl un 
laborator psiho-tehnic necesar în 
procesul de selecționare a cadrelor 
și în orientarea profesională a vii
torilor ucenici. De altfel, anul 1969 
va marca intrarea în funcțiune a 
unui modern grup școlar pentru 
1 000 de elevi.

Așadar. Reșița anului XXV pri
vește spre viitor. Care e, deci, vîrsta 
sa reală dacă nu chiar vîrsta tînără 
a întregii noastre patrii I A menți
ne o continuă tinerețe — iată mira
colul reșițean, un miracol datorat în 
primul rînd resurselor inepuizabile 
de înnoire ale industriei socialiste, o 
industrie care adaugă celor mal 
vechi tradiții pulsul vibrant al mo
dernizării șl al progresului tehnia.



CE A ARĂTAT

a Consiliului Europei, de la a 
cărui înființare s-au împlinit 
20 de ani. Pentru a sublinia im
portanța evenimentului, gazdele 
au asigurat ceremonialul cu
venit. inclusiv o cuvântare de 
salut a reginei Elisabeta a Il-a. 
Au fost rostite discursuri so
lemne. care au evocat si ac
tualizat ideile „unității occi
dentale". ceea ce a permis să 
se constate că rolul traditional 
încredințat consiliului — de a 
fi un paravan politic al acti
vității pactului N.A.T.O. — nu 
a suferit modificări fundamen
tale.'

Realitățile vieții internațio
nale nu au putut fi însă igno
rate de liderii acestui orga
nism, fapt confirmat de însăși 
includerea pe agendă a proble
mei dezvoltării relațiilor din
tre Vestul și Estul Europei. O 
anumită semnificație are, de 
pildă, examinarea unui raport 
care, după cum s-a anunțat 
aici, cuprinde domeniile unei 
posibile cooperări tehnice în
tre toate țările continentului 
nostru. S-a semnalat de ase
menea că este prezentă, ca o

CORESPONDENTA 
DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCU

permanență a preocupărilor 
centrale contemporane, propu
nerea țărilor membre ale Tra
tatului de la Varșovia de a se 
convoca o conferință generală 
a securității europene. In co
municatul dat publicității se 
apreciază că este necesar să 
fie urmată o politică de des
tindere în Europa. S-a reafir
mat. totodată, opinia privind 
utilitatea contactelor multila
terale dintre țările Consiliului 
Europei și țările est-europene, 
ca o contribuție la o mai bună 
înțelegere, la destindere.

Aniversarea a oferit diploma
ției britanice un nou și pre
vizibil prilej pentru reafirma
rea candidaturii la Comunita
tea Economică Europeană (Piața 
comună). In discursul său, 
premierul Harold Wilson a pus 
accente bine precizate pe in
tenția de a continua insisten
țele, evitînd totodată cu pru
dență sugerarea unor acțiuni 
concrete în viitorul apropiat. 
Spre deosebire de ministrul de 
externe vest-german, Willy 
Brandt, care a declarat că ar 
exista șanse de a începe „ne
gocieri serioase" înainte de 
sfîrșitul acestui an, cercurile 
politice britanice îsi mode
rează optimismul. așteptînd 
mai întîi o clarificare a scenei 
politice franceze după apro
piatele alegeri prezidențiale.

S-a creat impresia că obse
sia Pieței comune a devenit 
mai intensă. Au apărut diverse 
.calendare ale perspectivelor 
britanice, tn care se fac calcule 
pe luni — cînd se vor încheia 
alegerile din Franța și ce 
rezultate sînt de așteptat, ce 
perioadă anume va fi dominată 
de problemele dificile ale si
tuației monetare occidentale, 
cît de lungă sau scurtă ar 
trebui să fie expectativa după 
alegerile generale din -toamnă 
din R. F. a Germaniei pentru a 
declanșa, în fine, ofensiva can
didaturii. In același timp, nume
roase surse engleze (între care 
și articolul din „Guardian" des
pre care s-a relatat în „Scîn- 
teia" de ieri) arată că obsta
colele în calea admiterii An
gliei persistă, mai mult, că se 
mențin si chiar se accentuează 
motivele care determină dife
rite cercuri engleze să se pro
nunțe în defavoarea aderării. 
Pentru toate aceste aspecte 
tactice, sesiunea Consiliului 
Europei a constituit o bine
venită platformă de stimulare 
a speranțelor britanice, f

Proiectul „Safeguard" 
viu criticat

WASHINGTON 7 (Agerpres). — La 
Washington au fost date publicității 
două rapoarte consacrate proiectului 
instalării pe teritoriul S.U.A. a siste
mului de rachete antirachetă „Safe
guard". Primul, elaborat de 16 oa
meni de știință, la cererea senatoru
lui E. Kennedy, subliniază că începe
rea construirii acestui sistem „va pro
voca un nou ciclu de acțiune-reacție 
în cursa înarmărilor nucleare și va 
sîîrșl — dacă se va întîmpla așa ceva 
vreodată — prin atingerea unor noi 
recorduri ale nivelului înarmărilor 
cu prețul unor cheltuieli enorme".

într-un capitol al raportului, sem
nat de Arthur Goldberg, se subli
niază că „a începe construirea aces
tui sistem înainte de a încerca ne
gocierea unui acord pentru limita
rea stocurilor de arme nucleare ar 
însemna de fapt o violare a preve
derilor Tratatului de neproliferare a 
armelor atomice".

Cel de-al doilea raport, elaborat 
la cererea unei organizații denumite 
„Consiliul american al securității", 
la apărarea proiectului „Safeguard".

Febra monetară

de pe piețele occidentale

FRANKFURT PE MAIN. — Spe
culațiile în jurul unei reevaluări a 
mărcii vest-germanc au provocat la 
bursele de valori a panică ale cărei 
proporții au căpătat, potrivit cercu
rilor financiare vest-germane, „as
pecte haotice" de felul celor din 
cursul crizei monetare din noiem
brie 1968. Operațiunile s-au concen
trat asupra vînzării de dolari și 
cumpărării de mărci. Cursul dolaru
lui a continuat să scadă, înregistrînd 
cota de 3,9680 mărci, față de cota 
de 3,9700 din ziua precedentă. Pen
tru a contracara această tendință 
care creează un dezechilibru pe pia
ța monetară. Banca Centrală din 
Frankfurt pe Main a intervenit cum- 
părînd 150 milioane dolari.

LONDRA. — După cum transmite 
agenția France Presse, „în cursul 
după-amiezii de miercuri, febra mo
netară a crescut brusc la Londra". 
Banca Angliei n-ar fi intervenit însă 
pentru a susține cursul lirei. Ziarul 
„Wall Street Journal" scrie că la Wa
shington se exprimă temerea că în 
decurs de cîteva săptămîni Marea 
Britanie ar putea fi obligată să pro
cedeze la o devalorizare a lirei ster
line. „Dacă scurgerea rezervelor 
britanice. înregistrată tn ultima 
vreme, va continua chiar și o săp
tămână, apreciază ziarul, aceasta 
poate duce la o încordare serioasă 
a situației, cu atît mai mult cu cît 
rezervele britanice de aur și de
vize sînt puternic împovărate de o- 
bligațiile legate de rambursarea da
toriilor anterioare".

Reprezentantul R. D. Vietnam, Xuan Thuy, despre

Evoluția lucrărilor conferinței
în problema Vietnamului

PARIS 7 — Corespondentul Ager
pres, Al. Gheorghiu, transmite : Zia
rul parizian „Le Figaro" publică un 
interviu acordat de ministrul Xuan 
Thuy, șeful delegației R. D. Viet
nam la conferința cvadripartită de 
la Paris în problema Vietnamului, 
cu privire la evoluția lucrărilor con
ferinței.

După ce a reamintit că delegația
R. D. Vietnam a venit la Paris ca să 
negocieze cu seriozitate și bunăvoin
ță, pentru a căuta, împreună cu
S. U.A., o soluție politică a proble
mei vietnameze, pe baza poziției în 
patru puncte a guvernului R. D. 
Vietnam și celei în cinci puncte a 
F.N.E., Xuan Thuy a subliniat că 
S.U.A. nu renunță la scopurile lor 
agresive și caută mai departe să ne
gocieze de pe poziții de forță. Ele 
intensifică războiul în Vietnamul de 
sud și se străduiesc să consolideze 
administrația și armata de la Saigon. 
Xuan Thuy a afirmat că R. D. Viet
nam n-a avut pînă acum cunoștință 
de „un plan de pace american", des
pre care se vorbește în presă. „Noi 
am constatat doar că în realitate 
S.U.A. continuă să intensifice răz
boiul lor de agresiune în Vietnam. 
S.U.A. n-au prezentat decit propu
neri asupra „dezamericanizării" și 
„vietnamizării" sale, ceea ce înseam
nă ca vietnamezii să lupte în conti
nuare contra vietnamezilor, sub co
mandament american".

Xuan Thuy a respins din nou teza 
americană a retragerii „reciproce" 
de trupe din Vietnamul de sud, sub
liniind că „S.U.A. sînt agresoare în 
Vietnam și că în consecință trebuie 
să pună capăt acestei agresiuni, să-și 
retragă necondiționat din Vietnamul 
de sud toate trupele. Nu există altă 
soluție" — a subliniat conducătorul 
delegației R. D. Vietnam. „Poporul 
vietnamez luptă împotriva agreso
rului pe propriul său pământ, și 
acesta este dreptul său imprescrip
tibil de legitimă apărare". Repre
zentantul nord-vietnamez a dezmin
țit că ar fi existat un „acord" tacit 
între S.U.A. și guvernul R. D. Viet
nam asupra unei „dezangajări" nord- 
vietnameze în sud, in schimbul în
cetării totale a. bombardamentelor 
americane în Vietnamul de nord.

Definind poziția față de recentul 
„plan Thieu" în șase puncte, prezen
tat la Saigon, el a precizat că acest 
plan „nu are nici o valoare în ochii 
poporului vietnamez". Xuan Thuy a 
amintit că atît R. D. Vietnam, cît 
și F.N.E. sînt în favoarea reunifică- 
rii țării pe baze democratice, în mod 
treptat și prin mijloace pașnice, 
precizînd că pînă la reunijicare 
populația din cele două state — nord

și sud — va trebui să dezvolte re
lații economice și culturale. „Dacă 
S.U.A. vor pune capăt agresiunii și 
vor retrage necondiționat toate tru
pele americane și satelite din Viet
namul de sud, pacea va fi imediat 
restabilită în Vietnam" — a subliniat 
ministrul Xuan Thuy în încheiere.

★
La Washington au început 

marți lucrările conferinței or
ganizației „Oameni de afaceri 
americani pentru pace în 
Vietnam". Luînd cuvîntul în 
fata reprezentanților celor 
2 300 de oameni de afaceri, 
congresmanul republican Paul 
Findley a declarat că „a sosit 
timpul să recunoaștem că par
ticiparea noastră la războiul 
din Vietnam este o greșeală 
imensă. Nerecunoasterea acestui 
fapt ar putea atrage după sine 
o catastrofă militară și poli
tică. Președintele Statelor 
Unite trebuie să acționeze cît 
mai urgent pentru a îndrepta 
marea greșeală pe care a 
moștenit-o".

Tovarășul Emil Drăgănescu
primit de premierul

Tage Erlander
STOCKHOLM 7 (Agerpres). — 

Emil Drăgănescu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, care 
se află într-o vizită oficială în 
Suedia, la invitația guvernului 
suedez, a fost primit de primul 
ministru Tage Erlander. A fost 
de față ambasadorul României la 
Stockholm, Eduard Mezincescu. 
Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială cu privire la dez
voltarea în continuare a relații
lor româno-suedeze. In seara zilei 
de 6 mai, guvernul suedez a oferit 
în cinstea oaspetelui român un 
dineu, la care au participat 
Krister Wickman, ministrul pen
tru problemele economice, Sven 
Eric Nilsson, ministrul pentru 
problemele juridice, funcționari 
superiori din M.A.E. și repre-

zentanți ai principalelor con
cerne din Suedia care întrețin 
relații comerciale cu țara noastră. 
Emil Drăgănescu și Krister Wick
man au rostit cuvîntări, expri- 
mînd satisfacția ambelor țări 
pentru dezvoltarea favorabilă a 
relațiilor româno-suedeze și do
rința de a se întreprinde noi ac
țiuni în vederea lărgirii și diver
sificării relațiilor româno-suedeze.

Continuîndu-și vizita în Suedia, 
Emil Drăgănescu a vizitat centrala 
atomoelectrică de la Agesta și 
firma „Ohlsson Och Skarne", spe
cializată în construcția de blocuri 
de locuințe. în același timp, mi
nistrul român al energiei electrice, 
Octavian Groza, a fost oaspetele 
firmei „Atlas Copea", care pro
duce utilaje pentru exploatări 
miniere.

Incidente
BEIRUT 7 (Agerpies). — După 

cum arată agenția France Presse, 
postul de radio libanez a anunțat că 
în satul Hasbaya, din sudul Libanu
lui, s-a produs un incident între un 
grup armat aparținînd organizației 
de rezistență palestiniene „Al Saika" 
și o unitate a armatei libaneze. Pos
tul de radio a precizat că membrii 
grupului „Al Saika" au deschis focul, 
iar militarii libanezi au ripostat.

Comunicatul militar, citat de pos
tul de radio Beirut, a făcut cunoscut, 
de asemenea, că lupte violente între 
militari libanezi și membri ai grupu
lui „Al Saika" se desfășoară înce- 
pind de marți în regiunea Kabr 
Mikha (la 10 km de frontiera cu Is
raelul) și Markabat Talloussa (la 25 
km sud-vest de Hasbaya). Potrivit 
aceleiași surse, în cursul ciocnirilor 
un soldat libanez și un membru al 
grupului advers au fost uciși. Mai 
mulți membri ai grupului „Al Saika" 
au fost arestați.

Un purtător de cuvînt al Organi
zației pentru eliberarea Palestinei a 
declarat corespondentului Ia Beirut 
al agenției France Presse că organi-

VIZITA DELEGAȚIEI
C.C. AL P.C.R.
ÎN NORVEGIA

OSLO 7 (Agerpres). — Miercuri 
au început la Oslo convorbiri între 
delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, con
dusă de Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., care la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Norvegia 
face o vizită în această țară, și de
legația C.C. al P.C. din Norvegia. 
Din partea română au participat 
Mihai Gere, Ștefan Voicu, mem
bru al C.C. al P.C.R., redactor-șef 
al revistei „Lupta de clasă", Gheor- 
ghe Năstase, prim-secretar al Co
mitetului județean Argeș al P.C.R., 
Nicu Bujor, șef de sector la C.C. al 
P.C.R., iar din partea norvegiană 
Reidar Larsen, președintele P.C. din 
Norvegia, Ivar Lie și Just Lippe, 
secretari ai C.C. al P.C. din Norve
gia, Arne Jorgensen, Esther Ber- 
gerud, Rolf Nettum, Kolbjorn Har- 
bu, Olaf Minothi, Martin Gunnar 
Knudsen, membri ai Secretariatu
lui C.C. al P.C. din Norvegia, 
Georg Ovesen, vicepreședinte 
Uniunii Tineretului Comunist.

Delegația Partidului 
Român a vizitat orașul 
Membrii delegației s-au 
membri ai conducerii organizației 
locale a P.C. din Norvegia, precum 
și cu reprezentanți ai altor organi
zații din localitate. După ce a vizi
tat fabrica de conserve de pește 
„Chr. Bjelland and Co.“, delegația 
a fost oaspetele primăriei din Sta
vanger. Primarul orașului, Leif 
Larsen, și Mihai Gere au exprimat 
dorința reciprocă de dezvoltare a 
relațiilor de cooperare multilatera
lă și de mai bună cunoaștere între 
poporul român și poporul norve
gian, în interesul păcii și colaboră
rii internaționale.

Comunîst 
Stavanger, 
întîlnit cu

In prima lună de după 
instalare, preocupările nou
lui președinte al Venezue
lei, Rafael Caldera, s-au 
îndreptat în mod deo
sebit spre împlinirea u- 
neia din promisiunile „pri
oritare" făcute în cursul 
campaniei electorale. E 
vorba anume de ceea 
ce oficial se cheamă 
„pacificarea națională". 
Realitățile sociale și per
secuțiile practicate de 
guvernele precedente față 
de forțele politice de stin
gă, incluzînd scoaterea tn 
afara legii a unor grupări, 
au generat în Venezuela o 
mișcare de rezistentă ar
mată ; iar cu cît mijloacele 
de exprimare a opoziției 
erau mai restrânse Pe te
renul legal, cu atît lupta 
armată primea noi contin
gente. In ciuda diverselor 
corpuri expedițlonare tri
mise în munți, în ciuda fi
nanțării lor substanțiale, 
a superiorității numerice 
si ca înzestrare cu arma
ment, cîteva centre de re
zistență continuă să acțio
neze și în prezent, îndeo
sebi în statele Falcon și 
Lara. Conform celor pu
blicate în presă, guvernul 
Caldera a inițiat contacte 
cu mișcarea de guerilă, 
tratînd condițiile pentru 
„revenirea la legalitate". 
Surse competente infor
mează că la tratativele 
preliminare au participat 
reprezentanți ai „Mișcării 
Revoluționare de Stingă", 
ca si ai grupului de parti
zani condus de Douglas 
Bravo. O ofertă de amnis
tiere pentru toți cei ce 
„depun armele" a fost 
transmisă recent prin in
termediul guvernatorilor de 
state, afirmîndu-se că ul
terior președintele ar ur
ma să solicite Congresului 
național aprobarea unui 
decret de „amnistie am
plă". Un comunicat al

în Liban
FRANȚA

Alain Pahar candidat

fi delegație din Republica 
Democrată Germană,în frunte 
cu Otto Winzer, ministrul afacerilor 
externe, a sosit la Bagdad într-o vi
zită oficială.

Relațiile

australiene

context

Frank

simu- 
inver-
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intr-un noir

Pavilionul României la cea de-a 8-a edijie a Tîrgului international de la 
Tokio

zația sa. este îngrijorată și că 
o comisie de anchetă va pleca la lo
cul incidentelor pentru a determina 
eventualele răspunderi ale șefilor or
ganizației „Al Saika". Dacă aseme
nea răspunderi vor fi stabilite, vor 
fi aplicate sancțiuni severe.

★
DAMASC. — Agenția France 

Presse relatează că într-un comuni
cat publicat miercuri la Damasc co- 
mandantul-șef al grupării de rezis
tență palestiniană „Al Saika" dez
minte declarațiile purtătorului de cu- 
vînt libanez, potrivit cărora la 5 și 6 
mai s-ar fi produs incidente între 
această grupare și unități ale ar
matei libaneze. In comunicat se cere, 
pe de altă parte, constituirea unei 
comisii mixte însărcinate cu deschi
derea unei anchete privind inciden
tele, pentru a se determina identita
tea celor care le-au provocat. Aceas
tă comisie trebuie să fie compusă, 
potrivit comunicatului, din repre
zentanți ai armatei libaneze și ai or
ganizațiilor care participă la co
mandamentul luptei armate pales
tiniene.

PARIS 7 (Agerpres). — Eferves
centei stîrnite în cercurile politi
ce din Franța de desemnarea u- 
nui număr surprinzător de mare de 
candidați la alegerile prezidențiale 
i s-a adăugat miercuri un ele
ment nou : vorbind în fața ziariș
tilor acreditați la Elysee, Alain 
Poher a declarat: -.Eu nu sînt can
didat si nici nu doresc să fiu. dar 
voi fi probabil obligat la aceasta...".

Potrivit agenției France Presse, 
hotărîrea de a-și prezenta candi
datura a fost luată recent, ca ur
mare a cererilor tot mai presante 
prezentate președintelui interimar, de 
susținătorii săi politici.

agențiile de presă transmit
Președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și 

Artă, Pompiliu Macovei, a sosit la Berlin Pentru 8 face 0 vizita 
în R. D. Germană, la invitația ministrului culturii, Klaus Gysi. Miercuri di
mineață, la Ministerul Culturii al R. D. Germane au început convorbirile 
dintre cei doi miniștri. A luat parte ambasadorul României în R. D. Germană, 
Nicolae Ghenea.

La Praga s-au desfășu
rat lucrările celui de-al doi
lea simpozion româno- 
cehoslovac al istoricilor. 
Principala temă dezbătută a con
stituit-o colaborarea dintre Româ
nia și Cehoslovacia în perioada pri
mului război mondial șl în anii ime
diat următori. Delegația istoricilor ro
mâni a fost condusă de acad. Andrei 
Oțetea.

Nikolai Podgornîi, preșe
dintele Prezidiului Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., va 
face, în Cursul lunii mai, vizite ofi
ciale prietenești în R.P.D. Coreeană 
și în R. P. Mongolă. (TASS).

Kim Ir Sen, președintele 
Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, l a Pe 
președintele Senatului Republicii Chile, 
Salvador Allende Gossens, aflat în
tr-o vizită la Phenian, transmite agen
ția ACTC.

Președintele Richard Ni
xon a recomandat alocarea 
a 270 milioane dolari Pentru 
a se face față nevoilor imediate ale 
familiilor sărace care au dreptul să 
beneficieze de un ajutor alimentar. 
Autoritățile federale urmează să dis
tribuie produse alimentare în acele 
regiuni, îndeosebi din sudul Statelor 
Unite, unde subalimentarea a făcut 
cele mai mari ravagii. în mesaj se 
arată că în S.U.A. 16 milioane de 
persoane suferă de subalimentație 
cronică.

Vizita de două zile a primu
lui ministru al Australiei, John 
Gorton, la Washington și între
vederile avute aici cu președin
tele Nixon, secretarul de stat 
Rogers și cu alte oficialități ale 
cabinetului republican a fost 
dominată de problemele pe care 
le ridica reevaluarea de către 
guvernul de la Canberra a 
unora din angajamentele sale 
externe. Presa americană a- 
mintește că chiar în aceste zile 
în parlamentul australian au loc 
vii dezbateri în legătură cu ba
zele militare americane și apar
tenența țării la blocul militar 
ANZUS. „Dacă apartenența la 
ANZUS înseamnă acceptarea 
necondiționată a bazelor milk 
tare americane, care sporesc 
pericolul transformării țării în
tr-o țintă a armelor nucleare 
— declara un parlamentar aus
tralian — atunci acest fragil 
consens al alianței cu Statele 
Unite va fi greu de menținut". 
Aceeași opinie este susținută 
și de o serie de cotidiene in
fluente ca „The Melbourne 
Age", care subliniază faptul că 
pactul ANZUS „nu are dreptul

Cea de-a doua masă ro
tundă a arhitecților din ță
rile balcanice, la care ftu luat 
parte specialiști din Bulgaria, Cipru, 
Grecia, Iugoslavia, România și Turcia, 
s-a desfășurat la Atena.

XI- 2

„Mișcării Revoluționare de 
Stingă" informa că lideri 
ai acestei grupări au 
realizat o întîlnire cu co
mandanți ai detașamente
lor de partizani care ac
ționează în statul Lara 
pentru a discuta ofertele 
guvernamentale de norma
lizare a vieții politice. Gu-

anularea de către preșe
dintele Caldera a unui de
cret promulgat acum șap
te ani de Romulo Betan
court ; suspendarea proce
selor intentate lui Pompeyo 
Mărquez și Guillermo Gar
da Ponce, membri ai Bi
roului Politic al C.C. al P.C. 
din Venezuela: amnistie-

VENEZUELA
Inițiative

de normalizare

a vieții politice
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vernatorul din Lara a 
transmis partizanilor că 
este împuternicit să nego
cieze 
orice 
resc".

Pe 
normalizare 
înscriu totodată recenta 
galizare a Partidului Co
munist din Venezuela, prin

cu ei „oricînd și în 
loc pe care îl do-
linia măsurilor 

politică
de 
se 
le

rea unui număr de alti 
patrioti.

După o campanie electo
rală caracterizată prin de
nunțarea gravelor anoma
lii existente în domeniul po
litic, economic Sl social, o- 
ficialitățile 
le se află 
îndeplinirii 
corijării a

guvemamenta- 
în fata etapei 
promisiunilor, ■ 

ceea ce au cri-

H ■■ «Sf

s-a desfășurat 
legalizare,

ticat la predecesorii lor ; pe 
terenul politic au de ono
rat promisiunea textuală 
de „a trece de la o de
mocrație reprezentativă 

■ formală și superficială, la 
una substanțială și pro
fundă". Aceasta presupune 
crearea unui cadru în care 
să aibă un cuvînt de spus 
toate forțele identificate cu 
interesele naționale ale 
Venezuelei. Intr-o recentă 
reuniune a Biroului Politic 
al C.C. al P.C. din Vene
zuela, ce
imediat după 
s-a subliniat că partidul co
munist este hotărît să mili
teze împreună cu toate for
țele progresiste din țară tn 
vederea organizării unei o- 
poziții democratice legale, 
în cadrul Congresului.

La rîndul lor. sectoarele 
economic si social așteaptă 
reforme structurale care să 
descătușeze potențialul de 
dezvoltare al tării și con
comitent să reducă discre
pantele sociale.

Moștenirea preluată ri
dică tn fata noii ad
ministrații dificultăți mari: 
existenta a circa 400 de 
mii șomeri la o populație 
de nouă milioane locuitori, 
un sector productiv redus 
la numai 30 la sută din to
talul populației, distribuția 
inechitabilă a veniturilor. 
Pături din cele mai largi 
sînt interesate în reme
dierea acestor stări de lu
cruri și în această privință 
se pun mari speranțe în 
promisiunile noii adminis
trații, destul de consisten
te după standardul latino- 
american. Optimismul ofi
cial e mare. Echipa de ex
pert! care a lucrat un an 
si jumătate la elaborarea 
programului de guvernare 
afirmă că există condiții 
de a se trece la reali
zări concrete.

în cadrul pregătirilor ce se 
fac pentru lansarea, la 18 mai, 
a navei cosmice „Apollo—10", 
în vederea unui zbor circum
lunar. echipajul cabinei spația
le a participat marți la 
tarea unei „numărători 
se" și a unei lansări.

Astronautul american
Borman, comandantul misiunii 
spațiale „Apollo-8". care a e- 
fectuat prima călătorie circum- 
lunară, și-a prezentat demisia 
din corpul cosmonauților, a- 
nunță agenția U.P.I. Borman va 
fi numit într-un post în ca
drul programului NASA de 
creare a unor stații spațiale 
orbitale.

întrevedere M. Șpîliak 
Indira Gandhi. Președintele Ve- 
cei Executive Federale a Iugoslaviei, 
Mika Șpiliak, care a participat la fu
neraliile președintelui Indiei, a avut o 
întrevedere cu Indira Gandhi, primul 
ministru al Indiei.

Poliția vest-germană a 
identificat în persoana lui Jans 
Juergen Fuchs (26 de ani), funcționar 
de bancă, și Wolfgang Dietz, de a- 
ceeași vîrstă, fost secretar de tribu
nal, pe cei ce au atacat la 20 ianuarie 
depozitul de muniții de la Lebach. 
Armele și munițiile furate au fost în
gropate în localitatea Bergzabem, ele 
urmînd să servească la șantajarea unor 
persoane.

Grupul parlamentar laburist, întrunit miercuri la Londra, 
s-a pronunțat energic împotriva proiectului de lege antisindicală a guvernu
lui. Președintele grupului, Douglas Houghton, a adresat premierului Harold 
Wilson și ministrului muncii și productivității, Barbara Castle, „un adevărat 
ultimatum" (după expresia corespondenților de presă). Houghton a avertizat 
cabinetul britanic că deputății laburiști nu vor admite ca guvernul să pună 
în aplicare proiectul de lege menționat. El a subliniat în esență că proiectul 
de lege antisindical se va solda cu „dezintegrarea partidului, căderea gu
vernului și o catastrofă electorală", ținînd seama de ostilitatea crescîndă a 
deputaților față de proiect. Pe de altă parte, agențiile de presă relatează că 
în alegerile pentru consiliile municipale de luni și marți laburiștii au pierdut 
controlul în majoritatea consiliilor.

să impună Australiei nici un fel 
de obligații de a face orice cer 
Statele Unite în numele așa-zi- 
selor interese ale securității mi
litare colective". La rîndul său, 
„The Sydney Morning Herald" 
se întreabă: „Drept cine sîn- 
tem luati ? A ceda intereselor 
blocului înseamnă a accepta in
stalarea de baze pentru rache
tele nucleare americane în țara 
noastră fără măcar a dezbate 
problema în parlament", iar 
„The Canberra Times" se pro
nunță într-un editorial pentru 
o „reexaminare imediată a a- 
liantei militare cu Statele 
Unite". „Poporul australian do
rește acum să știe, și are tot 
dreptul să știe. încotro mer
gem", declara liderul grupului 
parlamentar al partidului labu
rist, F. C. Whitlam.

Această stare de spirit care 
domină tot mai mult atmosfera 
politică australiană are drept 
cauză directă creșterea nemul
țumirii față de angrenarea țării 
în acțiuni străine intereselor 
poporului australian. Exemplul 
cel mai elocvent îl reprezintă 
Vietnamul.

Stîrnesc îngrijorare în unele 
cercuri politice de la Canberra 
și „planurile de perspectivă" 
ale Pentagonului tn zona asia
tică. Statele Unite nu fac nici 
un secret din intenția lor de a 
înlocui pactul militar SEATO 
(pe care „V. S. News and 
World Report" îl califică drept 
„o relicvă anacronică") și 
blocul ANZUS, apreciat drept 
„total ineficace", cu un pact 
mai larg, care să acopere „vi
dul" ce s-ar crea prin retrage
rea în 1971 a trupelor britanice 
de la Est de Suez.

Australia a făcut însă cu
noscut Washingtonului încă 
înaintea vizitei lui Gorton că o 
asemenea propunere vine tn 
contradicție cu tendința de a 
micșora angajamentele militare 
externe ale țării. Este semnifi
cativ că în ajunul vizitei presa 
australiană a relatat amănunțit 
despre demonstrațiile de masă 
care au avut loc în diverse 
orașe ale țării pentru încetarea 
războiului din Vietnam și re
tragerea tuturor trupelor de pe 
teritoriul vietnamez, inclusiv a 
trupelor australiene.

Agenda convorbirilor premie
rului Gorton cu oficialitățile a- 
mericane a fost, așadar, destul 

Ă de încărcată. Potrivit unor ob- 
! servatori politici, tn timpul 
) convorbirilor premierul Gorton 
l a lăsat clar să se înțeleagă fap- 
' tul că nici vorbă nu poate fi 
l despre o majorare a numărului 
i trupelor australiene în Vietnam. 
i Dimpotrivă, el ar fi exprimat 
l președintelui Nixon dorința gu- 
J vernului său de a-și retrage cei , 
) 8 000 de militari din Vietnam cît 
| mai curind posibil. |
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