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O acțiune importantă, insuficient urmărită: LA LAMINORUL DE TABLĂ GROASĂ DE LA GALAȚI

REDUCEREA NORMELOR
DE CONSUM INDUSTRIAL

„Măsoară de șapte ori și taie o 
<Iată“ — iată cuvinte care sinteti
zează înțelepciunea populară. Trans
pus pe planul activității întreprin
derilor noastre industriale, acest im
perativ prezintă o importanță eco
nomică deosebită, cu atît mai mult 
cu cît — după cum au subliniat în 
repetate rînduri documentele de par
tid și de stat — diminuarea cheltuie
lilor materiale de producție consti
tuie principala cale de reducere a 
costului mărfurilor, de creștere a 
•cumulărilor bănești ale statului.

în ancheta întreprinsă în unități 
industriale din județul Dîmbovița și 
din Capitală, am putut desprinde și 
releva inițiativa și hotărîrea cu care 
colectivele de întreprinderi soluțio
nează favorabil această cerință eco
nomică majoră. La Fabrica de ci
ment Fieni, întreprinderea textilă 
„Bucegi“-Pucioasa, Schela de extrac
ție Tîrgoviște, Fabrica de confecții 
și- tricotaje din București, planuri 
concrete de acțiune canalizează efor
turile .muncitorilor, ale cadrelor teh
nice și economice spre micșorarea 
consumului de materie primă, ma
teriale, combustibil, energie electri
că. Studiul și urmărirea atentă a 
consumurilor pe diferitele faze ale 
procesului de fabricație, elaborarea 
exigentă a rețetelor de folosire a 
materiei prime, perfecționarea teh
nologiilor de lucru, reducerea deșeuri
lor șl a rebuturilor, a produselor cu

deficiențe calitative — sînt doar cîte- 
va obiective din „arsenalul" mijloa
celor folosite în acest scop în unită
țile respective.

Am reținut, din discuția cu direc
torul întreprinderii textile „Bucegi" 
— Pucioasa, ing. Pompiliu Cojocarii, 
cîteva cifre concludente, care dove
desc creșterea continuă a economi
cității producției, în primul trimes
tru al anului, consumul de bumbac

ancheta economică

la filatură a fost redus de la J 121 kg 
pe tona de fire, cît s-a realizat anul 
trecut — cifră normată pentru acest 
an — la 1110 kg/tonă. Extrapolînd 
la întreaga producție a secției, aceas
tă diminuare de consum s-a mate
rializat într-o economie de 24,6 tone 
bumbac puf. Se cuvine precizat că 
normele de consum au scăzut mult în 
ultimii ani în această fabrică. S-au 
micșorat, de asemenea, procentul 
cupoanelor și bonificațiilor, volumul 
deșeurilor de bumbac și fire.

— Nu se poate desprinde de aici 
că am ajuns la o limită ce nu mai 
poate fi depășită — ne-a spus direc-
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în multe locuri. însă, loturile 

fia te în folosința cooperatorilor .... 
au fost încă însămînțate. La Ghe- 
răseni, județul Buzău, majorita
tea loturilor sînt așa cum au 
rămas din anul trecut. La Cîrligul 
Mare, din cele 120 hectare loturi în 
folosință, nu s-a însămîntat pînă a- 
cum nici măcar un hectar. Coope
rativa agricolă de aici a terminat 
de mult semănatul porumbului, dar 
consiliul de conducere nu sprijină 
pe cooperatori să-și lucreze lotu
rile personale. De asemenea, nu s-a 
însămîntat mai nimic nici la Nă- 
ieni. Racoviteni. Suditi. Murgești. 
Blăjan. Si în județul Mureș se gă
sesc multe loturi în folosință per
sonală care nu sînt lucrate. în sa
tul Cîmpenita, puține din aceste te
renuri au fost semănate, iar în co
muna Acătari se găsesc unele su
prafețe în jurul școlilor si altor 
instituții, precum si terenuri în fo
losință personală care, pînă în pre
zent. au rămas necultivate.

Pentru sporirea producției agri
cole este necesar ca. în fiecare co
mună. consiliile populare comunale, 
consiliile de conducere ale coope
rativelor agricole să urmărească ca 
fiecare suprafață de pămînt să fie 
însămîntată într-un timp cît mai 
scurt. în interesul sporirii produc
ției agricole.

însămînțatul culturilor agricole de 
primăvară se apropie de sfîrșit. Tot 
mai multe unități agricole anunță 
încheierea acestei lucrări. în între
prinderile agricole de stat, de exem
plu;, au fost însămînțate cu porumb 
440 000 hectare, realizîndu-se supra
fața prevăzută în plan a se cultiva 
în acest an. Datorită faptului că te
renul a fost arat din toamnă, iar în 
această primăvară s-a pregătit bine 
patul germinativ, specialiștii apre
ciază că însămînțarea porumbului 
s-a făcut la un nivel superior anilor 
trecuti. Ținînd cont de umiditatea 
ridicată din sol, s-au asigurat, doze 
mai mari de îngrășăminte chimice 
și o densitate corespunzătoare a 
plantelor, ceea ce va contribui la 
obținerea unor recolte bogate. O 
dată cu însămînțarea, pe mai mult 
de 175 000 hectare s-au aplicat ier- 
bicide.

Au mai rămas de semănat unele 
suprafețe de teren în cooperativele 
agricole situate în zonele unde, da
torită condițiilor climatice, lucrările 
agricole de primăvară au început 
mai tîrziu. De asemenea, mai sînt de 
semănat unele suprafețe inundate 
sau cu exces de umiditate, situate 
de-a lungul Dunării sau în luncile 
unor rîuri interioare. Sînt necesare 
măsuri urgente pentru scurgerea a- 
pelor, astfel ca și aceste terenuri 
să poată fi însămînțate în timpul 
cel mai scurt.

Pentru sporirea producției agricole 
este nevoie ca organele agricole și 
consiliile populare să urmărească în
deaproape însămînțarea și cultiva
rea fiecărei suprafețe de pămînt. E- 
xlstă numeroase terenuri situate în
tre construcțiile zootehnice care con
tinuă să nu fie lucrate. Consiliile de 
conducere din cooperativele agricole 
au datoria să urmărească însămînța
rea lor neîntîrziată cu cele mai po
trivite culturi.

De asemenea, potrivit statutului 
cooperativei agricole, țăranii coo
peratori dețin în folosință loturi de 
teren care, pe tară. însumează o 
suprafață însemnată. Atît în inte
resul cooperatorilor, cît și al eco
nomiei tării, este nevoie ca a- 
ceste loturi să fie cultivate cît mai 
bine pentru a se obține cît mai 
multe produse agricole și furaje, 
în județul Buzău, loturile în folo
sința personală a cooperatorilor în
sumează peste 34 500 hectare, din 
care două treimi o reprezintă te
renurile arabile. Aceste suprafețe 
se cultivă cu porumb, plante fu
rajere și legume. Consiliile de con
ducere din unele cooperative agri
cole. cum sînt cele din Vîlcele. 
Boldu. Brădeanu si altele, au a- 
cordat sprijin cooperatorilor pentru 
ca si aceste terenuri să fie lu
crate la timnul optim. Țăranii coo
peratori au fost aiutati să-și procure 
sămintă de calitate, să pregătească 
si să însămînteze terenurile cu ma
șinile secțiilor de mecanizare si cu 
atelajele. Si în județul Mureș, în 
multe comune si sate problema bu
nei' gospodăriri a loturilor aflate. în 
folosință personală preocupă înde
aproape consiliile de conducere ale 
cooperativelor agricole si consiliile 
populare comunale. Consiliul de 
conducere al cooperativei agricole 
din Moinîceni a sprijinit pe coo
peratori cu atelaje să-si însămîn
teze loturile în folosință personală.

a- 
nu

torul întreprinderii respective. în
tr-o consfătuire pe care am avut-o 
zilele trecute cu cadrele din secții, 
membrii comitetului de direcție, o 
serie de muncitori și maiștri au ară
tat că se pot obține însemnate eco
nomii de materie primă prin apro
vizionarea cu bumbac în loturi mai 
mari, avînd caracteristici calitative 
constante. Dificultățile generate de 
aprovizionarea în loturi mici de bum
bac sînt majorate de schimbarea 
destul de frecventă a rețetelor de 
fabricație și a sortimentelor de fire. 
Nu am tinut o evidență exactă, dar 
cred că în fiecare lună trebuie să 
modificăm rețetele și sortimentele 
de fire de 80—100 de ori.

Rugat să facă un calcul pentru a 
demonstra implicațiile acestui sistem 
neeconomic de aprovizionare și de 
programare a producției de fire, 
practicat de Direcția generală a in
dustriei bumbacului . din Ministerul 
Industriei Ușoare, șeful serviciului 
organizarea producției și a muncii, 
ing. Mircea kahili, a precizat că o 
schimbare de sortiment sau rețetă 
provoacă apariția a 20—30 kg de 
deșeuri. în acest fel, într-un an ca
pacitatea de producție a filaturii este 
diminuată cu 40—50 tone de fire, iar 
valoarea materiei prime irosite prin 
deșeuri se ridică la aproximativ 
150 000 lei. Soluția problemei, rele
vată de specialiștii întreprinderii, 
este de a se asigura de către foru
rile de resort din minister o pro
gramare științifică a producției de 
fire între unitățile industriei ușoare, 
o anumită specializare a producH»! 
acestor unități. Este nefiresc șî pă
gubitor, totodată, ca aceleași sorti
mente de fire să fie produse în par- 
tizi mici și în întreprinderi diferite, 
ca materia primă de diverse prove
niențe să fie fărîmițată, în loc să se 
creeze o anumită stabilitate în pro
cesele de fabricație șî specializarea 
întreprinderilor. Nu credem că Di
recția generală a industriei bumba
cului tine cu tot dinadinsul să facă 
risipă de materie primă.

Ext.inzînd investigat'"0 anchetei 
noastre la Uzina dc ut'laj petrolier 
din Tîrgoviște și la Uzina de mașini 
’rele din Capitală, am urmărit răs
puns Ia două întrebări : a) există o 
nvident.ă clară a evoluției consumu
rilor de materie primă și materiale, 
concret De comenzi, pe sortimente de 
nroduse ? și b) ce criterii stau la 

_ baza elaborării normelor de consum 
" specific ; sînt ele temeinic, științific 

fundamentate 7
La prima întrebare, răspunsul este 

de la început afirmativ. în flecare 
din cele două uzine est.e bine pus la 
punct sistemul de evidentă a consu
murilor. Cu un amendament : în a- 
cest an, ca și în anii trecuți, aceste 
consumuri sînt sistematic ...neres
pectate, fiind mai mari decît indicii 
planificați, la maloritatea sortimente
lor de nrodnse. Cîteva exemnle de la 
uzina din Tîrgoviște. în primul tri
mestru al anului, s-au consumat aici 
63,673 kg metal pentru o nereche 
de racorduri speciale și 8 987 kg 
pentru o automacara de 5 tone — cu 
aproape 1 kg și, respectiv, 27 kg 
mai mult fată de consumurile spe
cifice prevăzute. Pe întreaga uzină, 
consumul suplimentar de otel s-a 
ridicat în perioada amintită la 50,4 
tone, cantitate din care s-ar fi putut 
construi 5 automacarale sau 28 
agregate de pompare. Paradoxul a- 
cestei situații este că, la începutul 
anului, comitetul de direcție al uzi
nei s-a angajat să realizeze în 1969 

- o economie de 600 tone metal. După
Ing. Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a III-a)
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A intrat in funcțiune 
un nou cuptor
de propulsie

A fost pus în func
țiune un nou cuptor 
de propulsie în ca
drul laminorului de 
tablă groasă al Com
binatului siderurgic 
de la Galați. Con
structorii au predat 
noul agregat cu o 
săptămînă mai de
vreme față de terme

nul planificat. Cupto
rul are o capacitate 
de 100 tone pe oră și 
face parte din etapa 
a II-a de dezvoltare 
a marelui laminor. în 
cadrul acestor lucrări 
au mai fost date în 
exploatare un pat de 
răcire, care funcțio
nează în serie cu a- 
cest cuptor, o linie de

role, care asigură 
transportul și contro
lul interfazic automat 
al materiei prime, și 
alte mijloace aferen
te în măsură să spo
rească actuala capa
citate a laminorului 
cu 250 000 tone lami
nate pe an.

(Agerpres)
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Valențele multiple j
ale întăririi continue i

organizațiilor de partid 'j

în prezent, pe marele șantier hidroenergetic de Ia Porțile 
de Fier se desfășoară o intensă activitate în vederea memorabilului 
eveniment care va avea loc în luna iulie a.c. : devierea cursului 
Dunării prin lucrările executate, cînd uriașul debit al fluviului va fi 
barat, iar apele acestuia dirijate prin sistemul de ecluzare și instala
țiile din corpul barajului. Recent, turnul de comandă al ecluzei Sistemu
lui hidroenergetic și de navigație de la Porțile de Fier a atins cota 
finală. în fotografie : un aspect de pe șantier. (Foto Agerpre»)

Experimente pedagogice
și experiențe literare

de învă- 
.... .._ ______________-____ către elevi

a operelor fundamentale ale literaturii române, 
pătrunderea în universul său bogat, populat de per
sonaje purtătoare ale spiritului progresist al mo
mentelor cruciale ale istoriei, ale ideilor înăl
țătoare, constituindu-se în mărturii pentru eterni
tate ale existentei noastre spirituale, contribuie ne
mijlocit la educarea patriotică, Ia formarea tînăru- 
lui, la cultivarea spiritului de discernămînt, a res
pectului pentru valorile spirituale. De modul cum 
este concepută programa școlară, cum sînt alcă
tuite manualele, de nivelul predării literaturii ro
mâne depinde în mare măsură realizarea unor 
asemenea îndatoriri ale școlii.

Publicînd opiniile unuia dintre miile de slujitori 
ai școlii, intenționăm să găzduim în coloanele zia
rului o dezbatere mai amplă, invitînd să-și spună 
părerea cadre didactice, critici și istorici literari, 
pe toți cei ce consideră că pot contribui la sinteti
zarea unor puncte de vedere și propuneri menite 
să ducă Ia perfecționarea în continuare a acestui 
înseninat domeniu al 
liceal.

Literatura română ocupă în planul 
țămînt un loc deosebit. Cunoașterea de

Practica la catedră, con
fruntarea in timp a diferi
telor modalități de alcătui
re a programei școlare pen
tru predarea literaturii ro-

învățămîntului general și

mâne și, îndeosebi, a mă
surii în care, prin structu
ra sa, actuala programă și 
manualele elaborate pe. a- 
ceastă bază reușesc să asi-

gure elevilor un nivel de 
cunoștințe corespunzător, 
să le înlesnească o imagine 
clară asupra 
române, a 
tale 
nești

literaturii 
valorilor capi- 

literelor româ- 
iată premisele 

de Ia care pornesc rînduri- 
le ce urmează, izvorîte din 
intenția de a constitui un 
punct de pornire într-o

ale

țămînt ale cărui țeluri fun
damentale sînt bine contu
rate). Prelungirea duratei 
instrucției în școala de 
cultură generală la 12 ani 
a fost întîmpinată de 
profesorii de română cu în
credințarea că se vor crea 
posibilități pentru o mai 
profundă și subtilă studiere 
a fenomenului literar au

puncte de vedere

dezbatere ce ar putea fi de 
mare ajutor pentru activi
tatea profesorilor de limbă 
și literatură română.

Aproape fiecare an adu
ce, după cum au dovedit-o 
ultimii dintre ei, o nouă 
programă și un nou ma
nual. (în treacăt fie spus, 
sperăm că în viitor se va 
ajunge la o mai mare 
stabilitate a programelor, 
așa cum impune un învă-

tohton, cu nădejdea că prin- 
tr-o nouă distribuire a ore
lor și o îmbunătățire a 
programelor se va crea 
timpul disponibil necesar 
transmiterii către elevi a 
vibrației interioare pe care 
o generează contactul cu 
valorile autentice ale cultu
rii patriei. Din păcate, aș
teptările n-au fost întru 
tot.ul întemeiate.

După părerea mea, auto-

rii unor programe care au 
ghidat procesul de învăță- 
mînt pînă acum cred în 
mod eronat că cele aproa
pe trei secole de evoluție 
literară românească pot 
să fie prezentate tot în 
trei ani de liceu (primului 
an, clasa a IX-a, fiin- 
du-i rezervat studiul teo
riei literare). Este adevărat, 
au fost aduse cîteva perfec
ționări — unele retușări la 
programa clasei a IX-a, 
completările celei de la cla
sa a X-a. Dar rămîn deschi
se o seamă de probleme : 
este posibil să prezinți în 
trei ore de curs săptămînal 
(ora școlară de 50 minute, 
formată din ascultare-pre- 
dare) întreg secolul al

Elena APOSTOLESCU 
profesoară
la liceul „Mihai Viteazu" 
din București

(Continuare in pag. a IV-a)

în condițiile puternicului avînt cu 
care poporul român se pregătește 
pentru cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist, sărbătorim astăzi Ziua inde
pendenței de stat a României, pro
clamată cu 92 de ani în urmă, și 
Ziua victoriei asupra Germaniei na
ziste în cel de-al doilea război mon
dial. Această dublă aniversare este 
pentru națiunea română un prilej 
de a evoca eroismul si jertfa tu
turor acelora care au luptat pen
tru libertate, pentru independenta 
si suveranitatea patriei, durînd te
melii trainice măreței opere de con
strucție socialistă pe care o în
făptuiesc generațiile de azi.

în ouvintele rostite în Parlament, 
la 9 mai 1877, de Mihail Kogălni- 
ceanu : „Sintem independenți, sîn- 
tem națiune de sine stătătoare", în 
moțiunea adoptată cu acel prilej 
care consemna „independenta abso
lută a României" își găsea expre
sie satisfacția întregului popor ro
mân de a vedea, după înfăptuirea 
actului unirii de la 24 ianuarie 1859, 
realizarea unui alt tel pentru care 
au militat cu abnegație si eroism 
înaintașii — a trăi într-un stat 
neatîrnat. în măsură să hotărască 
singur asupra politicii sale si care, 
pe picior de egalitate cu celelal
te state europene, să se înscrie pe 
orbita progresului si civilizației.

Proclamarea independentei de stat 
avea să fie pecetluită prin măreața 
jertfă de singe ne care au dat-o 
ostașii români care, împreună cu 
ostașii ruși și voluntarii bulgari, 
au repurtat victoria în războiul 
pentru neatîrnare din 1877/78. Ge
nerațiile prezente, ca si cele vii
toare. nu vor uita niciodată că pe 
redutele Plevnei, Grivitei. Rahovei 
și Smîrdanului. dorobanții, roșiorii, 
călărașii și artilerlștii români au dat 
dovadă de — așa cum scria cu 
mîndrie bardul de la Mircești. poetul 
Vasile Alecsandri. — „vitejie fără 
seamăn pe-acel timp de grea ur
gie, / Ce la vechiul nostru 
nume a adaus un renume / Dus 
pe Dunăre în Mare și din Mare

dus în lume". Prin strălucitele lor 
fapte de arme, peste 10 000 de ostași 
au intrat pentru totdeauna ■ în rîn- 
durile eroilor neamului. în marea 
ei majoritate, tînăra armată mo
dernă română era formată din ma
sele muncitoare sătesti si orășenești, 
însuflețite de o nemărginită dragos
te de patrie, de idealurile eliberării 
naționale si ale unor profunde pre
faceri sociale. în acele zile de gre
le încercări, alături de armată s-a 
aflat întreaga suflare românească.

Dobîndirea independentei de stat 
la 1877 a deschis României moderne 
perspectivele înaintării pe calea 
progresului, desăvîrsirii unității sta
tale. a creat premise favorabile pen
tru dezvoltarea economiei naționa
le în ansamblul ei. pentru înflo
rirea științei și culturii. Orînduirea 
socială a vremii, interesele îngus
te ale claselor dominante, exploa
tarea, pătrunderea tot mai accen
tuată a capitalurilor străine în e- 
conomie — toti acești factori au 
împiedicat ca masele populare, care 
au purtat greul războiului de inde
pendentă. să se poată bucura pe 
deplin de roadele victoriei obținute 
cu atîtea jertfe.

în anii care au urmat. în primele 
rînduri ale luptei pentru apărarea 
și consolidarea independentei na
ționale. pentru progres și dreptate 
socială s-au angajat cu vigoare și 
fermitate proletariatul, clasa so
cială cea mai înaintată, consec
vent revoluționară, mișcarea so
cialistă românească. Crearea Parti
dului Comunist Român — expo
nentul fidel al năzuințelor celor mai 
fierbinți ale maselor populare — a 
dat un conținut profund si pers
pectivă clară luptei de eliberare na
țională si socială în România. Parti
dul comunist a devenit organiza
torul si conducătorul puternicelor 
acțiuni îndreptate împotriva po
liticii claselor exploatatoare de 
aservire a tării, capitalului in
ternational. în anii dictaturii fas
ciste si ai războiului antisovietic, 
P.C.R., dînd glas aspirațiilor co
vârșitoarei majorități a populației 
tării, a condus rezistenta antihitle- 
ristă. a organizat si unit în jurul 
său toate forțele democratice si pa
triotice interesate în eliberarea tării 
de sub jugul fascist. Bazîndu-se 
pe sprijinul larg al maselor. P.C.R. 
a trecut la înfăptuirea insurecției 
armate din august 1944. care a des
chis larg ponorului român calea 
spre dobîndirea unei reale si de
pline independențe naționale, spre în
făptuirea aspirațiilor sale de libertate, 
democrație si progres. Aceste dezi
derate majore au devenit realități 
în anii revoluției si construcției so
cialiste, cînd, pentru prima dată, cei 
ce muncesc de la orașe si sate s'-au 
luat soarta în propriile mîini, au a- 
iuns cu adevărat stăpîni pe munca 
si viitorul lor socialist.

Drumul luminos deschis de insu
recția armată a fost ialonat de e- 
venlmente cu o puternică înrîurira 
asupra viitorului României. între a- 
cestea. o semnificație istorică deo
sebită are ziua de 9 mai 1945, dată 
la care, prin eforturile si lupta mul
tor popoare, a fost obținută victo
ria asupra fascismului german — e- 
veniment de însemnătate epocală 
pentru poporul nostru, ca si pentru 
alte popoare ale lumii, pentru cauza 
libertății întregii omeniri.

Victoria asupra fascismului în cel 
de-al doilea război mondial a fost 
cucerită cu prețul a 34 milioane de 
vieți — mai mult decît au secerat 
toate războaiele europene din ul
tima mie de ani luate la un loc — al 
unor pierderi materiale și spirituale 
incalculabile. Civilizația omenirii a 
fost salvată prin sacrificiile po
poarelor care au format coaliția an
tifascistă, ale multor fii ai națiuni
lor de pe toate continentele. în 
crîncena încleștare cu puternica ma
șină de război germană. Uniunea 
Sovietică — forța fundamentală a 
coaliției antifasciste — a purtat greul

(Continuare în pag. a Il-a)

T elegramă

Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Cehoslovacia

Tovarășului OLD RICH CERN IK
Președintele guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace

PRAGA
Cu prilejul celei de-a XXIV-a aniversări a eliberării Cehoslovaciei 

de sub jugul fascist, în numele Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România, poporului român și al nostru personal, vă trans
mitem dumneavoastră și popoarelor ceh și slovac un cald salut tovă
rășesc și cele mai cordiale felicitări.

Totodată, adresăm popoarelor Cehoslovaciei frățești urări de suc
cese sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia, în dezvol
tarea economiei, științei, culturii, a democrației socialiste, în întreaga 
operă de întărire a orînduirii socialiste.

Ne exprimăm convingerea că relațiile tradiționale de prietenie șl 
colaborare frățească dintre partidele și țările noastre se vor dezvolta 
cu succes și în viitor, corespunzător intereselor fundamentale și aspi
rațiilor popoarelor român și cehoslovac, în interesul unității țărilor socia
liste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, 

Președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Socialiste România

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România
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T — ca una din 
tuturor natiu- 

pentru progres 
devotat al po-DE

Luna mai a anului trecut a mar- 
cat în viața Uzinei de sîrmă șl pro
duse de sîrmă din Buzău un eveni
ment, e drept, nu prea spectaculos, 
totuși plin de semnificații pentru 
•dezvoltarea întreprinderii: înfiin
țarea unei noi unități — sec
ția de cuie. Colectivul prove
nea din toate compartimentele 
fabricii. Cei 11 comuniști care 
alcătuiau pe atunci organiza
ția de bază, — la fel. Sarcinile 
de producție erau mari, proble
mele multe. Membrii de partid au 
înțeles de la bun început că înche
garea, sudarea colectivului, valo
rificarea deplină a tuturor ener
giilor sale depind, în primul rînd 
de ei, de influența politică pe care 
vor reuși s-o exercite. Cuvîntul de 
ordine era ca fiecare mem
bru de partid să constituie un 
exemplu în realizarea îndatoririlor 
de producție. Concomitent, orga
nizația de bază a manifestat o 
preocupare permanentă pentru a 
„depista" pe acel muncitori, teh
nicieni etc. care se detașau prin 
hărnicie, spirit de inițiativă și com
bativitate, pentru a-i ajuta să-și 
dezvolte caracteristicile profilului 
politico-moral al membrilor de par
tid. Pe scurt, angrenate în înde
plinirea diferitelor sarcini încre
dințate de organizația de bază, 
sprijinite cu tact să-și lărgească 
orizontul politic, multe dintre ca
drele cele mai de nădejde ale sec
ției au simțit că locul lor este 
în rîndurile comuniștilor. Astăzi, 
organizația de bază numără 26 de 
membri de partid. Pe măsură ce-și 
întărea rîndurile, organizația a 
putut să-șl îmbunătățească activi
tatea politică, să cuprindă mai bine 
problemele, să mobilizeze cu succes 
colectivul la îndeplinirea obiective
lor secției. „Cu același efectiv, 
cu aceleași mijloace tehnice 
— ne spunea tovarășul Constantin 
Munteanu, secretarul acestei or
ganizații de bază — secția noas
tră a ajuns să realizeze lunar o 
producție de peste două ori mai 
mare față de cît realiza la în
ceput,

Am acordat mai mult spațiu a- 
ceștui exemplu pentru că expe
riența pe care o evidențiază, sino
nimă cu a multor organizații de 
bază din județ, denotă înțelegerea 
a două lucruri foarte importante și 
anume : Primirea în partid nu este 
un scop în sine. Rațiunea ei este 
de a spori mereu forțele organiza
țiilor de bază pentru a-și putea 
exercita tot mai bine și mal com
petent rolul de conducător al co
lectivului, de a-1 călăuzi cu succes 
Ia realizarea sarcinilor sale. Mun
ca îndreptată spre creșterea rîn
durilor partidului nu trebuie să se 
desfășoare „alături", Izolat, de pro
blemele generale, curente și de 
perspectivă, ale organizațiilor de 
bază, ci Intr-o indisolubilă legătură 
cu ele.

Din numeroase exemple de felul 
celui relatat mai sus se încheagă 
imaginea de ansamblu a forței pe 
care o reprezintă în momentul de 
față organizația județeană de pâr
tii Am notat cîteva date : în ra
port cu populația, procentul co
muniștilor este în prezent de a- 
proximatlv 9 la sută. Peste 82 la 
sută din efectivul organizației își 
desfășoară activitatea în sfera pro
ducției materiale. Numai în inter
valul 1 martie 1968—31 martie 1969 
au fost primiți 3 400 noi membri de 
partid. Din totalul comuniștilor 30 
la sută sînt muncitori, 55 la sută 
țărani, 15 la sută intelectuali și 
funcționari, ceea ce, raportat la 
structura economiei șl a populației 
județului, reprezintă o compoziție 
normală.

Din discuțiile avute cu un mare 
număr de activiști de partid 
am desprins strădania de a des
fășura munca de primire în rîn
durile partidului pe baza unei cu
noașteri reale a situației din fie
care loc, de a reduce pe cît posibil 
factorii Intîmplători, hazardul. Fără 
a pleda pentru o 
excesivă merită să 
comitetul județean 
găsit o evidență, pe 
pe atît de eficientă

formularistică 
arătăm că la 
de partid am 
cît de simplă, 
care, comple

tată lunar, oferă tabloul exact al 
oricărei organizații de bază din 
punct de vedere numeric, raportat 
Ia totalul persoanelor care acti
vează în locul respectiv. Această 
evidență oferă un indiciu sigur 

•— de ordin matematic — despre 
preocuparea fiecărei organizații de 
partid în parte pentru întărirea 
propriilor ei rînduri. Astfel, diver
sele analize făcute periodic Ia județ, 
municipiu, comună, operează cu 
elemente concrete, iar ajutorul are 
un plus de eficiență prin faptul că 
poate fi acordat nu Ia întîmplare, 
ci în mod diferențiat, acolo unde 
sa simte mai mult nevoia lui.

— Datele globale — ne spunea 
tovarășul Ion Sîrbu, prim-secre- 
tar al Comitetului județean de par
tid Buzău — nu exprimă totul. 
Este obligatoriu să mergem mai 
departe, să vedem ce se ascunde 
îndărătul lor, dacă nu vrem să 
acționăm la întîmplare. Datele glo
bale nu ne arată, de pildă, că în 
timp ce la complexul C.F.R., la în
treprinderea „Metalurgica" procen
tul membrilor de partid față de 
totalul salariaților este de 33 la 
sută, la șantierul 113 construcții re
prezintă numai 13 la sută. Din da
tele globale nu se vede că, pe de o 
parte există situații, ca la coopera
tivele agricole de producție din 
comuna Puești, unde membrii de 
partid reprezintă 24 la sută din 
totalul cooperatorilor, iar pe de 
altă parte, situații cum sînt cele din 
comuna Smeenl unde ei reprezintă 
abia 9 la sută. Noi — la nivelul 
județului, al municipiului, al comu
nelor, cunoaștem forța fiecărei 
organizații de bază. Am îndrumat

La recenta plenară a C.C. al P.C.R. a-a relevat că, în prezent, partidul numără 
peste 1 860 OOO de membri. Fiecare al șaptelea locuitor al tării se ailă in rîn
durile sale I Sînt ciire impresionante, încărcate cu adinei semnliicații. Ele re
flectă forța de atracție a idealului comunist, prestigiul și autoritatea de 
care se bucură partidul în fața poporului, arată cît de mult a crescut năzuința celor 
mai înaintați muncitori, țărani și intelectuali, hotărî rea lor de a-și consacra eiortu- 
riie creatoare, întreaga viață cauzei partidului, de a se înrola în rîndurile Iui.

Punînd în lumină rezultatele dobîndite, plenara a subliniat NECESITATEA DE 
A SE MANIFESTA ÎN CONTINUARE EXIGENȚA FAȚA DE CALITĂȚILE POLITICE, MO
RALE SI PROFESIONALE ALE CELOR CE SOLICITA SA FIE PRIMIȚI ÎN RÎNDU
RILE PARTIDULUI, SA SE ASIGURE ȘI ÎN VIITOR PREPONDERENȚA ELEMENTULUI 
MUNCITORESC, SA SE ACORDE TITLUL DE COMUNIST CELOR MAI ÎNAINTAȚI 
OAMENI AI MUNCII DE LA ORAȘE ȘI SATE, CELOR MAI VALOROASE CADRE DE SPE
CIALIȘTI DIN ECONOMIE, ȘTIINȚA Șl CULTURA.

Felul în care se desfășoară activitatea politică pentru Întărirea rîndurilor orga
nizațiilor de partid a constituit obiectul unei investigații în județul Buzău.

controlul

îndreaptă 
comitetul

munca 
parti-
locali-

comitetele de partid, birourile or
ganizațiilor de bază din întreprin
deri, unități agricole etc., să meargă 
mai departe, să cunoască modul 
cum este repartizată această forță 
în secții, ateliere, brigăzi, echipe. 
Astfel se poate urmări mai bine 
ca toate locurile să fie asigurate 
cu membri de partid, iar organiza
țiile de bază să aibă sub 
lor întreaga activitate.

— Spre ce sectoare îsi 
în mod deosebit atenția —...........
județean de partid ? Care organi
zații de bază beneficiază mai mult 
de ajutorul său si pe ce criterii ?

— Preocuparea noastră este să 
conducem în mod concret 
pentru întărirea rîndurilor . 
dului în toate ramurile șl dome
niile, pentru ca în fiecare ? "
tate, întreprindere, unitate agri
colă, secție, sector, brigadă etc. să 
existe organizații puternice. îndrep
tăm în mod constant atenția orga
nizațiilor de bază din întreprinderi 
spre primirea unui număr cores
punzător de muncitori cu o înaltă 
calificare și cu un stagiu îndelun
gat în producție, pentru a se asi
gura în continuare preponderența 
în partid a elementului muncito
resc. Desigur, în aceeași măsură 
urmărim să fie primiți în partid 
cei mai valoroși ingineri și tehni- . 
eleni, economiști, profesori, învă
țători, pentru a putea îmbunătăți 
munca politică și a spori influența 
organizațiilor de bază în toate do
meniile construcției socialiste.

Un sector important care polari
zează deopotrivă atenția comitetu
lui județean și a comitetului muni
cipal de partid sub aspectul întă
ririi organizațiilor de bază îl repre
zintă construcțiile. Și nu întîmplă- 
tor ! De vreme îndelungată, orga
nizațiile de pe șantiere din între
prinderile de construcții-montaj nu 
se dezvoltă potrivit posibilităților 
și necesităților.

— Este aceasta o fatalitate 1
— Nicidecum — ne răspunde to

varășul Vasile Negoiescu, prim-se- 
cretar al Comitetului municipal de 
partid Buzău. Nu putem nega, fi
rește, existența pe șantiere a unor 
condiții specifice (caracterul în 
bună măsură sezonier al muncii, 
oameni veniți din toate părțile etc) 
care îngreunează primirea în par
tid. Dar nu aceasta, ci slaba pre
ocupare a organizațiilor de bază 
și — să recunoaștem ! — a comi
tetului municipal pentru a le da 
ajutorul necesar, constituie cauza 
principală. In prezent, ponderea 
comuniștilor în totalul salariaților, 
la șantierul 104 construcții, a cres
cut ajungînd la 16 la sută. Situația 
este asemănătoare și în alte între
prinderi din ramura construcțiilor. 
Nu este prea mult. însă față de 
anul trecut se observă un progres 
sensibil. S-au schimbat cumva con
dițiile ? Nu. S-a schimbat însă op
tica organizațiilor de bază asupra 
acestor condiții, în sensul că nu 
mai sînt considerate obiective. S-a 
schimbat și optica referitoare la 
ajutorul pe care trebuie să-l dăm 
noi, comitetul municipal, organiza
țiilor de bază. De la sfaturi și 
îndrumări generale, am trecut la 
a sprijini la fața locului organiza
țiile de bază să cunoască oamenii, 
să-i antreneze, încredînțîndu-le 
sarcini concrete, la rezolvarea a- 
numitor probleme de producție sau 
de interes obștesc, să și-l apropie 
pe cei care se remarcă în mod de
osebit în îndeplinirea lor.

...Am desprins din datele aflate 
la comitetul județean de partid, 
din relatările mai multor interlocu
tori o preocupare asemănătoare 
pentru soluționarea problemelor 
privind întărirea organizațiilor de 
partid, din întreprinderile noi, din 
unitățile comerciale și, mai ales, 
din cooperativele agricole.

Preocupare întru totul justifi
cată. La fabrica de zahăr, intrată 
în funcțiune anul trecut, unde or
ganizația de partid are de făcut 
față la numeroase probleme pri
vind închegarea colectivului, mo
bilizarea lui la însușirea tehnicii 
noi, procentul membrilor de partid 
este doar de 16,5 la sută. In multe 
magazine din municipiul Buzău și 
orașul Rm. Sărat nu activează nici 
un membru de partid, ceea ce în
greunează munca politică pentru e- 
ducarea lucrătorilor în spiritul 
cinstei, al corectitudinii, al grijii 
față de avutul obștesc, al unei ati
tudini civilizate față de cumpără
tori. Există încă organizații de bază 
mici în cooperativele agricole de 
producție. Dacă se merge cu ana
liza mai în „adîncime" se observă 
că în multe brigăzi, numărul mem
brilor de partid este mic.

— Cum se explică astfel 
tuații ?

La această întrebare am 
mai multe răspunsuri. In 

ele reflectă reziduurile unor 

de si-

primit 
esență, 
con-

cepțll potrivit cărora activitatea de 
primire în partid trebuie dusă în
tre diferitele campanii agricole sau 
de altă natură — „printre picături" 
cînd există vreo fereastră de timp 
liber. Or, după cum se știe, întă
rirea rîndurilor organizațiilor de 
bază nu este ceva izolat de ansam
blul muncii de partid, ci o parte 
componentă a acesteia.

Tocmai în aceste perioade „fier
binți", cînd se dă bătălia pentru 
învingerea unor greutăți, ies la 
iveală aptitudinile oamenilor; toc
mai în astfel de împrejurări li se 
pot încredința sarcini în decursul 
cărora se verifică cel mai bine ca
litățile lor, faptul dacă merită să 
li se acorde înaltul titlu de membru 
al partidului. îndeosebi aceste săp
tămâni, cînd în întreaga tară efor
turile organizațiilor de partid sînt 
concentrate spră lichidarea unor 
rămineri în urmă în îndeplinirea 
planului în Industrie, în domeniul 
investițiilor, în efectuarea lucrări
lor agricole, reprezintă un adevă
rat examen de abnegație și devo
tament pentru cauza socialismului, 
un prilej din cele mai nimekite 
pentru a cunoaște modul în care 
l-au trecut cei mal înaintați mun
citori, țărani, intelectuali în vede
rea satisfacerii ulterioare a cereri
lor lor de primire în partid.

r.

Multe organizații de bază din ju
dețul Buzău, beneficiind de o orien
tare precisă, de un ajutor concret 
din partea organelor locale de 
partid, cuprind permanent în sfera 
activității politico-educative o masă 
largă de oameni ai muncii. In pro
cesul acestei activități sînt folosite 
o seamă de procedee și metode 
care, aplicate cu perseverență, scot 
la suprafață tot ce are colectivul 
mai bun, mai înaintat.

Rețin atenția în mod deosebit 
relatările tovarășului Duca Ciocu- 
loscu, secretarul comitetului de 
partid de la Uzina de prelucrare a 
maselor plastice. Primirea în partid 
în această întreprindere este o sar
cină care nu figurează în nici un 
plan de muncă. Și totuși ea este 
îndeplinită, în linii generale, bine. 
Dacă am întreba membrii birou
rilor organizațiilor de bază ce fac 
concret în acest scop, le-ar veni 
greu să răspundă. In primul rînd 
pentru că „scopul", din cîte am pu
tut să ne dăm seama din discuțiile 
cu unii tovarăși, nu este fixat ci
fric, cantitativ. Ceea ce nu înseam
nă însă că atingerea lui este lă
sată la voia întîmplării. în al doi
lea rînd, pentru că tot ce se face 
nu vizează numai acest țel, ci unul 
mai cuprinzător. Organizațiile de 
bază desfășoară o activitate susți
nută pentru ridicarea nivelului po
litic, ideologic, profesional al între
gului colectiv ; antrenează la înde
plinirea sarcinilor de producție în
tregul colectiv ; munca aceasta pen
tru plan, pentru angajamentele din 
întrecere, pentru calitate și econo
mii dă la iveală pe cei mai ener
gici, îi situează în frunte ; în am
bianța aceasta, în care comuniștii 
constituie modele vii, exemple de 
hărnicie, competență profesională, 
probitate morală, mulți, în special 
dintre cei tineri, „împrumută" pe 
nesimțite felul lor de a se purta, 
își însușesc trăsăturile acestora de 
oameni înaintați. Astfel devine Inu
tilă orice muncă „de lămurire", 
consacrată „special" primirii fn 
partid.

— Ceea ce nu înseamnă — pre
ciza interlocutorul nostru — că 
lucrurile sînt lăsate să decurgă 
de la sine. Dimpotrivă, birou
rile organizațiilor de bază în
treprind o serie de acțiuni, dar a- 
cestea au în vedere nu actul formal 
al primirii în partid, ci ridicarea 
oamenilor la nivelul de înțelegere 
al comuniștilor, clarificării lor poli
tice, ajutorării lor să-și formeze și 
să-și dezvolte trăsături înaintate. 
Și, firește, acest lucru se face a- 
cordîndu-se o mai mare atenție toc
mai acelora care prin atitudine față 
de muncă și comportarea în toate 
împrejurările se plasează pe pozi
țiile cele mai avansate.

întărirea rîndurilor organizațiilor 
de bază nu este o acțiune care în
cepe Ia o dată anumită și se în
cheie la o alta, ci un proces al cărui 
pivot principal îl constituie munca 
educativă pentru dezvoltarea con
științei socialiste, grija pentru acti
vizarea politică a oamenilor, pen
tru a-i pune în situația de a arăta 
ce sînt In stare.

Acolo unde birourile dau dovadă 
de pricepere, de inițiativă, îi atrag 
pe cei mai înaintați oameni la dife
rite acțiuni de interes general, des
fășoară o muncă perseverentă de 
educare comunistă, rezultatele în 
întărirea rîndurilor organizațiilor 
de bază sînt bune.

— La noi, argumenta tov. Cornel 
Turturică, secretarul comitetului de 
partid de la cooperativa agricolă 
de producție din Izvorul Dulce, co
muna Merei, fiecare organizație de 
bază se sprijină în permanență pe 
40—50 de țărani nemembri de 
partid, brigadieri, șefi de echipă șl 
alțl cooperatori fruntași. Aceștia, 
împreună cu organizațiile U.T.C. 
sînt, de fapt, „izvorul" întăririi 
rîndurilor partidului în coopera
tivă. Prin primirea unor astfel de 
oameni, organizațiile de bază de la 
noi au ajuns să albă în prezent 
215 membri de partid, față de ceva 
mal mult de 100, cît aveau în 1966. 
Prezența comuniștilor în toate sec
toarele a dat putința îmbunătățirii 
muncii politice, a întăririi disci
plinei în rîndurile cooperatorilor, 
mobilizării lor la o muncă rodnică, 
ceea ce se oglindește în rezultatele 
obținute în producție.
— Metodele folosite ?

Răspunsul se referă la încredin
țarea de sarcini concrete ; reparti
zarea unor comuniști să se ocnpe 
de cel mai înaintați cooperatori, în 
cazul de față mai ales dintre femei, 
care au o mare pondere în totalul 
persoanelor apte de muncă. In 
plus, analizarea de către birou sau 
în adunarea generală a felului cum 
iși îndeplinesc obligațiile comu
niștii care au primit răspunderea 
de a ajuta pe unii să se pregătească 
pentru a deveni membri de partid. 
Invitarea uteciștilor, a altor coopc- ' 
ratori la unele adunări generale 
ale organizațiilor de bază, înca
drarea lor în învățămîntul de par
tid, organizarea de expuneri pe di
ferite teme referitoare la calitatea 
de membru al partidului, dreptu
rile șl îndatoririle comuniștilor eto.

Despre aceste metode, procedee, 
ți se vorbește și la cooperativa 
agricolă de producție din Ma- 
xenu, unde în urmă cu 2—3 
ani, cum spunea Toma Cozma, se
cretarul organizației de bază din 
brigada nr. 1, membrii de partid 
erau așa de puțini îneît „încăpeau 
cu toții în jurul unei singure mese" 
și unde acum sînt aproape 100 ; 
dar și la cooperativa agricolă din 
Pardoși, unde organizația de bază 
nr. 5, de pildă, nu - are nici mă
car zece membri de partid.

Procedeele fiind aceleași, cum se 
explică rezultatele diferite de la un 
loc la altul ? „Misterul" n-a fost 
greu de aflat: în unele organizații 
de bază, aceste metode sînt aplicate 
formal. Si la comitetul comunal de 
partid Balta Albă, de pildă, 
„analizat" problema. Membrii 
mitetului au fost „repartizați" 
ajute în rezolvarea ei birourile 
ganizațiilor de bază. Acestea, 
rîndul lor, au tabele cu numele 
celor mai activi, mai înaintați co
operatori, ale membrilor de partid 
care au „sarcina" să-i ajute, 
există „planuri" potrivit cărora tre
buie să se tină expuneri etc.

Am abuzat de ghilimele pentru 
că în realitate, aici ca și în alte 
locuri, e vorba doar... de intenții, 
ceea ce explică, în bună măsură, 
de ce în 22 de comune, în primele 
trei luni ale anului nu a fost pri
mit nici un membru de partid, deși 
pe ansamblul județului rîndurile 
organizațiilor de bază din coopera
tivele agricole sînt în creștere sen
sibilă.

s-a 
co
să 

or
ia

Din relatările tuturor celor cu 
care am discutat s-a conturat cu 
pregnantă preocuparea de a 
pune pe prim plan calitățile poli
tice, profesionale și morale ale ce- 
celor care solicită să intre în rîn
durile partidului.

— Am combătut și combatem 
orice goană după cantitate — ne 
spunea tovarășul Constantin Sandu, 
secretar al comitetului județean de 
partid — orice atitudine de ușurință 
și superficialitate în munca pentru 
întărirea rîndurilor organizațiilor 
de bază. Nu admitem să se pri
mească noi membri în partid fără 
un discernămînt riguros, fără o 
activitate prealabilă de pregă
tire. Comitetul județean a 
criticat tendința unor activiști care, 
în loc să sprijine organizațiile de 
bază în desfășurarea muncii politi
ce pentru activizarea oamenilor, 
pentru a-1 cunoaște cit mal bine, 
sub toate aspectele, le aruncă, Jn 
treacăt, reproșuri că se dezvoltă 
într-un ritm „prea lent", tendință 
care, e clar, poate împinge la scă
derea exigentei...

Preocuparea se reflectă în stră
dania ce poate fi întîlnită în orga
nizațiile de bază pentru a cunoaște 
pe cei ce solicită să fie primiți în 
rîndurile partidului nu numai de 
la locul 
portarea 
lele, în 
legătură 
Dumitru 
comitetului 
Verneștl, arăta că nu există 
nici un motiv pentru grabă cînd se 
analizează primirea cuiva în partid.

de muncă, ci și din com- 
în viața de toate zi- 

societate, în familie. în 
cu aceasta, tovarășul 
Mărculescu, secretarul 

comunal de partid 
arăta că nu

— Aici aș spune — sublinia el — 
că putem merge cu încetinitorul. 
Să chibzuim bine, să cîntărim omul 
din toate punctele de vedere și nu
mai după ce ne-am convins In
tr-adevăr că merită, să-I acordăm 
calitatea de membru de partid. 
Peste tot sînt oameni vrednici, care 
doresc să devină comuniști. Dacă e 
vorba să ne grăbim, apoi să ne 
grăbim în a-1 atrage la activita
tea obștească pe cît mal mulțl, în 
a-1 ajuta să se formeze, ca mili- 
tanți politici, în a-i verifica în 
muncă. Asta nu Înseamnă că sîn- 
tem de acord cu tărăgănarea de 
către unele birouri în punerea în 
dezbaterea adunărilor generale a 
cererilor, cum este cazul organi
zației de bază nr. 2 din C.A.P. 
Niscov.

— Intr-adevăr, problema exigen
ței nu este simplă. Ne-ar interesa 
în ce măsură se înțelege că răs
punderea pentru puritatea rîndu
rilor partidului revine fiecărui co
munist în parte ?

— Teoretic, s-ar părea că toată 
lumea înțelege lucrurile, practic 
însă întîlnim șl situații care, 
uneori, dovedesc contrariul. Iată, 
acum cîtva timp, am partici
pat la adunarea generală a 
organizației de bază de la coope
rativa agricolă de producție din 
Zorești în care se discuta cererea 
de primire în partid a unul coope
rator. Cele mai multe păreri ex
primate în adunare, inclusiv ale 
biroului erau favorabile, însă fără 
a fi argumentate. îl cunoșteam și 
eu. Cooperatorul respectiv, e drept, 
este un om cinstit însă nu dă în 
greu muncind în brigadă, Iar 
pregătirea Iui politică și culturală 
este cu totul scăzută. Am arătat 
acest lucru în adunare, am sub
liniat calitățile pe care trebuie să 
le întrunească un comunist, că în
tre factorii care concură la presti
giul membrilor de partid în fața 
maselor este și nivelul lor cultural. 
Adunarea însă a hotărît primirea 
lui în partid pe motivul că... 
„este om cumsecade". Oameni 
cumsecade sînt cu milioanele 
în țara noastră, dar asta nu în
seamnă că toți trebuie să facă 
parte din rîndurile comuniștilor. 
Bineînțeles că biroul comitetului 
comunal de partid a infirmat 
această hotărîre.

...Episodul ni se pare semnifica
tiv cel puțin din două puncte de 
vedere : 1) El arată cît este de 
important ca activiștii cu munci 
de răspundere să ia parte la adu
nările generale ale organizațiilor 
de bază în care se discută cereri 
de primire în partid. 2) Prin acor
darea dreptului comitetelor de 
partid din întreprinderi, instituții 
și comune de a confirma hotărîrile 
adoptate în acest sens s-au creat 
premise extrem de favorabile ca 
să se acorde titlul de comunist nu
mai acelor oameni al muncii care 
întrunesc calitățile cerute.

★
...întărirea rîndurilor partidului, 

proces complex, cu valențe mul
tiple, își exprimă întreaga sa va
loare cînd i se fixează obiective 
precise, i se imprimă un caracter 
concret, diferențiat, cînd este pă
truns de un dezvoltat simț de răs
pundere față de calitățile politice, 
morale și profesionale ale celor ce 
solicită să intre în rîndurile parti
dului.

S. ORBAN

24 de ani de la victoria asupra Germaniei hitleriste

ULTIMUL CĂZUT
8 mai 1945. De două zile ne 

aflam încleștați în luptă cu fas
ciștii pe șoseaua Olomutz-Ivonl- 
Grupșițe. Cu 160 de ani în urmă, 
In această regiune, la Austerlitz, 
100 000 de soldați ruși șl austrieci, 
sub comanda lui Kutuzov, înfrunta
seră armatele franceze conduse de 
însuși Napoleon Bonaparte... De 
astă dată, pe aceste locuri, Divizia 
18 română. în cooperare cu alte 
mari unități românești și sovietice, 
avea misiunea să contribuie cu 
orice preț la prăbușirea ultimei 
rezistențe a armatelor hitleriste 
care se apărau cu disperare.

Regimentul pe care-1 comandam 
avea misiunea să zdrobească ina
micul pe aliniamentul în care era 
înglobat satul Grupșițe, centru pu
ternic întărit. In lipsa combusti
bilului, hitleriștli transformaseră 
zeci de tancuri în puternice punc
te fixe de rezistență. Cu o zi îna
inte, ei încercaseră cu disperare 
un ultim contraatac asupra liniilor 
noastre, dar acesta fusese năruit de 
focul susținut cu pricepere de tu
nurile antitanc de sub comanda vi
teazului sublocotenent în rezervă 
Cenan. Azi atacam cu două bata
lioane în linia întîi susținute de 
focul întregii artilerii a diviziei 18 
și de bombardamentele în picaj ale 
corpului aerian român.

Din cauză intensității focului Ina
mic, atacul nostru progresa greu, 
cu multe pierderi. La un moment 
dat, de pe linia tunurilor anticar 
împinse la limita dinaintea fron
tului a răsunat, puternic, o co
mandă. In picioare, în cîmp des- 

Exemplul bărbătesc al comandan
tului a infuzat și soldaților săi cu
raj, noi puteri. Ca mînați de un 
resort, ostașii români s-au avîntat 
la luptă, atacul reluîndu-și ritmul 
său impetuos. înaintarea companiei 
conduse de sublocotenentul Paul 
Barais a antrenat după sine între
gul batalion, ostășii români pă- 
trunzînd adînc în sistemul de apă
rare al inamicului.

Era în ziua de 8 mai 1945, la 
orele 17, cu două ore înainte de 
capitularea definitivă a Germaniei 
hitleriste. Din păcate, tocmai în 
acele clipe, cînd în aer pluteau 
zorile victoriei, destinul a rezervat 
viteazului sublocotenent Paul Ba
rais un sfîrsit tragic... Pornit 
dintr-un tanc inamic, un proiectil 
îi retează ambele picioare. Curînd 
îsi dă sfîrsitul pe brancarda 
purtată de două sanitare sovietice.

Fiu credincios al țării, al Moldo
vei, ai cărei plăieși conduși de le
gendarul Ștefan Vodă au înscris 
fapte nepieritoare de vitejie întru 
apărarea gliei străbune, tînărul 
sublocotenent Paul > Barais răs
pundea astfel cu viața sa în
flăcărate! chemări patriotice a 

--------  — r-------- , ... ---- r „ Partidului Comunist Român : „To- 
chis, silueta tînărului sublocotenent tul pentru front, totul pentru vic-
Paul Barais se profila clară, dîrză. torie !“. Ultimul căzut în războiul

războiului și a adus o contribuție 
hotărîtoare la obținerea victoriei a- 
supra Germaniei hitleriste. Eroismul 
popoarelor sovietice, al Armatei Ro
șii, dîrzenla si abnegația cu care 
forțele patriotice, democratice și 
antifasciste din Europa si Asia s-au 
ridicat la luptă împotriva nazis
mului au demonstrat încă o dată că 
nici o forță din lume nu poate în
genunchea popoarele hotărîte să-șl 
apere libertatea sl independenta, 
dreptul de a decide In mod suve
ran asupra destinelor lor. Toți cel 
cărora le sînt scumpe idealurile li
bertății. independentei, democrației, 
progresului si păcii vor păstra veș
nic vie amintirea făuritorilor vic
toriei asupra fascismului.

in lupta antifascistă, România a 
înscris o pagină memorabilă, contri
buția ei situîndu-se la loc de cinste. 
Ieșirea țării din războiul hitlerist șl 
alăturarea ci puterilor coaliției an
tifasciste a constituit o puternică 
lovitură dată pozițiilor militare alo 
inamicului. Vasta muncă politică, e- 
ducativă șl organizatorică desfășu
rată de Partidul Comunist Român 
sub lozinca : „Totul pentru front, to
tul pentru victorie", a unit șl a în
dreptat eforturile poporului român 
într-o direcție unică — participarea 
la războiul antifascist cu întregul 
potențial militar, uman și economic.

Sprijinite activ de întregul po
por. unitățile si marile unităti ro
mânești de toate armele, angajînd 
În operațiile militare desfășurate din 
august 1944 pînă în mal 1945, circa 
540 000 de oameni, și-au îndeplinit 
exemplar misiunile de luptă ce le-au 
revenit. în strînsă cooperare cu tru
pele Frontului II Ucrainean, ele au 
rezolvat cu măiestrie situații com
plexe șl dificile create de lupta 
în munți, forțarea unor cursuri de 
apă sau lupta în localități. In pre
gătirea și desfășurarea operațiuni
lor din podișul Transilvaniei și apoi 
dincolo de hotarele țării, de pe teri
toriul Ungariei și Cehoslovaciei, ca
pacitatea de comandă a generalilor șl 
ofițerilor, inițiativa, curajul și bărbă
ția ostașilor români s-au manifestat 
plenar. Cu prețul unor pierderi ce 
ș-au ridicat la aproape 170 000 de oa
meni au fost cîștigate bătălii care 
au contribuit considerabil la obți
nerea victoriei. în semn de pre
țuire a eroismului săvîrsit pe dmpul 
de onoare, peste 300 000 de ostași, 
subofițeri șl ofițeri români au fost 
distinși cu ordine sl medalii ro
mânești. sovietice, cehoslovace șl 
ungare.

In războiul antihitlerist, ostașii ro
mâni șl sovietici, continuînd tradi
țiile frăției de arme româno-ruse 
din războiul de la 1877. au cimentat 
prin lupta si sîngele vărsat în co
mun prietenia româno-sovietică. care 
In anii construcției socialiste se dez
voltă pe numeroase planuri.

Idealurile nobile ce au însuflețit 
generațiile de luptători în războ
iul de la 1877 și în încleștarea cu 
hitlerismul. pe toti eroii neamului, 
a căror zl o sărbătorim an de an 
la 9 mai. îsi găsesc împlinirea în 
mărețele realizări obținute de po
porul român în anii construcției so
cialiste. Aceste realizări pe planul 
economiei, științei, culturii, al ridi
cării nivelului de trai, dezvoltării 
democrației socialiste si perfecțio
nării relațiilor sociale au transfor
mat din temelii fata tării. Prin mun
ca plină de abnegație și dăruire a 
întregului popor 
succes programul 
greșul al IX-lea 
ferinta Națională 
rea multilaterală _ 
tre. Cetățenii patriei 
deosebire de naționalitate, întregul 
popor român se pregătește pentru 
marile evenimente — a XXV-a ani
versare a eliberării șl cel de-al X-lea 
Congres al partidului — în condițiile 
unui puternic avînt patriotic, mai 
strîns unit ca oricînd în jurul Par
tidului Comunist Român — forța con
ducătoare unanim recunoscută a în
tregii societăți. Această indisolubilă 
unitate, hotărîrea fermă a întregului 
popor de a îndeplini politica marxist- 
leninistă a partidului constituie un 
nesecat izvor de forță și progres al 
orînduirii noastre.

Concentrîndu-și eforturile spre 
desăvîrșirea construcției socialismu
lui în patria noastră, poporul român 
sprijină activ politica externă a 
partidului si statului nostru — de 
prietenie, alianță si colaborare fră
țească cu toate statele socialiste, de 
extindere a relațiilor de bună ve
cinătate si cooperare cu toate tă-

se înfăptuiește cu 
elaborat de Con- 

al P.C.R. șl Con- 
privind dezvolta- 
a societății noas- 

noastre, fără

General-maior tn rezervd
Paul MORFEI

fost comandant al Regimentului
18 infanterie Gorj 

pe frontul antihitlerist

noastră 
a se 

pentru

rile, indiferent de orîndulre socială. 
In întreaga sa activitate externă, țara 
noastră respectă neabătut si mili
tează pentru înrădăcinarea trainică 
în viata internațională a principii
lor independentei si suveranității 
naționale. egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne 
și avantajului reciproc — principii 
a căror aplicare în viată chezășu- 
leste conviețuirea pașnică între na
țiuni. înlăturarea surselor de încor
dare.

Liber si stăpîn pe soarta sa. bucu- 
rîndu-se de o reală independentă, 
poporul român înțelege pe de
plin atașamentul tuturor popoarelor 
fată de ideea independentei și su
veranității naționale 
forțele motrice ale 
nilor în lupta lor 
—. este un prieten 
poarelor de pretutindeni care luptă 
pentru dreptul lor sacru de a-si 
hotărî singure soarta, de a se dez
volta potrivit propriei lor voințe, 
fără nici un amestec din afară.

Evocînd astăzi victoria asupra fas
cismului. se cuvine să ne amintim 
că cea mai fierbinte dorință a tu
turor popoarelor, care prin luptă și 
sacrificii au contribuit la făurirea 
ei. este oa o nouă conflagrație mon
dială să nu mai poată fi cu putință. 
Iată de ce înfăptuirea securității eu
ropene este dezideratul major al po
poarelor continentului și o necesi
tate vitală a păcii în lume. Por
nind de la această cerință, Româ
nia militează activ, — în spiritul De
clarației de la București din 1966 șl 
al recentului Apel adresat de ță
rile socialiste participante la Trata
tul de la Varșovia tuturor țărilor 
europene — pentru normalizarea și 
statornicirea unor relații sănătoase, 
de încredere întră toate statele eu
ropene. pentru o cooperare multi
laterală intereuropeană. pentru de
pășirea divizării artificiale a conti
nentului in blocuri militare opuse, 
pentru recunoașterea inviolabilității 
frontierelor postbelice și a existenței 
celor două state germane, pen
tru înfăptuirea unor măsuri ds 
dezarmare.. Pronunțîndu-se pen
tru tinerea unei conferințe a 
statelor europene. tara 
subliniază necesitatea de 
crea condiții favorabile 
reușita el prin eforturi perseve
rente din partea tuturor statelor, 
mari și mici, în scopul dezvoltării 
procesului de destindere, contacte
lor șl legăturilor multilateral" din
tre statele europene.

înfăptuirea securității europene 
reclamă învingerea dificultăților și 
obstacolelor ridicate de cercurile Im
perialiste, neonaziste și revanșarde. 
Sfidînd învățămintele celui de-al doi
lea război mondial, imperialiștii în
trețin focare de conflict în diferite 
părți ale lumii, atentează la suvera
nitatea șl independența națională a 
statelor, organizează intervenții ar
mate — exemplul cel mai grăitor 
fiind războiul de agresiune dus îm
potriva eroicului popor vietnamez. 
Urmărind cu vigilentă această acti
vitate, statul nostru manifestă o pre
ocupare constantă pentru întărirea 
capacității de apărare. Atenția cu care 
partidul și statul nostru înconjoară 
forțele armate ale țării, preocuparea 
pentru ridicarea nivelului pregătirii 
de luptă și politice, măsurile luate 
pentru înzestrarea armatei cu tehnică 
de luptă modernă reprezintă expresia 
elocventă a grijii partidului față de 
apărarea patriei noastre suverane și 
a cuceririlor socialiste ale p< poru
lui și, în același timp, spi
ritului de responsabilitate față de 
cauza socialismului și păcii. Fi
rește, atîta timp cît există blo
cul militar N.A.T.O. este necesară 
si ne deplin justificată menținerea 
Tratatului de Ia Varșovia. Tara 
noastră, devotată obligațiilor ce 
decurg din acest tratat, dezvoltă co
laborarea militară cu celelalte state 
membre pentru a fi gata să riposteze 
împreună în cazul unui atac impe
rialist împotriva vreunul stat parti
cipant la Tratatul de la Varșovia. 
Constructorii socialismului din Româ
nia pot fi siguri că armata noastră 
populară, devotată cu trup șir su
flet patriei, urmînd și înfăptuind 
cu neabătută fermitate politica 
partidului, este gata în orice mo
ment să îndeplinească misiunile ce-1 
vor fi încredințate.

Sărbătorind Ziua Independenței da 
stat a României si a Victoriei a- 
supra fascismului, poporul român îsi 
reafirmă hotărîrea de a-și aduce 
întreaga sa contribuție la stabilirea 
unui climat de înțelegere între po
poare, la triumful cauzei păcii și so
cialismului în lume.

antihitlerist în mijlocul Regi
mentului 18 Gorj, sub steagul 
căruia luptaseră și muriseră stră
nepoții pandurilor lui Tudor 
Vladimlrescu și ai Ecaterlnel Teo- 
doroiu — eroina de la Jiu, el a 
închis ochii cu fața la inamic, dar 
cu inima la patria sa, la meleagu
rile natale atît de îndrăgite ale 
Hușilor, aflate la mii de kilometri. 
Nu a mai avut fericirea să trăiască 
mărețele clipe ale victoriei, marile 
prefaceri înnoitoare din țara sa.

Adunat pe culmea acoperită de 
pini și de brazi din apropierea sa
tului Pisecine, regimentul și-a nu
mărat rîndurile rărite și a cinstit 
amintirea celor căzuți în luptă. O 
mină aspră de ostaș român a în
crustat pe trupul unui brad falnic, 
cu rădăcinile adine înfipte în pă
mîntul scăldat cu sîngele atîtor 
eroi, versul poetului țărănimii ro
mâne, versul adînc patriotic al lui 
George Coșbuc :
„Și-ajuns in țară eu te rog 
Fă-mi cel din urmă bine : 
Pămîntul țării să-l săruți 
Și pentru mine".

A fost gîndul nerostit al eroului 
sublocotenent în rezervă Paul Ba- 
rais, ca și al celor aproape 170 000 
soldați, subofițeri șl ofițeri români 
care, luptînd pe frontul antihitle
rist, și-au dat viața pentru apăra
rea libertății poporului nostru și a 
altor popoare.

Eroismul lor întruchipează o mă
reață pildă pentru fiii de azi și 
de mîine ai patriei, pentru stră
duințele lor în făurirea viitorului 
de aur pe care îl merită cu pri
sosință patria noastră socialistă.
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în cooperativele agricole

Fiecare leu investit
W El B W

sa devină

BENEFICIARUL - 
tot Ia bunul plac 

al furnizorului
un izvor de venituri
Agricultura noastră cooperatistă 

evoluează pe calea dezvoltării inten
sive și multilaterale a producției. In 
cadrul acestui proces amplu de mo
dernizare, realizarea investițiilor, pe 
bază de noi acumulări, reprezintă o 
cerință de însemnătate majoră pen
tru înfăptuirea cu succes a progra
mului elaborat de partid privind 
creșterea producției agricole și ridi
carea nivelului de trai al țărănimii. 
Progresul economic al unităților a- 
gricole cooperatiste este determinat 
de utilizarea eficientă a fondurilor 
masive destinate an de an investiți
ilor, de folosire la întreaga capacitate 
a noilor obiective realizate.

Cum se prezintă lucrurile din a- 
cest punct de vedere ? Sprijinite de 
către organele agricole și bancare, 
cooperativele agricole au reușit, în 
general, să se orienteze judicios în 
ceea ce privește folosirea fondurilor 
proprii și a creditelor destinate lăr
girii producției. Ca rezultat al in
vestițiilor efectuate anul trecut, în 
cooperativele agricole au fost amena
jate pentru irigații 83 000 hectare și 
s-au executat lucrări de îndiguiri și 
desecări pe 34 000 hectare. De ase
mene^, au fost înființate plantații 
poml-viticole pe 18 689 hectare și 
s-au c' nstruit 1176 hectare de so
larii și șere legumicole. Tot în cursul 
anului trecut au fost efectuate 917 lu
crări de electrificare și 872 de ali
mentări cu apă. Investiții de acest 
gen, făcute și în anii anteriori, au 
condus la consolidarea economică a 
unităților agricole cooperatiste, la 
sporirea producției și a veniturilor 
lor, la retribuirea tot mai bună a 
muncii depuse de cooperatori. Dar, 
cu toate succesele obținute în aceas
tă privință, eforturile financiare mari 
făcute n-au fost însoțite, întot
deauna, de o creștere corespunzătoare 
a producției și a veniturilor, n-au 
avut eficienta scontată.

Cauzele sînt multiple. în unele 
c> -erative agricole de producție, 
p., rile anuale de investiții nu 
sînt întocmite cu discernămînt, pre- 
văzîndu-se realizarea unor obiective, 
ineficiente, neoportune; «au chiar 
inutile. Sînt. bunăoară, unități unde 
se cumpără utilaje ■ fără a se 
analiza temeinic necesitățile rea
le, diS pare cauză multe mașini 
stau nefolosite, imobilizează fără rost 
fondurile cooperativelor. Cu ocazia 
unui sondaj făcut de organele 
bancare în 750 de cooperative agri
cole, s-a constatat că 2 697 mașini și 
utilaje, în valoare de 73 milioane lei, 
reprezentînd aproape 16 la sută din 
totalul mașinilor existente, stăteau 
nefolosite. Printre acestea se aflau 
273 motoare, 249 pompe, 227 se
mănători universale, 200 tocători me
canice etc.

De-a lungul anilor, cooperativele a- 
gricole au investit fonduri masive 
peritru construcții zootehnice, fără de 
care' flu este de conceput dezvoltarea 
creșterii animalelor. Dar problema 
cheie, esențială, referitoare la fruc
tificarea fondurilor cheltuite cu oca
zia construirii adăposturilor, n-a fost 
rezolvată în mod gospodăresc. Cu 
ocazia unei analize întreprinse în 500 
de cooperative agricole am consta
tat că, în grajdurile existente, nu sînt 
folosite spații de cazare pentru 9 200 
vaci, 4 380 animale de muncă și 1 140 
bovine la îngrășat. O situație și mai 
proastă se constată în cazul con
strucțiilor pentru porcine și păsări. 
Aproximativ 18 la sută din capaci
tatea îngrășătoriilor de porci, 25 la 
sută din cea a maternităților pentru 
scroafe, 44 la sută a halelor de pă
sări și 47 la sută a puiernițelor este 
practic nefolosită. Evident, în aseme
nea situații investițiile făcute nu duc 
la cîștigurile scontate. Aceste ano
malii sînt determinate, între altele, de 
faptul că unele consilii de conducere 
nu consultă masa largă a cooperato
rilor la lansarea planului de investi
ții, sau fac acest lucru în mod formal. 
De asemenea, frecventa restructu
rare a planurilor de perspectivă ale 
cooperativelor agricole nu asigură 
cooperatorilor posibilitatea de a 
avea o imagine clară asupra di
recțiilor de dezvoltare a unității lor, 
pentru dirijarea eficientă a fonduri
lor de investiții. In asemenea 
condiții, nu este de mirare că, 
pe alocuri, apar situații cînd ceea 
ce s-a construit sau achiziționat as
tăzi nu mai este de folos — par
țial sau total — mîine. La un control 
efectuat de organele băncii s-a con
statat că în județul Bacău există 8 
puiernițe și 5 hale de păsări care 
se folosesc în alte scopuri, ca urmare 
a schimbării profilului unității. La 
cooperativa agricolă Stejarul-Hure- 
zeni, județul Gorj, sînt nefolosite spa
ții de cazare pentru 90 de bovine, 
570 ovine și 2 000 păsări etc. Vina 
este și a organelor locale care, nu 
intervin operativ, pentru a pune ca
păt acestei stări de lucruri.

Aceste carențe în orientarea inves
tițiilor pot și trebuie să fie înlătu
rate. Se cer însă cîteva măsuri. La 
întocmirea planurilor actuale de in
vestiții consiliile de conducere ale co
operativelor agricole trebuie să ana
lizeze cu mai multă răspundere nece
sitatea și eficiența obiectivelor pe 
care le propun, să solicite și să țină 
seama de părerile cooperatorilor, ast
fel încît fiecare leu investit să adu
că un cîștig cît mai mare. Unitățile 
băncii agricole și mai ales uniunile 
cooperatiste sînt chemate să studieze 
cu răspundere, aprofundat, prevede
rile planurilor de investiții ale co- 

' operativelor agricole, să _ asigure 
folosirea eficientă a fondurilor pro
prii ale cdoperativelor și a creditelor.

Sînt cunoscute eforturile făcute 
de-a lungul anilor pentru dezvolta
rea creșterii animalelor în coo
perativele agricole. Cu bani grei, 
cum se spune, au fost achiziționate 
animale de prăsilă și s-au construit 
grajduri, saivane, puiernițe etc. în 
multe cooperative aceste investiții 
se justifică pe deplin, contribuind la 
consolidarea economică a cooperati
velor, la creșterea bunăstării coope-

răspund 
se orga- 
procesul 

a cadre-

lon RUȘINARU 
președintele Consiliului 

de administrație al Bâncii Agricole

cale, venituri superioare, în 
an. o bună parte din fondu- 
care dispun cooperativele a- 
sînt folosite pentru plantarea

„Electroputere’-Craiova. Se fac ultimele verificări la un nou lot de trans
formatori mari, înainte de livrare
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ratorilor. In alte unități, însă, ele nu 
dau nici pe departe rezultatele scon
tate. După realizarea investițiilor, 
consiliile de conducere n-au luat 
măsuri pentru a asigura condi
ții optime de furajare șl îngri
jire a animalelor, nu s-au ocupat 
de întreținerea corespunzătoare a 
construcțiilor. Or, în asemenea si
tuații nu se pot obține producții si 
venituri mari, care să permită recu
perarea cheltuielilor, realizarea unul 
cîștig cît mai însemnat. In unele 
unități, datorită proastei îngrijiri, o 
parte din animalele procurate s-au 
degradat și chiar au pierit. La coo
perativa din Răbăgeni, județul Bi
hor, de exemplu, cele 81 juninci 
cumpărate pentru reproducție s-au 
degradat treptat, pagubele însumînd 
circa 120 000 lei, ca să nu mai vor
bim de cheltuielile făcute cu fura
jarea, cazarea și îngrijirea acestora 
timp de trei ani. La cooperativa din 
Sîmbăta, același județ, tot ca urmare 
a degradării animalelor procurate 
s-au produs pagube de 67 000 lei.

Pornind de la necesitatea de a 
pune în valoare terenurile slab pro
ductive, de coastă, de a obține, ne 
această 
fiecare 
rile de 
gricole 
de pomi și viță de vie. Dar în multe 
unități plantațiile nu sînt bine în
treținute. Din această cauză, în li
vezi și în vii se semnalează un mare 
număr de goluri, pomii intră pe rod 
cu o întîrziere de cîțiva ani, recol
tele sînt slabe. La cooperativa agri
colă Remetea Chioarului și Berchez, 
din județul Maramureș, de exemplu, 
datorită neexecutării în condiții co
respunzătoare a lucrărilor de între
ținere și de combatere a dăunători
lor. o parte din noile livezi — circa 
50 hectare în prima unitate și 25 
hectare în cea de-a doua — prezintă 
extrem de multe goluri, care ajung 
la 20—40 la sută, iar pomii vor intra 
pe rod cu o întîrziere de cîțiva ani.

In aceste situații investițiile făcute 
nu sînt eficiente, nu contribuie la 
sporirea veniturilor cooperatorilor, 
ci, dimpotrivă, la diminuarea lor.

O serie de deficiențe care influen
țează negativ nivelul producțiilor șl 
al veniturilor, deci eficacitatea fon
durilor cheltuite, se semnalează în 
exploatarea unora din suprafețele 
amenajate pentru irigat. In multe 
unități nu se acordă atenția cuveni
tă executării exemplare a întregului 
complex de lucrări recomandate de 
știința și practica agricolă, nu se 
urmărește cultivarea în incintele a- 
menajate a plantelor care 
cel mai bine la irigat, nu 
nizează rațional munca și 
de pregătire profesională 
lor, din care cauză, adeseori, utila
jele stau nefolosite, udările se fac 
la voia întîmplării, cu cantități in
suficiente de apă etc. Cîteva din 
constatările făcute cu prilejul con
trolului efectuat de organele băncii, 
într-un număr de 189 cooperative a- 
gricole, sînt concludente în acest 
sens. Peste 10 la sută din utilajele 
de irigat și de alimentare cu apă 
existente în unitățile respective 
n-au fost deloc folosite în cursul 
anului trecut, iar 76 la sută din 
conductele aferente au fost lăsate pe 
cîmp sau prin curți.

Cooperativele agricole au alocat 
în acest an importante fon
duri pentru lărgirea producției, ceea 
ce impune necesitatea folosirii lor 
chibzuite șl a executării la timp a 
lucrărilor. Aceste probleme trebuie 
să preocupe în măsură mult mai 
mare consiliile de conducere ale coo
perativelor agricole, organele agri
cole și bancare județene, cu atît mal 
mult, cu cît în primele luni ale a- 
nului curent s-au semnalat multe ră
mâneri în urmă în efectuarea lucră
rilor. Ele sînt chemate să orien
teze cu competentă folosirea fon
durilor în funcție de condiți
ile concrete locale. iar după 
realizarea investițiilor trebuie să a- 
nalizeze periodic cum se aplică mă
surile tehnice stabilite în proiecte, 
cum este utilizat fiecare obiectiv, 
astfel încît investițiile să aibă efi
cienta scontată, să contribuie la 
consolidarea economică a cooperati
velor agricole, la creșterea bună
stării țăranilor cooperatori.

uzina 
fur- 
pen- 
să-și

Revenire la ancheta
„CÎND DIN COOPERA
REA INTERUZINALĂ 
1IPSEȘTE... COLABO

RAREA"

în acest an, un plus de beneficii de peste 
un sfert de milion lei.

In primul trimestru, capacitatea instalației 
de praf de cărbune nu a fost utilizată, pen
tru necesitățile proprii ale furnizorului, de- 
cît în proporție de 21 la sută.

— De ce nu livrați o cantitate mai mare 
de praf de cărbune uzinei „23 August", din 
moment ce aveți suficientă capacitate dispo
nibilă ? — am întrebat pe tov. ing. Ștefan 
Pop, șef de secție la UREMOAS.

— Cînd pornește instalația, aproape că nu 
se mai poate lucra în secție din cauza pra
fului care se degajă în aer. Un timp, după 
intrarea în producție, instalația a funcționat 
normal, dar apoi, după cîteva înlocuiri de 
piese... Așa că, pînă una alta, o folosim numai 
atît cît este strict necesar.

— Am convenit cu uzinele „23 August" — 
a intervenit tov. Ilie Bărbulescu — să ob
țină dînșii huila necesară fabricării prafu
lui de cărbune de care au nevoie. Huila nu 
a sosit decît la sfîrșitul lunii februarie și, 
pînă atunci, le livrasem 14 tone de praf de

cărbune fabricat din ma
teria primă aprovizionată 
pentru acoperirea necesi
tăților proprii.

— Să ne fi spus numai 
că nu au huilă — ne-a de
clarat tov. Andrei Pin- 
țoiu, de la uzina „23 Au
gust" — și ne făceam lun
tre și punte și le-am fi 
adus-o. Am vrut să 1? ce
dăm chiar o parte din 
cantitatea de huilă repar
tizată nouă pentru acest 
an, însă tovarășii 
UREMOAS nu au 
tat.

Am căutat, în

de la 
accep-

In „Scînteia" nr. 7917 din 15 decembrie 1968 
au fost înfățișate, într-o anchetă eco
nomică, unele neajunsuri privind rela
țiile contractuale între două mari uzine 
subordonate aceluiași for de resort : 
Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. 
„Mărul discordiei" îl constituia livrarea pra
fului de cărbune necesar în procesul tehno
logic al turnătoriei de la uzina „23 August" 
din București, produs de mare însemnătate 
pentru reducerea procentului de rebuturi. 
Furnizorul — UREMOAS, tot din Capitală — 
îl putea fabrica într-o instalație adusă din 
import, a cărei capacitate de producție era 
doar parțial utilizată pentru nevoile proprii.

La scurt timp după apariția articolului a- 
mintit, la redacție a sosit un răspuns semnat 
de directorul general din ministerul de re
sort, ing. E. Ulmanu, prin care se neagă 
existența unor neînțelegeri în cooperarea 
dintre cele două uzine. Ne-am deplasat din 
nou în cele două uzine, pentru a vedea care 
este acum situația.

— Nu este ședință de producție — ne relata 
tov. Ion Istrătescu, con
tabil șef al uzinei „23 Au
gust" — în care să nu fie 
discutat acest mare necaz 
al nostru. Un coleg îmi 
spunea chiar, mai în glu
mă, mai în serios, că 
noaptea nu visează decît 
praf de cărbune și nisip 
peliculizat.

Dacă se știe că URE
MOAS nu-și respectă o- 
bligațiile, de ce 
nu acționează pe 
nizor la arbitraj, 
tru a-1 determina
facă datoria ? Sau nu are 
încheiat un contract economic ?

— Noi am făcut, pentru ultima perioadă a 
anului trecut, iar acum pentru întreg anul 
1969, comenzi în care am specificat cantitățile 
minime de care avem absolută nevoie — ne-a 
spus tov. Andrei Pințoiu, adjunctul șefului 
serviciului aprovizionării de la uzina „23 Au
gust". In mod normal, așa după cum indică 
prevederile contractuale, furnizorul. adică 
UREMOAS, trebuia să ne trimită un proiect 
de contract; dar în loc de aceasta ne-a co
municat, în două rînduri scrise cu creionul 
pe comanda noastră, cantitatea pe care este 
de acord să ne-o livreze.

Să vedem, însă, ce ne scrie ing. E. Ulma
nu : „Precizăm că UREMOAS nu a făcut 
niciodată obiecții la cererea uzinei „23 Au
gust", nu a respins nici o comandă a aces
teia și că beneficiarul nu a sesizat pe nimeni 
din conducerea UREMOAS că ar avea greu
tăți în privința livrării prafului de cărbu
ne"... Acesta fiind răspunsul, să apelăm la 
date concrete. Prin cele două comenzi tri
mise de beneficiar furnizorului, la sfîrșitul 
lunii decembrie anul trecut, se solicitau pen
tru trimestrul I din acest an 450 tone nisip 
peliculizat și 90 tone huilă măcinată. Furni
zorul a acceptat să livreze 400 tone și, respec
tiv, 30 tone. Efectiv, însă, s-au expediat 171,8 
tone și 24,1 tone (versiunea uzinei „23 Au
gust") și 164,2 tone și 23 tone (versiunea 
UREMOAS). Deci, afirmația directorului ge
neral amintit nu corespunde nici pe departe 
realității.

In ce privește problema dacă a fost sau 
nu cineva sesizat de această situație, ne-am 
adresat tov. Ilie Bărbulescu, director comer
cial al UREMOAS, și tov. ing. Adalbert Ru
larea, director general adjunct al uzinei 

23 August*4.
” I. B. : Niciodată nu mi s-a adus la cunoș
tință de către uzina „23 August" că ar fi ne
mulțumită de colaborarea în această pro
blemă.

A. B. : UREMOAS este singurul nostru par
tener cu care, sub nici o formă, nu reușim 
să stabilim relații de cooperare cît de cît 
normale în livrarea prafului de cărbune și 
nisipului peliculizat. De situația care s-a 
creat a aflat pînă și conducerea ministerului.

Fapt este că uzina furnizoare continuă să 
nu livreze în întregime cantitățile asupra 
cărora a convenit cu beneficiarul. Calculele 
arată că dacă UREMOAS ar fi accep
tat integral comanda 
gust", ar fi putut obține

uzinei „23 Au- 
prin onorarea ei.

același 
timp, să aflăm cum se prezintă situația la in
stalația care produce nisip peliculizat. L-am 
întrebat pe tov. ing. Ștefan Pop : De ce ați 
acceptat 400 tone din comanda uzinei „23 Au
gust" și ați livrat doar 40 la sută din cît v-ați 
angajat ?

— Au apărut unele necazuri generate de 
calitatea necorespunzătoare pentru prelu
crare a nisipului primit de la cariera din 
Aghireș. înainte, cînd aparțineam de Minis
terul Industriei Construcțiilor, primeam re
partiții pentru o altă carieră, care ne ex
pedia nisip excelent, dar acum... Trebuie 
spus, însă, că nici oamenii pe care îi trimite 
beneficiarul pentru a ridica de la noi praful 
de cărbune sau nisipul peliculizat nu-și fac 
datoria. Adeseori cînd îi cauți, nu-i găsești.

— Pentru a preîntîmpina formularea unor 
astfel de justificări de către UREMOAS, ne-a 
replicat tov. Andrei Pințoiu, am detașat la 
această uzină, în ultimul timp, doi oameni 
de nădejde, unul dintre ei fiind șef de echipă.

— Niciodată delegatul uzinei „23 August" 
nu ne-a reproșat că n-ar fi primit canti
tatea de materiale pe care am trecut-o în 
avizul de expediție, întocmit de mine zilnic 
— ne-a spus tov. Emil Maxim, șeful birou
lui desfacere de la UREMOAS.

Nu știm, poate că a fost doar o coincidență, 
dar în ziua în care am făcut investigațiile, 
mașina trimisă de uzina „23 August" nu a 
putut încărca nici un gram de nisip pelicu
lizat. Și, paradoxal, în aceeași zi, nu am găsit 
la UREMOAS pe nici unul din muncitorii 
„delegați permanent" de uzina „23 August".

Dacă am revenit asupra acestei situații cri
tice care persistă, am făcut-o din trei motive. 
Mai întîi, pentru că neajunsurile existente 
sînt o „mostră" de colaborare defectuoasă în
tre două întreprinderi constructoare de ma
șini. Apoi, pentru a pune în lumină atitudinea 
lamentabilă, de învinuire reciprocă, a unor 
cadre cu funcții de răspundere din cele două 
uzine. Și, în sfîrșit, din cauză că in
tervenția forului de resort este total 
neeficientă. Un asemenea „stil" de mun
că, în relațiile contractuale, nu înlătură, 
ci perpetuează neajunsurile. Așteptăm ca, 
în cel mai scurt timp, să fie soluționat defi
nitiv diferendul care există între cele două 
mari uzine, ținînd seama de faptul că con
ducerea Ministerului Industriei Construcți
ilor de Mașini are căi și mijloace de a dis
ciplina relațiile furnizor-beneficiar.
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(Urmare din pag. I)
primul trimestru, în loc de economii 
au rezultat pierderi...

— La aprecierea angajamentului, 
noi am avut în vedere existenta unor 
condiții normale de lucru — încearcă 
să se justifice tov. ing. Gheorghe 
Tănăsoiu, directorul general al uzi
nei. Lipsa anumitor materiale în di
mensiunile necesare ne-a determinat 
să utilizăm laminate supradimensio
nate, care au majorat consumul spe
cific de metal.

Este aceasta singura cauză a de
pășirii normelor de consum ? Tov. 
Constantin Rotaru, controlor de ca
litate și locțiitorul secretarului co
mitetului de partid pe uzină, ne-a 
relatat că rebutul — o plagă veche, 
neextirpată încă, în pofida repetate
lor observații ce s-au adus condu
cerii uzinei în anii din urmă — 
continuă să fie o principală sur
să de risipă a metalului. La 
turnătoria de oțel, ponderea re
butului este de aproximativ 5 la sută, 
iar la forjă și în secțiile de prelu
crări mecanice s-au consumat în plus 
prin rebutarea pieselor, numai în 
primele trei luni ale anului, 38 tone 
otel. Rebutul este deosebit de ridicat 
și la Uzina de mașini grele din Capi
tală. La întreprinderea bucu- 
reșteană. de altfel, elementele de 
cheltuieli materiale intră cu cea mai 
mare pondere în costul produselor, 
iar neîncadrarea în normele de con
sum (nu numai la metal, ci șl la 
cărămizi refractare, electrozi de gra
fit) a generat depășirea prețului de 
cost al producției marfă compara
bile cu peste 3,3 milioane lei.

Pentru perspectiva etapei urmă
toare din acest an, conducerile celor 
două uzine constructoare de mașini 
și-au stabilit — din cite ni s-au 
spus — un program amplu de măsuri 
în vederea micșorării consumurilor 
de materii prime și materiale. Ingi
nerul șef al Uzinei de utilaj petrolier 
din Tîrgoviște, Aure! Codreanu, a 
subliniat că eforturile sînt orientate 
în două direcții principale. Pe de o 
parte, spre reproiectarea unor re
pere și subansambluri, cu scopul vă
dit de a asigura dimensionarea lor

îndeaproape al doi-riguroasă, fără adaosuri inutile 
metal, iar pe de alta, spre utilizarea 
chibzuită a laminatelor, evitarea pe 
cît posibil a derogărilor dimensio
nale și micșorarea rebutului în toate 
sectoarele de fabricație. Succesul va 
fi asigurat, desigur, numai printr-o 
muncă tenace, prin stimularea ini
tiative! creatoare a cadrelor tehnice

Să examinăm
lea aspect al problemei, enunțat mal 
sus : dacă normele de consum pre
văzute sînt sistematic și științific 
restructurate, în așa fel ca ele să 
reflecte fidel noile condiții oferite 
de ridicarea continuă a nivelului teh
nic al producției, de maturizarea ex-

economlce, a întregului colectiv 
întreprinderii, ca și printr-un

?1 
al 
sprijin mai eficace al forurilor de 
resort din Ministerul Industriei Con
strucțiilor de Mașini în ce privește 
îmbunătățirea aprovizionării cu ma
teriale în sortimentele și dimensiu
nile strict necesare producției.

perlenței profesionale a colectivului. 
In acest scop, să pornim de la cîteva 
exemple concrete privind evoluția 
normelor de consum. Mai întîi, de 
la oțelăria Uzinei de mașini grele 
din Capitală, unde există următoa
rea situație :

Unitatea Realizat Planificat Realizat
IntUel de consum de în 1969 tr. I

măsură 1968 1969
1. Metal în șarjă kg./tonă 1070 1079 1085
2. Cărămizi refractare - L' ' 47 57 50.88
3. Cărămizi de magnezită 7,73 8,25 8,65
4. Electrozi de grafit 11,45 10,30 10,31

Ce rezultă de aici ? Că la trei din 
cei patru principali indici de consum 
(normele planificate pe 1969) sînt 
sensibili mai mari față de realizările 
din anul trecut. Ceea ce demons
trează că elaborarea acestor norme 
se bazează pe simple aproximații și 
nu pe calcule exigente, nu pe luarea 
în considerare a rezervelor produc
ției. Inginerul șef de concepție al

uzinei, Gamaliel Mlhăț, ne-a spus 
că, în ce privește cărămizile refrac
tare și electrozii de grafit, nu se 
poate face o evaluare strictă a con
sumului, pentru că acesta depinde 
de furnizor, de modul de depozitare 
și de manipulare, de procedeele de 
înzidire, de tipul încărcăturii, ca și 
de calificarea și experiența oameni
lor. „Cărămida refractară — a adăugat

el — este azi depozitată pe unde este 
posibil, de obicei în secții, a căror 
închidere nu e perfectă. Peste aceas
tă cărămidă a nins și a plouat toată 
iarna. Este și normal în aceste con
diții ca rezistența ei să scadă, iar 
consumul să crească".

Justificarea inginerului șef, deși 
nu poate fi socotită întru totul obiec- 

trebuie luată în considerare 
credem că uzina va primi 
sprijinul necesar pentru a 

reuși, într-o perioadă nu prea 
îndelungată, să rezolve proble
ma amenajării depozitului de că
rămidă refractară. Dar această justi
ficare nu are nici o legătură cu sta
bilirea unor norme de consum mult 
acoperitoare la acest material, ca și 
la alte materii prime și materiale. 
Aici, la elaborarea și definitivarea 
normelor de consum nu s-au exclus 
influențele negative ale procentului 
ridicat de rebuturi. Prin urmare, deși 
rebutul nu se mai planifică, el are 
totuși partea sa distinctă în consu
murile specifice normate, fiind mas
cată astfel „contribuția" pe care o 
are la creșterea prețului de cost al 
produselor. Fenomenul se repetă șl 
la Uzina de utilaj petrolier din Tîr
goviște.

Un atare sistem de planificare a 
consumurilor, rotunjite cît mai fru
mos de cei însărcinați cu această 
muncă, pentru a se evita eventualele 
necazuri ce ar putea apărea pe par
cursul anului, s-a dovedit în uzinele 
respective nestimulator, generator de 
risipă și va trebui grabnic înlăturat. 
Nu este nici în interesul întreprinde
rilor și nici al economiei naționale ca 
acțiunea de economisire a resurselor 
materiale să fie lipsită de o măsură 
exactă a cerințelor producției, pre
cizată prin norme științific deter
minate, în funcție de care să se apre
cieze rezultatele eforturilor colecti
velor din unități. Numai printr-o 
strictă programare a necesităților și 
urmărirea permanentă a consumu
rilor, pe tot parcursul procesului de 
producție, materia primă, mate
rialele vor fi rațional gospodă
rite și se vor obține efectele econo
mice maxime pentru activitatea pro
ductivă.

La Sighetul Marma- 
tiei există o modernă 
fabrică de tricotaje. 
Materia primă — 
firele crude — se pri
mesc de la București. 
Dar în cantităti care 
depășesc, uneori, ca
pacitatea de vopsire 
de care dispune uni
tatea. Ca atare. o 
parte din fire sînt ex
pediate la Timișoara 
și (unde credeți ?) la... 
București. Cheltuielile 
de transport umflă în
să nejustificat prețul 
de cost. Și. din pă
cate. nu numai atît. 
Firele vopsite — la 
Timișoara, mal ales — 
cînd ajung la fabrica 
din Maramureș sînt 
complet necorespunză- 
toare: culori mate, 
diferente de nuanțe în

După cum se știe, 
orezului îi place să 
crească în apă. Dar. 
înainte de semănat, se 
cere ca terenul să fie 
arat, grăpat si nive
lat ca în palmă. Toc
mai de aceea. în ore- 
zării se fac din vre
me lucrări speciale de 
amenajări pentru ca. 
în prima parte a lu
nii mai. să se însă- 
mînteze. Dar iată că 
acum există suprafe
țe mari de orezarii 
care n-au fost încă a- 
menaiate. Mai mult 
chiar, unele din ele 
sînt Inundate. Ii pla
ce orezului să crească 
în apă. dar nici chiar 
așa ! De ce nu se e- 
vacuează apa ? Iată 
un caz relatat de tov.

cadrul aceluiași lot 
etc. Pentru a nu stag
na producția, firele 
sînt. totuși, introdusa 
în fabricație. Si con
secința î Loturi în
tregi de tricotaje sînt 
respinse de organele 
comerțului, fabrica nu 
poate îndeplini planul 
la producția marfă 
vîndută si Încasată, 
iar stocurile supra- 
normative de produse 
finite cresc. Cînd 
prețului de cost îl 
vor sări... doagele — 
ne-a spus un econo
mist din întreprinde
re — atunci pierde
rile vor fi recuperata 
de la organele din Di
recția generală a tri
cotajelor, care a „or
ganizat" acest sistem 
de aprovizionare.

Gh. Mihai, directorul 
Direcției agricole a 
județului Buzău. La 
Ruseți, există o a- 
semenea orezărie 
înecată în apă. De 
mai multă vreme, la 
cererea Direcției 
gricole. Trustul
îmbunătățiri funciare 
Galati a trimis aci o 
dragllnă pentru săpat 
canale, necesare scur
gerii apelor. Numai că 
draglina are un pro
gram curios : în de
curs de 
lucrează 
zile stă. 
ceste!
ghidează, se pare, du
pă un calendar pro
priu. Nu se află ni
meni ca să-1 aducă la 
realitate 7

de geografie?
Anumite întreprin

deri din industria u- 
șoară întîmpină greu
tăți în asigurarea des
facerii producției. De 
ce ? Comerțul refuză 
să mal 
mărfuri 
sum. pe 
stocurile 
sînt complete. Asa să 
fie? în unitățile co
merciale ale 
Maramureș, 
la sfîrșitul 
trimestru 
planificate erau 
„subțiri'' 
lioane 
trimestrul

preia unele 
de larg con- 

motiv că 
planificate

județului 
de pildă, 
primului 
stocurile 

___ mai 
cu 42 mi

lei. Pentru
II a.c..

planul de desface* 
re al I.C.R.T.I.- 
Bala Mare era a- 
coperit cu contracta 
doar în proporție de 
20 la sută și aceasta la 
produse solicitate de 
cumpărători. Oare fac
torii de răspundere 
din M.I.U. si M.C.I. 
să nu fi auzit de si
tuația existentă în ju
dețul Maramureș, pri
vind asigurarea (sau, 
mai blne-zis. neasigu- 
rarea) fondului de 
mărfuri de larg con
sum ? Nu credem că 
este vorba numai de 
lacune de geografie 1

gireaza

Cînd umbli cu©

zăhărelul

industrializare, 
e însă prea mul- 
prinde zăpada pe 
sau pe rampele

1 cu producții 
. de sfeclă de 
reprezentanții 

de

din Ca- 
lucrează doar 
sută din ca
de producția

banilor...irosirea
Folosind credite de 

mică mecanizare, a- 
cordate de Banca Na
țională, D.R.T.A.-Ti- 
misoara a construit, 
anul trecut, la Auto
baza Caransebeș un 
atelier de fierărie. Era 
oportună amenajarea 
acestui atelier ? Nu ! 
La Timisoara exista 
un atelier similar ca
re satisfăcea ne de
plin necesitățile lega
te de întreținerea par
cului de mașini al di
recției de transport 
respective. Urmarea:

atelierul 
ransebes 
cu 20 la 
pacitatea 
de care dispune. Dacă
D.R.T.A.-Timișoara a 
pierdut pe... drum ba
nii statului. atunci 
cum se explică fap
tul că organele ban
care nu au sesizat 
lipsa de eficientă a a- 
cestei lucrări ? Proba
bil, este vorba de o 
nouă operație finan
ciară : banca girează 
irosirea banilor statu
lui.

în anii 
mai mici 
zahăr. i 
fabricilor de zahăr 
caută si cu luminarea 
ultima rădăcină pen
tru a-i extrage dul
ceața. Au fost cazuri 
cînd sfecla de zahăr, 
cultivată initial pen
tru furajarea anima
lelor. a fost dată pen
tru 
Cînd 
tă. o 
cîmp .... . _ ______
gărilor. Acum asistăm 
la o controversă în
tre organele Ministe
rului Industriei Ali-

mentare si organele a- 
gricole. In județul 
Constanta. M.I.A. a 
refuzat pur și simplu 
să contracteze sfecla 
de zahăr cu unele 
cooperative agricole. 
Motivele invocate sînt 
multe : ba că distanta 
ar fi mare, ba că s-a 
depășit planul de 
tractare. Și asa, 
cutiile continuă, 
sfecla de zahăr 
buia să fie în 
mînt si răsărită,
umblă cu zăhărelul să 
nu rămînă, pînă la 
urmă, fără zahăr.

con- 
dis- 
cînd 
tre- 
Dă- 
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ARTA DECORATIVĂ
teren de manifestare

a inventivității creatoare
Condiționată de multiplii 

factori economici 
ciali, de 
realităților 
tă tuturor 
intențiilor 
ce moderne, 
imaginației și inventivită
ții creatoare, arta decora
tivă și-a dobîndit un loc 
bine definit în viata ar
tistică contemporană. Im
portanța colaborării ei cu 
celelalte ramuri ale artei 
(arhitectură, pictură mo
numentală, sculptură mică 
etc.), adaptarea la necesi
tățile interiorului modern 
în vederea realizării ca
drului ambiant, impun 
crearea unor condiții de 
lucru asemănătoare cu 
cele ale marii producții. 
Devenită ea însăși o in
dustrie, arta decorativă 
este din ce în ce mai mult 
supusă condițiilor impuse 
de industrie. Referindu-se 
la unul din aspectele prac
tice ale dezvoltării artelor 
decorative, acela de satis
facere a necesităților so
cietății în care trăim, ca șl 
a valorificării posibilități
lor creatoare și a capaci
tății de muncă a creatori
lor noștri, artistul decora
tor Patriciu Mateesou, se
cretarul secției de artă 
decorativă a Uniunii Ar
tiștilor Plastici, ne-a spus :

— în sectorul artelor 
decorative de la noi, se 
constată pe de o parte că 
unele necesități de deco
rație nu sînt satisfăcute 
încă de creatori, iar pe de 
altă parte, că pentru rea
lizarea acestora există 
multe șl puternice forte. 
Neconcordanta apare din 
lipsa unei mal puternice 
legături cu mijloacele de 
producție reale. Mă refer 
în special la domeniul ce
ramicii. domeniu în care 
lucrez nemijlocit. Este sec
torul în care solicitarea 
societății e cea mai mare 
și în care formele utilitare 
realizate nu sînt încă sufi
ciente. Evoluția ceramicii 
s-a produs pe plan mon
dial o dată cu perfectio
narea calităților .materiale 
ale acestui produs. Azi nu 
se mai poate concepe ca 
o farfurie să fie fabricată 
dintr-un material ușor 
friabil, poros, care să ab
soarbă impuritățile. Porțe
lanul înseamnă o evoluție 
față de strachină datorită 
unor criterii care tin de 
calitatea materialului. In
voluția ceramicii e legată 
de evoluția tehnicii cera
mice care presupune rea
lizarea unor cuptoare cu 
temperaturi din ce în ce 
mai ridicate. Din păcate, 
asemenea mijloace de pro
ducție sînt greu de rea
lizat special pentru artiștii 
noștri, intrucît sînt foarte 
costisitoare. Uniunea Ar
tiștilor Plastici sau Fondul 
Plastic ca organ economic 
al U.A.P. nu pot satis
face deocamdată aceste 
condiții esențiale în dez
voltarea ceramicii. Nu e- 
xistă în prezent nici un 
atelier de ceramică al crea
torilor, care să poată rea
liza în condiții proprii 
porțelan, gresie etc., adică 
ceramică fină, iar fără a- 
ceste materiale nu se pot 
realiza obiecte utilitare.

— In aceste condiții, su
perioritatea tehnicii indus
triale ar oferi, desigur, so
luția cea mai potrivită.

— Ideea pe care o susțin 
este aceea a unei legături 
cît mai strînse între forțele 
de producție ale creatorilor

și so- 
complexitatea 

sociale, asocia- 
principillor și 

creației artisti- 
aplicație a

noștri și mijloacele de pro
ducție existente. Xntrucît 
procesul tehnologic reali
zat în industrie este destul 
de apropiat de cel practi
cat de artiști, cred că, chiar 
fără o înaltă specializare, 
cunoscînd treptat procesul 
de producție, artiștii noștri, 
ajutați de priceperea teh
nicienilor din fabrici, ar 
putea obține rezultate deo
sebite. S-ar răspunde ast
fel. imediat, unei necesități 
Pe care o simt înșiși artiș
tii, obligați la o muncă 
discontinuă, întîmplătoare, 
accesul în fabrică nefiin- 
du-le aprobat întotdeauna. 
Sînt condiții care, neregle
mentate legal. îngreunează 
incursiunea artiștilor în 
fabrici. Căci, chiar dacă 
importanța acestui fapt e 
înțeleasă de conducerea

Convorbire 
cu artistul decorator 
Patriciu MATEESCU

departamentului respectiv, 
în ultimă analiză totul de
pinde de bunăvoința con
tabilului de întreprindere, 
care refuză de cele mai 
multe ori prezența elemen
tului viu, efervescent, mo
bilizator, pe care-1 consti
tuie artistul. Propunerile 
de noi experimentări teh
nologice, ideile noi pe care 
le-ar aduce aceștia ar con
stitui oricum un pas înain
te cu repercusiuni asupra 
calității 
brică.

— In cadrul progresului 
general 
decorative, funcționalitatea, 
purificată continuu în lup
tă cu propriile-i sensuri, 
vizează implicit și apre
cieri de valoare. Ce rol 
are practica mult discuta
tului „industrial design" în 
proiectarea și realizarea o- 
biectelor de utilitate cu
rentă ?

— Problema esteticii in
dustriale e un capitol care 
nu se poate realiza nu
mai în ședințe, cum s-a 
făcut pînă acum. — 
capitol care ține 
mul rînd de un 
tip de școlarizare, 
acest sens, de menționat ar 

' fi secțiile speciale în curs 
de organizare la institutul 
de arte plastice și institu
tul de arhitectură. Dar 
cred că tot atît de eficientă 
poate fi și intervenția unor 
oameni cu o solidă si lim
pede concepție artistică șl 
care, cunoscînd materialele, 
ar putea lucra realizînd 
succese deosebite în dome
niul reproducerii industria
le. Ar trebui însă regle
mentat accesul artiștilor în 
aceste întreprinderi indus
triale. tinînd seama de uti
litatea prezenței lor. Rezul
tatul ar fi că o serie de 
creatori capabili și talen- 
tati ar da cele mai bune 
modele nu numai la ma
gazinul Fondului Plastic ci 
le-ar introduce în produc
ția curentă.

— In condițiile decorației 
interioare sau ale decora
ției exterioare, arhitectu
rale, unicatele, chiar „se
riile mici", au o deosebită 
importanță și o funcționa
litate specifică. Deși nu sa
tisfac cererea pieței, ele 
sînt absolut necesare pen
tru dezvoltarea continuă a 
artelor

produsului din fa-

evolutiv al artei

E un 
în pri- 
anume 
Și, în

decorative, stimu

Diri-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Palatului) : Con
cert simfonic extraordinar, 
jor : Ionel Perlea — 20.

(Urmare din pag. I)
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® Opera Română : Madam 
terfly — 19,30.

© Teatrul Național „I. L.

But-

© Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) ; Idiotul — 
19,30 ; (sala Studio) : Travesti — 
19,30.

e Teatrul de Comedie : Nicnlc 
— 20.

© Teatrul „Lucia Sturdza Bu. 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Victimele datoriei — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahla) : 
Tandrețe șl abjecție — 20.

a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Echilibru fragil
19,30 ; (sala Studio) : CInd luna 
albastră — 20.

e

• Teatrul Mic : Prețul — 20.

0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Balul florilor (premieră) — 20.

• Teatrul „Ion Creangă" : Regele 
Cerb — 18,30.

O Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Mult zgomot pentru nimic 
— 19,30.

din 
lui 
str.

• Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 17 ; (sala din 
Academiei) : A fugit un tren — 17.

• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase- (sala Savoy) ; Cafeaua cu 
lapte de adio — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei 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.

I
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lînd uneori, creînd sugestii 
pentru îmbunătățirea pro
ducției industriale curente.

— Unicatul nu trebuie 
lăsat pe seama unei specia
lizări în domeniul „unicate
lor". El trebuie să reprezin
te o continuitate de expe
riență bazată pe o continui
tate în muncă. Expoziția 
trienală de artă decorativă 
a demonstrat de altfel că în 
privința unicatului domenii 
întregi ale artelor decora
tive s-au ridicat la rangul 
de mare artă.

— Referitor la ceramica 
românească, evoluția rafi
namentului tehnic este 
subordonată unor anumite 
criterii tradiționale de mă
sură specifice olăriei țără
nești, astfel incit s-ar pu
tea vorbi de o înrudire 
congenitală valorificată de 
artiștii contemporani pe 
planul expresiei plastice.

— La noi se continuă în 
mod normal și firesc olăria 
populară, tradițională. Și 
în acest domeniu se pot 
face lucrări de înaltă 
ținută, de înalt mește
șug, de rafinament. Avem 
avantajul că există încă 
multi creatori populari 
care continuă acest mește
șug, astfel încît pornind de 
la el creatorul cult recurge 
la o mai mare inventivita
te a formei. Și aici cred 
că se poate vorbi de o con
tribuție românească pe 
plan mondial, cu rezultate 
uneori apreciabile. Ar fi de 
dorit însă ca cei mai talen- 
tați artiști să se apropie șl 
de o altă latură a ceramicii, 
de latura olăriei. Sistemul 
nostru de învătămînt nu a 
insistat suficient pînă acum 
asupra meșteșugului datu
lui la roată. Simțul mate
riei, al pămîntului, carac
terul specific al ceramicii 
nu se poate deprinde de- 
cît cunoscînd străvechile 
mișcări ale datului la roa
tă. Roata ar trebui să fie 
pentru ceramist ca anato
mia artistică pentru sculp
tor, pentru că numai de 
la roată se deprinde simțul 
unui contact perfect și in
tim între mînă și materie.

10,00 — Limba rusă. Lecția M (re
luare).

10,30 — Limba spaniolă. Lecția B7.
11,00 — Pentru elevi : Consultații 

la limba română (cl. xn). 
Tema : De la povestiri la 
romanul Istoric. Prezintă 
prof. dr. Constantin Clo- 
praga (reluare), 

emisiunii de dimineață.

Constituirea

Marina PREUTU

11.30 — închiderea _ _________________
14.30 — Tenis de cîmp : România — Republica Arabă

Unită în cadrul „Cupei Davis" (întilnlre de 
simplu).

18.30 — „Să ne cunoaștem patria" — emisiune pentru
tineretul școlar : „Columna lui Tralan" — 
Transmisiune de la expoziția aflată în Incinta 
Muzeului de Istorie a partidului comunist a 
mișcării revoluționare șl democratice din Ro
mânia.

19,00 — Telejurnalul de seară — Ediție specială con
sacrată lucrărilor agricole.

19.30 — Tele-unlversltatea : „Teorii actuale despre
structura Universului".

20,00 — De strajă patriei — Emisiune festivă consa
crată zilei de 9 Mal.

20,45 — Film artistic : „Pace noului venit" — o produc
ție a studiourilor sovietice.

22,15 — Reflector.
22.30 — Mult e dulce șl frumoasă — Emisiune de limba

română de conf. dr. Sorin Stati.
22,50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Fotbal : Rapid București — Allemanla Aachen 

(înregistrare).

Asociației scriitorilor
din Tîrgu Mureș

LA CINEMATOGRAFUL „PATRIA

„A trăi
pentru a trăi

Săptămîna aceasta au loc ultimele reprezentații 
cu filmul color „A trăi pentru a trăi" de Claude 
Lelouch, coproducție franco-italiană. Pe generi
cul filmului apar Yves Montand, Annie Girardot, 
Candice Bergen, Irene Tunc, Anouk Ferjac și alții.

Scenariul — Claude Lelouch și Pierre Eytter- 
hoeven ; regia — Claude Lelouch ; imaginea — 
Patrick Pouget; muzica — Francis Lay.

Propunîndu-și ca obiective princi
pale de activitate.desăvîrșirea per
sonalităților scriitoricești de pe în
treg cuprinsul țării, descoperirea și 
promovarea unor autentice talente li
terare, militînd pentru o literatură 
de înaltă ținută artistică, inspirată 
din realitățile zilelor noastre, care să 
continue tradițiile înaintate ale cul
turii poporului român și ale naționa
lităților conlocuitoare, asociațiile de 
scriitori ce 
importante 
tistice — 
prevederile 
Scriitorilor 
plus grija statului socialist pentru 
crearea condițiilor optime de creație 
slujitorilor artei, democratismul vie
ții sociale din România contempo
rană. Sub semnul dezvoltării armo
nioase a întregii noastre culturi s-a 
desfășurat ieri și adunarea generală 
a Filialei din Tg. Mureș a Uniunii 
Scriitorilor, consacrată constituirii 
Asociației scriitorilor din această lo
calitate.

In cuvîntul rostit cu acest prilej, 
scriitorul Laurențiu Fulga, vicepre
ședinte al Uniunii Scriitorilor, a spus 
printre altele : „Ne găsim în fața 
unui mare eveniment din viața cul
turală a orașului Tg. Mureș și a în
tregului județ Mureș, cît și a jude
țelor vecine, Covasna și Harghita : 
constituirea Asociației scriitorilor din 
Tg. Mureș. După cum știți, conduce
rea superioară de partid a acordat 
și acordă o importanță covîrșitoare 
întregii activități a scriitorilor din 
țara noastră. în acest sens, noile 
asociații ale scriitorilor care vor lua 
ființă în cele mai importante centre 
culturale ale țării sînt concepute ca 
un element dinamic pentru promo
varea unei literaturi majore, pă
trunsă adînc de spiritul umanismu
lui socialist*.

S-a trecut apoi la validarea adu
nării generale, după care criticul de 

Nagy Păi, secretar al Filialei 
Tg. Mureș a Uniunii Scriitori- 
a prezentat raportul de actlvi- 
al filialei pe anul 1968—1969.

Subliniind grija deosebită a parti
dului nostru, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, personal, pentru înflori
rea literaturii din patria noastră, 
indiferent în ce limbă este scrisă, 
înțelegerea profundă și nuanțată a 
diverselor probleme ale acestui do
meniu, în raport se arată, printre 
altele : „Adunarea generală a scrii
torilor, tinută în noiembrie la Bucu
rești, a constituit un eveniment de 
mare importantă. Alături de toti

se constituie în cele mai 
centre culturale șl ar- 
întruchlpînd în practică 
noului statut al Uniunii 
— exprimă o dată în

scriitorii țării, ne-am exprimat în- 
tr-o unitate impresionantă hotărîrea 
ca prin talentul șl energiile scrisu
lui nostru să sprijinim cu devota
ment înaltele teluri pe care Partidul 
Comunist Român, în strînsă unitate 
cu poporul, și-a propus să le înfăp
tuiască. Vor rămîne pentru noi de 
neuitat cuvintele rostite la această 
adunare de secretarul general al 
C.C. al P.C.R.

Munca fiecăruia dintre noi consti
tuie o parte integrantă a patrimo
niului culturii socialiste în patria 
noastră. Dezvoltarea literaturii ma
ghiare din România este similară cu 
întreaga dezvoltare social-politică

din țara noastră constituie o parte 
integrantă în munca educativă și 
politică pe care o duce P.C.R. în 
rîndul naționalităților conlocuitoare, 
dîndu-le posibilitatea să-și manifes
te pe deplin aptitudinile creatoare, 
vorbitorul a relevat în continuare 
sarcinile ce-i revin asociației în ce 
privește stimularea talentelor locale, 
integrarea lor în circuitul literar al 
întregii țări.

In încheierea dezbaterilor adunării, 
tovarășul Nicolae Veres, prim secre
tar al Comitetului județean Mureș al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, a transmis un călduros 
salut și sincere urări de succes în

Participanțil la adunare au adre
sat, într-o unanimă adeziune, o te
legramă Comitetului ■ Central al

Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, secre
tar general al C.C. al P.C.R. :

Asociația scriitorilor din Tg. Mureș, întrunită în ședință plenară în ziua 
de 8 mai 1969, cu dragoste fierbinte adresează Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, cele mal calde mulțumiri pentru grija permanentă ce o purtați 
tuturor scriitorilor patriei noastre, înfloririi întregii culturi a României socia
liste. Noi, scriitorii prezenți astăzi la această adunare, români șl maghiari, 
mărturisim că toate rezultatele și meritele obținute în munca noastră literară 
izvorăsc din forța politică a partidului nostru, se datoresc sprijinului șl îndru
mării pe care partidul ne-o acordă. Vă promitem că și pe viitor, cu și mai 
mare fermitate, vom depune toate eforturile ca să răspundem cu cinste încre
derii ce ni s-a acordat, să slujim interesele și binele poporului nostru, să 
participăm cu opera noastră la construcția socialismului în România. Vom 
milita într-o frățească unitate, reuniți în marea familie a scriitorilor din 
patria noastră, români, maghiari, germani și de alte naționalități, pentru 
împlinirea istoricelor țeluri propuse de Partidul Comunist Român, în spiritul 
marxism-leninismului și umanismului socialist.

Orașul Tîrgu Mureș, care se bucură de o bogată tradiție culturală, a 
cunoscut în cei douăzeci și cinci de ani de la eliberare o remarcabilă dezvol
tare, devenind unul din centrele importante ale artei și scrisului contem
poran. Scriitorii ce trăiesc pe aceste meleaguri, prin operele ce le creează, 
îmbogățesc patrimoniul de aur al literaturii din România. Asigurăm Comi
tetul Central al Partidului Comunist Român, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că scriitorii reuniți azi în această asociație 
vor căuta să contribuie cu tot talentul lor la dezvoltarea literaturii României 
socialiste. înfrățiți de același ideal socialist, noi, scriitorii români și maghiari, 
a căror literatură constituie parte integrantă a culturii României socialiste, 
ne angajăm să dăm strălucire vieți! culturale de pe aceste meleaguri, i ^pro
cesul continuu do creștere șl înflorire a scumpei noastre patrii, Republica 
Socialistă România.

Asociația scriitorilor din Tîrgu Mureș
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XIX-lea, de la cei mai mo
dești preclasici pînă la ma
rile personalități ale pante
onului nostru literar — E- 
minescu, Creangă, Cara- 
giale — cărora li se adaugă 
în aceeași perioadă Slavici, 
Gherea, Macedonski ?

Și a fost posibil. Greu, 
dar s-a putut. Au fost sa
crificate orele de recapitu
lare ; predarea la clasă a 
ultimului scriitor s-a făcut 
într-o perioadă improprie, 
cînd elevii se lăsau stăpî- 
niți mai mult de perspec
tiva vacanței apropiate, de- 
cît captați de vitalismul 
structural al spiritului ma- 
cedonskian. Apreciind cu 
justețe contribuția la dez
voltarea literaturii noastre 
a marelui poet, mulți pro
fesori au făcut însă o ex
cepție de la programă, în- 
cepînd anul școlar următor 
cu expunerea contribuției 
lui Macedonski la dezvol
tarea literaturii române.

Cît despre orele de re
capitulare, recuperarea lor 
era amînată pentru clasa 
a Xll-a, cînd întreg trimes
trul al III-lea — așa se a- 
nunțase — urma să fie a- 
fectat aprofundării proble
melor de sinteză privind 
literatura noastră dintr-o 
perspectivă superioară, în 
contextul literaturii univer
sale.

Ca pasionat pentru lite
ratură, profesorul a privit, 
desigur, cu satisfacție pre
zența în manual a unor 
nume prestigioase, a căror 
activitate a îmbogățit lite
ratura noastră dintre cele 
două războaie mondiale ; 
dar, păstrînd mereu în față 
limita impusă de volumul 
de timp acordat pentru 
predarea literaturii prin 
programă, nu a putut să 
nu constate că celor 16 scri
itori consacrați, existent! 
în programa vechii clase 
a Xl-a (între care 
Coșbuc, Goga, Sadoveanu, 
Arghezi, Rebreanu, Baco- 
via) li se mai adăugau încă

$ 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 îndrăgostițllor : REPUBLICA
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, STA
DIONUL DINAMO — 19,30.
• In umbra coltului : LUCEAFĂRUL —
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FA
VORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂ
DINA DOINA — 19,30.
q Apele primăverii : VICTORIA — 8,45 ; 
11 ; 13,30
• Valurile Dunării : VICTORIA — 16 ;
18.30 ; 20,45.
e Eclipsa î CENTRAL — 9,30 ; 12,15 ; 15 ;
17.45 ; 20,30.
• Rio Bravo : LUMINA — 9,15—17,30 în 
continuare ; 20,15, COSMOS — 15,30 ; 19. 
e Ceasul căpitanului Enriko : DOINA —
11.30 ; 13 ; 14,30.
O Bună ziua, contesă : DOINA — 16 ;
18.15 ; 20,30.
0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10. 
0 Pipele : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Bomboane muzicale ; Los Meme ; Dacă 
o iubești : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
0 Pe urmele șoimului ; FEROVIAR — 
9—13,30 în continuare ; 16 ; 18,30 ; 21, EX
CELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, GRADINA EXPOZIȚIA — 20.
e Adio, Gringo : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, la grădină
— 19,30, ARTA — 8,30—16,30 în conti
nuare, la grădină — 19,30.

o Prima zl de libertate i ARTA — 18,15; 
20,30.
O Feldmareșala : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Răutăciosul adolescent : BUZEȘTI —
15,30 ; 18; 20,30, la grădină — 19,30;
VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
o Pe plajele lumii : DACIA — 8,15—17 
In continuare ; 19 ; 21.

cinema
O Cocoșatul : CINEMATECA — 10 ; 12,30; 
14,30 ; 16,30.
o Vremuri minunate la Spessart t BU- 
CEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ' 
grădină — 19,45, TOMIS - 9—15,45 
continuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină
19.30.
O Crimă în stil personal : VOLGA 
9,30—16 în continuare.
• Era noapte la Roma : VOLGA — 18,15. 
o Pașa : UNIREA — 15,30, la grădină 
— 20.
• Țarcul : UNIREA — 18.
O Pădurea spînzurațllor : RAHOVA —
15.30.
• La Est de Eden : LIRA — 15,30 ; 18 ;

la 
în

20.15, la grădină — 19,30, GRĂDINA RA
HOVA — 20.
• Pianele mecanice : DRUMUL SĂRII —
16 ; 18 ; 20, PACEA — 16 ; 18 ; 20.
• Samuraiul : FERENTARI — 15,30 ; 18;
20.15.
• Riscurile meseriei : COTROCENI —
15.30 ; 18, POPULAR — 15,30 ; 18.
• Vîrstele omului : POPULAR " " 
o Vară capricioasă ; COTROCENI —
20.30.
• Expresul colonelului von Ryan t 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Comedianții : MELODIA —
17 ; 20, GLORIA — 9 ; 12,30 ;
• Noaptea e făcută pentru.. 
FLOREASCA — 9 ; 11,30 ; 13,45
20.30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ;
18.30 ; 20,45, FLAMURA — 9 ; 1
16
•
12

la

16

«
•
SUL
SUL-PARC
la

20,30.

10,30 ; 14 ; 
16 ; 19,30. 
a visa :

16 ; 18,15; 
14 ;

ou ; zu.ua, ; 11,15
; 18,15 ; 20,30.
Tată de familie : MIORIȚA -
; 14,30 ; 17,30 ; 20.
Noaptea : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
grădină — 19,30.
Roils Royce-ul galben : MUNCA — 
; 18.
Hoțul de piersici : MUNCA — 20. 
Vera Cruz : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
Post-sezon : FLACĂRA — 20,30.
Pentru încă puțini dolari : PROGRE-

15,30 ; 18, GRĂDINA PROGRE- 
20, VITAN — 15,30 ; 18, 

grădină — 19,30.
Cu mîinlle pe oraș : VITAN — 20,30. 
Soare șl umbră : PROGRESUL — 20,30. 
Cerul începe la etajul trei : GIULEȘTI

— 15,30 ; 18 ; 20,30.
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șl economică a întregii țări. Litera • 
tura din România pentru toti crea
torii ei este făurită și condusă de 
aceleași principii. Deși vorbim limbi 
diferite, noi în fond exprimăm ace
leași preocupări: realitățile Româ
niei socialiste, gîndurile și simțirea 
poporului român și ale naționalități
lor conlocuitoare, care trăiesc, con
viețuiesc și lucrează pe acest pă- 
mînt. Acest izvor fierbinte, comun, 
va însemna și pe mai departe 
o continuă îmbogățire și dezvoltare 
a literaturii, așa cum se cimentează __ ____ ... ,. ._ . ....... . .........
frățeasca conviețuire a poporului tistic viata și munca lor plină de 
român cu toate naționalitățile con- abnegație. Pentru realizarea acestor 
locuitoare pe diversele planuri ale deziderate vă solicităm să fiți mai 
vieții de zi cu zi din patria noastră". des martorii activității lor în uzine, , 

Exprimîndu-și atașamentul sincer.
total, fată de politica înțeleaptă a 
P.C.R., fată de sprijinul pe care-1 
acordă partidul scriitorilor din tara 
noastră, literaturii în general, lite
raturii naționalităților conlocuitoare, 
numeroșii participant! la discuții, 
printre care Valeriu Nitu, Simion 
Fuchs, Romulus Guga. Serafim 
Duicu, Olah Tibor, Kemâny Jânos, 
Szocs Kălmân, Kocziâny Ladislau, 
Mihai Sin, Hajdu Gyozo, Siitd An- 
drâs, s-au angajat ca în creația lor 
viitoare să-și găsească întruchiparea 
problemele fundamentale ale con
temporaneității, viața noastră socia
listă, idealurile și năzuințele oame
nilor muncii.

După constituirea Asociației scriito
rilor din Tg. Mureș și alegerea bi
roului său, secretarul asociației, 
scriitorul Siito Andrâs, a prezentat 
planul de lucru pe anul 1969. A luat a- 
poi cuvîntul scriitorul Meliusz Jozsef. 
vicepreședinte al Uniunii Scriitorilor 
din România, care, apreciind climatul 
favorabil unei rodnice activități 
creatoare a scriitorilor din această 
parte a tării, a remarcat suflul în
noitor ce le străbate operele. Subli
niind ideea că literatura maghiară

muncă celor ce-și desfășoară activita
tea în cîmpul literaturii, artei și pu
blicisticii. Apreciem ca fiind merito
rie activitatea literară, publicistică și 
obștească a scriitorilor care trăiesc și 
muncesc în această parte a tării — a 
spus vorbitorul — activitate reflecta
tă îndeosebi în paginile revistelor si 
ziarelor care apar la Tg. Mureș, în- 
tr-un tiraj de peste 70 000 de exem
plare. Am dori ca în operele dum
neavoastră, muncitorii, țăranii și 
telectualii să simtă zugrăvite în 
lori mai vii și la un înalt nivelvț<>4.o x ____ _ t_ —

fabrici, pe ogoare, în laboratoare și 
în școli, activitate care poate cț hsti- 
tui un izvor nesecat de inspirație 
pentru creația literară și artistică.

Asociația scriitorilor este che
mată să devină o tribună de 
dezbateri sincere, obiective și prin
cipiale, de pe pozițiile esteticii 
materialist-dialectice. dezbateri care 
să slujească la ridicarea pe o 
treaptă și mai înaltă a creațiilor dv. 
Trăim momentele Istorice cele mai 
propice marilor acte de creație li
terară. Realitatea noastră socială nu 
a oferit nicicînd cu atîta generozi
tate materialul prețios din care să 
se poată făuri oglinzile de cristal 
ale culturii românești și ale cuJtț 'di 
naționalităților conlocuitoare —parte 
integrantă a culturii României so
cialiste. Noi vă asigurăm de 
sprijinul 
partid și 
desfășura 
pentru a 
din documentele de partid, din do
cumentele Adunării generale a scrii
torilor din luna noiembrie a anului 
trecut".

tot 
organelor județene de 

de stat pentru a vă putea 
activitatea de 

realiza sarcinile izvorîte
creație.

Lorand DEAKY
coresp. „Scînteii*

24. Privind lucrurile global 
și făcînd operațiile de cal
cul necesare, rămîne efec
tiv cam o oră și jumătate 
pentru fiecare scriitor, oră 
în care intră : predare, as
cultare, controlul lecturii 
și altele.

E greu de presupus că 
alcătuitorii programei și-au 
putut reprezenta cum în ca
drul unei ore de curs — cît 
îi este repartizat simbolis
mului, spre exemplu, — se 
poate . realiza : fixarea co
ordonatelor principale ale 
curentului, aspectele speci
fic românești, conturarea 
unor individualități artisti
ce care l-au ilustrat, ca 
D. Anghel, St. Petică, I. Mi- 
nulescu. Aceeași nedume
rire trezește indicația. de 
a trata sămănătorismul, 
poporanismul, gîndirismul 
(teoreticieni, caracteristici, 
reprezentanți) în numai 
două ore de curs. Cît des
pre soluția prezentării ■'pe
rei lui Ion Barbu și MJtei 
Caragiale, împreună cu încă 
alți șase autori în două ore, 
comentariile ar fi de prisos. 
Ceea ce s-a uitat în ase
menea cazuri este faptul 
că lecția de literatură nu 
înseamnă simplă comunica
re de cunoștințe, ci expli
carea, tălmăcirea lor, adec
varea conținutului ei la si
tuația de fapt pe care o 
prezintă clasa în momentul 
respectiv. Opera literară 
nu-și comunică sensurile ei 
ascultătorului, insuficient 
inițiat, doar prin simpla 
luare de contact. De aici, 
necesitatea dezvăluirii sem
nificațiilor ei în fața elevi
lor, cu grija de a-i convin
ge, a-i emoționa, de a nu 
lăsa nimic nevalorificat 
sub raport etic și estetic.

Cum s-a aplicat practic 
totuși programa clasei a 
Xl-a ? După împrejurări. 
Cu trunchieri, sacrificări, 
mutilări sau — în cele mai 
multe cazuri — și, mi se 
pare, și cele mai fericite — 
cu un transfer tacit al ul
timilor scriitori în progra
ma clasei a XII-a, conside-

rînd că aceasta nu poate 
cuprinde decît cîteva per
sonalități proeminente și că 
dificultățile receptării, în
țelegerii, asimilării poeziei 
lui Ion Barbu sau ale pro
zei subtile a lui Matei Ca
ragiale vor fi mai ușor 
trecute de niște tineri care 
se găsesc în ultimul lor an 
de studii literare. (De alt
fel, în ultimele modificări 
ori structurări aduse pro
gramei s-a confirmat opor
tunitatea unei asemenea

zatori, 12 dramaturgi, 25 
de critici, reprezentanți ai 
literaturii naționalităților 
conlocuitoare (nu se preci
za ce și cît) și, bineînțeles, 
tot ceea ce mai rămăsese 
din anul trecut, adică în to
tal cam 80 de autori. Deși 
transmise la sfîrșitul tri
mestrului I. unele reduceri 
făcute de Ministerul Invă- 
tămîntului au fost bine
venite, fără însă să șteargă 
impresia de provizorat si 
confuz.

muleze totul în grabă ? Am 
impresia că în alcătuirea 
programei s-a operat un 
transfer de sarcini, că 
„procesul de selecție al va
lorilor literare contempo
rane" se urmărește a se 
realiza prin însăși preda
rea la curs a unor autori, 
o parte dintre ei în plin 
proces de afirmare, a căror 
activitate creatoare este 
departe de a se fi încheiat. 
Se ignoră în acest fel spe
cificul muncii la clasă, ca

te» fi confundată cu 
un dicționar literar contem
poran, cu tot ceea ce se 
experimentează pe arena 
literară.

Probabil de teama de a 
nu fi acuzați de conserva
torism, de lipsă de recep
tivitate la nou, de teama ca 
școala să nu fie considera
tă „muzeu", alcătuitorii pro
gramei au cedat, după o- 
pinia mea, tentativei de a 
anticipa în unele cazuri 
viitoare destine literare, și

Experimente pedagogice 
și experiențe literare

inițiative prin includerea 
predării operei lui Ion 
Barbu în clasa a XII-a în 
trei ore de curs).

Toate acestea însă nu au 
scutit de „inconsecventă" 
programa clasei a XII-a. 
Astfel, nu s-a avut în ve
dere timpul afectat cunoaș
terii operei unor scriitori 
a căror înțelegere presupu
ne o pregătire deosebită 
(Blaga, Barbu ș.a.). In 
cadrul ultimului an de li
ceu, cînd 80 la sută din 
promoția de viitori absol
venți este presată de gri
ja acumulării unei temeini
ce pregătiri la matematică, 
fizică, chimie, în vederea 
obținerii bacalaureatului și 
a concursului de admitere 
în facultăți (ca niște rea
liști ce sînt), în cadrul ore
lor de limbă română se in
dică să le fie prezentați 
mai amplu sau doar în cî
teva fraze 18 poeți. 17 pro-

Ce criterii au putut să 
stea la baza selecției pen
tru alcătuirea programei ? 
Poate necesitatea unei ori
entări a tînărului absol
vent de liceu în peisajul 
literar contemporan ? Dar 
o asemenea orientare și-o 
poate face singur, dacă i-a 
fost inoculat interesul pen
tru literatură în școală. Ea 
poate fi lărgită fără îndo
ială în cercurile, serile și 
simpozioanele literare, în 
revistele școlare, în alte ac
tivități, iar, pentru cei cu 
adevărat interesați, pe par
cursul întregii lor evoluții 
spirituale. Aceasta însă nu 
se poate presupune dacă-1 
supraîncărcăm cu nume, 
titluri, scheme. Cum poa
te fi formată capacitatea 
de a pătrunde profund sen
surile multiple, nu odată 
subtile ale operei literare, 
dacă elevului i se dă atît 
de mult și trebuie să acu-

racterul neunitar al colec
tivelor de elevi în ce pri
vește disponibilitatea pen
tru literatură, se pornește 
de la o reducere a perso
nalității elevului la unitate, 
încercîndu-se experiența 
„selectării din mers" a va
lorilor pe seama unor ti
neri a căror pregătire nu 
este suficientă pentru un 
asemenea experiment. Toc
mai pentru că literatura 
este calea cea mai directă, 
drumul cel mai fertil spre 
crearea unui fond de cre
dințe, pasiuni ideale, op
țiuni morale care să consti
tuie plămada vie a viitoru
lui intelectual, trebuie să 
se pledeze pentru valorifi
carea integrală a încărcătu
rii emoționale și de idei pe 
care studiul operelor lite
rare fundamentale o oferă ; 
dar să nu se încarce pro
grama în fiecare an, ca 
și cînd aceasta ar pu-

uitînd de neliniștea lui 
Thomas D. Aquino „tineo 
hominem unius libri", au 
împărțit dreptul de clasic 
(„pentru a fi studiat în 
clasă") tuturor, de la Camil 
Petrescu la scriitori aflați 
încă în procesul consti
tuirii personalității lor.

Pornind de la experiența 
pedagogică acumulată îmi 
îngădui să afirm că cei ce 
au răspunderea unei ase
menea munci, nu trebuie 
să uite principiile care 
stau la baza organi
zării școlii. în clasă nu 
trebuie să fie studiate de
cît valori literare bine con
turate, verificate de timp, 
de regulă opere ale unor 
autori cu un destin literar 
definitiv constituit. Expe
riențele literare să-și dove
dească mai întîi rezultatele. 
Contactul cu timpul să in
dice cantitatea de eterni- 
tata captată In operele

realizate. Așa cum reiese 
din discuțiile asupra pro
zei și poeziei, literatura 
noastră nouă se află în 
plin proces de limpezire 
care, înfățișat în școală, ar 
deruta și ar duce la chel
tuire zadarnică de energie 
într-o perioadă în care ea 
îi este atît de prețioasă tî
nărului. Iată de ce, în pri
vința literaturii contempo
rane, consider că — excep- 
tînd marile personalități în 
viață, cum a fost cazul 
unui Sadoveanu sau Ar
ghezi — modalitatea cea 
mai potrivită ar fi aceea a 
prezentării unor capitole de 
sinteză, cuprinzînd orien
tările fundamentale ale li
teraturii noastre, cu condi
ția ca și ilustrarea acestor 
orientări să se facă prin 
autori și opere de certă 
valoare.

Toate aceste afirmații fă
cute de un profesor de li
teratură română a cărui 
datorie este, de bună sea
mă, nu numai aceea de a 
vibra la opere de mult 
consacrate, de a le lumina 
în fața elevilor semnifica
țiile, ci și de a detecta cu 
consecvență tot ce este va
loros, tot ce anunță înnoire 
creatoare a culturii națio
nale, nu intenționează de
loc să atenueze contribuția 
evidentă la dezvoltarea li
teraturii a unor autori 
contemporani cuprinși în 
programa clasei a XII-a. 
Dar opinia mea este că ri
gorile unui manual, consa
crarea unui nume în pagi
nile sale impun o fermă 
conturare în timp a perso
nalităților artistice, o afir
mare prin opere al căror 
univers este în linii esen
țiale definit și definitoriu. 
Din decenii întregi au fost 
selectate pentru istoria li
terară doar cîteva nume. 
Trebuie lăsat ca, și în ca
zul autorilor contemporani, 
timpul să-și facă datoria ; 
critica literară să comente
ze în volume și periodice 
creația acestora, urmînd ca 
noțiunea de manual să-și

păstreze sensurile clasice. 
Cercetînd un manual de 
„Istorie a literaturii fran
ceze" publicat la Paris în 
1964 am constatat că lucra
rea se încheie cu prezenta
rea monografică a lui 
Sartre și Camus. Numele 
unor autori ca Alain Robbe- 
Grillet, Nathalie Sarraute 
și Franqoise Sagan, abia 
dacă sînt menționate în ca
drul capitolului „Situation 
du roman". Lui S. Beckett 
și E. Ionesco nu li s-a acor
dat măcar un aliniat în 
acest manual ce urmează 
să fie studiat în clasă.

în sfîrșit, revenind la 
timpul afectat studiului li
teraturii române, aș mai 
aminti faptul că mult spe
ratul și, mai ales, justifi
catul trimestru de recapitu
lare — care ar veni, în 
primul rînd, în sprijinul 
viitorilor absolvenți ce-și 
pregătesc examenul de ba
calaureat — în programa 
ce a fost difuzată în școli 
a fost redus la 9 ore. Mai 
putea fi vorba, în aceste 
condiții, de reluare, adîn- 
cire, fixare, precizare 
a unor probleme dificile, pe 
care le implică studiul li
teraturii de-a lungul evo
luției sale. în cadrul acestor 
ore ? Ea s-a făcut de către 
cei mai mulți dintre noi în 
ore speciale (nerecomanda
bile nici pentru elev, nici 
pentru profesor).

După i părerea mea, pro
grama care se va e- 
labora pe baza planu
lui de învătămînt supus 
dezbaterii publice trebuie 
privită de toți cei chemați 
să o pună în aplicare în 
spiritul marilor răspunderi 
ce ne revin pentru for
marea și instruirea noilor 
generații, în cultivarea dra
gostei și stimei pentru cul
tura națională, pentru cei 
ce au ilustrat-o prin 
opere adînc legate de des
tinele poporului, inspirate 
din viața și aspirațiile sale, 
animate de năzuința sluji
rii patriei, a luptei pentru 
progres social.

zu.ua
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VIZITELE DELEGAȚIEI
PARLAMENTARE IUGOSLAVE
Trimisul Agerpre», Ștefan Bratu, 

transmite : Delegația parlamentară 
iugoslavă, condusă de președintele 
Skupștinei Federale, Milentie Po- 
povici, a vizitat joi orașul Iași.

In cursul dimineții, oaspeții «-au 
intîlnlt cu membrii Comitetului exe
cutiv al Consiliului popular județean. 
Președintele Consiliului, Miu Do- 
brescu, deputat în M.A.N., a făcut o 
scurtă prezentare a municipiului și 
județului Iași, a marilor prefaceri pe
trecute în această parte a țării, care 
au imprimat vechiului centru cul
tural al Iașilor șl un pronunțat ca
racter economic, înscriindu-1 printre 
marile centre industriale ale țării.

O călătorie cu mașinile prin oraș * 
prilejuit cunoașterea noilor cartiere 
de locuințe Socola șl Nicollna, ridi
cate în mai puțin de un deceniu, a 
zonei industriale, în care s-au con
struit mari întreprinderi, ca fabrica 
de tricotaje „Moldova" și țesătoria de 
mătase „Victoria", Uzina de prelu
crare a maselor plastice și Uzina me
talurgică, centrala electrică de ter- 
moflcare șl altele. Vizita la Uzina de 
fibre sintetice — întreprindere in
trată recent în funcțiune, cu 6 luni 
Înainte de termen — prilejuiește un 
contact cu realizările actuale și de 
perspectivă ale industriei noastre chi
mice.

Au fost vizitate apoi Palatul cul
turii — cu muzeele sale de etnogra
fie a Moldovei, de artă universală și 
politehnic — Biserica „Trei Ierarhi", 
Teatrul Național, complexul studen
țesc de pe Dealul Copoului.

Sosind în cetatea universitară ie
șeană, parlamentarii iugoslavi au 
fost salutați de rectori și prorectori 
ai instituțiilor de învățămînt supe
rior, de profesori șl studenți. Rectorul 
Institutului politehnic, acad. Cristofor 
Simionescu. membru al Consiliului de 
Stat, a vorbit oaspeților despre rolul 
jucat în trecut și astăzi de cea mai 
veche universitate a țării, a făcut un 
succint tablou al activității didactice 
șl științifice a profesorilor, al con
dițiilor de învățămînt și de viață ale 
studenților. Președintele Milentie 
Popovici a urat celor prezenți succese 
și mai mari în misiunea nobilă de ri
dicare a învățămîntului și culturii 
românești pe noi trepte ale progre
sului.

La Uzina de fibre sintetice, Palatul 
culturii și Universitatea „Al. I. Cuza", 
conducătorul delegației Skupștinei 
Federale șl membri ai delegației au 
consemnat în cărțile de onoare im
presii din această vizită.

în timpul dejunului oferit de pre
ședintele Consiliului popular jude
țean în cinstea parlamentarilor iu
goslavi, Miu Dobrescu și Milentie 
Popovici au rostit toasturi.

în după-amiaza aceleiași zile, dele
gația parlamentară iugoslavă, înso
țită de Mia Groza, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, Gheorghe 
Roșu, președintele Comisiei pentru a- 
gricultură și silvicultură a M.A.N., 
precum și de Iakșa Petrici, amba
sadorul Iugoslaviei la București, s-a 
înapoiat în Capitală.

Manifestări
zilei de

în întreprinderi, instituții, școli și 
institute de învățămînt superior, la 
casele de cultură ale «indicatelor și 
la căminele culturale au avut loc 
joi manifestări cultural-artistice con
sacrate zilei de 9 Mai.

La Casa de cultură Nicolae Bălces- 
cu din Capitală, prof. Ion Iacoși, 
cercetător la Institutul de studii is
torice și social-politlce de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., a ținut conferința 
„P.C.R., continuatorul celor mai 
înalte tradiții de luptă ale poporului 
pentru libertate socială șl indepen
dență națională".

La uzina „Electroputere", casa de 
cultură a sindicatelor, Fabrica de 
confecții, întreprinderea „Indepen
denta" și Universitatea din Craiova 
au avut loc întîlnirl ale muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor, ale stu
denților și țăranilor cooperatori cu 
ofițeri superiori din forțele armate. 
La Casa armatei din localitate s-a 
desfășurat simpozionul „Dragostea 
de patrie — izvorul vitejiei și erois
mului poporului român în lupta pen
tru libertate și independență".

Expunerea „9 Mai — Ziua Inde
pendenței de stat a României șl a 
victoriei asupra fascismului" a fost 
susținută joi de către ofițeri supe
riori ai unităților militare din garni
zoana Constanța.

consacrate
9 Mai

Numeroși militari cu familiile, stu
denți și elevi din localitate au vizi
tat punctul muzeistic militar al Di
viziei „Mărășești" din Constanța.

La Clubul constructorilor Sistemu
lui hidroenergetic și de navigație 
„Porțile de Fier", la casele de cul
tură din Tr. Severin, Orșova, Vînju 
Mare, Strehaia și Baia de Aramă, 
precum și la căminele culturale din 
numeroase localități ale județului 
Mehedinți, ofițeri șl profesori de 
istorie au făcut expuneri despre sem
nificația acestei zile.

Numeroși elevi ai școlilor din Iași 
•u fost în aceste zile oaspeți ai uni
tății militare din localitate. Ei au 
asistat la demonstrații aplicative, vi- 
xitînd totodată șl muzeul unității.

La Teatrul de Stat din Sf. Gheor
ghe a avut loc o adunare festivă în
chinată zilei de 9 Mai. Manifestări 
prilejuite de aniversarea cuceririi in
dependenței de stat a României și a 
victoriei asupra fascismului au avut 
loc șl în alte localități din județ.

La adunarea de la Casa de cultură 
din Miercurea Ciuc au luat cuvîntul 
Raduly Alexe, secretar al Comitetu
lui orășenesc P.C.R., și lt. col. Kocsis 
Adalbert, comandantul Centrului mi
litar județean, care a evocat momen
te memorabile ale trecutului de 
luptă al poporului român.

A 24-A ANIVERSARE A ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI
........... .......... ......... ......................———————■———

Pe magistralele 
industriei moderne

Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări
Recepție la Palatul M. A. N,
Joi seara. Biroul Marii Adunări 

Naționale a oferit o recepție la Pa
latul M.A.N., în onoarea delegației 
parlamentare a R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de Milentie Popovici, pre
ședintele Skupștinei Federale.

Au luat parte Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Mia Groza, Kovacs Gyorgy, Uie Mur- 
gulescu și Gheorghe Necula, vicepre
ședinți ai M.A.N., Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de Stat,

membri al Consiliului de Stat șl ai 
guvernului, președinți ai unor comi
sii permanente, secretari și deputați 
ai M.A.N., conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, aca
demicieni șl alți oameni de știință 
și cultură, generali, funcționari su
periori în M.A.N. și M.A.E., ziariști.

Au participat ambasadorul Iugosla
viei la București, Iakșa Petrici, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

a eliberării Germaniei
Joi dimineața, cu prilejul celei 

de-a XXIV-a aniversări a eliberării 
Germaniei de sub jugul fascist, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
R. D. Germane la București, Willy 
Hoffmann, și membri al ambasadei 
au depus coroane de flori la Monu
mentul eroilor luptei pentru liberta
tea poporului și a patriei, pentru

de sub jugul fascist
socialism și Ia Monumentul eroilor 
sovietici din Capitală.

La solemnități au luat parte repre
zentanți al Ministerului Afacerilor 
Externe șl Ministerului Forțelor Ar
mate. La Monumentul eroilor sovie
tici au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, șl membri ai ambasadei. 

(Agerpres)

Congresul național 
de pediatrie

Joi dimineața au început în Ca
pitală lucrările celui de-al II-lea 
Congres național de pediatrie, orga
nizat de Uniunea Societăților de 
Științe Medicale din Republica So
cialistă România. Participă academi
cieni, profesori universitari, cadre 
medicale de specialitate din întreaga 
țară, precum și personalități ale vie
ții medicale din acest domeniu sosiți 
de peste hotare.

DupȘ cuvîntul de deschidere, rostit 
de dr. docent V. Petrescu Co
mat.. ’ședințele Societății de pe
diatrie, conferința a fost salutată de 
acad. Aurel Moga, ministrul sănătății, 
prof. dr. docent Ilie Diculescu, vice
președinte al Consiliului Național al 
Cercetării Științifice, prof. dr. Gh'eor- 
ghe Gflldiș, vicepreședinte al 
U.S.S.M? ' -

(Agerpres)

în Capitală s-au desfășurat joi lu
crările ședinței plenare a Consiliului 
Central al Asociației juriștilor din 
Republica Socialistă România, la care 
au participat șl numeroși invitați din 
toate sectoarele de activitate juridică. 
Secretarul general al asociației, Ște
fan Costăchescu, a prezentat darea 
de seamă a Comitetului Executiv al 
Consiliului Central pe anul 1968.

Au fost apoi dezbătute pe larg 
principalele sarcini de viitor, relie- 
fîndu-se necesitatea de a se acorda 
în continuare atenție popularizării 
actelor normative, intensificării co
laborării între organizațiile locale ale 

, asociației și celelalte țnstituțil,și or
ganizații obștești. în încheierea lu
crărilor plenarei a vorbit președin
tele asociației. Stelian Nițulescu.

(Agerpres)

ȘEDINȚA CONSILIULUI
DE CONDUCERE AL A. C. R.

în Capitală a avut loc joi dimi
neața ședința lărgită a Consiliului de 
conducere al Automobil-Clubului Ro
man (A.C.R.). Ing. Vasile Iordăchescu, 
secretar general al A.C.R., a prezen
tat o di-re de seamă privind activita
tea Cluoului în perioada aprilie 
1967-mai 1969 și obiectivele pe acest 
an. în cursul anului acesta, precum 
și în 1970, A.C.R. își propune, între 
altele, să ia măsuri pentru creșterea 
în continuare a numărului de mem
bri și de cercuri automobilistice, ex
tinderea sistemului „Package Tour" 
Inițiat de țara noastră și reluat de

numeroase state europene — prin 
care se asigură călătorii în circuit 
cu servicii organizate — lărgirea re
lațiilor turistice cu toate cluburile 
europene de turism, mărirea volumu
lui și formelor asistenței rutiere ș.a.

A fost ales apoi Comitetul de con
ducere al A.C.R. Președintele noului 
comitet este tovarășul Alexandru 
Sobaru, președintele Oficiului Na
țional de Turism ; vicepreședinte a 
fost ales general-maior Dumitru 
Coșoveanu, iar secretar general, ing. 
Vasile Iordăchescu.

Cronica zilei
Joi, primul secretar al C.C. al 

U.T.C.. Ion Iliescu, ministru pen
tru problemele tineretului, a primit 
pe Anja Lempinen, secretar cu pro
bleme internaționale al Uniunii Ti
neretului Democrat din Finlanda, 
(S.D.N.) care face o vizită în țara 
noastră. în cadrul întîlniril s-a fă
cut un schimb larg de păreri asu
pra mișcării internaționale de ti
neret și cu privire la dezvoltarea 
relațiilor de colaborare dintre U.T.C. 
si S.D.N.

★
Delegația Confederației sindicatelor 

din Finlanda — S.A.K., condusă de 
Arvo Hautala, al doilea președinte al 
Confederației, care ne-a vizitat țara 
la invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., a părăsit joi dimineața Ca
pitala, îndreptîndu-se spre patrie. La 
plecare, pe aeroportul Băneasa, de
legația a fost salutată de Constantin 
Drăgân. prim-vicepreședinte al Con
siliului Central al U.G.S.R., Iosif An- 
derco, secretar, de membri-și mem
bri supleanți ai Comitetului Execu
tiv. Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei Finlandei la București.

★
O delegație a sindicatelor din 

transporturi și telecomunicații, con
dusă de tovarășul Alexandru Grecu. 
președintele uniunii, a plecat joi în 
R. D. Germană pentru a participa 
la Conferința Uniunii internaționala 
a sindicatelor lucrătorilor din trans
porturi. porturi și pescuit, care se 
va desfășura la Berlin, între 12 si 
18 mai. Delegația va lua parte, de 
asemenea, la festivitățile consacrate 
împlinirii a 20 de ani de Ia crearea 
acestei uniuni sindicale internațio
nale, constituită la București în 
anul 1949.

★
în după-amiaza zilei de 7 mai, di

rectorul general al Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.), dr. 
M. G. Candau, și directorul Birou
lui regional pentru Europa al 
O.M.S., dr. L. Kaprio, însoțiți de 
prof. dr. Marin Voiculescu, adjunct

«1 ministrului sănătății, au făcut o 
vizită la Institutul de Inframicro- 
biologie „Ștefan S. Nicolau" al Aca
demiei.

★
întreprinderea poloneză de comerț 

exterior „Coopexim" din Varșovia a 
deschis joi dimineața, în sala din 
Aleea Alexandru nr. 12 din Ca
pitală o expoziție cuprinzînd măr
furi realizate de cooperația mește
șugărească din această țară.

★
Joi după-amiază, scriitorul șl edi

torul spaniol Carlos Barral, directo
rul și proprietarul Editurii „Seix 
Barral" din Barcelona, care se află 
în vizită în țara noastră, s-a întîlnit 
la sediul Uniunii Scriitorilor din Ca
pitală cu poeți și prozatori, alți oa
meni de cultură și de artă. în cinstea 
oaspetelui și a soției sale, Zaharia 
Stancu, președintele Uniunii Scriito
rilor, a oferit un cocteil.

(Agerpres)Șantier national al tineretului la Castelu - Constanța
In inima Dobrogei, la Castelu, t-a 

deschis cel de-al doilea șantier natio
nal al tineretului din județul Cons
tanța. Aproape 200 de tineri au venit 
aici să sprijine munca hidroameliora- 
torilor de la Complexul de irigații Ca- 
rasu.

Brigadierii au început lucrul pe șan
tierele din zona Mircea Vodă-Poarta 
Albă.

(Agerpres)

O recentă vizită pe me
leagurile pitorești ale Ce
hiei de nord ne-a purtat 
pașii la unele din noile 
obiective industriale din a- 
ceastă regiune a Cehoslo
vaciei. în partea de vest a 
regiunii, în interiorul bazi
nului carbonifer și la pe
riferiile lui, se înalță o 
salbă de termocentrale : 
Tusimice, Prunerov, Poce- 
rady, Ledvice. Unele func
ționează de pe acum cu în
treaga capacitate proiecta
tă, altele sînt în exploatare 
parțială, lucrările de con
strucție desfășurîndu-se din 
plin. La Prunerov vizita 
noastră a avut loc în 
preajma intrării în funcțiu
ne experimentală a ulti
mului din cele șase blocuri 
generatoare de 110 MW. 
După Tusimice și Vojany, 
termocentrala Prunerov 
este astăzi cea de-a treia 
din R. S. Cehoslovacă, 
avînd o putere instalată de 
660 MW. Lucrările de con
strucție pe șantierul termo
centralei de la Pocerady 
sînt într-un stadiu avansat. 
Prin capacitatea sa proiec
tată, de 800 MW, această 
termocentrală va fi de fapt 
cea mai mare din Ceho
slovacia.

De la Most, unul din 
cele mai puternice centre 
industriale din Cehia de 
nord, și pînă la Usti Nad 
Labem „magistrala cărbu
nelui" — așa cum numesa 
localnicii linia ferată care 
leagă cele două orașe — 
străbate o vastă zonă in
dustrială. Usti Nad Labem 
nu este numai un impor
tant nod de cale ferată și 
port fluvial — orașul este 
situat pe Elba — dar și un 
mare centru industrial, cu 
numeroase întreprinderi si
derurgice, chimice, electro
tehnice.

„Dezvoltarea economică 
multilaterală a regiunii 
noastre își are începutul în 
primii ani de după elibe
rare — ni se spune la Con
siliul național regional. 
Tradiția industrială de de
cenii, nivelul profesional ri
dicat al muncitorilor,. dar 
mai ales resursele naturale 
au favorizat creșterea an 
de an a potențialului eco
nomic al regiunii". Acum, 
la 24 de ani de la elibera
rea Cehoslovaciei de sub 
jugul fascist, Cehia de 
nord poate fi numită pe 
drept , cuvînt „regiunea ma
rilor termocentrale". Pu
terea instalată a termocen
tralelor din această parte 
a țării o depășește cu mult 
pe aceea a tuturor obiecti
velor similare existente în 
întreaga țară în anul 1945, 
care era de 775 MW.

Potrivit comunicatului 
Direcției federale de sta
tistică cu privire la dez
voltarea economiei națio
nale în anul 1968, baza e- 
nergetică a Cehoslovaciei a 
produs anul trecut 41,4 mi
liarde kWh energie electri
că, ceea ce înseamnă un 
spor de 8,7 la sută față de 
anul precedent, în timp ce

creșterea producției indus
triale globale a țării a fost, 
în aceeași perioadă, de 5,2 
la sută. Potrivit acelorași 
date statistice, anul 1968 a 
marcat, față de 1967, o 
creștere mai rapidă a pro
ducției și în ramurile In
dustriei miniere (8,7 la 
sută), construcției de mașini 
(6,1 la sută), precum și in
dustriei chimice (6,2 la 
sută).

Deși, în ce privește unele 
«ubramurl, industria chimi
că din Cehoslovacia are o 
veche tradiție și experiență, 
în ansamblu ea este o ra
mură tînără dar cu mari 
perspective de dezvoltare. 
Actualul plan cincinal — 
„cincinalul chimiei" cum 1 
se spune aici — prevede o 
creștere a volumului pro
ducției chimice cu peste 50

Este imposibil să vorbești 
despre industria chimică 
cehoslovacă fără a aminti 
Slovacia. Bratislava este 
denumită aici pe bună 
dreptate „capitala chimiei 
cehoslovace". Regiune în 
trecut rămasă în urmă pe 
plan industrial, Slovacia a 
cunoscut în anii de după 
eliberare o dezvoltare im
petuoasă. în 1966, de pildă, 
industria Slovaciei a pro
dus aproape tot atît cît pro
ducea întreaga Cehoslova
cie în anul 1949. An de an, 
ritmul de creștere a pro
ducției industriale slovace 
a fost superior celui pe în
treaga țară. Astăzi, Slova
cia participă la producția 
Industrială a Cehoslovaciei 
cu circa 25 Ia sută. Moder
nele obiective industriale 
înălțate în ultimii ani la
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la sută față de anul 1965. 
în ultimii ani, chimia, prin 
importanța și amploarea sa, 
a început să rivalizeze cu 
siderurgia, construcția de 
mașini, energetica. Alături 
de uzinele Skoda din Plzen, 
C.K.D. din Praga, Skoda 
din Mlada Boleslav, de pu
ternicele combinate meta
lurgice din Ostrava și Ko
sice, pe harta industrială a 
Cehoslovaciei au apărut în 
această perioadă mari o- 
biective ale industriei chi
mice. Bratislava, Zăluzi, 
Kralupy, Usti Nad Labem, 
Sala, Pardubice, Novaky, 
Plana, Humene, Lovosice — 
iată doar cîteva din locali
tățile unde funcționează 
mari combinate chimice, 
deosebit de importante pen
tru economia națională ce
hoslovacă.

Concepția dezvoltării chi
miei — ni se spunea la 
Institutul pentru chimiza
rea economiei naționale din 
Praga — este privită în 
contextul necesităților o- 
biective ale întregii econo
mii naționale cehoslovace. 
De aceea, se pune accent 
mai mare pe acele subra- 
muri care, prin produsele 
lor, vor avea un rol hotă- 
rîtor în dezvoltarea agri
culturii, industriei textile, 
a materialelor de construc
ție. Se urmărește, în spe
cial, sporirea considerabilă 
a producției de, îngrășămin
te Industriale, fibre sinte
tice, mase plastice, hîrtie 
și celuloză. în această di
recție sînt concentrate toa
te eforturile. Printre cele 
mai importante sarcini ce 
stau în fața constructorilor 
în acest an se numără ex
tinderea capacităților de 
producție a unor fabrici de 
îngrășăminte azotoase, de 
mase plastice pentru con
strucții, transformarea uzi
nelor chimice din Zăluzi 
într-un mare conlblnat pe
trochimia etc.

Bratislava, Koslce. Banska- 
Bystrica, Sturovo, ca si în 
multe alte localități slovace, 
au contribuit în mare mă
sură la obținerea acestor 
rezultate remarcabile.

Dar contribuția cea mai 
de seamă la transformarea 
Slovaciei într-o regiune 
industrială în plină dez
voltare a avut-o industria 
chimică. Zecile de combi
nate chimice de aici, în 
care circa 50 000 de oa
meni realizează aproape 
40 la sută din producția 
globală a Cehoslovaciei în 
acest domeniu atestă că 
industria chimică din 
Slovacia nu se va opri la 
acest nivel. La șfîrșltul 
prezentului plan cincinal, 
volumul producției chimi
ce slovace va fi dublu în 
comparație cu acela al a- 
nului 1965.

Sînt cifre care vorbesa 
despre dezvoltarea Slova
ciei în anii construcției so
cialismului. Federalizarea 
țării și crearea, la 1 ia
nuarie a acestui an, a Re
publicii Socialiste Slova
ce, alături de Repu
blica Socialistă Cehă, a 
deschis noi perspective 
de înflorire multilaterală 
a Slovaciei. în programul 
primului guvern național 
slovac obiectivul central 
îl constituie dezvoltarea 
economică multilaterală a 
republicii, creșterea îri 
continuare a potențialului 
ei economic și a aportului 
ei la economia națională a 
Cehoslovaciei socialiste.

Realizările importanta 
obținute în anii socialismu
lui de oamenii muncii 
cehi șl slovaci, sub condu
cerea Partidului Comunist 
din Cehoslovacia, nu se 
rezumă însă numai la In
dustrie. O puternică dez
voltare a cunoscut-o în a- 
cești ani și agricultura. 
Zilele trecute, în preajma 
marii sărbători naționale.

poporul cehoslovac a mar
cat împlinirea a două de
cenii de la apariția prime
lor unități agricole socia
liste. în prezent, producția 
globală agricolă a țării 
este, mai mare cu 17,1 Ia 
sută decît cea a anului 
1936 — anul agricol cel 
mai bun din perioada an
tebelică. Și aceasta în 
condițiile în care supra
fața agricolă a scăzut cu 
circa 626 000 de hectare. 
Producția agricolă globa
lă a crescut în 1968 cu 
3,6 la sută față de anul 
1967, an considerat cel 
mal bun în întreaga isto
rie a agriculturii din 
Cehoslovacia.

In anii de după elibe
rare i-au obținut rezultate 
bune și în celelalte do
menii de activitate, au 
avut loc înnoiri semnifica
tive în viața oamenilor 
muncii. Rețeaua sanitară, 
ca și cea școlară șl cultu
rală s-au dezvoltat impe
tuos. Astăzi, în Cehoslova
cia numărul de paturi în 
spitale este de 114 500, iar 
la fiecare 448 de locuitori 
există un medic. A crescut 
apreciabil numărul elevilor 
din școlile medii de cultu
ră generală, iar cursurile 
de zi ale institutelor supe
rioare sînt urmate de 
104 000 de studenți.

...Am redat doar cîteva 
secvențe din ampla activi
tate a poporului ceho
slovac, din preocupările șl 
realizările sale în opera 
de construcție socialistă. 
Aceste realizări au fost 
urmărite întotdeauna cu 
viu interes și caldă sim
patie de către oamenii 
muncii din Republica So
cialistă România. Po
poarele român șl ceho
slovac, animate de cauza 
comună a construcției so
cialiste, sînt unite prin 
strînse legături de priete
nie si colaborare tovără
șească, de prețuire șl sti
mă reciprocă. Un moment 
important în dezvoltarea 
acestor relații l-a consti
tuit vizita delegației da 
partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România 
condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în Ce
hoslovacia, în august anul 
trecut, convorbirile purta
te cu acel prilej șl sem
narea Tratatului româno- 
cehoslovac de prietenie, 
colaborare și asistentă 
mutuală dintre cele doua 
țări, document menit șă 
contribuie la'dezvoltarea și 
adîncirea relațiilor de prie
tenie, alianță și colaborare 
româno-cehoslovacă. întă
rirea șl intensificarea con
tinuă a relațiilor multilate
rale dintre România și Ce
hoslovacia, dezvoltarea ra
porturilor frățești dintre 
Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din 
Cehoslovacia servesc inte
reselor și năzuințelor ambe
lor popoare, aduc o contri
buție la cauza generală a 
socialismului și păcii în 
lume.

Telegrame

SPORT
Ieri la Brașov Seleeționabilii au susținut un meci de antrenament

Lotul reprezentativ de fotbal al 
țării noastre, care se pregătește pen
tru meciul de la 14 mai cu echipa 
Elveției, a susținut ieri un joc de 
antrenament la Brașov cu formația 
Metrom, din divizia B. Partida s-a 
încheiat cu scorul de 4—0 (3—0) în 
favoarea selecționabililor, prin punc
tele marcate de Tufan (2), Dumitra- 
che și Lucescu.

în prima repriză formația națio
nalei a fost următoarea : Răducanu 
— Sîtmăreanu, Boc, Dan, Deleanu — 
Dinu, Nunweiller VI — Năsturescu, 
Dumitrache, Tufan, Lucescu. In re
priza a doua au mai jucat portarul 
Ghiță, fundașul Hălmăgeanu, mijlo
cașul Anca, înaintașii Dembrovschi 
și Domide.

Trei zile de tenis

ROMÂNIA - R. A. U. 
1N „CUPA DAVIS"

Incepind de astăzi și pînă dumi
nică, terenul Progresul din Capita
lă va găzdui meciul de tenis dintre 
echipele României și Republicii A- 
rabe Unite, contind pentru „Cupa 
Davis" (zona europeană, grupa B). 
In vederea acestei intîlniri. oaspe
ții au deplasat la București urmă
torul lot de jucători: Ismail el Sha- 
fei, Aii el Daudi, El Muataz Son- 
bol și Mohamed Abdelghani. Lo
tul român cuprinde pe Ton Tiriac, 
Ilie Năstase, Petre Mărmureanu, Se
ver Dron si Ion Sântei. Astăzi, cu 
începere de la ora 14,30 se vor 
disputa primele două partide de 
simplu: Ion Tiriac—Ismail el Sha- 
fei și Ilie Năstase—El Muataz Son- 
boL

Campionatele de volei

Primele meciuri
ale turneelor finale

La București și Ba
cău au început ieri 
după amiază turneele 
finale ale campionate
lor naționale de volei.

în sala Floreasca, 
principalele și de fapt 
singurele candidate la 
titlu (Dinamo șl Stea
ua) au învins ușor : 
dinamoviștii cu 3—1 
(13—15, 15—10, 15—3,
15—4) pe Rapid, iar 
steliștii cu 3—0 (15—10, 
15—6, 15—3) pe Poli
tehnica Galați. Din pă
cate, calitatea acestor 
două partide a fost 
destul de scăzută ; re
proșul li se cuvine 
însă învinșilor, pentru 
că — excepție făcînd 
setul întîi și întrucît- 
va cel de-al doilea din 
meciul Dinamo—Rapid, 
cînd rapidiștii s-au 
„bătut" pentru a-și 
susține șansele — în
vingătorilor nu 11 s-au 
creat deloc probleme 
în legătură cu soarta 
partidelor. Poate și 
din această cauză, Di
namo și Steaua n-au 
jucat la valoarea ară
tată în meciul lor 
direct de acum cîteva 
zile. Se presupune că 
cele două binecunos
cute echipe nu vor 
avea dificultăți specia
le nici în meciurile

Un anumit echilibru între Dinamo și Rapid a 
existat doar în primul set...

Foto : S. Cristian

ce le susțin astăzi — 
Dinamo cu Politehnica 
și Steaua cu Rapid.

Din Bacău ni s-a co
municat că și primele 
meciuri ale turneului 
final al echipelor fe
minine s-au încheiat 
cu rezultate în bună 
parte scontate.

Rapidistele au cîști- 
gat cu 3—2 meciul cu 
Penicilina. Nimic poa
te deosebit în acest 
fapt; ceea ce însă a- 
pare extrem de curios 
este modul în care 
«-au terminat cele

cinci saturi. (1—15, 
15—1, 13—15, 15—2,
15—8). Dinamovistele 
au învins cu 3—0 pe 
Farul (15—2, 15—4, 
15—7).

De altfel, turneul 
feminin, spre deosebi
re de cel masculin, re
unește patru echipe de 
forțe evident apropia
te, Rapid, Dinamo și 
Penicilina Iași prezen- 
tîndu-se la Bacău cu 
același număr de punc
te (42), ordinea de mai 
sus din clasament fiind 
stabilită de setaveraj.

„Cursa munților", 
ediția a X-a

@ După două etape, 
conduce cehoslovacul 
Moravec

SINAIA. — Etapa a doua a „Cursei 
munților" — ne-a spus ieri, într-o 
convorbire telefonică directorul 
cursei. loan Bere — a avut o desfă
șurare mai interesantă, cu acțiuni te
merare și surprize... din partea na
turii. O ploaie măruntă ce a început 
să cadă la intrarea în Predeal a sti
mulat parcă temeritatea cîtorva ci
cliști care, cu un curaj ieșit am zice 
din comun, s-au lansat într-o eva
dare chiar pe serpentinele destul de 
dificile ce coboară spre Timiș. Gru
pul a numărat la început 14 alergă
tori, între ei fiind Ulm Olovi (Dina
mo Moscova), Moravec șl Bartonicek 
(Ruda Zvezda Plsen), Tudor Vasile, 
N. Ciumeti, C. Ciocan (Dinamo Bucu
rești), frații Ștefan și Andrei Suciu 
(Dezrobirea Brașov), M. Rîndașu 
(Metalul Plopeni). Ploaia a devenit 
torențială pe la Pîrîul Rece, unde 
plutonul fugacilor își redusese 
efectivul prin rămînerea în urmă a 
lui Andrei Suciu, angajat într-o bus
culadă la ieșirea din Cristian.

întrecerea de ieri a fost din nou 
dominată de cicliștii cehoslovaci, 
care — prin Moravec — au cîștigat 
atît sprintul de cățărare de la Pîrîul 
Rece, cît și sprintul final (punctat 
de fapt și în clasamentul cățărători
lor, fiind situat în pantă pe dealul 
Furnica). La capătul celor 98 de ki
lometri ai etapei (Sinaia-Predeal- 
Brașov-Rîșnov-Pîrîul Rece-Azuga- 
Sinaia) primul sosit (Moravec) și cel 
de-al doilea (Tudor Vasile) au fost 
cronometrați în 2h42’20”. Apoi, la in
tervale de cîteva secunde sau clasat 
Bartonicek, N. Ciumeti, Ulm Olovi, 
Șt. Suciu, Ciocan, Rîndașu etc.

După două etape, în clasamentul 
general conduce același Moravec, ur
mat la 30 sec. de Tudor Vasile ; la 
cîte 51 sec., de Bartonicek și N. Ciu
meti ; la 1'05’ de Șt. Suciu etc.

în cursul dimineții de astăzi «e 
dispută etapa contratimp individual 
pe un circuit în orașul Sinaia.

Cu prilejul celei de-a XXIV-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei, 
președintele Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voitec, a transmis președin
telui Adunării Federale a Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Alexander 
Dubcek, felicitări cordiale și urări 
de noi succese în activitatea consa
crată înfloririi Cehoslovaciei socia
liste, dezvoltării relațiilor de priete
nie dintre cele două țări, cauzei so
cialismului și păcii în lume.

★
Consiliul Național al Frontului Uni

tății Socialiste din Republica Socia
listă România a transmis Frontului 
Național din Republica Socialistă Ce
hoslovacă felicitări cordiale cu pri
lejul celei de-a XXIV-a aniversări 
a eliberării Cehoslovaciei și urări de

Depunerea unor
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

R.S. Cehoslovace, Ziua eliberării de 
sub jugul fascist, joi dimineața, Ka
rel Kurka, ambasadorul Republicii 
Socialiste Cehoslovace la București 
și membrii ambasadei au depus co
roane de flori la Monumentul eroi
lor luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism și la 
Monumentul eroilor sovietici din Ca
pitală.

La solemnități au participat repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe și Ministerului Forțelor Ar
mate. La Monumentul eroilor sovie
tici au fost prezenți A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri al ambasadei.

★
PRAGA 8 — Corespondentul A- 

gerpres transmite : Cu prilejul „Zilei

Expozifie de
Publicul bucureștean face cunoș

tință, îndepînd de joi, cu realizări 
actuale ale pictorilor scenografi din 
Cehoslovacia, prin intermediul ex
poziției organizate la Ateneul Ro
mân de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă.

Cele 80 de schițe de decoruri șl 
costume și cele 8 machete de decor, 
puse la dispoziție de Institutul de 
Teatru din Praga, care alcătuiesc 
expoziția, sînt creații ale artiștilor 
cehoslovaci pentru spectacole dra
matice și muzicale prezentate pe di
ferite scene și la televiziune.

La festivitatea de deschidere a ex- 
2 poziției au luat parte Alexandru 
", Balacl, vicepreședinte al Comitetu- 

lui de Stat pentru Cultură și Artă.

noi succese în activitatea consacrată 
Înfloririi patriei socialiste.

■Ar
Ministrul afacerilor externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a trimis o telegramă de fe
licitare ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste Ceho
slovace, Jan Marko, cu prilejul celei 
de-a XXIV-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei.

★
Consiliul Central al Uniunii Gene

rale a Sindicatelor din România a 
adresat un călduros salut și felici
tări cordiale Consiliului Central al 
Mișcării Sindicale Revoluționare Ce
hoslovace cu prilejul celei de-a 24-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei 
de «ub jugul fascist.

coroane de flori
«roilor", reprezentanți ai organelor de 
partid și de stat din localitățile ceho
slovace Brno, Banov, Pustimer, 
Zvolen, Cromerlz, Lucenec, Piestany 
și Humpolec au depus coroane de 
flori la mormintele și monumentele 
ostașilor români căzuți în luptele 
împotriva fascismului pentru elibe
rarea Cehoslovaciei.

Totodată, au depus coroane colonel 
Petru Rotarlu, atașat militar al Re
publicii Socialiste România la Praga, 
membri ai ambasadei române. La 
depuneri au fost de față reprezen
tanți ai organelor locale de partid 
și de stat, ofițeri superiori ai Ar
matei populare cehoslovace, nume
roși cetățeni, pionieri.

scenografie
Octav Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., artista emerită Dina Co
cea, vicepreședinte al Asociației 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale șl muzicale, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, directori de teatre, pictori 
scenografi, regizori, ziariști.

Au fost de față Karel Kurka, am
basadorul R. S. Cehoslovace Ia 
București, șefi de misiuni diploma
tice acreditați în țara noastră și alți 
membri ai Corpului diplomatic.

Pictorul scenograf Paul Bortnov- 
schi, artist emerit, și Pavel Gabor, 
scenograf Ia Teatrul Național din 
Bratislava, au rostit cu acest prilej 
«curte cuvîntărL

(Agerpres)

Spectacol de gală
în cadrul zilelor filmului ceho

slovac, organizate de Comitetul de 
Stat pentru Cultură și Artă cu pri
lejul sărbătorii naționale a R. S. 
Cehoslovace, ioi seara, cinemato
graful „Republica" din Capitală a 
găzduit spectacolul de gală cu fil
mul „Crăciun cu Elisabeta".

Au participat Vasile Gliga, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. Alexandru Balacl. vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă. Alecu Costică. 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., func
ționari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe, reprezentanți ai 
C.S.C.A.. oameni de cultură si artă, 
cineaști, un numeros public.

Au fost de fată Karel Kurka. am
basadorul Cehoslovaciei la Bucu
rești. membri ai ambasadei, șefi ai 
unor misiuni diplomatice si alti 
membri ai corpului diplomatic a- 
creditați în România.

înainte de spectacol, regizorul Ma- 
nole Marcus a prezentat publicului 
recenta creație a studiourilor ceho
slovace, după care Vlado Miiller, 
membru al delegației de cineaști 
cehoslovaci, sosiți în tara noastră 
cu acest prilej, a mulțumit orga
nizatorilor.

(Agerpres)

vremea
Ieri în țară : vremea a fost Instabilă 

în Oltenia, Transilvania, vestul Mun
teniei, Maramureș și zona de munte, 
unde cerul a fost variabil, mai mult 
noros și au căzut averse de ploaie, 
însoțite de descărcări electrice. In 
rest, cerul a fost variabil, iar în Banat, 
Crișana șl Moldova, izolat, s-au sem
nalat descărcări electrice. Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit, cu intensi
ficări locale în estul țării. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între H grade 
la Mangalia și 25 de grade la Dorohoi. 
In București : vremea s-a răcit ușor șl 
a devenit instabilă. Cerul a fost mai 
mult noros la început, cînd au căzut 
averse slabe de ploaie. Apoi, cerul a 
devenit variabil. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura maximă 
a fost de 22 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 10, 
11 și 12 mai. In țară : vreme în ge
neral instabilă. Cerul va fi variabil 
mal mult noros. Vor cădea ploi locale 
șl sub formă de averse. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 4 și 14 grade, local mal coborîte, 
iar maximele între 12 șl 22 grade. In 
București : vreme ușor instabilă, cu 
cerul schimbător. Averse de ploaie. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.



CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ DE LA PARIS

O importantă inițiativă 
pentru restabilirea 
păcii in Vietnam
CORESPONDENȚA DE LA AL. GHEORGHIU

Conferința cvadripartită pentru 
Vietnam, care lâncezea de la sfîrși- 
tul lunii ianuarie, a fost marcată joi 
— Ia .cea de-a 16-a ședință a sa — de 
un element nou căruia observatorii 
politici îi acordă o mare atenție. In 
cadrul acestei ședințe, Tran Buu 
Kiem. șeful delegației Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud, a prezentat un amplu plan pen
tru restaurarea păcii în Vietnam. 
Reafirmînd principiile de bază ale 
programului în cinci puncte al F.N.E. 
și ale celui în patru puncte al R.D.V., 
planul cuprinde totodată Propuneri 
noi pentru o soluționare globală a 
problemei, în vederea restabilirii 
păcii în Vietnam. Propunerile se 
inspiră în același timp din principiile 
fundamentale ale acordurilor de la 
Geneva din 1954 și pornesc de la 
realitățile situației actuale din Viet
nam.

în esență, propunerile prevăd : A- 
sigurarea respectării drepturilor na
ționale fundamentale ale poporului 
vietnamez printre care dreptul la 
independență, suveranitate, unitate și 
integritate teritorială ; retragerea tu
turor trupelor- americane si ale ce
lorlalte state străine din Vietnamul 
de sud în întregime și fără nici un 
fel de condiții. în propuneri se ara
tă, totodată, că problema forțelor ar
mate vietnameze aflate în Vietnamul 
de aud va fi reglementată de înseși 
părțile vietnameze ; populația din 
Vietnamul de sud va stabili singură 
orînduirea politică a Vietnamului de 
sud, pe calea alegerilor generale li
bere și democratice, pentru desem
narea unei adunări constituante care 
va elabora o constituție și va forma 
un guvern de coaliție al Vietnamu
lui de sud, expresie a unei înțelegeri 
naționale și a unei largi uniuni a 
tuturor păturilor populare ; pentru 
această perioadă se va crea un gu
vern provizoriu de coaliție care va 
realiza acordurile ce vor fi semnate, 
va lua măsuri pentru lichidarea ur
mărilor războiului, va asigura largi 
libertăți democratice și va organiza 
alegerile ; în perioada dintre resta
bilirea păcii și ținerea de alegeri 
generale nici unei părți nu î se va 
permite să impună populației sud- 
vietnameze propriul său regim po
litic.

Potrivit acelorași propuneri pre
zentate de șeful delegației F.N.E., 
Vietnamul de sud va promova o po
litică externă de pace si neutralitate, 
va duce o politică de bună vecină
tate cu Laosul și Cambodgia, va sta
bili relații diplomatice, economice și 
culturale cu toate. țările, fără deo
sebire de regimul lor politic și 
•social, inclusiv cu Statele Unite, pe 
baza celor cinci principii ale co
existentei pașnice. în ce privește 
reunificarea Vietnamului. — se a- 
rată în propuneri — ea va fi în
făptuită în mod treptat, pe cale 
pașnică, pe baza discuțiilor si a- 
cordurilor dintre cele două zone, 
fără amestec străin ; pînă la reuni
ficarea pașnică a Vietnamului cele 
două zone vor stabili între ele re
lații normale pe baza respectului 
reciproc, se vor abține de la parti
ciparea la alianțe militare cu state 
străine si nu vor permite altor țări 
să disloce pe teritoriul acestor zone 
trupe si să instaleze baze militare. 
Propunerile prevăd totodată lichi
darea consecințelor războiului, dis
cutarea problemei eliberării prizo
nierilor de război, recunoașterea 
răspunderii Statelor Unite pentru 
daunele pricinuite poporului vietna
mez în ambele zone; realizarea u- 
nui acord între părți privind o su
praveghere internațională asupra re
tragerii din Vietnamul de sud a 
trupelor, personalului militar, ar
melor și materialelor de război ale 
Statelor Unite și celorlalte țări a- 
liate lor.

După prezentarea propunerilor. 
Tran Buu Kiem a declarat că prin
cipiile și conținutul acestei soluții 
globale formează un tot și ele co
respund în întregime drepturilor na
ționale ale poporului vietnamez și 
intereselor păcii mondiale. Vorbi
torul a arătat în continuare că 
F.N.E. este gata să poarte discuții 
cu persoanele animate de bună
voință. care se pronunță pentru 
pace, independentă si neutralitate 
în vederea înfăptuirii unui guvern 
provizoriu de coaliție.

în cuvîntul său, Xuan Thuy, șe
ful delegației R D. Vietnam, a de
clarat că ■ guvernul său aprobă și 
sprijină fără rezerve propunerile pre

zentate de delegația F.N.E., și care 
constituie o importantă inițiativă 
pentru restabilirea păcii în Vietnam. 
El a menționat că, dacă conducătorii 
americani vor fi gata să reglemen
teze problema sud-vietnameză potri
vit soluției propuse de delegația 
F.N.E., pacea va fi restabilită în 
Vietnam și S.U.A. vor putea ieși din- 
tr-un război nejust, costisitor în oa
meni și bunuri. Xuan Thuy și-a în
cheiat alocuțiunea declarînd că gu
vernul său cheamă în mod solemn 
guvernele și popoarele țărilor iubi
toare de pace, precum și organiza
țiile democratice din întreaga lume, 
să sprijine soluția propusă de 
F.N.E din Vietnamul de sud.

Șeful delegației S.U.A. (care a luat 
cuvîntul primul) s-a limitat la rea
firmarea propunerilor americane an
terioare.

Următoarea ședință va avea loc 
vineri 16 mai.

Observatorii politici apreciază că 
planul de pace propus de delegația 
F.N.E. deschide calea unui progres 
real al conferinței în vederea resta
bilirii păcii în Vietnam.

Campania de desemnare a candidajilor 
la președinția franței

PARIS 8 (Agerpres). — Campania 
de desemnare a candidațiior la pre
ședinția republicii. în vederea ale
gerilor care vor avea loc în Franța 
la 1 iunie a.c., este însoțită în ul
timele zile de numeroase luări de 
poziție, vizînd realizarea unei re
grupări a forțelor.

Gaston Defferre, candidatul Parti
dului socialist, a lăsat să se înțe
leagă miercuri seara. într-o alocu
țiune rostită la un post de radio 
periferic, că el ar fi dispus să se 
retragă dacă fostul prim-ministru 
Mendes France ar accepta să candi
deze și dacă această candidatură ar 
realiza unitatea stîngii. Mendes 
France continuă însă să păstreze 
tăcerea asupra proiectelor sale, 
dînd asigurări că nu a luat nici o 
hotărîre cu privire la o eventuală 
candidatură si că nici nu se gîndește 
la aceasta.

Confederația Generală a Muncii 
a luat din nou poziție în favoarea 
realizării unității forțelor de stînga. 
într-o rezoluție adoptată miercuri 
după-amiază. C.G.T. „denunță ma
nevrele care au împiedicat stînga 
să se prezinte unită în fata corpu
lui electoral", iar secretarul general 
al organizației. Georges Seguy. a 
declarat că „C.G.T. nu sprijină, în 
condițiile actuale, nici un candidat, 
pentru că nici unul dintre ei nu 
reprezintă stînga unită".

La rîndul său. Comitetul director 
al republicanilor independenți a a- 
probat miercuri seara hotărîrea lui 
Giscard D’Estaing, care anterior a 
luat poziție în favoarea candidatu
rii fostului prim-ministru Georges 
Pompidou. Comitetul director a 
lansat, de asemenea, un apel către 
„familia liberală si centristă", che- 
mind-o să se unească si să sprijine 
candidatura lui Georges Pompidou, 
candidînd astfel la formarea „unei 
largi majorități indispensabile pen
tru a face fată problemelor econo-

geneva Sesiunea
«BSOBHBanBBSMMSWM»A. E. 1. S.

GENEVA 3 (Agerpres). — Joi au 
început la Geneva lucrările de două 
zile ale sesiunii de primăvară a 
Consiliului Ministerial al Asociației 
europene a liberului schimb.

Observatorii politici consideră că 
miniștrii „celor șapte" vor lua în dis
cuție, între altele, noua perspectivă 
care s-ar deschide, după părerea lor, 
pentru o apropiere mai strînsă între 
A.E.L.S. și Piața comună, mai ales 
după retragerea președintelui Fran
ței, generalul de Gaulle.

SITUAȚIA

DIN LIBAN
BEIRUT 8 (Agerpres). — Un pur

tător de cuvînt al armatei libaneze a 
anunțat miercuri seara că incidentele 
dintre un grup înarmat aparținînd or
ganizației de rezistență palestinene 
„Al Saika" și o unitate a trupelor li
baneze s-au încheiat. Tulburările cele 
mai grave au avut loc în regiunea 
Hasbaya, din sudul țării. Incidentele 
s-au soldat cu moartea unei persoane 
din rîndurile forțelor de ordine și cu 
un mort și trei răniți de partea celor 
aparținînd organizației „Al Saika". 
Autoritățile libaneze au arestat cîteva 
zeci de persoane.

★

Hassan Sabri El Kholi. reprezen
tantul personal al președintelui 
R.A.U., Gamal Abdel Nasser, care 
a sosit miercuri noaptea în capi
tala Libanului, a avut întrevederi 
cu primul ministru demisionai'. Ras
hid Karame. Agenția France Presse, 
citînd surse din Beirut, relatează că 
Hassan Sabri El Kholi este însărci
nat de președintele Nasser „cu o 
misiune specială pe lingă autorită
țile libaneze". Potrivit unor observa
tori, sosirea la Beirut a lui Kholi 
este pusă în legătură cu ultimele eve
nimente din Liban unde, după cum 
s-a mai anunțat. între elemente din 
gruparea de rezistentă palestiniană 
„Al Saika" și soldați ai armatei 
libaneze s-au produs incidente.

mice si sociale care stau în fata 
Franței".

★
Ziarul „Le Monde'1 scrie că pre

ședintele interimar al Franței, A- 
lain Polier, îsi va anunța luni o- 
ficial candidatura la alegerile pre
zidențiale de la 1 iunie. Poher a 
fost propus de grupările politice 
de centru, a căror tendință politică 
o reprezintă.

Efectele negative
ale

„politicii atlantice"
evocate la tara C.C. al P.S.I.U.P.

ROMA 8. — Corespondentul Ager
pres N. Puicea transmite : La Roma 
au luat sfîrșit lucrările plenarei 
Comitetului Central al Partidului 
Socialist Italian al Unității Proletare 
(P.S.I.U.P.), care, a analizat proble
ma reformei sistemului de învăță- 
mînt și situația politică actuală. 
Carlo Sanna, membru al Direcțiunii 
partidului, a prezentat un referat 
arătînd că P.S.I.U.P. consideră ne
corespunzător proiectul de reformă 
întocmit de guvern și că, împreună 
cu toate forțele democratice, 
P.S.I.U.P. va lupta împotriva adop
tării acestuia de către parlament, 
pentru realizarea deplină a dreptului 
la studii, pentru înlăturarea discri
minărilor sociale din universități.

Examinînd în continuare situația 
politică, îndeosebi lupta împotriva 
N.A.T.O., C.C. al P.S.I.U.P. a ascul
tat un raport prezentat de secreta
rul politic, Tullio Vecchietti, în care 
se arată că la „cauzele tradiționale 
ale crizei N.A.T.O. se adaugă astăzi 
altele, ca urmare a efectelor unei 
politici atlantice ce tinde să favo
rizeze internaționalizarea piețelor și 
capitalului, impunînd orientări și 
concentrări ale producției ce creează 
noi dezechilibruri și le agravează pe 
cele vechi, în timp ce șomajul și 
degradarea economică se lărgesc în 
Italia din Mezzogiorno (sud) pînă în 
regiunile din nordul țării". „Dacă do
rim ca Italia ca, de altfel, și restul 
Europei occidentale să nu rămînă 
pentru totdeauna în urma Statelor 
Unite, este necesar nu numai un alt 
mod de acumulare și de investiții pe 
plan intern, ci și alte relații econo
mice internaționale, pe care politica 
atlantică le împiedică".

Vizita delegației I.R.R.C.S. 
în Marea Britanie

LONDRA 8 — Corespondentul A- 
geipres, L. Rodescu, transmite: în 
cadrul vizitei pe care o face în Ma
rea Britanie la invitația Comitetului 
Executiv al Partidului Laburist, de
legația Institutului român pentru re
lațiile culturale cu străinătatea 
(I.R.R.C.S.), condusă de tovarășul 
Dumitru Popescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., a fost primită joi 
dimineața la Transport House, se
diul central al Partidului Laburist, 
Cu acest prilej, membrii delegației 
române au avut o convorbire cu 
Harry Nicholas, secretar general al 
Partidului Laburist și cu alți membri 
ai conducerii acestuia,

în cursul după-amiezii, delegația 
I.R.R.C.S. a asistat la lucrările Ca
merei Comunelor în cadrid cărora 
primul ministru, Harold Wilson, și 
alți membri ai guvernului au răs-

ALERTA CONTINUĂ PE PIAȚA
MONETARĂ OCCIDENTALĂ

PARIS 6 (Agerpres). — Specu
lațiile asupra mărcii vest-germane 
s-au intensificat în cursul zilei de 
joi, antrenînd o nouă slăbire a ce
lor mai multe dintre monedele oc-

ROMA 8 (Agerpres). — O de
legație a Partidului Comunist din 
Austria, condusă de Franz Muhî'i, 
președintele partidului, a făcut o 
vizită la Roma, la invitația Parti
dului Comunist Italian.

Oaspeții austrieci au avut con
vorbiri cu o delegație a P.C.I. con
dusă de Enrico Berlinguer, secretar 
general adjunct al P.C.I.

în comunicatul dat publicității se 
arată că cele două delegații „au 
examinat pe larg situația interna
țională, precum și diferite aspecte 
ale situației din mișcarea ’ comu
nistă. Participanții la convorbiri au 
fost de acord asupra necesității ca 
relațiile dintre partidele comuniste 
și muncitorești să se bazeze pe res
pectarea autonomiei fiecărui partid, 
pe neamestecul în treburile interne, 
pe discutarea aprofundată a pro
blemelor și pe căutarea unei reale 
unități de acțiune a comuniștilor și 
a tuturor forțelor antiimperialiste 
în lupta pentru pace, democrație 
și socialism". 

locuitori ai orașului Tokio demonsfrînd pentru retrocedarea^ Okinawei, pentru abolirea tratatului de secu
ritate japono-american

puns la interpelări ale deputaților 
în probleme interne și internațio
nale. A avut loc, de asemenea, o 
întrevedere cu Eirene White, mem
bru al Parlamentului, președintele 
Partidului Laburist, La palatul West
minster, oaspeții români au avut o 
întrevedere cu Horace King, preșe
dintele Camerei Comunelor,

Joi seara, George Brown, lider ad
junct al Partidului Laburist, a ofe
rit în cinstea delegației române o 
recepție în saloanele Camerei Co
munelor, la care au participat mem
bri ai Comitetului Executiv al Parti
dului Laburist, membri ai guvernu
lui, deputați laburiști, membri ai 
Consiliului General al T.U.C., con
ducători ai unor mari organizații sin
dicale. Au luat parte, de asemenea, 
Vasile Pungan, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la Londra, 
și membri ai /Ambasadei române.

cidentale. Potrivit Băncii Federale 
vest-germane, canitalurile străine 
care au intrat joi în R. F. a Ger
maniei reprezintă aproximativ un 
miliard de dolari. Totalul capita
lurilor străine care au căutat refu
giu în R.F.G. de la începutul săp- 
tămînii trecute, ating suma de peste 
2,5 miliarde dolari.

La sfîrșitul zilei de joi circula 
zvonul că piețele de schimb din 
R.F.G. ar Putea să se închidă vi
neri dimineața. Potrivit observato
rilor. din capitalele occidentale, 
cercurile conducătoare vest-germane 
sint divizate în ceea ce privește 
oportunitatea și modalitățile privind 
o eventuală reevaluare a mărcii. 
Potrivit agenției France Presse, Con
siliul Central al Băncii Federale vest- 
germane s-ar fi pronunțat în cursul 
unei reuniuni prezidate de Karl 
Schiller, ministrul economiei, în 
favoarea unei reevaluări unilate
rale într-un procent de opt 
Ia sută. în același timp, ministrul 
de finanțe Strauss a declarat la 
Bonn că se va opune în continuare 
unei reevaluări a mărcii. Un pur
tător de cuvînt al guvernului vest- 
german a anunțat că guvernul său 
nu se va reuni la sfîrșitul .acestei 
săptămâni. asa cum se Credea, pen
tru a lua îh discuție problema 
reevaluării monedei.

La Londra, Banca Angliei a fost 
din nou nevoită să susțină lira ster
lină pentru a rămine la nivelul său 
plafon în raport cu dolarul. Totoda
tă. aici au fost înregistrate. noi ten
dințe de scădere a cursului francului 
francez, lirei italiene și francului el
vețian.

La Paris, cursul mărcii vest-ger
mane, aflat în creștere, a stabilit un. 
nou record, atingînd plafonul de in
tervenție al Băncii Franței. Pe de 
altă parte, guvernul a anunțat o ri
dicare a taxei de scont pentru cre
ditele pe termen scurt destinate ex
porturilor, Este vorba de o măsură 
tehnică menită să reîntărească con
trolul asupra schimburilor. Cursul 
mărcii vest-germane și-a depășit 
plafonul și pe piața schimburilor din 
New York, dar Banca federală de 
rezerve nu a intervenit. încă pentru 
a înfrîna această sporire.

LUCRĂRILE COMIȚEȚULU[ CELOR

18 STATE PENTRU DEZARMARE

Dezarmarea nucleară - 
cerință primordială 
INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMAN

GENEVA. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite : La Geneva 
a avut loc joi o nouă ședință a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.

Șeful delegației braziliene, Sergio 
Armando Frazao a reafirmat poziția 
guvernului său în problema explozi
ilor nucleare subterane, subliniind 
necesitatea încheierii unui acord asu
pra folosirii acestora în scopuri paș
nice. El a relevat importanța unor 
aspecte politice și tehnice ale proble
mei.

Șeful delegației sovietice, A. A. 
Roșcin, a făcut o expunere cu pri
vire la proiectul de interzicere a mi
litarizării fundului mărilor și ocea
nelor. Trecînd în revistă aprecierile 
făcute pînă acum de ceilalți dele
gați, vorbitorul a declarat că prin a- 
propierea acestor puncte de vedere 
ar fi posibilă definitivarea unui text 
de acord.

In intervenția sa, ambasadorul 
Nicolae Ecobescu, reprezentantul Re
publicii Socialiste România, a arătat 
că este imperios necesar ca, în actuala 
etapă a negocierilor Comitetului, să 
se acorde o atenție primordială de
zarmării nucleare. Vorbitorul a fă
cut cunoscut că țara noastră sprijină 
eforturile îndreptate în direcția abo
lirii folosirii armelor nucleare, a in
terzicerii experiențelor nucleare sub
terane, încetării producției acesto
ra, reducerii și lichidării stocurilor 
de arme nucleare, creării de zone 
denuclearizate, limitării și reducerii 
sistemelor strategice ofensive și a sis
temelor defensive de arme antira- 
chetă și se pronunță împotriva fo
losirii în scopuri militare a fun
dului mărilor și oceanelor. în
cheierea unui acord privind inter
zicerea expresă a armelor nucleare 
ar fi o concretizare a normelor ge
nerale ale legalității care trebuie 
riguros respectate de .toate sta
tele. Este necesar ca documentul, ce 
va fi elaborat de Comitetul celor 18, 
să fie înzestrat cu forța juridică obli
gatorie, care să-l impună respectului 
universal, cu putere de lege, în acest 
context, România acordă o impor
tanță deosebită problemei garanțiilor 
de securitate pentru statele nepose- 
soare de arme nucleare. împreună cu 
numeroase alte state, România a con
siderat și consideră că țările care 
prin Tratatul de neproliferare renun
ță la armele nucleare au toate teme
iurile să obțină garantarea efectivă a 
securității lor. Apare pe deplin legi
tim, a spus reprezentantul român, ca 
statele posesoare de arme nucleare 
să-si asume obligația de a nu folosi 
niciodată, sub nici un pretext, aces
te arme împotriva țărilor nenucleare, 
de a nu le amenința cu folosirea lor.

Referindu-se la problema încetării 
experiențelor subterane cu arma nu
cleară, a căror continuare nu face 
decît să agraveze cursa înarmărilor 
atomice, vorbitorul a arătat că elabo
rarea unui acord internațional în a- 
cest domeniu decurge din necesitatea 
de a duce pînă la capăt o acțiune 
începută în urmă cu șase ani cînd a 
fost încheiat Tratatul de interzicere a 
experiențelor cu arme nucleare în at
mosferă, spațiul extraatmosferic și 

sub apă. După părerea delegației ro
mâne și a unui mare număr de alt® 
state, atît la O.N.U. cit și în Co
mitetul celor 18 considerentul lipsei 
unui sistem adecvat de control nu 
reprezintă un argument convingător 
și nu poate justifica amînarea înche
ierii acordului de interzicere a ex
periențelor subterane cu arme nu
cleare, cu atît mai mult cu cît ști
ința și tehnica au făcut progrese se
rioase care reflectă teza posibilității 
de verificare prin mijloace moder
ne de detectare și identificare. Ches
tiunea, a arătat ambasadorul român, 
este esențialmente politică. Rezolva
rea ei depinde de voința politică a 
statelor de a ajunge la un acord, de 
dorința puterilor nucleare, în primul 
rind. Se impune deci întreprinderea 
unor negocieri intense, laborioase în 
problema încetării experiențelor sub
terane, așa cum prevede și rezoluția 
Adunării Generale a O.N.U, din de
cembrie 1968 care cere Comitetului să 
prezinte un raport la sesiunea a 24-a 
care să înfățișeze rezultatele concrete 
ale negocierilor. In acest sens/dele
gatul român a menționat că /în mo
mentul de față Comitetul celui dis
pune, spre deosebire de sesiunile pre
cedente, de un document de lucru 
prezentat de Suedia privind conținu
tul unui tratat de încetare a expe
riențelor nucleare subterane care cu
prinde sugestii concrete, inclusiv în 
domeniul controlului. Documentul 
suedez situează chestiunea interzice
rii experiențelor subterane în contex
tul mai larg al încetării cursei înar
mărilor nucleare și reafirmă princi
piul potrivit căruia roadele folosirii 
pașnice a tehnologiei nucleare tre
buie să fie accesibile tuturor părți
lor de tratat, iar resursele eliberate, 
ca urmare a înfăptuirii unor astfel de 
măsuri, să fie canalizate în direcți-’ 
dezvoltării sociale și economice 
rilor în curs de dezvoltare.

In continuare, vorbitorul a „ t> o' 
că delegația română consideră câ"îl-<‘i 
din măsurile menite să contribuie la 
evitarea primejdiei folosirii arate
lor nucleare o reprezintă crearea de 
zone denuclearizate în diferite re
giuni ale lumii, însoțită d':.a'' gaja- 
mentul statelor nucleare de a i/â fo
losi armele atomice împotriva state
lor participante ți acordarea unor ga
ranții adecvate de respectare a sta
tutului de denuclearizare. România, a 
subliniat el, a salutat realizarea Tra
tatului pentru interzicerea armelor 
nucleare în America Latină șl spri
jină propunerile de instituire a unor 
asemenea zone în Europa, Africa și 
în alte părți ale globului. Documen
tul de lucru prezentat de delegația 
Mexicului, privind realizarea acestui 
tratat, sintetizează o experiență pozi • 
tivă, utilă pentru eforturile caro se 
depun în vederea creării de Jione 
denuclearizate și în alte părți ’ ale 
lumii. v•

Am dori să folosim acest prilej, * 
spus reprezentantul român, pentru a 
exprima delegației mexicane felici
tări în legătură cu intrarea în vi
goare a acestui tratat, fapt ce încu
nunează eforturile depuse de statele 
Americii Latine pe parcursul mai 
multor ani și la care Mexicul și-a 
adus o prețioasă contribuție,

Militînd cu consecvență pentru in
staurarea unui climat sănătos, de des
tindere, înțelegere și cooperare între 
statele balcanice. România a făcut 
propuneri, care continuă să fie ac
tuale, privind transformarea acestei 
regiuni geografice într-o zonă da 
bună vecinătate, liberă de arme nu
cleare. Transformarea Balcanilor în
tr-o zonă a păcii și colaborării inter
naționale, a declarat vorbitorul, ar 
servi intereselor tuturor țărilor bal
canice și, în același timp, ar repre
zenta o contribuție însemnată Ia rea
lizarea securității pe continentul eu
ropean. România dorește să-și adu
că contribuția la înfăptuirea acestui 
obiectiv, care se află în deplină con
cordanță cu dezideratele majore ale 
națiunilor de a trăi într-o lume a 
păcii, în care pericolul armelor nu
cleare să fie înlăturat pentru totdea
una.

★
Membrii Comitetului au hotărît ca 

lucrările conferinței să fie întrerupte 
în ziua de 23 mai, pentru a fi reluate 
la 3 iulie.

® ® s O H H ®
Secretarul general al 

O.N.U., U Thsmt,a avut ioi între- 
vederi cu ambasadorul Marii Britanii la 
O.N.U., lordul Caradon, și cu amba- 
sadonil Uniunii Sovietice, Iakov Malik, 
consacrate examinării desfășurării con
sultărilor dintre reprezentanții celor 
patru mari puteri în legătură cu rea
lizarea unei soluții pașnice a conflic
tului din Orientul Apropiat. între timp, 
s-a anunțat că grupul de lucru înfiin
țat pentru a defini punctele de acord 
ce pot fi realizate între Israel și ță
rile arabe a ținut o nouă ședință joi 
dimineața la sediul Misiunii franceze 
la O.N.U.

La închiderea Tîrgului 
PariSJlIui, Andre , Mercier, preșe 
dintele Comitetului de organizare al 
acestuia, a remis directorului standului 
României, Lucian Popovici, Diploma 
de onoare, în semn de apreciere pen
tru participarea reușită a țării noastre 
la această importantă manifestare co
mercială, la care au fost prezente 50 
de țări.

agențiile de presa transmit:
0 delegație parlamentară

albaneză, con^us^ de Behar Slityl-
la, președintele Adunării Populare a 
R. P. Albania, a sosit la Ankara, într-o 
vizită la invitația Adunării Naționale
a Turciei. Delegația a fost primită de 
președintele Republicii Turcia, Cev- 
det Sunay, de primul ministru turc, 
Suleyman Demirel, și a avut convor
biri cu reprezentanți ai Parlamentului
turc.

0 reuniune militară a 
N.A.T.O., la care vor participa co
mandanții forțelor aeriene din Turcia, 
Grecia și Italia, precum ți ofițeri su
periori englezi și americani, va avea loc 
la 10 mai la Neapole.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Î°SÎP Broz Tito, l-a primit 
joi pe președintele concernului italian 
Fiat, Giovanni Agnelli, aflat într-o vi
zită în Iugoslavia.

La Tokio, Kenji Miyamoto, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Japonia, a subliniat în ca
drul unei conferințe de presă că în 
prezent există condiții favorabile pen
tru realizarea unității forțelor demo
cratice din Japonia în cadrul unui 
front unit al tuturor organizațiiloi 
democratice din țară. El a arătat că 
socialiștii și comuniștii pot, în anu
mite circumstanțe, să acționeze în 
comun, citînd spre exemplu acțiu

nile care s-au desfășurat la 28 aprilie 
cu prilejul Zilei Okinawei.

Două treimi din cei 435 
de congresmeni „au inte
rese considerabile în afara 
Congresuhli" S.U.A. P sînt co
proprietari ai unor firme particulare 
sau primesc onorarii pentru serviciile 
aduse unor firme folosindu-se de situa
ția lor în organul legislativ, se arată 
într-un raport al unei subcomisii a Ca
merei Reprezentanților.

în Malayezia vor avea 100 la 
10 mai alegeri generale pentru desem
narea celor 144 membri ai Parlamen
tului țării.

Fostul președinte ol Vol
tei Superioare, Maurice Ya- 
meogo, a fost condamnat la cinci ani 
muncă silnică și la o amendă de 
51161 707 franci c.f.a., fiind acuzat că 
a comis fraude în perioada în care s-a 
aflat la conducerea țării.

Guvernul Somaliei a de
misionat, anunță agenția ANSA. 
Președintele Republicii Somalia, Ab- 
dirashid Aii Shermarke, a cerut pre
mierului Ibrahim Egal să-și îndepli
nească în continuare funcțiile pînă la 
formarea unei noi echipe guvernamen
tale. Această demisie a guvernului de 
la Mogadiscio este o consecință consti
tuțională a reînnoirii Adunării Națio
nale.

Bundestagul vest-gennon a hotărît să anuleze orice» 
prescriptihilitate a crimelor de genocid. Această măsură a fost 
votată în prima zi a dezbaterii asupra reformei penale, care urmează să intre 
în vigoare la 1 octombrie 1973, dacă pînă atunci va fi fost adoptată în cea 
de-a treia lectură. Măsurile adoptate vor fi însă depășite în următoarele zile, 
cînd Parlamentul va avea de dezbătut două proiecte •— unul guvernamental, 
prevăzînd anularea prescrierii crimelor de război, crimelor comise de naziști 
și genocidului, cu unele excepții pentru criminalii naziști „de clasa a doua", 
iar al doilea, prezentat separat de Partidul U.C.D.—U.C.S., și care proved® 
altă categorie de excepții.

în portul New York a sosit transatlanticul englez „Queen Elizabeth II", care 
și-a. încheiat astfel prima cursă peste ocean. La sosire, nava britanică a fost 
întîmpinată de o flotilă de nave militare și civile din flota americană, precum 

și de cîteva elicoptere.
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