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semănatului

RĂSPUNDEREA COMITETELOR

să înceapă

lucrările de
întreținere I
Lucrările agricole de sezon conti

nuă cu intensitate în toate județele. 
In nord, unde s-a desprimăvărat mai 
tîrziu, se însămînțează ultimele su
prafețe, iar 
șe (.execută 
țnifi datele centralizate în după- 
am’jaza zilei de 11 iriai la Departa
mentul I.A.S. rezultă că, pe ansam
blul întreprinderilor agricole de stat, 
planul de însămînțare a porumbului 
pentru boabe, pe o suprafață însu- 
mînd aproape 440 000 hectare, a fost 
îndeplinit în proporție de sută la 
sută. Alături de unitățile agricole de 
stat din județele Constanta, Cluj, 
Eacău, Vîlcea, care au încheiat cele 
dintîi această lucrare, se cuvin evi
dențiate și cele din județele Argeș, 
Brăila, Galați și Ialomița, unități 
care, în ciuda faptului că aveau în
semnate suprafețe de teren cu exces 
de umiditate, au reușit să insămîn- 
teze cu porumb întreaga suprafață 
planificată. în acest an. simultan 
cu semănatul porumbului, fermele 
agricole de stat au administrat ierbi- 
cide pe o suprafață de anroâpe 
200 000 hectare. Această metodă mo
dernă de combatere chimică a buru
ienilor a fost extinsă și la culturile 
deTloarea-soarelui, soia, cartofi, nre- 
cu.o și la legume. în prezent, lucră
torii din I.A.S. execută lucrările de 
întreținere a cultur^or. Paralel, cu 
ajutorul aviației utilitare și al mij
loacelor mecanice terestre, se admi
nistrează insecticide pentru combate
rea dăunătorilor la culturile de floa- 
rea-soareluî și porumb, precum si 
ierbicide pe întinse suprafețe cu grîu 
și alte cereale păioase de toamnă.

Lucrările sînt ne terminate și în 
cooperativele agricole de producție. 
Pînă în seara zilei de 11 mai. planul 
de însămînțare a porumbului a fost 
realizat în proporție de 95 la sută. 
Mai sînt însă de semănat suprafețe 
mai mari cu această cultură în jude
țele Olt, Vîlcea. Suceava. Cluj. De 
asemenea, trebuie depuse în continu
are eforturi susținute pentru ca plan
tatul' cartofilor să se termine urgent, 
îndeosebi în județele Harghita. Me
hedinți, Suceava. Dolj etc., unde lu
crările sînt întîrziate.

Cu prilejul- raidului anchetă între
prins în județul Suceava a reieșit că, 
în urma comasării mijloacelor meca
nizate în unitățile rămase în urmă 
cu semănatul porumbului și plantatul 
cartofilor, lucrările au putut fi Inten
sificate. în cooperativele din zonele 
Rădăuți și Dolhasca, unde excesul de 
umiditate s-a menținut pînă de cu
rînd, au fost aduse, încă de sîmbătă 
noaptea, peste 150 tractoare care, ală
turi de forțele locale, lucrează de 
zor la semănat. Ca urmare, viteza 
de lucru aproape s-a dublat. în ul
timele două zile, de exemplu, au fost 
semănate aproape 6 000 hectare 
cu diferite culturi. Drept re
zultat, pînă duminică seara 35 uni
tăți au anuntat că au terminat se
mănatul porumbului. Tov. Vasile 
Albu, președintele cooperativei agri
cole din Moara. lăuda pe mecaniza
torii Iosif Zarava, Carol Barchevici, 
Mihai Stanciuc și Ion Popovici care, 
prin organizarea temeinică a muncii 
în schimburi prelungite, au grăbit 
lucrările de pregătire a terenului

în sudul și vestul țării 
întreținerea culturilor.

DURILOR MATERIALE Șl BĂNEȘTI
cu energie pentru ca activitatea lor 
să aibă un randament economic ma
xim. Departe de noi gmdul de a 
nega prezența unor atari deficiente 
sau de a contesta greutățile pe care 
acestea le creează întreprinderilor. 
Practica 
te din 
dentele" _ ____
faptului că anumite resurse 
terne nu sînt fructificate în în
tregime se datoresc insuficientei 
atenții a conducerilor întreprinderi
lor pentru dirijarea procesului com
plex de gospodărire a fondurilor ma
teriale și bănești date spre adminis
trare.

De pildă, aproape în fiecare uni
tate productivă se găsesc unele 
stocuri de materii prime, materiale, 
de care ea n-are nevoie, dar care 
sînt ținute... ca să fie. Cîte din comi
tetele de direcție au calculat cît le cos
tă suprastocarea, „gospodărirea" aces
tor stocuri, pentru care folosesc spații 
de depozitare, se întocmesc evidente și 
se plătesc amortismente, dobînzi, sa
larii? Nimeni nu este împotriva spi
ritului de prevedere, atît.a timp cît 
acesta nu se metamorfozează în con
cepția... mai bine să prisosească, de
cît să lipsească. înlăturarea stocurilor 
de materii prime și materiale inutile 
duce, pe de o parte, la reduce
rea volumului creditelor bancare, 
la realizarea de economii la pre
țul de cost și beneficii supli
mentare, iar, pe de altă parte, asigură 
economiei naționale un plus de acu
mulări bănești si de resurse mate
riale utilizabile. Se învederează încă 
o dată că, între interesele la nivel 
microeconomic, de întreprindere, și 
cele la nivel macroeconomic nu exis
tă. în condițiile economiei noastre, 
poziții contradictorii, ci dimpotrivă 
legături organice generatoare de efi
cientă economie,ă.

Procedîndu-se ,în acest fel, prin 
revederea amănunțită a stocurilor în 
scopul repunerii în circuitul econo
mic a celor considerate de prisos, s-a 
desprins că, de fapt, unele din aces
tea erau de mare trebuință chiar 
întreprinderilor ce le dețineau, fiind 
solicitate prin planurile lor de apro
vizionare. că o mare parte din ele 
se puteau valorifica prin vînzare. 
Astfel. în ultimele două luni, au pu
tut fi vîndute materii prime si mate
riale, care nu erau necesare unită
ților deținătoare, de peste 148 milioane 
lei. Drept urmare, întreprinderile au 
putut restitui creditele bancare res
pective, au diminuat cheltuielile de 
circulație și. deci, au activizat o sur
să suplimentară de beneficii.

Evoluția pozitivă din acest an a 
realizării planului la toți indicatorii 
de către majoritatea unităților pro
ductive evidențiază cu pregnanță vi
talitatea economiei naționale, realis
mul sarcinilor trasate de conducerea 
de partid și de stat, care asigură echi
librul economic, în condițiile obținerii 
unor progrese vădite în toate sec
toarele de activitate. Tot atît de 
limpede este că aceste rezultate pot 
fi depășite, că întreprinderile din 
sectorul producției materiale dispun 
de importante resurse nevalorificate 
care, gospodărite mai bine, folosite 
cu mai multă chibzuință, pot asi
gura ridicarea eficienței economice și 
preveni cheltuielile inutile ce afec
tează încă visteria statului.

Practica arată, în acest sens, că 
în majoritatea cazurilor stă în putința 
comitetelor de direcție din întreprin
deri, a colectivelor din unitățile eco
nomice să evite cauzele care mai frî- 
nează realizarea în condiții optime a 
planului de producție, a desfacerii 
mărfurilor și a acumulărilor bănești. 
Această concluzie a reieșit cu priso
sință din analiza primelor rezultate 
ale controlului ce se efectuează de 
organele financiar-bancare. în cola-

Radu MĂNESCU
adjunct al ministrului finanțelor

borare cu ministerele și întreprinde
rile respective pentru scoaterea la 
iveală a unor noi rezerve interne în 
vederea reducerii suplimentare a 
cheltuielilor de producție șl de desfa
cere a mărfurilor — surse de creștere 
a beneficiilor și de sporire a vitezei 
de rotație a mijloacelor circulante 
peste limitele planificate.

Existenta în întreprinderi a aces
tor rezerve latente — asa cum s-a 
desprins din primele două etape ale 
acțiunii amintite — nu mai este con
testată de nimeni. Dar sînt păreri 
care susțin că anumite deficiente de 
planificare și de aprovizionare teh- 
nică-materială fac inevitabile unele 
„accidente" financiare, ca bengficii 
nerealizate, goluri de mijloace cir
culante. credite restante — ce dimi
nuează posibilitatea unităților pro
ductive de a acționa eficient

demonstrează însă că mul- 
cauzele unora din „acci- 
la care m-am referit și ale 

in-

(Continuare în pag. s IlI-a)

IN JUDEJUL IAȘI
S-AU TERMINAT

iNSÂMlNJĂRILE
Comitetul județean de partid Iași 

a adresat, la 12 mai, o telegramă 
Comitetului Central al P.C.R., tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU în 
care raportează că oamenii 'muncii 
din agricultura județului au încheiat 
lucrările de însămințări ale culturilor 
de primăvară.

Cu toate condițiile climatice nefa
vorabile — se spune printre altele 
în telegramă — țărănimea _ coopera
tistă, mecanizatorii, specialiștii și 
lucrătorii din unitățile agricole de 
stat au răspuns cu însuflețire chemă
rii partidului, muncind cu elan pen
tru recuperarea rămînerii în urmă, 
reușind astfel să însămînteze 
146 500 ha, din care 84 000 ha cu po
rumb. A mai rămas de însămînțat o 
suprafață de circa 5 000 ha care mai 
are umiditate excesivă. Vor fi mobi
lizate toate forțele pentru ca, pe mă
sură ce solul va permite, și aceasta 
să fie însămînțată cu porumb.

NU S-AU TRAS ÎNCĂ CONCLUZII

Supraetajări

UN EXPERIMENT DE PE URMA CARUIA

Gh. GRAURE
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astfel 
înaintat (Continuare 

in pag. a V-a)

existent 
“ stoc

populați
Nu există nici un 

bun comerciant care 
să susțină că, pentru 
o corectă aproviziona
re a magazinelor, 
marfa trebuie să a- 
jungă de la producă
tor în raft pe un 
drum... lung și întor
tocheat ! Dimpotrivă, 
toată lumea afirmă
— și pe bună dreptate
— că circulația mărfii 
trebuie să se reali
zeze, în mod necesar, 
pe calea cea mai 
scurtă, consecințele 
directe fiind aprovi
zionarea ritmică, mar
fă proaspătă în ma
gazine, cheltuieli de 
circulație reduse. Cu 
alte cuvinte, satisface
rea în condiții mai 
bune și cu cheltuieli 
mai mici a cererii 
cumpărătorului.

Acest drum scurt, 
reprezentat simplu, 
înseamnă că marfa a- 
junge direct de la pro
ducător la consuma
tor. fără să facă un 
popas. Multe între
prinderi și organi
zații comerciale prac
tică cu succes această 
formă avantajoasă de 
aprovizionare : maga
zinele reprezentative 
ale Ministerului In
dustriei Alimentare, 
de pildă, unele trus
turi de alimentație 
publică, organizațiile 
comerciale care se a- 
provizionează de la 
Fabrica de confecții 
și tricotaje din Bucu
rești ș.a.m.d. în alte 
cazuri însă, asistăm la 
practicarea unor for
me de aprovizionare 
depășite, care se do
vedesc a fi din ce în 
ce mai greoaie. Să ne 
referim, de exemplu, 
la formele de aprovi
zionare a magazinelor 
alimentare și localuri
lor de alimentație pu
blică. Iată „schema" 
drumului pe care tre
buie să-1 parcurgă — 
să zicem — brînzetu- 
rile : producător — 
I.C.R.A. (întreprinde-
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rea comerțului cu ri
dicata de produse ali
mentare) — O.C.L. 
(organizație comercia
lă locală) sau T.A.P.L.
— magazin sau local 
de alimentație publi
că. Se vede clar : în
tre producător și ma
gazin au apărut două 
verigi intermediare: 
I.C.R.A. și O.C.L. Ce 
rol joacă ele între 
producție și raft ? 
I.C.R.A. are ca activi
tate de bază contrac
tarea mărfurilor pen
tru un timp dat. de
pozitarea lor și forma
rea sortimentului co
mercial. Iar O.C.L. ? 
Contractează, la rîndul 
ei, marfa contractată 
de I.C.R.A. de la fur
nizori și o „pompează" 
spre magazinele pro
prii. Se naște imediat 
întrebarea : de unde 
știe I.C.R.A. ce volum 
de marfă, ce sortimen
te le sînt necesare, de 
pildă, pentru un an, 
O.C.L.-ului și trustu
lui local ? Pentru a 
răspunde la această 
întrebare e nevoie să 
aruncăm o privire a- 
sunra actului comer
cial denumit contrac
tare. I.C.R.A. stabileș
te „necesarul preala
bil de marfă" în baza 
cererilor depuse de 
beneficiari (O.C.L., 
T. A. P L. etc.) și... 
„luînd în considerație 
și volumul de mărfuri, 
sortimentele desfăcute 
cu un an în urmă". 
Necesarul prealabil 
este prezentat direc
ției comerciale jude
țene unde, în prezenta 
unui colectiv alcătuit 
din beneficiari și fur
nizori, se iau în discu
ție cererile si se stabi
lește necesarul de 
marfă care urmează 
să fie achiziționat 
(dună sistemul : achi
ziție + stoc
— desfacere 
final).

„Necesarul* 
stabilit este
Direcției generale pen-

tru produse alimen
tare din Ministerul 
Comerțului Interior. 
Evident, la direcția 
generală pomenită nu 
sosește un singur do
sar cu necesarul de 
marfă dintr-un singur 
județ, ci din toate ju
dețele și orașele care 
practică „aproviziona- 
rea-labirint". Acolo, 
la direcția generală, e 
obligatoriu să se facă, 
prin urmare, totalul 
necesarului de marfă 
pentru o parte din ju
dețele tării. Prin sep- 
tembrie-octombrie în
cepe, în fine, contrac
tarea. Ce mai . urmează 
și cum se îndeplinește 
această formă comer
cială. se cam știe. Fur
nizorii de mărfuri și 
reprezentanții I.C.R.A. 
din cele 13 județe 
unde mai există aces
te întreprinderi, dele
gați din partea minis
terelor își fac baga
jele si își dau întîlnirr 
la Sinaia, Predeal 
Poiana Brasov. Eforie 
sau în altă localitate 
„izolată” a tării. Timp 
de mai multe zile sau 
săptămîni se discută 
se studiază Finalul ’ 
în unele (destul de 
multe) cazuri, nepu- 
tîndu-se tine seama 
de cererile beneficia
rilor, fie pentru că 
furnizorii nu au capa
cități de producție, fie 
din alte motive. 
O.C.L.-ui primește o 
repartiție de marfă, 
ceea ce nu înseamnă 
însă șf onorarea ce
rerii.

Tragem două con
cluzii : a) cererea 
O.C.L. poate sau nu 
poate fi satisfăcută : 
b) O.C.L., adică toc
mai organismul care 
cere și care întră 
zilnic în contact di-

(Continuare în pag. a III-a)
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Secvență din larga panoramă a Ra
finăriei din Pitești

Foto : M. Andreescu

ȚIEI DE PARTID, CADRU DE VALORIFI
CARE A EXPERIENȚEI Șl ÎNȚELEPCIUNII 

COLECTIVE

M-am întors după 
șase luni pe același 
șantier : termocentra
la de la Deva. Sase 
luni pe șantier, sase 
luni din care patru de 
viscole, geruri. ză
pezi. patru luni de 
iarnă aprigă, patru 
luni de anotimp po
trivnic omului si. mai 
ales, constructorilor. 
Atunci. în urmă cu 
iumătate de an. am 
încercat să descriu o 
operă tehnică de ma
re îndrăzneală si di
băcie : ridicarea unui 
cos înalt de peste 200 
de metri, cea mai 
înaltă construcție in
dustrială din tară.

Bineînțeles că din 
prima clină i-am cău
tat, ca pe niște vechi 
cunoștințe. Dar. in 
forfota șantierului, in
ginerul I. Vereșe- 
zan e greu de găsit. 
După căutări
lungi, urmărindu-1 
cu nas de la 
punct de lucru la 
tul. am încercat 
un moment 
zatia că mă 
alt șantier, 
în toamnă 
șantier 
răscolit de buldozere 
și excavatoare, căpă
tase acum sensul unui 
drum străjuit din loc 
în loc de mari clă
diri industriale apăru
te ceste iarnă : catar
gul de beton, stingher, 
parcă. în toamnă, do
mină acum noile con
strucții — suprastruc
tură a unei nave gi
gantice. Dar, în um
bra masivului turn. 
iată-1 ne inginer îm
preună cu maistrul 
Ioan Caiman si șeful 
de brigadă Grigore 
Cîmpan. Stăteau lîn
gă coșul ne care ei îl 
ridicaseră, cu luni în 
urmă, si-si făceau un

nou plan de atac. Vor 
monta în curînd co- 
frajele și vor începe 
glisarea cilindrului de 
gaze arse la 
nr. 2.

— Sîntem la 
tra construcție 
cest fel. Ca să spun 
așa. am început să lu
crăm „în serie". De
sigur. totul va decurge 
asa cum stiti.

De atîtia ani 
cînd lucrează 
preună la construcții 
înalte. I. Vereșezan,

coșul
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Pămîntul este scos 
cu dinții de otel ai 
excavatoarelor, mitat 
si apoi înlocuit cu 
fundații si stîlpi de 
beton. Cifrele sînt u- 
riașe : 2 900 000 me
tri cubi de pămînt. 
în locul pămintului 
dislocat s-au turnat 
131 000 metri cubi de 
beton, s-au instalat 
peste 5 800 tone armă
turi metalice si 7100 
tone echipamente teh
nologice.

O asemenea mode
lare a reliefului, ca
racteristică acestor 
ani de modelare si 
transformare a între
gii țări, a dat naș
tere peisajului modern 
cu hale . uriașe, ali
niate geometric. cu 
întinse rețele de in
stalații. cu complicate 
statii de transforma
re. „Mi-am învătat a- 
tit de mult ochiul cu 
simetria și proporțiile 
specifice construcțiilor 
industriale, îneît parcă 
nu-mi mai place alt
ceva. Vara, în conce
diu, a trebuit să mă o- 
bișnuiesc cîteva zile 
ca să pot admira așa 
cum se cuvine natura" 
— îmi mărturisește 
ing. Vereșezan.

Intrați pînă la con
topire în tumultul 
șantierului, . în viața 
Iui trăită fără istov, 
oamenii își leagă bucu
riile și necazurile de 
ritmurile construcției. 
Nu pare surprinzător, 
de aceea, să asculți bi
lanțuri făcute cu mîn- 
drie, însoțite imediat 
de analize ale neajun
surilor, de căutări, de 
discuții aprinse despre 
soluții posibile și 
cesare.

înde- 
pas 
un 
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ia 

sen- 
pe 
ce 

un 
i si

dat » 
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Ceea 
era 

desțelenit

Grigore Cîmpan si al
ții au devenit adevărați 
veterani ai luptei cu 
betonul. Veniti pentru 
cîtiva ani pe cîmpia 
de lîngă Deva, popas 
înaintea plecării ne 
alt mare șantier, ei 
își amintesc si-mi 
descriu schimbările 
nenumărate petrecute 
între timp.

Si ce schimbări ! De 
la orizontul cîmpiei la 
cetatea electricității 
făurită de mii de con
structori și montori. 
Chiar și Mureșul, 
martor — în curgerea 
lui pe pămîntul țării 
— la atîtea prefaceri 
și înnoiri, va trăi o 
nouă surpriză ; pe te
ritoriul județului Hu
nedoara își va schim
ba albia pe o distan
tă de 1,5 kilometri, 
prin construirea unui 
baraj necesar termo
centralei.

(Continuare 
în pag. a IlI-a)
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Tovarășii Paul Niculescu-Mizil 
și Mihai Dalea

au plecat la Roma
Luni după-amiază au plecat la 

Roma tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., și Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
care vor face o vizită în Italia la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți tovarășii 
Chivu Stoica, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ilie Rădulescu

și Vasile Vlad, șefi de secție la 
C.C. al P.C.R., activiști de partid

★
în aceeași zi, tovarășii Paul Ni- 

culescu-Mizil și Mihai Dalea au 
sosit la Roma. Pe aeroportul „Leo
nardo da Vinci" au fost salutați de 
Carlo Galluzzi, membru al Direc
țiunii Partidului Comunist Italian, 
Michele Rossi, membru al C.C. al 
P.C.I., Mario Stendardi, șeful sec
torului țări socialiste de la C.C. 
al P.C.I., Rodolfo Mechini, de la 
secția externă a C.C. al P.C.I.

Au fost prezenți dr. Ion Radu, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
României la Roma, precum și alți 
membri ai ambasadei. (Agerpres)

M

prof. univ. dr. docent
Edwin GLASER
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FACE PENTRU
EDUCAREA PRIN TEA TRU

A TINERETULUI?
Raporturile teatrului românesc cu tînăra generație sînt dintre 

cele mai vechi și temeinice întemeietorii lui au văzut în noua insti
tuție culturală o adevărată tribună ideologică și au pus-o pe acele 
baze care să-i permită exercitarea din plin a unor nobile misiuni 
educative. Preluînd o asemenea tradiție, teatrul românesc con
temporan a considerat formarea publicului tînăr ca pe o îndatori
re a sa fundamentală.

Cît de fascinantă este atracția exercitată azi de scenă asupra 
tinerilor ? Cu ce intensitate se împlinește azi misiunea educativă a 
teatrului, cum își manifestă el rolul de a contribui nemijlocit la 
cultivarea înaltelor sentimente cetățenești și patriotice, la sădirea 
în inimile tinerei generații a acelor virtuți caracteristice societății 
în care trăim ? După unele articole ce au îmbrățișat din punct de 
vedere istoric și teoretic aceste probleme, în ancheta de astăzi 
ne propunem să ne ocupăm de aspecte concrete ale 
tru-tineret.

relației tea-

„Prezența unui număr mare de ti
neri în sălile de spectacole repre
zintă un fenomen îmbucurător". 
Este o concluzie pe care o pot trage
— pentru ultimele două-trei stagiuni
— o dată cu numeroși activiști cul
turali. multi dintre cei aflati în 
fruntea unor colective teatrale de 
prestigiu..

Teatrul Mic si Teatrul „Bulandra"
— de exemplu — au prezentat în 
1968 în fata celor tineri, la sediu, 
sau ca invitate ale caselor de cul
tură si ale școlilor, peste 50 de 
spectacole fiecare. Teatrului de Co
medie i se solicită săotămînal — 
prin adrese — de către tineri, cir
ca 750 de bilete, iar Teatrul ..Bu
landra" reușește să difuzeze în
deosebi elevilor, la cererea aces
tora. circa 1 500 de bilete. Cifre to
tuși nesatisfăcătoare — dacă le ra
portăm la numărul mare de ti
neri și mai ales dacă ne gîn- 
dim că întotdeauna în istoria 
relațiilor teatru-nublic. tineretul, 
sensibil la mesaiul social si artis
tic transmis ,de la înălțimea see-

al vieții tea- 
mai normal

nei. a fost un ferment 
trale. fenomen cu atît 
azi, în societatea noastră, în care 
teatrul e o instituție ce trebuie să 
slujească nemijlocit operei de forma
re și educare a omului nou.

Atracția scenei
Ce se poate face pentru o con

tinuă. sporită tinerețe si întinerire 
a publicului sălii de spectacol ? A- 
cesta fiind obiectul investigației 
noastre, am pus întrebarea de mai 
sus unor oameni de teatru, unui 
număr însemnat de factori respon
sabili în formarea tinerei generații 
precum si mai multor elevi, stu
dentă. tineri muncitori si intelec
tuali.

„Am renunțat la a mai face din 
vizionarea 
permanentă. . . . . .
organizației U.T.C. din scoală. îm
preună cu 
tămînt am 
selor celor

spectacolelor o acțiune 
de prim plan, a

inspectoratul de învă- 
întocmit o listă a pie- 
mai potrivite pentru e-

levi. pe care am difuzat-o prin 
școli și am hotărît să lăsăm res
tul pe seama inițiativelor grupelor 
de U.T.C. Elevii au fost sfătuiti ca 
atunci cînd doresc să vadă o piesă 
de teatru să se consulte cu diri
gintele clasei înainte de a se prezen
ta la casa de bilete a teatru
lui" — ne spune Zenovia Anghel. 
secretară cu problemele școlii la 
Comitetul municipal U.T.C. Bucu
rești. (Ni se motivează această de
cizie prin faptul că în multe ca
zuri teatrele insistau să plaseze e- 
levilor bilete care nu se vindeau — 
metodă cu care nici ei. nici dascălii 
lor si desigur nici noi nu putem fi 
de acord).

Am făcut o scurtă investigație 
printre elevi ai clasei a XI-a din 
cîteva licee. La ce concluzie am 3- 
juns ? După părerea noastră, proce
deul de mai sus nu are la bază totuși 
o înțelegere exactă a situației și, mai 
ales, nu e de natură să sprijine crea
rea unui climat favorabil edu
cației teatrale. Pe de o parte, 
solicitat! de diverse forme ale pe
trecerii timpului liber si nefiind 
prea bine informați despre reper
toriul si calitatea pieselor puse în 
scenă la diferite teatre, elevii nu 
au prea des inițiativa de a-și procu
ra singuri bilete. Pe de altă parte 
școlile sînt vizitate — unele ade
sea. altele cu totul sporadic — de 
reprezentant! ai agențiilor teatrale 
care le oferă bilete, de multe 
ori la acele spectacole la care vîn- 
zarea merge mai greu, deci la spec
tacole deficitare artistic. Dorind să 
contribuie la îmbogățirea 
artistice a elevilor lor. dar 
cîndu-sl buna intenție Dînă 
Dăt. îndrumătorul activității

Natalia STANCU

(Continuare în pag. a IV-a)

culturii 
nedu- 

la ca- 
U.T.C..

In Europa au Izbucnit cele două 
războaie mondiale ; în Europa au 
murit mai multi oameni, pe kilo
metru pătrat, din cauza războaielor, 
decît în oricare parte a lumii. 
Este ușor de înțeles de ce securita
tea europeană preocupă toate po
poarele bătrînului nostru continent, 
de ce România, ca tară europeană, 
este vital interesată tn înfăptuirea 
securității în Europa. Popoarele 
năzuiesc ca Europa să nu mai 
devină niciodată centrul și tea
trul unor noi conflagrații, ci te
renul unei conlucrări rodnice în in
teresul fiecărei țări, al progresului 
general și păcii.

Așa se și explică Interesul stîrnit 
în opinia publică de pretutindeni, ca 
și în importante cercuri politice din 
diferite țări, de Apelul din 17 martie 
al statelor participante la Tratatul de 
la Varșovia în problema care a ac
tualizat și pus la ordinea zilei propu
nerea privind securitatea și coope
rarea europeană, convocarea unei 
conferințe europene. După cum se 
știe, Consiliul de Stat și Consiliul de 
Miniștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, exprimînd năzuința întregu
lui nostru popor de a-și consacra, în 
condiții de pace și securitate, forțele 
creatoare pentru edificarea vieții noi, 
socialiste, au aprobat — în ședința 
comună din 10 aprilie — acest docu
ment, exprimîndu-si acordul cu ideea 
pregătirii și ținerii unei conferințe 
în problema securității europene. In
terviul acordat, zilele trecute, de to
varășul Nicolae Ceaușescu trimisului 
special al ziarului italian „Corriere 
della sera", reafirmă cu claritate po
ziția partidului și statului nostru în 
sprijinul securității europene, hotă- 
rîrea de a milita constant pentru în
făptuirea acestui important obiectiv. 
Exprimînd din nou acordul fată de 
organizarea unei conferințe menite 
să dezbată problemele securității eu
ropene, interviul subliniază voința 
tării noastre de a face totul pentru 
ca o asemenea conferință să aibă 
succesul scontat. „România — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — 
este gata să examineze și să dis« 
cute orice propunere, orice inițiativă 
menită să netezească drumul spre 
realizarea unei asemenea conferințe, 
Iată de ce România consideră utile 
dezvoltarea contactelor între statele 
europene, lărgirea schimburilor de 
păreri între reprezentanții acestoi 
state spre a găsi căile corespunză
toare înfăptuirii acestui scop“.

Ecoul pozitiv pe care l-a avut tr 
Europa propunerea țărilor socialist» 
Darticipante la Tratatul de la Varșo
via este ilustrat zi de zi de noi fapte 
Memorandumul guvernului Finlan
dei, document transmis la 8 mai s 
guvernului român — care subliniazi 
utilitatea conferinței și propune ci 
Finlanda să fie tara gazdă a confe 
rintei — atestă o dată mai mult cî 
de puternic . ancorată în realitatei

(Continuare în pag. a VT-a)
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Spirit analitic, exigență,
combativitateplexe ridicate de mersul mereu ascendent al colectivului.

înrîurire ? In ce măsură obiectivele aliate la ordinea de zi

reflectă nevoile stringente, problemele vitale ale unității

respective îmbinînd preocupările actuale cu cele de pers
pectivă ? Care este nivelul de profunzime și exigență al dez
baterilor ? în ce măsură hotărîrile adoptate reprezintă un

instrument de perfecționare a activității ? Iată întrebări la
care lși propun să răspundă însemnările de față.

EA GENERALAAD

vedere al orga- 
în aceeași uzină

fiune, capacitatea de a da răspuns problemelor corn-

Care este „eficacitatea” adunărilor generale, forța lor de

sintetizează experiența și înțelepciunea colectivă a comu

niștilor, pune în valoare potențialul lor de gîndire și ac-

For superior al organizației de bază, adunarea generală

4

Șl
înțelepciunii

colective Og

manifestări de in-

care are de luptat 
sînt tratate „prin-

acestor acțiuni cu uti- 
esență, ele apar cînd 
realităților este supli-

de la serviciul C.T.C. a dezbătut 
cum membrii de partid își îndepli- 
îndatoririle profesionale. Referatul, 
în locul unei analize atente a ceea 
favorizat plecarea din întreprindere

a experienței

Ar putea să pară oarecum nepotrivită 
comparația, dar participînd la multe adu
nări generale ale organizațiilor de partid, 
parcurgînd referate, informări, mi-a 
venit deseori în minte acel ade
văr simplu, potrivit căruia tonul face 
muzica. Fiindcă există un ton al adunării 
generale și el constă în valoarea propu
nerilor, concluziilor supuse opiniei ple
nului organizației de bază. Importanța 
pregătirii unor materiale de bună cali
tate, destinate dezbaterii propuse, este cel 
puțin egală cu stabilirea conținutului In-

limpede, punctul de 
nizației de partid, 
însă, la organizația de bază de la servici
ile mecanic șef și energetic am găsit re
ferate lipsite de substanță, laudative sau 
sufocate de abundența amănuntelor ne
semnificative. O adunare generală care 
analiza, nu de mult, activitatea comitetu
lui sindical din secție, pornea de la un 
material prezentat de secretarul aces
tuia. Din păcate, în loc de a pune accentul 
pe aspecte stringente privind ridicarea ca
lificării și întărirea disciplinei muncii, re-

cadru de valorificare
Punctul« pornire: investiția

în organizația de partid de la atelierul 
de țevărie III al uzinei „Vulcan" din Ca
pitală avea loc obișnuita adunare gene
rală lunară. „Obișnuită" doar în sens ca
lendaristic, fiind caracterizată de „ceva 
aparte", care avea să-i confere o indivi
dualitate distinctă. De la acest „ceva a- 
parte" a început discuția purtată cu tova
rășul Dumitru Rădulescu, locțiitorul secre
tarului organizației de partid din atelier.

— Ce ați înțeles prin „ceva aparte", cînd 
v-ați referit la adunarea generală din luna 
aceasta a organizației de partid ? S-a pe
trecut un fapt deosebit ?

— La prima vedere, lucrurile au decurs 
normal. Așa judecind, nu avem decît să 
ne felicităm și să mergem mai departe.

— De ce „așa judecind" ?
— Fiindcă nu judecăm așa. E adevărat, 

planul trimestrial a fost îndeplinit, multe 
din subansamblele produse de noi sînt 
lăudate, dar mai este ceva. Și acest ceva 
se referă la faptul că posibilitățile atelie
rului nostru sînt mult mai mari, dar nu 
am reușit să le valorificăm în întregime. 
Biroul organizației de bază, consultîn- 
du-se cu mai mulți membri de partid, 
maiștri, șefi de echipă, a ajuns Ia con
cluzia necesității unei discuții în adunarea 
generală, pe o temă încă neabordată la 
noi în atelier : preocuparea fiecărui mem
bru de partid, a fiecărui muncitor pentru 
ridicarea propriei calificări și îmbunătă
țirea calității produselor.

— Deci specificul adunării generale, acel 
„ceva aparte" de care vorbeați, ar con
sta în...

— Noutatea, pentru noi, a temei și fap
tul că ea se referă direct la om, la fiecare 
membru al colectivului nostru.

Ziua aceea avea o pondere aparte în 
viața atelierului, determinată de in
teresul stîrnit de tema în discuție. O temă 
a cărei dominantă consta în stimularea 
spiritului de răspundere al fiecărui co
munist, a conștiinței că de el, de exigența 
lui, de necontenita autoperfecționare de
pind rezultatele, calitatea însăși a activi
tății productive. Optica ce guvernase ale
gerea temei aducea pe prim plan exem
plul personal al comunistului, relația 
nemijlocită dintre nivelul de pregătire 
politică, profesională a membrilor de par
tid și forța de mobilizare a întregii orga
nizații.

Rememorînd adunările generale desfă
șurate aici în ultima vreme, mulți mem
bri de partid mi-au vorbit despre această 
caracteristică, argument concludent că la 
temelia fiecărei acțiuni stă un efort co
lectiv de gîndire. Temele, impuse de rea
litățile și necesitățile atelierului (disci
plina de partid ; îndeplinirea planului de 
produse destinate exportului; aplicarea 
măsurilor de organizare științifică a pro
ducției etc.) au vizat direct membrul de 
partid, omul. Această adresă directă nu 
este întîmplătoare. Nu de mult constituită, 
organizația de partid își concentrează for
țele spre sudarea colectivului, spre dez
voltarea conștiinței sale.

Biroul organizației de bază, într-o labo
rioasă muncă de pregătire a adunărilor 
generale, se concentrează în stabilirea te
mei ce urmează a fi dezbătută asupra ur
mătoarelor coordonate esențiale : maxima 
el utilitate și actualitate, izvorîtă din sar
cinile calitative puse în fața ramurii in
dustriale respective de conducerea par
tidului ; noutatea, caracterul inedit pen
tru organizația de partid a obiectivului 
propus, care să nu repete idei mereu 
dezbătute; posibilitățile bogate oferite 
de tematica adunării pentru a situa pe 
fiecare membru de partid în contextul 
răspunderilor și exigentelor de comuniști. 
Aceste trei coordonate la un loc alcă
tuiesc acel „ceva aparte" care investește 
de fiecare dată adunarea generală cu 
valori deosebite.

Așadar, punctul de plecare — alegerea 
tematicii. De aceasta depind toate cele
lalte etape care urmează în desfășura
rea adunării generale. Stabilirea ca o- 
biectiv al dezbaterilor a acelei probleme 
de interes stringent, a cărei soluționare 
să aibă un rol determinant în îmbunătă
țirea activității, în înlăturarea unor ră- 
mîneri în urmă, iată condiția obligatorie 
a unei temeinice pregătiri a adunărilor 
generale. Oferă însă, întotdeauna, un va
loros punct de plecare, modul în care este 
aleasă tema adunărilor generale ?

...Uzina „Electronica". Organizația de 
bază din secția 340 are adunare gene
rală. Tema : analizarea planului de pro
ducție pe trimestrul I și perspectivele 
trimestrului următor. Este o problemă 
repetat dezbătută aici în adunarea de 
partid și mereu în același mod. Repetat 
adusă și In discuția diverselor ședințe de 
producție. în luna decembrie 1968, orga-

nizația de bază a analizat realizarea pla
nului de producție pe ultimul trimestru 
și perspectivele anului următor. La în
ceputul lui ianuarie 1969, o adunare ge
nerală a salariaților secției relua pro
blema, fără să aducă nimic în plus.

Cui folosesc aceste repetări ? Nimănui, 
și în orice caz nu eficienței muncii de 
partid, întrucît, așa cum o arată reali
tățile de aici, înlocuirea efortului de cu
noaștere a necesităților locului de mun
că, de identificare a punctelor nevralgice 
și sarcinilor specifice perioadei respec
tive, prin „actualizarea" de la o lună la 
alta a acelorași teme, prin „aducerea Ia 
zi" a acelorași referate, prin „întregirea" 
unor hoiărîri mai vechi, nu a putut de
termina un progres substanțial al muncii. 
Oare nu ar fi fost mai util să se pună 
în dezbaterea adunărilor generale 
asemenea aspecte deficitare care se ce
reau grabnic înlăturate, cum sînt indi
cele redus de folosire a timpului de lu
cru, greutățile determinate de insuficienta 
calificare a unor oameni, de utilizarea 
nejudicioasă a anumitor spații de pro
ducție, de repetatele 
disciplină ?

Dar obstacolele cu 
organizația de partid 
tre altele". Lipsește aici, încă de la ale
gerea temelor viitoarelor dezbateri, ceea 
ce o plastică expresie definește a spune 
lucrurilor pe nume.

Există, pe alocuri, obiceiul de a pune în 
discuția plenului organizației de par
tid probleme care nu necesită o atare mo
bilizare de forțe. S-au supus dezbaterii 
adunării generale a organizației de par
tid din secția de sculărie a Uzinei de 
prelucrare a maselor plastice București, 
calitatea pieselor de schimb și a repa
rațiilor utilajelor. O temă, la prima ve
dere, utilă în activitatea acestei secții. 
Numai că în modul de abordare a te
mei de către biroul organizației de bază 
nota dominantă au constituit-o propuneri 
care pot fi aplicate doar prin reorgani
zarea secției. Or, secția, după cum știe 
prea bine secretarul organizației de partid, 
tovarășul Ștefan Baicoană, se afla în curs 
de reorganizare. De ce s-a ales o ase
menea temă ? De ce, cum s-ar spune, 
s-au forțat uși deschise? Fiindcă, mi se 
răspunde, fusese prevăzută o dezbatere pe’ 
această temă în hotărîrea adunării de 
alegeri. Grija, desigur îndreptățită, pen
tru îndeplinirea hotărîrilor adoptate nu 
poate însă justifica nesocotirea faptului 
că între timp interveniseră noi elemente.

Și în acest caz însă realitățile sec
ției erau în măsură să ofere organi
zației de partid teme de dezbatere de 
importanță majoră. Dacă n-ar fi să ne 
referim decît la calitatea matrițelor și 
disciplina în producție, cu toate impli
cațiile ei, domenii în care organizația 
de bază este confruntată zilnic cu nea
junsuri serioase fără ca, deocamdată, să 
le atace frontal.

Care este sursa 
litate redusă ? în 
studierea atentă a 
nită prin improvizații, iar principiul con
ducerii colective nu își găsește aplicare 
în munca biroului organizației de bază.

Experiența arată că alegerea verigii 
esențiale din multitudinea și varietatea 
problemelor este înlesnită de consultarea 
celor mai competente cadre, de sinteti
zarea înțelepciunii și experienței colective.

Progresele realizate în ultimul timp la 
Uzina de pompe din București se da- 
toresc unui șir de măsuri pe care orga
nizația de partid le-a luat pentru orien
tarea eforturilor comuniștilor spre obiec
tive esențiale. Iată unul dintre a- 
cestea. La începutul lunii decembrie 
a anului trecut, turnătoria ajunsese la 
nedoritul palmares de 14—15 la sută 
rebuturi din totalul turnărilor. Asimila
rea unor noi utilaje, turnări din oțeluri 
înalt aliate, nepregătite la timp, creaseră 
dificultăți considerabile. Reacția organi
zației de partid a fost hotărîtoare. După 
o largă consultare a specialiștilor, biroul 
organizației de bază a hotărît să atace 
frontal problema calității turnării, punînd 
accentul pe creșterea exigenței profesio
nale a fiecărui membru de partid, pe 
datoria sa de a nu tolera nici o abatere 
de la normele tehnologice, de la disci
plina muncii. Aceasta a constituit apoi 
tema unei adunări generale. Oportunita
tea temei, ținuta dezbaterilor, faptul că au 
fost adoptate și aplicate măsuri eficiente 
de reorganizare a muncii, întărirea con
trolului de calitate, îmbunătățirea califi
cării s-au concretizat, în numai patru 
luni, în reducerea cu două treimi a pro
centului rebuturilor.

Gheorghe Carata, instructor al comi
tetului de partid al sectorului I : De 
multe ori climatul este determinat de po
ziția față de propria activitate a celor ce 
pregătesc adunarea generală, a cadrelor 
de conducere. „Pasarea" criticilor spre 
membri de partid cu munci de mai mică 
răspundere, minimalizarea neajunsurilor 
de către biroul organizației de bază sau 
conducerea tehnlco-administrativă au un 
efect sigur: împiedică dezvoltarea unei 
atmosfere de critică și autocritică. Am 
participat la o adunare generală a or
ganizației de bază nr. 6 de pe Șantierul 
de construcții II. Era în discuție o pro
blemă nodală : eforturile comuniștilor 
pentru reducerea cheltuielilor de produc
ție. Referatul, analitic, „a spus lucruri
lor pe nume", a indicat cauze, a propus 
măsuri. Multe critici au vizat direct con
ducerea șantierului care, în adunarea 
generală, și-a făcut autocritica. Asta a 
însuflețit dezbaterile și, mai ales, a în
tărit convingerea în posibilitatea în
lăturării rămînerilor în urmă.

Alteori însă, unele cadre de conducere 
sînt refractare la critică. Este ceea ce s-a 
petrecut la adunarea generală a organiza
ției de partid a întreprinderii „Ciclop". 
Criticat de organizația de partid, direc
torul unității, Nicolae Apostol, a între
rupt vorbitorii, „îndrumîndu-i“ să se re
fere la lipsurile lor. Aceste metode „cla
sice" de gîtuire a criticii au avut drept 
efect că într-o adunare generală care își 
propusese să se refere tocmai la nea
junsurile serioase din atelierele de repa
rații și întreținere auto, participarea la 
dezbateri a fost restrînsă, redueîndu-se 
doar la cuvîntul cîtorva salariați din 
serviciile administrative. Deci receptivi
tatea la critica membrilor de partid este 
un factor cu importantă greutate spe
cifică in asigurarea climatului propice 
bunei desfășurări a adunării generale.

— Cu condiția insă ca poziția auto
critică să se traducă în măsuri pentru 
înlăturarea efectivă a lipsurilor criticate- 
continuă discuția tovarășul Gheorghe 
Mateescu, instructor al comitetului de 
partid al sectorului 6. Nu de puține ori 
și-au făcut autocritica, în adunări gene
rale, directorul întreprinderii „Reactivul" 
șl biroul organizației de bază de aici, pen
tru deficiente în organizarea muncii, ne- 
folosirea judicioasă a cadrelor, risipă de 
timp și materie primă. Insă declarațiile 
autocritice au rămas fără acoperire, ceea 
ce a dus la perpetuarea deficiențelor. Or, 
este bine știut că autocritica formală duce 
la slăbirea combativității comuniștilor.

— Această observație este în general 
valabilă în privința a ceea ce aș numi 
prezentarea deschisă, fără ocolișuri, a stă
rii de 
Tania 
tetului 
Poziția 
a „polei" realitatea, informarea cinstită a 
adunării generale asupra plusurilor și 
minusurilor activității, adoptată de birou
rile organizațiilor de bază de Ia fabrica 
„Tricodava", a încurajat pe comuniști 
să-și exprime deschis punctul de vedere, 
a determinat măsuri politice și organiza
torice îndreptate spre lichidarea rămîne
rilor în urmă. întregul colectiv a înțeles 
că stă în puterile lui să 
ția și că propunerile pe 
forurilor competente vor 
siderare.

Constantin Hăloiu : Aș 
despre însemnătatea unei atitudini re
ceptive față de propunerile comuniștilor. 
Anul trecut, organizația de partid nr. 1' 
din secția de mecanică grea de la Fa
brica de agregate și mașini-unelte Bucu
rești nu l-a mai reales în funcția de secre
tar pe tov. Octavian Paraschiv. Motivul ? 
Nu ținea seama de propunerile comuniști
lor. Multe observații și propuneri judici
oase rămîneau în procesele verbale ale 
adunărilor generale, nu erau valorificate, 
ceea ce avusese drept urmare scăderea

lucruri, întregește ideea tovarășa 
Dumitrescu, instructor al Comi- 
municipal de partid București, 
principială fată de lipsuri, fără

redreseze situa- 
care le 
fi luate

va face 
In con-

vrea să vorbesc

interesului pentru participarea la dez
bateri. Desigur, nu toate propunerile sint 
imediat realizabile. Este chiar posibil ca 
unele să nu fie oportune. Datoria birou
lui organizației de bază este insă să le 
studieze, să le întregească, să informeze 
oamenii asupra a ceea ce se poate înfăptui, 
a ceea ce nu se poate înfăptui și de ce.

— Același lucru este valabil, in ge
neral, și pentru participarea la discuții, 
continuă tov. Gheorghe Mateescu. Am ob
servat în unele adunări generale că sînt 
membri de partid care se sfiesc să ia 
cuvîntul de teamă că nu vor epuiza pro
blema sau că nu au... talent oratoric. Dar 
adunarea generală nu este un prilej de 
retorică, ci cadrul unde oamenii să-> 
spună deschis ceea ce au de spus, să pro
pună ceea ce socotesc ei că e mal bine, 
chiar dacă soluția sugerată e discutabil^ 
sau trebuie întregită. Firește, odată adop
tată, o hotărîre este obligatorie pentru 
întreaga organizație. Dar în laboratorul 
de cristalizare a acestei hotărîri pot apare 
propuneri contradictorii și este bine, după 
părerea mea, chiar să apară sugestii va
riate. Asta face parte din însăși dina
mica muncii de partid, din caracterul el 
viu, efervescent, contribuie la adoptarea 
unor hotărîri bine fundamentate.

Constantin Hăloiu : Aici o misiune de 
seamă revine prezidiului adunării, birou
lui. Datoria lui este să acționeze astfel, 
îneît fiecare participant să înțeleagă că 
adunarea generală este cadrul organizat 
în care poate și are datoria să-și spună 
deschis cuvîntul, contribuind astfel ne
mijlocit la orientarea întregii activități a 
organizației de partid.

Petre Iordache, instructor al comitetu
lui de partid al sectorului VI: Evident, cei 
ce conduc adunarea generală nu pot ră- 
mîne pasivi față de deplasarea discuțiilor 
în direcții periferice, minore, ori prelun
girea lor inutilă. La o adunare generală 
a organizației de partid de la „Fruct- 
export", pe cînd se discuta despre utili
zarea timpului de deplasare, unii vorbi
tori au început să facă largi digresiuni 
care nu prezentau interes pentru tema în 
cauză.

Gheorghe Carata : E adevărat, sînt par
ticipant! la discuții care iau cuvîntul 
numai ca să fie văzuțl că „sînt activi". 
Alții se limitează la a da explicații în 
legătură cu critici care i-au vizat perso
nal, fără să se preocupe de problema 
aflată în discuție. Asta atrage irosirea 
timpului afectat adunării generale.

Constantin Hăloiu: în legătură cu timpul, 
lucrurile nu sînt chiar atît de simple. 
Am participat la o adunare generală a 
organizației de bază nr. 6 de la între
prinderea de construcții metalice și apa- 
rataj. Se discuta despre îndatorirea mem
brilor de partid de a acționa perseverent 
pentru apărarea avutului obștesc. Tema, 
din păcate, era acolo de o deosebită „ac
tualitate". Cu toate acestea, prezidiul adu
nării se arăta extrem de grăbit, îndemna 
oamenii să termine mai repede ce au 
de spus, să fie conciși etc. „Ritmul" aces
ta a durat pînă cînd un membru de par
tid a cerut celor ce conduceau adunarea 
să manifeste mai mult simț de răspun
dere și să nu interpreteze mecanic indi
cațiile privind timpul de desfășurare a 
adunării. Observația aceasta a fost de 
natură să stimuleze discuțiile. Așadar 
nu poate fi acceptată nici prelungirea 
nejustificată a dezbaterilor, nici limitarea 
lor în dauna țelului propus de adunarea 
generală. Mai ales că această „grijă" ex
cesivă pentru folosirea timpului se ma
nifestă uneori tocmai atunci cînd discu
țiile adoptă un ton critic la adresa bi
roului organizației de bază sau a unor 
cadre de conducere.

Opiniile exprimate converg în a sub
linia că nivelul dezbaterilor trebuie să 
fie un obiectiv al biroului organizației de 
bază egal In importanță cu alegerea te
mei șl pregătirea materialelor supuse dis
cuțiilor.

suși al dezbaterii. Fiindcă oricît de judi
cioasă ar fi orientarea, oricît de actuală 
tema adunării generale, condiția eficienței 
ei este să-și găsească expresie intr-o tra
tare exigentă, combativă, potrivnică spi
ritului de automuițumire, capabilă să des
chidă perspectiva unor dezbateri fruc
tuoase, unor măsuri hotărîtoare pentru îm
bunătățirea activității. De calitatea ma
terialelor depinde în ultimă instanță „ca
litatea" dezbaterilor, a propunerilor, a 
măsurilor adoptate.

La aceeași organizație de partid din 
atelierul de țevărie III al uzinei „Vulcan", 
s-a analizat preocuparea Conducerii teh- 
nico-administrative, pentru îndeplinirea 
planului la producția destinată exportu
lui. Bine cunoscută, utilitatea temei im
punea o abordare competentă, aprofun
dată. în acest sens, biroul organizației 
de bază a pornit de la premisa necesi
tății de a îmbina măsurile tehnico-orga-> 
nizatorice cu acțiunile politice, cu diferi
tele mijloace de influențare și convingere, 
cu folosirea tuturor pîrghiilor proprii 
muncii de partid. Astfel, în fața adunării 
generale a comuniștilor a fost prezentat 
un referat privind măsurile preconizate 
în vederea mai bunel organizări a fluxului 
productiv, înlăturării stagnărilor și pier
derilor, punîndu-se accentul pe îndațori- 

de 
în 

în-
ex-

rile ce revin fiecărui membru 
partid, organizațiilor de masă, 
mobilizarea întregului colectiv la 
deplinirea integrală a planului de 
port.

Asemenea materiale, combative, profund 
analitice, asigură adunării generale o 
orientare a dezbaterilor către ceea ce este 
de primă importanță, arată comuniștilor,

feratul s-a împotmolit în detalii organi
zatorice referitoare la strîngerea cotizați
ilor și repartizarea biletelor de odihnă.

Ca și în exemplul de mai sus, tendința 
de ocolire a laturilor deficitare ale ac
tivității lipsește de eficientă referate pe 
teme majore. La Combinatul de celuloză 
și hîrtie din Suceava, întreprindere cu 
dificultăți sub raportul calității produse
lor, o adunare generală a organizației de 
bază 
felul 
nesc 
însă, 
ce a 
a unor produse deficitare calitativ, s-a 
limitat să enumere trei nume de „frun
tași", să critice un „codaș" și cu asta s-a 
încheiat.

Evident, influențate de o asemenea ten
dință de evitare a unei abordări frontale 
a aspectelor spinoase, dezbaterile nu au 
putut contribui la înlăturarea deficien
telor. Așa cum o confirmă și cazul amin
tit, la astfel de situații se ajunge deobicei 
atunci cînd superficialitatea se îmbină 
cu prezentarea în roz a realităților. în- 
credințînd întocmirea referatului unui sin
gur om, de obicei cel care răspunde de 
domeniul de activitate pus în discuție, 
absența unui control al biroului organi
zației de bază asupra felului cum se pre
gătește materialul care urmează să fie 
supus dezbaterii adunării generale duc 
inevitabil la rezultate sub așteptări. Con
cluzia e limpede : întreaga desfășurare a 
adunării generale de partid e determinată 
în mod hotărîtor de exigența și spiritul 
combativ al materialului pus In discuție.

Climat propice dezbaterilor 
efervescente, creatoare!

După cum se știe, munca șî con
ducerea colectivă reprezintă un principiu 
fundamental al activității partidului. Or, 
adunarea generală, forul suprem al or
ganizației de bază, trebuie să fie locul 
unde acest principiu să-și găsească cea 
mai largă și deplină afirmare pentru 
realizarea în fapt a participării masei 
membrilor de partid la întreaga viață a 
organizației respective. în esență un cli
mat rodnic de dezbateri creatoare con
stituie expresia aportului colectiv al or
ganizației la stabilirea orientării aces
teia, la precizarea obiectivelor ce-1 vor 
jalona activitatea.

„Valoarea practică" a unor dezbateri 
aprofundate, pline de responsabilitate, se 
poate vedea și din următorul exemplu. 
Pentru organizația de partid nr. 19 de la 
sectorul transporturi al uzinei „Vulcan" 
lupta cu timpul constituie un imperativ 
continuu. Pierderile de timp se concreti
zează în creșterea valorii locațiilor rezul
tate din imobilizarea mijloacelor de 
transport, fiindcă prin mîinile oamenilor 
de aici trec imensele cantități de metal, 
nisip etc. ce intră în uzină. Datorită unor 
defecțiuni în organizarea descărcării, mai 
ales pe timp de iarnă, locațiile crescuseră 
mult în 1968. Biroul organizației de bază 
a hotărît, în luna decembrie a anului 
trecut, să pună în discuția adunării gene
rale căile de reducere a locațiilor. S-a 
întocmit un referat temeinic documentat, 
cu forță analitică, o sinteză a numeroase
lor propuneri ale masei comuniștilor. 
Spiritul exigent al acestui material a

găsit ecou în discuțiile purtate. S-au 
adresat critici severe unor maiștri și șefi 
de echipă, au fost reliefate răspunderile 
ce revin fiecărui membru de partid, s-au 
adoptat măsuri bine gîndite. Atmosfera 
adunării generale, impulsul declanșat de 
aceste discuții rodnice s-a răsfrînt în 
perfecționarea activității. Rezultatul : 
locațiile și penalizările au „coborît" de la 
180 000 lei în ianuarie 1968 la aproximativ 
9 000 lei în martie 1969.

Care sînt factorii hotărîtori pentru a- 
sigurarea unui climat propice adunării 
generale ? Iată, într-o formă concentrată, 
părerea unor activiști de partid din 
Capitală :

Constantin Hăloiu, instructor, al comi
tetului de partid al sectorului III: In
discutabil în acest climat se reflectă toate 
eforturile învestite în pregătirea adunării, 
de la alegerea temei, profunzimea și 
combativitatea materialelor, pînă la mă
surile incluse în proiectul de hotărîre. Să 
exemplific : Ia organizația de bază nr. 4 
montaj de la Fabrica de agregate și ma
șini unelte, în lunile ianuarie șl februarie 
a.c. adunările generale au luat în discuție 
problema calității producției. Pregătite în 
pripă, la ambele adunări au fost întoc
mite referate lipsite de miez și nu s-au 
adoptat planuri de măsuri. In martie, 
altfel formulată, tema s-a repetat. Re
zultatul, din 98 membri de partid exis
tent! doar 5 au participat la discuții. 
Apatia în care s-a desfășurat adunarea 
generală s-a datorat tocmai pregătirii ei 
superficiale.

Un program de acțiune
elaborat și înfăptuit colectiv

Climatul de efervescență, dezbaterile 
vii, fructuoase nu constituie un scop în 
sine. Adunarea generală a organizației 
de partid nu este un club de discuții, ci 
un for de analiză complexă a activității, 
de găsire a celor mai bune soluții pentru 
înlăturarea neajunsurilor, peițțru asigu
rarea unei activități ascendente. Hotărî
rea, planul de măsuri constituie o sin
teză a gîndirii colective incluzînd propu
nerile judicioase făcute cu prilejul adu
nării generale. Efectele pozitive de care 
am amintit în cazul organizației de par
tid din atelierul de țevărie al uzinei 
„Vulcan", al turnătoriei 
pompe din Capitală 
lor pi__ : 2.
economice se îmbină 
litico-educative, constituind 
concrete de acțiune care 
valoare întregul potențial al * organi
zației de partid. Așa cum arăta 
tov. Dumitru Mușat, secretarul organi
zației de bază de la turnătoria Uzinei 
de~ pompe din București, „în planul de 
măsuri al adunării generale noi avem în 
vedere să-și găsească locul, cu sarcini 
precise, realizabile și controlabile, atît bi
roul organizației de partid, comuniștii, cît 
și organizațiile de masă, astfel ca să pu
nem în mișcare toate forțele de care dis
pune organizația de bază".

Un asemenea mod de a proceda se con
cretizează, în primul rînd, în faptul că 
biroul organizației de bază a înțeles că a 
determina îmbunătățirea activității nu 
presupune preluarea unor atribuții ale 
conducerii tehnico-administrative, dubla
rea acesteia, ci îndreptarea eforturilor 
In direcția creșterii răspunderii tuturor 
comuniștilor față de propriile îndatoriri, 
exercitarea prin mijloace adecvate a 
rolului conducător ai organizației de 
partid.

Produs al gîndirii colective, planul de 
măsuri este „în mîinile" acestor organi
zații de bază un instrument de mare efica
citate. Este însă, pretutindeni, grija pen
tru alcătuirea planurilor de măsuri și a 
hotărîrilor, numitorul comun al adună
rilor generale ?

Să revenim la secția 340 a uzinei „Elec
tronica". Peste 30 de minute urma să în
ceapă adunarea generală. La sediul orga
nizației de partid era mare frămîntare. In
formarea ce urma a fi prezentată se mai 
afla în stadiu de dactilografiere. Era gata 
însă planul de măsuri. A fost întocmit 
ad-hoc și cuprindea cîteva sarcini teh
nice, cu caracter general. Cu nuanță po- 
litică-educativă era doar următorul obiec
tiv pe care-1 reproducem textual : „Bi
roul organizației de bază împreună cu 
conducerea tehnico-administrativă, comi
tetul sindical și comitetul organizației 
U.T.C. să mobilizeze întregul colectiv 
de salariați pentru folosirea cît mai ra
țională a capacităților de producție. Ter
men : permanent". Atît. Ce să facă biroul 
organizației de partid ? Cum să procedeze 
organizația U.T.C. ? în cît timp să se a- 
jungă la folosirea rațională a capacităților 
de producție ? Nimeni nu se gîndea să 
răspundă la asemenea întrebări.

Firește planurile de măsuri improvi
zate diminuează forța de mobilizare a 
organizației de partid. Cu atît mai pre
judiciată este aceasta cînd adunări gene
rale importante se încheie fără să adopte 
nici un fel de măsuri. Participam, nu cu 
multe zile în urmă, la o adunare generală 
a organizației de partid de la secția pre- 
parat-pregătire a uzinelor „Semănătoa
rea" din București. în discuție : preocu-
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lor planuri de măsuri unde obiective 
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pun în
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parea comitetului sindical de secție și a 
conducerii tehnico-administrative pentru 
rezolvarea propunerilor rezultate din a- 
dunările generale ale grupelor sindicale. 
„De ce ați ales această temă ?", l-am în
trebat pe tovarășul loan Duicu, secreta
rul organizației de partid. „Pentru că am 
constatat că multe din propunerile noas
tre nu sînt luate în considerare". Deci, o 
temă interesantă. Adunarea a început, 
s-a citit o scurtă informare, s-a trecut la 
discuții. Oamenii, și de astă dată, au for
mulat propuneri prețioase. Nimeni însă 
nu s-a gîndit să le concretizeze într-un 
plan de măsuri, care să precizeze direc
țiile de activitate de viitor. La încheierea 
adunării generale lucrurile se aflau așa
dar în același stadiu ca la începerea lor.

Nu opinăm pentru adoptarea de hotă- 
rîri în fiecare adunare generală. Există 
teme a căror dezbatere trebuie să-și gă
sească efectul, eficacitatea prin ele în
seși, prin îndemnul la meditație, la au- 
toperfecționare. Nu e mai puțin ade
vărat însă că sînt de neconceput adunări 
generale cu scopul de a analiza probleme 
concrete ale producției, ale rolului și lo
cului comunistului în colectiv etc., fără 
ca ele să traseze jaloanele perfecționării. 
Ce rost au asemenea discuții fără finali
tate ? Prin hotărîrea adunării generale, or
ganizația de partid trebuie să-și spună 
răspicat cuvîntul. Un cuvînt elaborat co
lectiv, rostit colectiv, înfăptuit colectiv.

Gindirea creatoare, munca colectivă, ini
țiativa fiecărei organizații de partid ba
zate pe o temeinică studiere a politicii 
partidului, a realităților locului de muncă, 
sînt factorii de care depinde, in măsură 
hotăritoare, succesul. Are un rol impor
tant aici însă și alt element. Este vorba 
de îndrumarea, sprijinul, controlul de 
care beneficiază organizațiile de bază, 
din partea comitetului de partid al în
treprinderii, sectorului sau municipiului. 
Or, dacă la uzina „Vulcan" prezența, 
ajutorul comitetului de partid sînt evi
dente și au un efect pozitiv asupra mul
tor din cele 25 de organizații de bază, 
nu sînt argumente pentru extinderea afir
mației și la comitetul de partid al Com
binatului de hîrtie și celuloză de la Su
ceava, la comitetul de partid al uzinelor 
„Electronica", la cel de la „Semănătoarea" 
sau Uzina de mase plastice din București.

Pasibil de îmbunătățiri este și sprijinul 
pe care-1 așteaptă organizațiile de partid 
din partea comitetului municipal Sucea
va sau ale sectoarelor respective din 
Capitală. Și aici, îndrumarea nu trece, de 
multe ori, de nivelul comitetului de 
partid din întreprindere. Aceasta apare 
cu atît mai derutant cu cît, în urmă cu 
aproximativ un an, cîteva din comitetele 
de partid ale sectoarelor Capitalei (3, 8, 6) 
au dezbătut în ședințe de birou sau ple
nare tocmai conținutul șl desfășurarea 
adunărilor generale ale organizațiilor de 
bază. Vizitînd astăzi unele din organiza
țiile de partid criticate atunci afli ace
leași deficiențe, după cum îți dai seama 
că observațiile critice formulate nici nu 
sînt cunoscute de birourile organizațiilor 
de bază în cauză. Care a fost eficiența 
respectivelor analize ?

★
Adunarea generală întrunește înțelep

ciunea întregii colectivități de comuniști, 
gindirea și potențialul ei de a acționa, de 
a da răspunsuri competente problemelor 
ridicate de mersul ascendent al colecti
vului. Iar valoarea acestui răspuns rezidă 
în maturitatea cu care adunarea generală 
tși exercită rolul in viața organizației.

Platon PARDAU
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Obtinerea unor recolte 
mari la hectar este hotărî- 
tă. în mare măsură, de iri
garea culturilor. Rezerva 
mare de apă acumulată în 
sol în cursul iernii si Pri
măverii nu trebuie să ducă 
la părerea că aceasta ar fi 
suficientă si pentru lunile 
de vară, cînd consumul 
specific al plantelor este 
foarte mare. încă de pe a- 
cum. acolo unde porumbul 
a fost semănat mai tîrziu. 
se face simtită lipsa apei în 
orizontul superior al solu
lui. Iată de ce. în toate u- 
nitătile agricole, care dis
pun de suprafețe amenajate 
pentru irigații, se impune 
începerea imediată a udări
lor.

Experiența anului trecut, 
an cu perioade de secetă 
excesivă, a dovedit că tre
buie să fim pregătiți din 
timp pentru a face irigarea 
culturilor. In primul rînd. 
trebuie puse în stare de 
funcționare toate sistemele 
de irigare. In ce privește 
amenajările noi. din surse 
locale, s-au executat, pînă 
în prezent, 3 568 ha în în
treprinderile agricole de 
stat și 21 240 ha în coopera
tivele agricole, ceea ce re
prezintă, în ambele sec
toare, numai 38 la sută din 
prevederi. Lucrările sînt 
întîrziate îndeosebi în coo
perativele agricole din ju
dețele Cluj, Galați, Mara
mureș, Brăila, Gorj etc. 
Nici pe terenurile amena
jate în anul trecut, dar 
care nu au fost irigate, nu 
s-au realizat completările 
și remedierile necesare pe 
o suprafață care însumează 
2 600 ha. La legume, între
prinderile agricole de stat 
au prevăzut irigarea a 
14 000 ha, iar cooperativele 
agricole — 115 000 ha. A- 
menajările noi nu sînt 
terminate pe 180 ha în în
treprinderile agricole de 
stat și aproape 10 000 ha 
în cooperativele agricole. 
Se lucrează în ritm ne- 
sațisfăcător în cooperati- 
j«®e agricole din județele 
Aigeș, Harghita. Suceava, 
Maramureș. Galați. Cluj, 
Neamț, Dîmbovița, Iași. 
Botoșani, Gorj și Ilfov. în- 
trucît nu peste mult timp 
vor trebui să înceapă 
udările, este necesar să se 
concentreze toate mijloa
cele și forțele, pentru a- 
menajarea suprafețelor 
prevăzute a fi irigate. In 
raidul anchetă întreprins 
în județele Olt si Vrancea. 
am urmărit cum se desfă
șoară lucrările de pregăti
re în vederea irigării cul
turilor agricole.

în sistemul Stoenești-Vi- 
șina, județul Olt, care în
sumează peste 30 000 ha, a 
început irigarea culturilor. 
Cooperativele agricole
Gostavățu, Babiciu, Scări
șoara, Crușov, Izbiceni și 
altele au administrat cul
turilor, abia însămînțate. 
pi.mele norme de udare. 
Aici, unele greșeli de con
cepție și construcție în a- 
menaiarea canalelor, care 
au creat, anul trecut, greu
tăți în exploatarea sis
temelor, au fost în mare 
parte înlăturate. „Intrucît 
canalul principal de aduc- 
țiune a apei era greșit 
construit, avînd pantă in
versă. si nu asigura debi
tul necesar canalelor se
cundare extreme — ne 
spune inginerul cooperati
vei agricole din Stoenesti. 
tov. Marcel Vișan — am 
procedat la supraînăltarea 
secțiunii, pentru mărirea 
debitului transportat. A- 
cum putem iriga în bune 
condiții întreaga suprafață 
amenajată".

Anul trecut, în județul 
Vrancea au fost irigate a- 
proape 11 000 ha de teren, 
iar în acest an au mai fost 
identificate încă circa 1 000 
ha din care o parte au și

fost amenajate. Coopera
torii din Pufești și-au pro
pus să amenajeze, în acest 
an, 120 ha pentru irigat. 
Avînd sprijinul vecinilor 
din Bălești și Păunești, coo
peratorii din Pufești au 
reușit să sape, într-un timp 
scurt, un canal de 1 500 m 
și, sînt pe terminate cu 
toate lucrările de amena
jare pe întreaga suprafață 
de 120 ha. Rezultate a- 
semănătoare au obținut și 
cooperatorii din Adjud. 
Numai în cinci zile au să-

treținere a rețelei de ca
nale este în totală discor
danță cu buna exploatare 
a sistemului de irigație. Ea 
explică de ce anul trecut 
35 ha nu au putut fi iri
gate, obținîndu-se de pe a- 
cestea doar 2 500 kg po
rumb boabe la hectar, fată 
de 6 000 kg cît s-a obținut 
pe suprafața irigată. Pen
tru a nu se repeta situația 
de anul trecut și a se pu
tea iriga fiecare hectar a- 
menajat, • în fiecare coo
perativă este necesară în-

întreținerea lucrărilor 
irigații amenajate în 
anteriori. Anul trecut, 
cauză că nu au fost 

canalele, iar

t

în legătură cu pregă
tirile pentru trecerea 
la irigarea culturilor

pat un canal lung de 800 m.
Cu toate că ne aflăm la 

mijlocul lunii mai, în unele 
cooperative agricole din 
județul Olt pregătirile în 
vederea irigării culturilor 
sînt întîrziate. Sistemul 
Coteana-Bălănești -Ipotești, 
ce trebuia să intre în 
funcțiune anul trecut, a 
cunoscut pînă acum o în
treagă cascadă de ter
mene probabile. Ultimul, 1 
mai 1969. Dar. credincios 
obiceiului, nici de data a- 
ceasta, constructorul — Di
recția de îmbunătățiri fun
ciare și organizarea teri
toriului Argeș — nu s-a ți
nut de cuvînt. In ziua cînd 
am întreprins 
mai), 
stația 
pare 
stațiile de repompare. Tov. 
Constantinescu Ioniță, ing. 
șef la D.I.F.O.T.-Argeș, 
ne asigură că „cel mai tîr
ziu într-o săptămînă apa 
va circula pe canale"., Este 
și timpul. Dar pentru a- 
ceasta este necesar ca și 
cooperativele agricole din 
cadrul sistemului să ur
genteze executarea lucrări
lor de amenajare a rețelei, 
de canale interioare. La 
cooperativa agricolă Co- 
teana sînt întîrziate lucră
rile de artă pe rețea și da- 
larea canalelor. De aseme
nea, nu toate cele șapte a-' 
gregate de pompare sînt 
gata pentru irigat. La două 
dintre ele nici pînă acum 
nu li s-au asigurat aripile 
de ploaie. La cooperativa 
agricolă din Ipotești. ve
chiul sistem de irigare se 
află într-o stare ne
corespunzătoare. La sediul 
cooperativei, tov. pre
ședinte Florian Alexe și in
ginerul agronom tov. Du
mitru Ungureanu ne expli
cau că acesta a fost bine 
întreținut și este gata pen
tru începerea irigațiilor. 
Numai că. în cîmp. am 
constatat cu totul altă si
tuație. Canalele sînt năpă
dite de vegetație, colma- 
tate și pe 
surpate. O

raidul (7 
se mai lucra la 
principală de oom- 
de la Olt și la

alocuri chiar 
astfel de în-

(Urmare din pag. I)

Imperative similare se pun și în 
ce privește folosirea unor mijloace 
fixe, multe unități deținînd mașini și 
utilaje de care nu au nevoie, de
clarate disponibile și care așteaptă 
ca forurile lor de resort să le re
partizeze altor întreprinderi. Cum 
unele din aceste foruri se mișcă 
greu, deținătorii utilajelor ce sînt de 
prisos plătesc inutil amortismente. 
Oare ei nu pot să-și găsească singuri 
clienții care să-i scape de balastul 
unor mașini de care n-au nevoie ? 
Credem că. cel puțin pentru o parte 
din ele, acest procedeu este nu nu
mai posibil, dar și necesar. Ca dova
dă, numai în luna aprilie au fost 
identificați, cu ajutorul organelor 
financiare și bancare, solicitatori 
pentru fonduri fixe în valoare de 
peste 33 milioane lei. Indiscutabil, 
însă, că a fost necesară o muncă sis
tematică și stăruitoare. La Combina
tul de celuloză și hîrtie Dej, unde s-a 
acționat în spiritul acestor cerințe, 
s-au putut activiza în cadrul între
prinderii sau prin transfer utilaje 
declarate ca disponibile în valoare 
de 4,5 milioane lei.

Să mai insistăm asupra implicați
ilor de ordin financiar ale suprastocă- 
ril de mijloace tehnice ? Unele între
prinderi nu folosesc metode eficiente 
de evitare a unor imobilizări nejusti
ficate și preferă să solicite mașini și 
utilaje cu mult peste nevoile reale. De 
exemplu. întreprinderea minieră Su
ceava a cerut — iar forul de resort 
din Ministerul Minelor a acceptat — 
să-i fie repartizate mijloace de trans
port a căror valoare depășea în rea
litate necesarul pe anul în curs cu 
circa 2 milioane lei. In aceste con
diții se pune în mod firesc întreba
rea : de ce conducerile unităților 
respective nu au luat, din proprie 
inițiativă, măsuri de prevenire a 
acestor practici, de valorificare a 
acestor stocuri de mijloace fixe, de 
restrîngere a aprovizionărilor necon
forme cu cerințele reale ale produc
ției ? Evident, în actuala reglemen
tare a repartizării, finanțării și cre
ditării mijloacelor circulante și a 
procurării fondurilor fixe nu sînt fo
losite din plin pîrghiile economice, 
pentru a se satisface concomitent in

eforturilor pentru 
în funcțiune a 
capacităților de

zecirea 
punerea 
tuturor 
irigat.

Și în 
sînt cooperative agricole în 
care lucrările de amena
jare a terenului în vederea 
irigării se desfășoară lent. 
Cooperatorii din PIoșcu- 
țeni, din 100 de hectare 
n-au amenajat decît 10 ha. 
Participarea cooperatorilor 
la aceste lucrări este 
foarte slabă. La Homocea. 
Pădureni si Ruginești, con
siliile de conducere și spe
cialiștii nu se ocupă în su
ficientă măsură de organi
zarea și îndrumarea mun
cii. nu asigură condițiile 
necesare pentru participa
rea tuturor cooperatorilor 
la aceste importante lu
crări. Așa se explică de ce 
din cele 560 ha ce urmau 
să fie amenajate pentru 
irigat, n-au fost executate 
lucrările decît pe 230 ha. 
Jn .. unele,, cooperative a-., 
gricole nu există sufi
cientă preocupare pen-

județul Vrancea

tru 
de 
anii 
din 
desfundate 
unele lucrări de artă au 
fost executate necorespun
zător. nu s-a putut uda. în 
condiții bune, o suprafață 
de aproape 2 500 de hec
tare.

începerea campaniei de 
irigare necesită ca toate 
utilajele să fie reparate și 
revizuite din timp, să se 
completeze cele necesare. 
Or. si în această direcție se 
constată unele neajunsuri. 
La cooperativa agricolă din 
Stoenesti. 3 motopompe nu 
sînt puse în stare de func
ționare, deoarece nu au 
fost sudate țevile defecte 
de la aripile de ploaie. „De 
altfel, în județ, sînt încă 
multe cooperative care nu 
și-au reparat toate utila
jele de irigat — ne spune 
tov. ing. Gheorghe Dincă, 
director adjunct la direcția 
agricolă. Cooperativele 
Babiciu și Izbiceni au cîte 
15 și. respectiv. 12 agrega
te de asnersiune care nu 
funcționează. La fel si 
cele din Scărișoara, Gîr- 
bovi și Giuvărăști."

După cum aflăm de la 
tov. Sandu Ion, directorul 
întreprinderii de aprovizio
nare a cooperativelor agri
cole — județul Olt, pentru 
anul acesta multe coopera
tive au comandat impor
tante cantități de utilaje 
pentru irigat, pompe, moto
pompe, aspersoare, con
ductă etc., dar care nu au 
fost încă ridicate de către 
cooperative. La sediul în
treprinderii se află mari 
stocuri de asemenea uti
laje : peste 40 de pompe și 
motopompe, 22 de asper
soare și mai multe sute de 
metri de conducte. Motivul 
pentru care ele se află încă 
la bază este că nu toate 
cooperativele au fonduri 
pentru a le cumpăra. A- 
cordarea unor credite pen
tru investiții pe 
lung ar 
problemă. In schimb, din 
depozitele 
lipsesc unele 
schimb pentru utilajele de 
irigat ca rotoare, statoare 
și în special baterii pentru 
agregatele de pompare.

După 
pregătirea 
campaniei 
zintă încă 
care lasă 
se cer a fi rezolvate. Este 
necesar ca direcțiile agri
cole să se ocupe cu mai 
multă răspundere 
menajarea întregii 
fete propusă a se 
condiție hotărîtoare 
obținerea de recolte mari

Florea CEAUSESCU 
Aurel PAPADIUC

termen
rezolva această

întreprinderii
piese de

cum s-a văzut, 
pentru începerea 
de irigații pre- 
multiple aspecte 
de dorit și care

de a- 
supra- 

iriga. 
pentru
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teresele economiei naționale și cele 
ale întreprinderilor, mai ales în pri
vința creșterii răspunderii la angaja
rea fondurilor statului. Cu alte cu
vinte. modul actual de utilizare a 
pîrghiilor financiare nu valorifică 
suficient concordanta obiectivă din
tre interesele macro și microecono
mice despre care am amintit.

Un calcul sumar arată că dobînzile 
plătite de C.I.L. Suceava și C.I.L. 
Tîrgu Jiu pentru stocuri de piese de 
schimb ce depășeau cu peste 300 000 
lei și, respectiv, 259 000 lei necesarul 
pe acest an, nu reprezintă decît 0,02 la 
sută si 0,01 la sută din prețul de

■ ■ i ■ < I <" a

Nu de mult, la Fabrica de piele 
și încălțăminte din Cluj, într-o 
sală încăpătoare și spațioasă s-a or
ganizat o expoziție care, aparent, nu 
se deosebea cu nimic de altele. Ex
ponate, explicații, vizitatori... Plă
cuțele de carton din dreptul fiecărui 
model de pantof arătau, însă, o ci
fră, în numeroase cazuri, de ordinul 
miilor. Ea indica ce cantitate din 
modelul de încălțăminte expus se 
află în depozitele fabricii. Comple- 
tînd cele spuse cu faptul că expozi
ția a fost deschisă pentru a activiza 
responsabilii de magazine să con
tracteze produsele respective, ne-am 
dat seama că nu era vorba de o 
prezentare obișnuită a modelelor, 
înainte ca ele să fie introduse în fa
bricație. Care să fi fost atunci meni
rea și specificul acestei originale eta
lări de mărfuri 7

Explicația nu a fost greu de găsit. 
Era o expoziție de produse finite fără 
desfacere asigurată, de produse fi
nite care zac de luni de zile în de
pozitele întreprinderii, fără a fi soli
citate de clienți. Fenomenul poate fi 
întîlnit, din păcate, și în alte unități 
ale sectorului de încălțăminte. Pro
dusele fără desfacere asigurată, în 
cantități mai mici, sau mai mari, cîn- 
tăresc încă greu în balanța rezulta
telor financiare ale unor fabrici din 
acest sector. în unele, cazuri, chiar se 
observă o recrudescență a fenomenu
lui, oscilațiile valorii stocurilor supra- 
normative de produse finite fiind un 
indiciu al faptului că atît comitetele 
de direcție din întreprinderile respec
tive, cît și forul de resort din Minis
terul Industriei Ușoare nu au inter
venit energic pentru înlăturarea cau
zelor acestui balast economic. Așa se 
explică de ce, în primele patru luni 
ale acestui an, unele fabrici de în
călțăminte — printre care „Străduin- 
ța“ din Suceava, „Banatul" din Timi
șoara, „Pionierul" din București și 
„Solidaritatea" din Oradea — au avut 
blocate importante fonduri circulante, 
au plătit amenzi și dobînzi penaliza
toare de sute de mii de lei, au înre
gistrat unele pierderi prin deprecie
rea calitativă, în timp, a produselor 
amintite. Fabrica de piele și încăl
țăminte din Cluj, cea cu originala 
expoziție, era o adevărată „campioa
nă" : supranormativele de produse 
finite însumau aproape 10 milioane 
lei.

Din capul locului precizăm că fe
nomenul producerii de mărfuri fără 
a avea desfacere asigurată este ge
nerat de cauze subiective, de lucrul 
în pripă în unele întreprinderi, de 
anumite deficiențe în programarea 
producției șl în relațiile cu alte fo

ruri din filiera aprovizionare — pro
ducție — desfacere.

Ce rol are, în acest sens, calitatea 
producției și cum contribuie ea la 
apariția stocurilor de mărfuri nevan
dabile ? „Un rol de prim ordin" — ni 
s-a spus în întreprinderile analizate 
și la Ministerul Industriei Ușoare. 
Numai controlul de calitate din unele 
fabrici de încălțăminte îl ignorează. 
Și consecințele ? La un sondaj efec
tuat, în luna aprilie, de către o bri
gadă de control a I.C.R.T.I. Pitești, 
a rezultat că din cele 150 de perechi 
verificate (modelul 3 201-09), livrate 
de fabrica „Banatul" din Timișoara, 
doar 5 au corespuns calitativ. Moti

Din cele relatate de directorul co
mercial, se confirmă încă o dată fap
tul că exigența unor organe comer
ciale crește sau scade în funcție de... 
vînzarea produselor, de „temperatu
ra" cererii de mărfuri.

O altă cauză constă în depășirea 
termenului de livrare a unor co
menzi. ceea ce atrage refuzarea 
mărfii de către comerț. De ce 
se ajunge la această situație ? 
Datorită unor deficiente Interne de 
fabricație, printre care exploatarea 
nerațională, sub posibilități, a utila
jelor, persistenta absențelor nemoti
vate. Un cuvînt greu de spus îl au 
însă neajunsurile legate de aprovi

CONSTATĂRI IN ClTEVA FABRICI DE ÎNCĂLȚĂMINTE

vele ? Fețe pătate de vopsea, branțul 
atins de glezuit, lipsa aspectului co
mercial. De asemenea, aproape tot 
lotul de 27 000 perechi de pantofi 
box talpă monolit cauciuc, pen
tru bărbați, fabricat la „Clu- 
jana", a fost, de curînd, respins la 
verificarea efectuată de I.C.R.T.I. 
București. Neajunsurile constatate : 
tendințe de dezlipire a talpei, fețe 
cu pielea rară, cusături strîmbe 
sau margini necurățate. Produsele 
respective fac calea întoarsă, în în
treprinderile furnizoare, pentru a Ii 
se remedia defectele. De altfel, la 
„Clujana", din cele 160 000 perechi 
de încălțăminte fără desfacere, a- 
proape 30 la sută au importante de
fecte de fabricație, trecute cu vede
rea de controlul tehnic de calitate.

Paradoxal, dar uneori însuși co
merțul încurajează, în întreprinderi, 
lucrul de slabă calitate. Iată ce ne 
relata, în acest sens, tov. Dumitru 
Stoian, director comercial al fabricii 
„Solidaritatea" din Oradea :

— Cînd organele comerciale din 
resortul nostru află că un anumit 
sortiment de încălțăminte este cerut 
pe piață, că a „prins" la public, re
cepția calitativă nu mai pune pro
bleme. Numai cantitatea contează și 
atît. După un timp, însă, situația se 
schimbă. Sortimentul respectiv nu 
mai are aceeași viteză de desfacere 
și, cu toate că contractele nu s-au 
epuizat, deodată comerțul devine 
foarte exigent. Așa apar stocurile de 
mărfuri fără desfacere. La ora actua
lă,. de pildjî, 5 000 perechi de sandale 
cu fețe din relon pentru fete și fe
mei stau de mult în depozitele noa
stre.

zionarea cu materii prime. Chiar sub 
egida forului tutelar — Direcția ge
nerală industrială piele-încălțăminte 
din Ministerul Industriei Ușoare — 
întreprinderile sînt obligate să pri
mească, uneori, materii prime de 
slabă calitate. In prima decadă a 
unei luni, întreprinderile producă
toare au îndoieli și nu introduc în 
fabricație acele materii prime care 
nu corespund. Speră că o să pri
mească altele, mai bune. Dar cînd se 
apropie sfîrșitul lunii, unitățile nu 
mai pot să stea și să aștepte. Trec 
la... asalt. Calitatea fabricației este 
amenințată din două flancuri ; pe de 
o parte de folosirea unor materii 
prime necorespunzătoare și, pe de 
altă parte de ritmul de lucru în 
asalt, care face să scadă atenția fată 
de calitatea produselor.

Evoluția unor stocuri de mărfuri 
nevandabile este influențată nefa
vorabil și de așa-numitele „sortări 
la export". La „Străduința" Sucea
va, 3 800 000 de lei erau imobilizate 
tocmai din această cauză. La „Clu
jana" o treime • din încălțămintea 
fără desfacere figurează în scripte 
sub aceeași rubrică : sortări la ex
port. De asemenea, „Pionierul" și 
„Solidaritatea" dețin mii de perechi 
de încălțăminte din același motiv. 
Așadar, e vorba de un fenomen. Am 
cerut explicații tov. Alexandru Geor
gescu, șeful serviciului desfaceri, din 
direcția generală de resort.

— Sortările la export, ne-a spus 
interlocutorul, se ridică Dînă la 5 la 
sută din fiecare lot de produse des
tinate pieței externe. Această canti
tate este fabricată în plus fată de

contract, pentru a înlocui eventua- 
lele produse de slabă calitate, care 
nu pot trece prin sita deasă a 
controlului calitativ al mărfurilor 
destinate exportului. Personal, nu 
sînt de acord cu această practică, 
deoarece, deseori, cei 5 la sută pro
ducție nu se vînd pe piața internă.

Explicația nu ne-a mulțumit de 
fel. Adică, dinainte se admite să se 
producă o cantitate de mărfuri care 
nu ar putea trece „examenul" înaltei 
calități.

Oare această lipsă de eficiență —> 
chiar de 5 la sută — nu este alimen
tată și de modul în care „Româno- 
export" își îndeplinește sarcinile 
ce-i revin ? Uneori, din cauza pros
pectării destul de întîrziate a pieței 
externe, întreprinderea amintită co
munică unităților industriei ușoare 
comenzile de producție după ce ter
menul programat de lansare a lor 
în producție, pe baza cifrelor globa
le ale planului, s-a depășit cu săp- 
tămîni și chiar cu luni de zile. In 
aceste cazuri, așa cum ne spunea 
tov. AI. Heim, director adjunct al 
fabricii de încălțăminte „Dîmbovița" 
din București, întreprinderea este o- 
bligată să acopere lipsa de comenzi 
cu producția pentru piața internă, 
necontractată încă, sau care urmea
ză să fie livrată mult înainte de ter
menul convenit cu beneficiarii din 
tară. Și cum I.C.R.T.I. nu solicită 
întotdeauna această producție, măr
furile fabricate în avans nu au des
facere asigurată. Din această cauză, 
la „Dîmbovița", „Clujana" și „Pio
nierul", zeci de mii perechi încălță
minte stau și așteaptă eventualii be
neficiari.

După cum se vede, există un șir 
de cauze care generează apariția de 
stocuri de încălțăminte fără desfa
cere, între care nerespectarea pres
cripțiilor de calitate ocupă un loa 
principal. Tocmai de aceea se im
pune să se acționeze cu hotărîre 
pentru lichidarea surselor de for
mare a acestor stocuri și, în pri
mul rînd, să crească exigența 
controlului de calitate în întreprin
deri, atît cel intermediar cît și cel fi
nal. Indicele de calitate ocupă un loa 
important în ansamblul planului unei 
întreprinderi și nimic nu justi
fică ignorarea lui, permanentizarea 
concepției că uneori se mai pot da 
și produse cu defecte. Produsele de 
calitate necorespunzătoare influen
țează îndeplinirea planului produc
ției marfă vîndută șl încasată, nive
lul beneficiilor și, implicit, măresc 
pierderile generate de imobilizarea 
unor fonduri materiale și bănești ale 
statului. X

P. DANESCU'-
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Vedere parjialâ a uzinei de aluminiu Slatina

au înțeles însemnătatea acestor 
cerințe. La Fabrica de elemen
te de automatizare București, 
prin revizuirea unui număr de 
282 norme, s-a stabilit că eco
nomiile vor însuma circa 20 mi
lioane lei. Prin reducerea norme
lor de consum la 164 întreprinderi 
din cadrul M.I.M.C. și M.I.Ch. se 
va realiza, în acest an, o economie 
de materii prime, materiale, com
bustibil si energie electrică de cir
ca 200 milioane lei. Iată. deci, ce 
resurse există în domeniul econo
misirii valorilor materiale. Alte u- 
nităti, însă, printre care. Combina

unor norme au fost anihilate de 
majorările admise la altele. Fără 
îndoială, nimeni nu poate pretin
de să fie menținute pe hîrtie nor
me de consum dezmințite con
stant de practică. Dar, pe de 
altă parte, revizuirea normelor 
nu înseamnă umflarea lor, pen
tru a se putea raporta economii din 
„efort propriu", sau tolerarea risi
pei la adăpostul planului. Normele 
de consum nerealizate pot să de
vină realizabile prin măsurile teh- 
nico-organizatorice luate în între
prinderile respective, iar majorarea 
unor norme trebuie să constituie

V
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cost al producției marfă vîndută si 
încasată al acestor unităti din ca
drul Ministerului Economiei Fores
tiere. Practic beneficiul acestor între
prinderi nu este cu nimic in
fluențat de suprastocarea piese
lor de schimb. Si fenomenul se în- 
tîlnește frecvent, pentru că tehnicie
nilor și conducerilor unor între
prinderi le este mai comod să facă 
comenzi exagerate decît să chibzu- 
iască asupra oportunității aprovizio
nării. Spiritul insuficient de preve
dere poate fi cel mult o explicație a 
cauzei care provoacă un asemenea 
„accident" financiar, nu însă și o 
scuză a faptului că el se produce, 
întărirea răspunderii materiale la 
toate nivelele — iată un antidot al 
proastei gospodăriri a unor între
prinderi și, în general, a fondurilor 
economiei naționale.

După cum este cunoscut, conduce
rea de partid și de stat a dat an 
de an indicații ca, în cadrul 
fiecărei întreprinderi și minister, 
să se revizuiască normele de 
consum, astfel îneît acestea să 
corespundă condițiilor create prin 
continua îmbunătățire a dotări’ teh
nice și a pregătirii cadrelor, nece
sității de a folosi judicios re
sursele materiale. Multe unități

tul de celuloză și hîrtie Călărași, 
Combinatul de îngrășăminte chi
mice Tg. Mureș, n-au început încă 
revizuirea normelor de consum, iar 
uzina „Progresul" Brăila. Uzina de 
produse sodice Ocna Mureșului ș. a. 
au considerat că aproape nici una 
din normele uzinale în vigoare nu 
s-a învechit. Sîntem încredințați că 

■forurile lor de resort nu vor ad
mite menținerea unor consumuri de 
materiale exagerate, chiar dacă co
mitetele de direcție respective nu au 
înțeles că o atare situație nu poate fi 
acceptată.

Problema necesită, însă, o analiză 
de fond a condițiilor în care sînt re
vizuite normele de consum în unele 
întreprinderi, unde pe lîngă reduceri 
la anumite repere, la altele se admit 
majorări nejustificabile ale unor nor
me de consum. De exemplu, la u- 
zina „Electroputere" Craiova, prin 
reconsiderarea normelor la unele re
pere, consumul respectiv de materii 
prime, materiale si de energie a 
crescut cu peste 13 milioane lei, 
la Fabrica de motoare electrice Pi
tești — cu peste 15 milioane lei, la 
Combinatul de fibre artificiale Brăi
la — cu peste 6 milioane lei. în fi
nal. aproape jumătate din econo
miile realizate în urma reducerii

doar o excepție si nicidecum o 
practică curentă.

Accentuînd necesitatea reducerii în 
continuare a costurilor de broduc- 
tie la toate elementele prețului de 
cost, nu putem trece cu vederea 
că. uneori. în planurile financiare 
ale anumitor întreprinderi se stre
coară preturi sau norme de consum 
nelegale. La schela Cartoj ani din ca
drul Trustului de extracție Bucu
rești. din cauza unei „greșeli" de 
dactilografiere (prețul oxigenului a 
fost calculat la 350 lei m/c în loc 
de 3,50 lei m/c) cheltuielile de pro
ducție au fost majorate cu 1.4 mi
lioane lei. Totodată, la Fabrica de 
tapițerii din Mizil. ca urmare a 
luării în calcul a unor norme de 
consum mai mari decît cele legale, 
costurile planificate au crescut cu 
2,8 milioane lei, iar la întreprins 
derea minieră Rovinari — cu a- 
proape 400 000 lei.

Unele cadre din economie au ten
dința să considere drept „accident" 
financiar si încetinirea vitezei de 
rotatie a mijloacelor circulante. 
Dacă ne gîndim că o sporire a 
vitezei de rotatie presupune dimi
nuarea stocurilor, scurtarea timpu
lui de fabricare si de expediere a 
mărfii. încasarea facturilor fără

întîrziere. adică o planificare rea
listă și o organizare judicioasă a 
procesului de producție și de desfa
cere a produselor, se înțelege ușor 
cît de false sînt părerile care pun 
pe seama cauzelor obiective aseme
nea neajunsuri.

Să cercetăm aceste probleme 
mai îndeaproape. în privința nor
mativului mediu la materii și ma
teriale, în unitățile direcțiilor gene
rale a cărbunelui si a minereurilor 
neferoase s-a constatat că la Com
binatul minier Baia Mare acesta 
este de 52 zile, la întreprinderea 
minieră Vatra Dornei de 67 zile, 
iar la întreprinderea minieră Su
ceava de 84 zile. In schimb, la Combi
natul minier Baia Mare necesarul de 
mijloace circulante pentru rezerva de 
siguranță a fost exagerat, prin du
blarea' intervalului mediu între li
vrări la unele mărfuri (conduc
tori electrici, cablu subteran). Va
loric. diferența de normativ la ma
terii si materiale echivalează la în
treprinderea minieră Suceava cu un 
plus de circa 4 milioane lei în ra
port cu Combinatul minier Baia 
Mare, iar la Combinatul minier Baia 
Mare cu un stoc de siguranță mai 
mare cu 7 milioane lei decît nece
sarul.

Este drept. în întreprinderile con
trolate. calculele inițiale de acest 
gen au fost refăcute — ca urmare 
a muncii efectuate pentru depistarea 
unor astfel de rezerve — astfel îneît, 
pe ansamblul direcțiilor generale a- 
mintite, au fost identificate posibili
tăți de eliberare a unor mijloace 
circulante de circa 45 milioane lei. 
Rămîne ca forurile în drept să ia 
măsuri pentru extinderea experien
ței acumulate în sectoarele anali
zate. în vederea depistării de noi 
rezerve si în celelalte compartimen
te din sistemul lor.

Un lucru trebuie bine înțe
les : acțiunea de control aflată 
acum în plină desfășurare, o- 
rientînd comitetele de direcție 
și organele financiar-bancare spre 
lichidarea deficiențelor care dau 
naștere așa-ziselor „accidente" fi
nanciare, a arătat că acestea, în 
limbaj financiar, nu exprimă decît 
neajunsuri economice sau organizato
rice care pot și trebuie să fie înlătu
rate.

— De ce, se întreba Florin Nicules- 
cu, secretarul comitetului de partid, 
pe șantierul „Energoconstrucția" s-au 
înregistrat multe ore de întreruperi, 
învoiri si concedii fără plată ? Cau
zele le-am găsit. Măsurile au fost 
luate. Acum șantierele sînt hotă- 
rîte să drămuiască mai bine timpul.

Timpul drămuit mai bine va duce 
și la lichidarea restantelor de la 
buncărele de cărbune 1—4. de la 
canalele de aductiune. de la po
zarea cablurilor electrice. Pentru 
valorificarea acestui timp („concu
rentul din totdeauna al constructo
rilor") se așteaptă aici si onorarea 
contractelor de către furnizori (u- 
zina .,Progresul“-Brăila a livrat 170 
tone echipament hidromecanic în 
loc de 748 tone, uzina „Vulcan" a 
livrat echipament ce are nevoie de 
remedieri).

Timpul este, totodată, si priete
nul constructorilor. Desprind cîte- 
va secvențe din lurnalul de ac
tualități al șantierului. Uriașul ca
zan al termocentralei a ajuns, la 
datele fixate în grafic, la cotele 
finale : camera de ardere așteaptă 
să fie înzidită ; se instalează la
birintul de țevi prin care undele 
bogate ale Mureșului se vor în
călzi sub văpaia focului și vor lovi 
paletele turbinei cu o presiune for
midabilă : 142 de atmosfere, trans- 
formîndu-se în seînteie electrică.

Timp de două săptămîni cazanul- 
uzină a fost supus la probe exigen
te. Presiunea a atins atunci 242 at
mosfere. Izotopii radioactivi care au 
bombardat îmbinările au raportat 
fără putință de tăgadă : „Perfect".

Cine sînt autorii acestui pretențios 
montaj, cei ce au etajat, asamblat 
și corelat 6 000 de tone de echipa
ment din cel mai complex ? In pri
mul rînd inginerul Vasile Puia șl 
maistrul Dinu Chelaru, recunoscuți 
pe șantierele țării drept „piloți de 
încercare" ai unor astfel de lucrări.

Apoi urmează sudorii care și-au lă
sat „autografele" în oțel la Borzeștl, 
București-Sud, Craiova, Luduș.

Despre inginerul Puia se spune că 
ar fi un specialist consacrat în ma
terie, că știe oricînd să-ți dea o 
soluție originală, promptă. Despre 
Nicolae Antohi, sudorul, se spun doar 
trei cuvinte : „E un artist!“.

De fapt există un hotar între mese
rie și artă ? Inginerul Ludovic Si- 
laghi, cel care a condus operația de 
animare a „inimii” termocentralei, 
turbina și generatorul, și-a pus a- 
ceasță întrebare și răspunde că nu 
există. Fiecare construcție e o crea
ție inedită, cu situații neprevăzute, 
cu un nou și lung șir de întrebări, 
mereu altele, mereu mal grele, la 
care trebuie să răspunzi.

Turbina și generatorul sînt agre- 
gate-cheie. Din acest motiv, lucrarea 
este recunoscută ca fiind dintre cele 
mal delicate. Să notăm cifrele : blo
cul cîntărește 1 500 tone, viteza de 
rotatie este de 3 000 ture pe minut. 
La aceste viteze milimetrii și fracțiu
nile lor contează. De fapt, măsură
torile și ajustajele se realizează la 
fracțiuni microscopice.

Astăzi întregul bloc este așezat 
definitiv pe fundații, s-au montat 
statorul generatorului și partea in
ferioară a statorului turbinei. In cu
rînd se va trece la montarea rotoa
relor și se va rezolva centrarea lor. 
Toate lucrările demonstrează că 
montorii și-au făcut datoria în ter
menele stabilite de grafic.

...Au trecut șase luni de cînd am 
văzut pentru prima oară, într-o zi 
cețoasă și umedă, luminile și 
înălțimile de beton ale termo
centralei de la Deva. în această di
mineață de primăvară, în decorul mai 
cuprinzător, mai bogat al construcți
ilor, am reîntîlnit vechile mele cu
noștințe, constructorii, montorii și 
energeticienii șantierului, aliniindu-și 
priceperea și hărnicia pentru a im
prima un ritm și mai alert întrecerii 
în cinstea celei de-a XXV-a aniver
sări a eliberării patriei noastre.

DUPĂ TERMINAREA SEMĂNATULUI
(Urmare din pag. I)

și semănat. Duminică, pe terenurile 
cooperativei agricole din Moara, nouă 
tractoare arau din plin. „Poate că 
și cu plantatul cartofilor am fi fost 
mai avansați, ne spunea președin
tele, dacă n-ar exista atîtea defec
țiuni. Una din mașini nu a realizat 
decît un hectar pe zi, iar de patru 
zile aceasta stă stricată în cîmp, fără 
ca tovarășii din conducerea I.M.A. 
Salcea să ia vreo măsură". Ținîn- 
du-se seama că și în alte locuri plan
tatul cartofilor este întîrziat, se im
pune să se acorde mai multă atenție 
acestei lucrări.

Pe tarlalele „Țarna Nouă", „Hreas- 
ca“, „Valea Anton", „Redea", apar- 
ținînd cooperativei agricole din Bo- 
sanci, 6 agregate se aflau la semăna
tul porumbului. La această coopera
tivă au mai rămas de însămînțat cu 
porumb 280 hectare, iar cartofii tre
buie să se planteze pe încă 300 hec
tare. în alte unități, ritmul de lucru 
nu a crescut corespunzător datorită 
faptului că tractoarele transferate din

alte părți nu sînt bine folosite. La 
Arborea, deși au venit în ajutor 19 
tractoare, numai 9 au putut lucra 
și pe timp de noapte, restul stînd la 
sediu din lipsă de baterii. în unele 
unități există tendința de a folosi me
canizatorii sosiți din sudul țării nu
mai în schimbul de noapte, deși se 
știe că aceștia nu cunosc topografia 
terenului. De aici și randamentul scă
zut al muncii lor.

Paralel cu eforturile care se fac 
în vederea încheierii peste tot a se
mănatului, o mare atenție trebuie 
acordată lucrărilor de întreținere 
Timpul călduros și umezeala ridicatJ 
din sol favorizează dezvoltarea cul
turilor, dar și a buruienilor. Exe^ 
cutarea neîntîrziată a prășitulul ș 
altor lucrări de întreținere cîntărești 
mult în „balanța" recoltei din aces 
an și, de aceea, nu trebuie să fi< 
precupețit nici un efort în aceasti 
privință. De rapiditatea cu care si 
efectuează acum aceste lucrări de 
pinde, în mare măsură, ca hamba 
rul să fie mai plin Ia toamnă.
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O Opera Română : Bărbierul din Se- 
vila — cu concursul soliștilor Operei 
din Liege — 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : O scrisoare pierdută 
- 19,30 ; (sala Studio) : Părinții te
ribili - 19,30.
O Teatrul de Comedie : Croitorii cel 
mari din Valahla — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din str. Alex. Sahia) : Photo 
Finish — 20.
© Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : La ciorba de potroace — 
19,30.
O Teatrul Mic : Iertarea — 20.
o Teatrul Giuleștl : Cursa de șoareci

• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste ne- 
■terminată — 16.
e Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Aventurile lui Plum- 
Plum — 17 ; (sala din str. Acade
miei) : Vrăjitorul din Oz — 17.
O Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : 
Garderobierele ; Vin soldațll ; Există 
nervi — 19,30.
O Teatrul de stat din Galați : (la Tea
trul „Lucia Sturdza Bulandra", sala 
din bd. Schitu Măgureanu) : Omul 
în robă — 20.
0 Teatrul ,„
(la Teatrul ,,C. I. Nottara", sala Stu
dio) : Cine ești tu 7 — 20,30.
e Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : Tănase revue - 
(sala din Calea Victoriei nr.
Femei, femei, femei — 19,30.
e Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" : l 
Hanul melodiilor populare — 20.
• Circul de stat : Selecțiuni de prl- \ 
măvară — 19,30.

EDUCAREA PRIN TEATRU

' Operele literare mari au exprimat 
i totdeauna idei, sentimente puter

nice, influențînd, prin aceasta, sen
sibilitatea, gîndirea oamenilor. Lite
ratura așa-zisă pură, abstractă, re
dusă la joc de cuvinte, fără idei si 
sentimente, este un non-sens și is
toria literaturii, cum afirma recent 
un eminent profesor și critic literar, 
nu cunoaște vreo operă remarcabilă 
realizată sub atare auspicii. In tara 
noastră, cartea literară a căpătat o 
răspîndire fără precedent, stimulată 
de rețeaua, mult lărgită a școlilor, 
în al căror program limba și litera
tura națională, ca și literatura uni
versală, au o sporită pondere, pre
cum și de numeroasele instituții 
create în scopul difuzării largi a 
științei și culturii. Tocmai de aceea, 
în rîndurile de fată ne propunem 
să formulăm cîteva reflecții prile
juite de practica predării literaturii 
— a literaturii române îndeosebi — 
în învățămîntul nostru superior.

Menirea catedrelor de literatură 
idin cadrul facultăților filologice este 
de a forma, prin întregul complex 
instructiv-educativ, buni specialiști 
în domeniul lite
raturii (profesori 
pentru învățămîn- 
tul de cultură ge
nerală si liceal, 
cercetători, cadre 
didactice univer
sitare etc.). In
formația largă, interpretarea judi
cioasă ideologico-estetică, modalita
tea expunerii — variată, în raport 
cu talentul și formația dascălului — 
sînt condiții ale temeiniciei și suc
cesului prelegerii universitare. La 
care se adaugă îndrumarea practică 
a muncii studenților, prin seminarii, 
consultații, cercuri științifice, făcu
tă cu o dăruire demnă de tradiția 
pilduitoare a învătămîntului româ
nesc, ilustrată de un Iorga, Ibrăi- 
leanu, M. Dragomirescu, D. Popo- 
vici, Lucian Blaga, G. Călinescu. 
Tudor Vianu ș. a. Ideea, împărtășită 
într-o vreme de unele cadre didac
tice, că rostul dascălului universitar 
este doar acela de a-și expune pre
legerea, ca orice conferențiar, fără 
altă îndatorire față de instituție și 
fată de studenti, ca și o anume con
cepție, de subapreciere a informa
ției istorico-literare, calificată drept, 
„factologie", au disnărut în bună 
parte, consecință firească a proce
sului de perfecționare a învătămîn
tului nostru. Prezentarea faptelor 
literare nu izolat, ci în cadrul seriei 
lor istorice, în ambianța vieții lite
rare din epocă, în semnificația lor 
complexă, e un lucru firesc, de or
dinul evidentei. Cursul universitai 
e un act critic care presupune ana
liză competentă, ierarhizare judici
oasă a valorilor, îmbinată cu răs
punderea pornită dintr-o înaltă 
cqnștiintă civică, pentru eficiența 
educativă în sens înalt a activității 
dascălului. Atitudinea indiferentă, 
tehnicistă, față de obiectul cerce
tării, tendința de a valorifica ne- 
nuantat și necritic moștenirea lite
rară, ca și literatura contemporană, 
sînt, în genere, fenomene periferice, 
străine criticii și Istoriografiei lite
rare științifice, cu atît mai de neîn
țeles în munca Ia catedră, unde pro
fesorul are datoria de a cultiva in
teresul si prețuirea pentru literatura 
străbătută de idei generoase, de sen
timente profunde si răscolitoare.

In legătură cu studiul literaturii 
în universități mai sînt unele pro
bleme stînjenitoare bunei desfășu
rări a activității de ansamblu, care 
solicită, cred, o examinare atentă. 
Planurile de învătămînt șl progra
mele analitice prevăd în legătură 
cu literatura română aproape numai 
cursuri generale, de prezentare cro

puncte de vedere

nologică a mișcării literare cu pre
tenția exhaustivă de a cuprinde toți 
scriitorii, mari și mărunți, de la ori
gini pînă la zi, într-un număr de 
ore care nu depășește pe cel rezer
vat aceleiași discipline în învățămîn
tul liceal. Constrîns de planul de 
învătămînt și de programă, profe
sorul nu poate, cu toate eforturile 
sale, să valorifice într-un asemenea 
curs întreaga sa informație și com
petentă de critic și istoric literar, 
fiind împins uneori, cu toate bunele 
sale intenții, spre simplism și sche
matism. Cursurile speciale, menite a 
da posibilitate descălului să înfăți
șeze studenților, pe larg, cercetările 
sale într-o problemă importantă a 
istoriei literare, sînt foarte puține, 
neglijabile aproape, în comparație 
cu numărul cursurilor generale. Bu
năoară, dintre cei peste 40 de mem
bri ai celor trei catedre de literatură 
română de la Universitatea din Bucu
rești. doar doi au posibilitatea să tină 
cursuri speciale — cursuri care au 
regim facultativ — restul trebuind 
să se dedice cursurilor și seminare
lor generale. O altă problemă, cu 

consecințe nega
tive asupra cali
tății procesului de 
învătămînt se re
feră la modul 
cum a fost con
cepută normarea 
muncii. Bunăoară 

obligația ca asistenții să efectueze 12 
ore săptămînal de seminar, de obicei 
de variate tipuri, la care se adaugă 
asistarea la orele de curs și la unele 
consultații, plus alte sarcini, repre
zintă o normă prea încărcată pen
tru un tînăr aflat în plin proces de 
formare ca specialist universitar și 
care are nevoie, pentru aceasta, de 
timp pentru studiu. Supraîncărcarea 
asistenților creează și alte anomalii : 
nevoia. în multe cazuri, pentru pro
fesori și conferențiari, din conside
rente de normă, de a tine doar 
cursuri și privarea lor de seminarii.

De o mare utilitate pentru activi
tatea catedrelor de literatură sînt 
reuniunile și simpozioanele interuni- 
versitare. organizate periodic, la 
doi-trei ani, sub egida Ministerului 
învătămîntului. în scopul discutării 
unor probleme de conținut, ale pre
dării literaturii. Un atare început s-a 
făcut, acum cîtiva ani. dar inițiativa 
trebuie, cred, continuată. Sesiunile 
științifice, avînd încă, în bună parte, 
un caracter formal, ar trebui să fie 
mai bine organizate, spre a consti
tui într-adevăr momente deosebite în 
activitatea catedrelor, prilej de dez
bateri creatoare, menite a stimula 
cercetarea. Lipsa, de regulă, a unei 
idei directoare în organizarea se
siunilor. ca și a unei exigențe pe 
măsura importanței pe care, în prin
cipiu, o au asemenea manifestări, 
face ca ele să reprezinte adesea o 
însumare, numeroasă, dar eterogenă, 
de expuneri, foarte inegale calitativ, 
ceea ce explică, în bună parte, pre
zenta slabă a auditoriului și discu
țiile sărace. Consider că în sesiuni 
trebuie prezentate doar comunicările 
care reprezintă într-adevăr contri
buții, puncte de vedere noi în pro
blemele importante, celelalte, onora
bile, dar care nu aduc elemente noi. 
esențiale, putînd fi discutate în ca
drul colectivelor de catedră sau pu
blicate în paginile publicațiilor de 
specialitate.

Atari probleme, care stînjenesc 
buna desfășurare a învătămîntului 
universitar filologic și literar, își 
pot găsi, fără îndoială, o rezolvare 
corespunzătoare în cadrul eforturilor 
pentru modernizarea învătămîntului 
la aceasta fiind chemați să-și adu
că contribuția toti cei ce au îndatori
rea de a contribui la desăvîrșirea 
continuă a procesului de învătămînt.

*
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___________________________ ___________ 
( 20,45.
T • Crăciun cu Elisabeta : CENTRAL 
L ~ 17 ; 19 ; 21.
1 @ Eclipsa ; CENTRAL — 9,30 ; 12 ; 
\ 14,30.
/ O Topaze î CINEMATECA — 10 ; 12,30;' 
\ 14,30 ; 16,30.
/ Xk PrnfPSinnlctH t T.TT1VTTWA — O—1K.4R

cinema
e La dolce vita : PATRIA — 9,30 ; 13;
16.30 ; 20.
• Tarzan, omul Junglei : SALA PA
LATULUI — 17 (seria de bilete — 
2835) ; 19,30 ; (seria de bilete — 2881) 
REPUBLICA - 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19,15 ; 21,15, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21, la grădină —
20, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18: 
20,30, STADIONUL DINAMO — 20.
O In umbra coltului : LUCEAFĂRUL 
- 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ‘
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18.45 ; 21, GRĂDINA DOINA • 
0 Căsătorie pripită t : VICTORIA —
8.45 ; 10,45 ; 12,45 ; 14,45 ; 16,45 ; 18,45;

15 ;

; 21, 
16,30; 
- 20.

GRA-

B B B B B
Orașele Craiova șl 

Ploiești cunosc în zilele 
noastre efervescenta unor 
importante prefaceri pe tă- 
rîm artistic. Cele două 
municipii își definesc 
contribuția efectivă la di
versificarea peisajului ar
tistic românesc prin eviden
țierea propriei experiențe 
și a specificului local.

în ambele orașe am re
marcat atenția aparte a- 
fectată stimulării interesu
lui pentru muzică a viito
rului public. îndeosebi 
Filarmonicele si școlile 
de muzică au un cu- 
zînt greu de spus în aceas- 
:ă privință. La Craiova, 
Filarmonica (director Teo- 
lor Costin) organizează 
pentru elevi concerte-lec- 
:ie (pe cicluri), iar dumi- 
îica, pentru publicul adult, 
:oncerte educative. Perio- 
lic, elevi-soliști ai șco- 
ii de muzică, selecționați 
le o comisie specială 
i Filarmonicii, concertea- 
:ă acompaniati de Orches- 
ra simfonică, pentru co- 
egii lor de la școlile de 
cultură generală.

La rîndul lor, elevii șco
li de muzică din Ploiești 
director, profesorul Gheor- 
:he Mărgărit), a căror pre- 
ență la repetițiile Filar
monicii din oraș • este de 
semenea judicios orga- 
lizată, apar promovați 
ritr-o serie de recitaluri, 
pectacole și concerte sus- 
inute pe scenele munici- 
iului, în județ și în afara 
ui.
în afara concertelor-lec- 

le, educative și populare, 
rogramele curente ale Fi- 
irmonicii de Stat „Olte- 
ia“ din Craiova vădesc în- 
»ntia de a îmbina armo- 
los caracterul de largă 
ccesibilitate al manîfestă- 
ilor cu efortul de multi-

s s 0 0 s
laterală formație a gustu
lui. între propunerile de 
repertoriu pe anul în curs 
sînt reprezentate deopo
trivă diverse momente și 
personalități ale creației 
simfonice românești, ca și 
maeștrii muzicii univer
sale. Urmărind o cît 
mai largă audientă a con
certelor, conducerea Filar
monicii crăiovene a depus 
eforturi pentru ameliora
rea calității interpretative 
a orchestrei — prin ridi
carea nivelului profesional 
al membrilor existenti si 
atragerea de noi cadre cu 
pregătire superioară — iar 
pentru înviorarea intere
sului public a solicitat pre
zenta la pupitru și pe po
dium a unor marcante, 
personalități din tară si de 
peste hotare. Tot sub egida 
Filarmonicii activează Or
chestra de muzică popu
lară, una dintre formațiile 
cele mai fervente din tară.

Alături de susținerea 
concertelor simfonice cu
rente și speciale (concerte- 
lecție și populare), alături 
de asigurarea periodic-re- 
gulată a unor declasări în 
județele Dîmbovița, Bu
zău și în orașul Cîmpina, 
Filarmonica de Stat din 
Ploiești (director Nicolae 
Brînduș) și-a propus ca o- 
biectiv aparte al prezentei 
stagiuni deschiderea unui 
ciclu de concerte cu profil 
cameral, susținut de un 
grup din membrii de bază 
ai orchestrei simfonice. 
Fapt pozitiv, Orchestra Fi
larmonicii s-a îmbogățit cu 
tinere elemente, în majo
ritate absolvenți ai con
servatoarelor din țară. 
Ne-am putut convinge de 
evoluția disponibilităților 
orchestrei în condițiile u- 
nei componente colective 
mai ridicate din punct de 
vedere profesional, audiind

/ O Profesioniștii : LUMINA 
\ în continuare ; 18,15 ; 20,45.
• O Program pentru copii — < 
i

V
I

I

desene ani
mate : DOINA — 9 ; 16.
• Ceasul căpitanului Enrico : DOINA 
— 11,30 ; 13 ; 14,30.
0 Feldmareșala : DOINA — 16 ; 18,15; 
20,30, MUNCA — 14 ; 16.
0 Prietenele : MUNCA — 20.
0 Apele primăverii : UNION — 15,30; 
18 ; 20,30. MOȘILOR — 15,30.
0 Bună ziua, contesă : MOȘILOR — 
18 ; 20,30.
0 Pe cer sînt numai fete ; înger bă- 
trîn ; Fulg de zăpadă ; Gustav face 
ordine ; Gustav și elefantul : 
TIMPURI NOI — 9—21 în contlntiare.
0 Comcdianțil : FEROVIAR 
14,30 în continuare ; 17,30 ; 20.30.

EXCELSIOR — 9 ; 12 ; 16 ; 19,
DINA EXPOZIȚIA — 20.
e Noaptea e făcută pentru... a
GRI VIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18,15 ; 20,30, AURORA — 9 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 
19,45.
e Vera Cruz : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
e Pipele : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la 
grădină — 20 ; POPULAR — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• La Est de Eden : DACIA — 8— 
IC,30 în continuare ; 18,45 ; 21.
0 Adio, Gringo : BUCEGI — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 
20, VOLGA — 8,30—16,30 în conti
nuare ; 18,30 ; 20,45.
0 Pentru încă puțini dolari : UNIREA
— 15,30, la grădină — 20. PACEA —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• Numai o singură viață x UNIREA
— 18.
• Crimă în stil personal x LIRA —
15.30.
• Recompensa : LIRA — 18, la gră
dină — 20.
«ș Riscurile meseriei : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
e Rlo Bravo : FERENTARI — 16; 19.
• Tată de familie : GIULEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Rolls Royce-ul galben : COTRO- 
CENI — 15.30 ; 18.
• Tandrețe : COTROCENI — 20,30.
• Pe plajele lumii : CRÎNGAȘI —
15.30 ; 18 ; 20,15.
• A trăi pentru a trăi : MELODIA —
9.30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
• Paradisul tndrăgostiților : FLO- 
REASCA — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15;
20.30, TOMIS — 9—15,45 in continuare;
18.30, la grădină — 20.
0 Pașa : VIITORUL — 15,30 ; 18.
© Vîrsteie omului : VIITORUL —
20.30.

TURNEUL TEATRULUI NATIONAL 
DE PĂPUȘI DIN CUBA

în cadrul schimburilor culturale 
româno-cubaneze urmează să so
sească în tara noastră, la invitația 
Comitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, ansamblul Teatrului Natio
nal de păpuși din Cuba.

Artiștii cubanezi vor prezenta spec
tacolele lor în București, în zilele 
de 17. 19 și 20 mai în sala teatrului 
ȚĂNDĂRICĂ din Calea Victoriei 50.

în repertoriul de turneu sînt în
scrise spectacole pentru copii — 
„Cutia cu jucării", balet pentru co
pii de Andre Helle, muzica de 
Claude Debussy, și piesa „Ibeyi Ana" 
adaptare a unei povești africane Yo
ruba — și spectacolele pentru adulți 
cu piesele „Don Juan Tenorio" de 
clasicul spaniol Josâ Zorilla și mis

terul afro-cubanez „Sliango de Ima" 
de Pepe Carril.

Spectacolele sînt puse în scenă de 
directorii artistici ai teatrului. Jose 
Camejo și Carucha Camejo.

Reprezentațiile pentru copii au loc 
sîmbătă 17 și marți 20 mai, orele 
17, iar cele pentru adulți luni 19 și 
marți 20 mai, la orele 20, în sala tea
trului ȚĂNDĂRICĂ din Calea Vic
toriei 50.

Spectacolele vor fi jucate în spa
niolă și vor fi precedate de o pre
zentare în limba română.

Oaspeții cubanezi vor vizita în 
continuarea turneului lor orașele 
Brașov și Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
în care vor prezenta spectacole în 
22 și, respectiv, 24 mai.Vernisajul expoziției de artă plastică contemporană din Grecia

Sub auspiciile Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, la Ate
neul Român a avut loc. luni la a- 
miază, vernisajul expoziției de artă 
plastică contemporană din Grecia. 
Cele aproape 80 de lucrări de pic
tură. sculptură si grafică expuse, 
semnate de 25 de artiști din gene
rații diferite, constituie un ansam
blu edificator asupra principalelor 
tendințe ale creației Dlastice ac
tuale din Grecia.

La vernisaj au fost prezenti Al. 
Bălăci, vicepreședinte al Comitetu
lui de stat pentru cultură și artă, 
Octav Livezeanu. vicepreședinte al 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, funcționari 
superiori din M.A.E.. artiști plas
tici si alti oameni de cultură și 
artă.

Au luat parte, de asemenea. Jean 
Combiotis. ambasadorul Greciei la 
București, șefi de misiuni diploma
tice acreditați în tara noastră și 
alti membri ai corpului diplomatic.

Cu acest prilej pictorul si criti
cul de artă Camilian Demetrescu. 
secretarul secției de pictură a U- 
niunii Artiștilor Plastici, ambasado
rul Greciei. Jean Cambiotis și Kleon 
Katsambis. comisarul expoziției, 
consilier în Ministerul Afacerilor 
Externe al Greciei, au vorbit des
pre contribuția acestei manifestări 
Ia dezvoltarea relațiilor culturale 
dintre România si Grecia, despre 
peisajul actual al artei grecești, ilus
trat si prin prezenta expoziție.

(Agerores)

directorul cu problemele educative 
din scoală acceptă biletele oferite 
si le repartizează claselor de elevi. 
Se ajunge astfel cel puțin la a- 
ceeasi situație care s-a urmărit a 
fi evitată.

Fenomenul este cu atît mai pa
radoxal cu cît există o mulțime de 
modalități de apropiere. „îmnriete- 
nire" si „familiarizare" a elevilor 
cu teatrul. Dar, așa cum s-a mai 
arătat nu o dată în paginile presei, 
inițiativa organizatorică a valo
rificării acestor modalități revine 
în primul rînd tocmai cadrelor de 
conducere ale organizațiilor de ti
neret. Sprijinite de activiștii sec
toarelor. cadrele U.T.C. ale scolii 
trebuie să informeze susținut și a- 
noi să sondeze prompt înclinațiile 
și preferințele tinerilor. Tot ele ar 
trebui — după părerea mea — să 
aibă inițiativa de a solicita și de a ri
dica de la casele de bilete ale teatre
lor bilete cu preț redus și chiar de 
a angaja — în condiții similare — 
spectacole întregi. Nu este vorba de 
reînvierea unei forme rigide, ci de o 
modalitate de îndrumare a tineri
lor și de creare a unui cadru mai 
atractiv contactului cu arta. In acest 
sens, peste 65 la sută dintre elevii 
cu care am 
s-au declarat deloc refractari 
vizionări în 
U.T.C. de 
lor sau orașelor 
împreună cu conducerile teatre
lor la facilitarea și permanenti
zarea accesului elevilor în tea
tre pe bază de abonamente. Desi
gur, nu e vorba de o simplă operație 
mecanică, ci de alegerea unor spec
tacole cu un conținut educativ și de 
un nivel artistic deosebit. Sis
temul. aplicat cu succes de către 
Teatrul Tineretului din Piatra 
Neamț, care are peste 1 800 de a- 
bonati, merită să fie extins.

Organizația de tineret a școlii are 
nevoie de un sprijin mult mai sub
stanțial din partea cadrelor didac
tice, a diriginfilor. Rolul cel mai im
portant revine însă, desigur, profe
sorilor de literatură. Prin specificul 
formației și preocupărilor lor, ei pot 
sprijini cu maximă competentă or
ganizația U.T.C., în selecția reperto
riului celui mai indicat pentru tineri. 
De asemenea — făcînd referiri largi 
la fenomenul teatral sau la piesele 
jucate pe o scenă sau alta — prin 
felul în care-și concep lecțiile ei pot 
contribui intens cu mare eficacitate 
la cultivarea pasiunii, la mărirea re
ceptivității fată de teatru a tinerilor. 
Tot profesorii de literatură pot lua 
în acest sens și numeroase, intere
sante inițiative organizatorice. O dată 
reluat sistemul vizionărilor în co
lectiv — sprijiniți într-un mod mai 
susținut de către inspectoratele șco
lare — ei pot concepe și dirija discuții 
dintre cele mai interesante care să 
preceadă sau să urmeze reprezenta
țiile. Asemenea dezbateri ar avea da
rul ca, pornindu-se de la un specta
col anumit, să se adîncească unele 
aspecte legate de specificul textului 
dramatic sau reprezentației teatra
le. să se discute mesaiul piesei, 
semnificațiile ei sociale și artistice, 
să se evidențieze, deci acele idei care 
contribuie nemijlocit la formarea și 
desăvîrșirea personalității tinerilor. 
Ele ar avea darul de a spori influ
enta teatrului ca factor al educației 
patriotice și cetățenești, de a conso
lida atașamentul tinerilor față de a- 
ceste forme ale artei..

Sarcini si mai mari revin orga
nizațiilor de tineret din institutele 
de învătămînt superior. Investigația 
pe care am făcut-o cu ocazia acestei 
anchete ne-a pus în fața cîtorva ci
fre : din cei 230 000 de spectatori ai 
Teatrului ..Bulandra" numai în a- 
nul trecut cei care au procurat bilete 
prin asociațiile studențești sînt în 
număr de numai 6—7 000. De aseme
nea, oamenii de cultură din Iași și 
Craiova ne sesizează că proporția 
studenților care populează sălile tea
trelor este nefiresc de mică. Aceste 
cîteva exemple sugerează de la sine 
neconvingătoarea, ineficienta propa
gandă teatrală în mediul studențesc. 
Ele vorbesc despre strădaniile nu 
prea bine coordonate pe care le de
pun asociațiile studențești din insti
tute și casele de cultură ale studen
ților și îndeamnă la o ameliorare 
grabnică a activității, la o sporire a 
eforturilor.

O invitație asemănătoare trebuie 
făcută activiștilor caselor de cultură 
ale sectoarelor, membrilor birourilor 
U.T.C. din întreprinderi.

stat de vorbă nu 
unor 

colectiv. Comitetele 
la nivelul sectoare- 

ar putea trece 
conducerile

de formarea și instruirea tineretului. 
Dar nu este mai puțin adevărat că 
prezenta unui număr sporit de ti
neri în sălile de spectacole este de
terminată și de inițierea unei întregi 
serii de acțiuni de către teatre în
seși. Și sub acest aspect există mij
loace de atragere mult mai nuanțate 
și eficiente 
în prezent, 
tunci cînd 
ba română 
ragiale, la 
fac și „trimiteri" la 
spectacologic, la reprezentația unui 
teatru stîrnind astfel interesul
elevilor ?" întrebarea pusă de dra
maturgul Horia Lovinescu, directo
rul teatrului „C. I. Nottara". a dus 
la inițiativa avanpremierelor, pen
tru profesorii de literatură, pre
cum și a unor prime spectacole 
oferite în exclusivitate elevilor. Ini
țiativa poate fi extinsă prin invitarea 
la unele din primele spectacole cu 
noile piese a difuzorilor voluntari de 
bilete — din școli, facultăți, între
prinderi — care vor putea astfel să 
recomande colegilor lor spectacole 
adecvate, cele care își dovedesc ne
mijlocit capacitatea de a înrîuri tî- 
năra generație, în. spiritul ideilor 
înaintate despre viață și societate.

Conform prevederilor legale în vi
goare, care cer ca fiecare teatru să 
organizeze săptămînal spectacole 
pentru tineret (circa o sală, o sală 
și jumătate cu 50 la sută reducere), 
numărul respectiv de bilete se distri
buie, în 
neret. 
atenție 
facă în 
cu preț 
lele de 
că ar fi bine să se stabilească Ia fie
care teatru o zi fixă din săptămînă, 
cînd să se programeze „Ziua specta
colului pentru tineret", zi în care ti
nerii să poată vedea la orele cele 
mai convenabile pentru ei toate 
realizările de prestigiu ale teatrului.

O mai mare mobilitate a teatrelor, 
deplasarea necontenită a unor echi
pe de actori în școli, întreprinderi 
și mai ales în celelalte orașe din 
județ în care nu există o instituție 
teatrală reprezintă alte „măsuri in
terne" apte să sporească receptivi
tatea publicului tînăr ‘ '
testările teatrale.

Foarte atractivă șl 
consecințe se relevă 
elevilor cu autorii și 
spectacole, chiar în cadrul unor re
petiții — cum s-a întîmplat la tea
trul „Ion Creangă" în timpul pregă
tirii „Poveștii neterminate" a lui 
Alecu Popovici, sau imediat după 
vizionare. O asemenea discuție pur
tată, de pildă, la Teatrul National 
din Craiova, a avut nu numai darul 
de a aduce lămuriri cu privire la 
preferințele tineretului, dar și cel de 
a apropia tinerii de actori, de spe
cificul și dificultățile muncii lor, de 
repertoriul teatrului.

Succesul efortului de a atrage ti
nerii către teatru, dar mai ales reali
zarea deplină a funcției educative 
depind însă, alături de toate aceste 
măsuri organizatorice, într-o și mai 
mare-: măsură de ;

decît cele folosite pînă 
„Oare cîți profesori, a- 
vorbesc la ora de iim- 
despre teatrul Iul Ca- 

franceză despre Racine, 
„trimiteri" Ia fenomenul

general, organizațiilor de ti- 
Ar trebui însă mai multă 
ca respectarea legii să se 
sensul distribuirii de bilete 
redus îndeosebi la spectaco- 
calitate și nu invers. Poate

față de mani-

fructuoasă în 
a fi întîlnirea 
creatorii unor

Calitatea repertoriului
Preferințele tinerilor diferă, desi

gur, în funcție de întrebările și fră- 
mîntările vîrstei. Copiilor li se pot 
inocula primii fiori ai frumosului, o 
dată cu noțiunile de bine, dreptate, 
generozitate, grație receptivității lor 
la fantezia basmului, la incantațiile 
feeriei.

Viitorul adolescent caută, pe sce
nă, un ecou și un catalizator al avîn- 
turilor sale eroice, al reflexivității și 
reveriei sale romantice. Acestor pri
me etape, acestor exigențe sînt che
mate să le răspundă mai ales tea
trele specializate pe vîrste : teatrele 
de păpuși — „Țăndărică" și frații 
săi din diverse colturi ale tării —, 
teatrele pentru copii și tineret, al 
căror repertoriu l-am dori mai bo
gat, mai variat. In orașele care nu 
dispun de atari teatre, instituțiilor 
teatrale unice le revine sarcina — 
recunoaștem, nu foarte simplă — 
de a face față prin felul în care își 
concep repertoriul și acestor 
gente.

In ce privește tineretul aflat 
vîrstă de peste 14—15 ani — așa __
sublinia și regizorul Ion Cojar, pe el 
îl interesează toate realizările drama-

exi-

la o
cum

0 B O B B B B B B
latului Culturii si Ansam
blul de estradă.

concertul dirijat de Renă 
Meunier (în program Bi
zet, Gershwin, Jacques 
Ibert, solist N. Brînduș), 
cu care prilej am putut 
constata anume calități de 
virtuozitate ale comparti
mentului corzilor, un acor
daj și o capacitate de

nică ce se poate regrupa 
în taraf, Dansurile popu
lare și cei 11 soliști vocali 
și instrumentiști de mu
zică populară), Ansamblul 
„Nicolae Bălcescu" vădește 
o activitate prodigioasă, 
axată îndeosebi De valo
rificarea folclorului olte-

ghei Prokofiev. Relevăm, 
ca o inițiativă saluta
ră, susținerea unor con
certe corale a capella, uni
tare ca sens, urmărind tră
săturile unui stil sau ale 
creației unui compozitor, 
ca de pildă : „Muzică 
preclasică renascentistă".

ceasta operetă s-au bucu
rat de un succes neobiș
nuit — dovadă că o atare 
acțiune merită să fie re
luată și augmentată.

De notorietate națională, 
cunoscut și peste hotare, 
Ansamblul folcloric „Pra
hova" din Ploiești — sus-

Note înalte si ■ joase
pe portativul vieții muzicale

nuanțare, superioare ani
lor trecuți. în privința re
pertoriului. ceea ce reține 
atenția este frecvența pri
melor audiții ale lucrărilor 
tinerilor compozitori ro
mâni.

Două importante gru
pări de forțe artistice, a 
căror declarată finalitate o 
constituie revelarea și per
manentizarea comorilor de 
frumuseți ale creației noas
tre populare sînt ansam
blurile folclorice, cu profil 
și activitate întrucîtva si
metrică, „Nicolae Bălces
cu" din Craiova șl „Pra
hova" din Ploiești.

Organizat pe secții (Co
rul, Orchestra aemisimfo-

nesc. Se cer evidențiate 
realizările corului (di
rijor Alexandru Racu), ale 
cărui preocupări depășesc 
cu mult orizontul activită
ților ansamblului din care 
face parte. Cunoscută în 
întreaga țară, grație nu
meroaselor imprimări la 
radio, formația vocală a- 
mintită suplinește lipsa u- 
nui cor al Filarmonicii. Ci
tăm. dintre colaborările 
cu Orchestra Filarmonicii 
„Oltenia", realizarea par
titurilor corale din Sim
fonia a IX-a de Beetho
ven și din Cantata pen
tru mezzo-soprană, cor 
mixt și orchestră „A- 
lexandru Nevski" de Ser-

„Clasicii muzicii corale ro
mânești" sau „Medalion 
Paul Constantinescu" etc. 
Cu deosebită satisfacție au 
fost întîmpinate cele 15 
concerte-lecție date în școli 
de corul „Nicolae Bălces
cu". Pentru completarea i- 
maginii ce o oferă activi
tatea acestei neobosite for
mații, să amintim emisiu
nile realizate la postul lo
cal de radio, acțiunea de 
sprijinire — materială și 
morală — a ansamblurilor 
amatoare din județ și mon
tarea, în conlucrare cu 
Teatrul Național și Filar
monica „Oltenia", a ope
retei „Voievodul țiganilor". 
Cele șase spectacole cu a-

tine. cu formația de dan
suri. taraful si soliștii săi 
vocali, trei-natru spectacole 
lunar. Ansamblul a pregă
tit în ultimul timp un spec
tacol de obiceiuri folclorice 
românești pe care urmează 
să-l prezinte în cadrul a- 
propiatului turneu în Ita
lia.

Activitatea numeroase
lor formații ploieștene de 
amatori este coordonată 
de Palatul Culturii (di
rector Ion Stan) ; mențio
năm între acestea Corul 
Palatului (dirijat de Gheor
ghe Ionescu) — apoi for
mația „Cameratta" a Școlii 
populare de artă si a Pa

S-ar părea că această 
multitudine a prezențelor 
șl manifestărilor infirmă 
existenta oricăror rezerve. 
Realitățile vieții muzicale 
a celor două municipii ri
dică însă și serioase sem
ne de întrebare. Dacă, 
precum arătam mai sus, e- 
ducatiei spectatorilor de 
mîine i se acordă aten
ție, nu același lucru se 
poate spune despre in
struirea muzicală a actua
lului public, care frecven
tează în număr tot mal 
mic sălile de concerte. 
Cauzele le aflăm fie în al
cătuirile de program ne
interesante, monotone sau 
prea puțin accesibile, în 
slaba calitate a unor evo
luții la rampă, fie în ine
ficienta popularizare a 
manifestărilor. Conducerea 
instituțiilor de artă și a 
forurilor locale de cultură 
trebuie să pornească neîn- 
tîrziat la sondarea opiniei 
publice — asupra even
tualelor opțiuni sau ne
mulțumiri — la atragerea 
masivă a publicului spre 
asimilarea muzicii culte. 
Subscriem, în această or
dine de idei, opiniei expri
mate cu alt prilej în presă 
de compozitorul Dumitru 
Bughici, cu privire la o- 
portunitatea diversificării 
manifestărilor : întrucît nu 
toate formațiile simfonice 
din țară au posibilitatea 
pregătirii optime a unui 
program nou în răstimpul 
scurt dintre două apariții 
la rampă, mal logică apare 
repetarea de trei-patru ori 
a aceluiași concert, în di
ferite localități, prin de
plasări ale respectivei or
chestre. fiecare re-prezen- 
tare aducînd un plus de 
calitate și aprofundare a 
pieselor și a stilurilor a-

bordate. Astfel, un număr 
mai mare de centre ar pu
tea beneficia de aceste pre
zențe, iar totodată scena 
sediului filarmonicii ar 
găzdui, Intre timp, alte 
tipuri de manifestări, ca 
recitaluri vocale și instru
mentale, muzică corală, de 
cameră, programe de arii 
din opere, • ce ar spori 
în mai substanțială măsură 
interesul diverselor cate
gorii de melomani.

Grave deficiente își au 
sursa în atitudinea de apa
tie. indiferentă și lipsă de 
solicitudine fată de iniția
tivele personale valoroase. 
La timpul ei, ideea mon
tării unei operete la Cra
iova, cu proprii disponibi
lități. a oărut utopică, dar 
pasiunea și eforturile re
unite ale unor muzicieni 
devotați, sprijiniți și de 
forurile de conducere au 
dovedit viabilitatea ei. De 
ce a fost abandonat un a- 
semenea promițător în
ceput de drum ? Cu a- 
celași dezinteres a fost în- 
tîmpinată și interesanta 
propunere a conducerii 
Casei creației populare din 
Craiova de a investiga pre
ferințele muzicale ale pu
blicului, audienta de care 
se bucură — sau nu — di
versele manifestări în rîn
dul ascultătorilor.

Se impune, în consecință, 
o serioasă analiză generală 
a situației muzicii, a im
plicațiilor el asupra con
științei și educației publi
cului larg, analiză ce tre
buie să conducă în timp 
util la un ansamblu de mă
suri menite să stimuleze 
dezvoltarea în continuare 
a vieții muzicale în cele 
două municipii.

Florian LUNG'J 
Maria SAVU

ne și contemporane, sau din cea mai 
stringentă actualitate — piesele bo
gate în conținut, purtătoare și trans- 
mitătoare ale unor semnificații clare 
și generoase, piese care să atace 
frontal — cu simplitate, dar cu pa
siune — principalele probleme pe 
care le ridică existenta și care să 
sprijine tineretul în discernerea ade
văratelor valori umane, în formarea 
unei viziuni optimiste asupra vieții. 
Nimic i 
„marele 
tuit din 
trale.

Numai 
apte să 
comunismului, capabile să-l spriji
ne în însușirea concepției de viață 
materialist-dialectice, în dobîndirea 
unei reprezentări clare asupra rostu
lui Iui în societate, piese care să-1 
ajute în înțelegerea perspectivelor si 
a sensului dezvoltării istorice, a im
perativelor majore ale epocii noastre 
socialiste — teatrele își vor înde
plini funcția educativă.

mai necesar tinerilor decît 
repertoriu", tezaurul alcă- 
capodoperele gîndirii tea-

promovînd piese de teatru 
educe tineretul în spiritul

Dar ce găsim pe afișele 
teatrelor ?

Nu de mult, cu ocazia „Zilei inter
naționale a teatrului" care a pus în 
dezbatere anul acesta tocmai tema 
„Teatrul și tineretul", revista de spe
cialitate a investigat realitățile lega
te de acest aspect. Majoritatea răs
punsurilor au excelat la capitolul 
„Perspective". „Intenții" — ca și cînd 
capitolul teatru-tineret ar fi unul de 
domeniul descoperirilor celor mai re
cente 1

Referindu-ne însă la situația ac
tuală, ni se pare îngrijorătoare pe
nuria de piese din „marele reperto
riu" — baza educației cetățenești și 
patriotice a tinerei generații — ca și 
absența de pe afișele teatrelor 
unor piese românești de 
scrise în ultimele decenii.

Tinerii au nevoie într-o 
mult mai mare decît li se 
acest moment de către 
noastre de montări 
cilor literaturii române, 
școală a patriotismului, precum și de 
piese tinerești, care să vorbească di
rect despre problemele specifice ale 
tinerilor din zilele noastre, piese 
căror eficiență educativă este foarț/p 
mare >

Publicul tînăr mal are nevoie de 
numeroase alte formule de specta
cole, utilizate cu deosebit succes cu 
ani în urmă. Să reamintim, de pil
dă, conferințele experimentale sau 
matineele literare.

După o îndelungată (inacceptabi
lă I) perioadă de absență a unor ma
nifestări de acest fel, (cele cîteva 
excepții nu pot vorbi nici măcar de 
un caracter sporadic al programări
lor !), aflăm că Teatrul Național „I.L. 
Caragiale" va relua în stagiunea ur
mătoare conferințele sale experimen
tale. Patru cicluri paralele vor fi 
consacrate direcțiilor mari din tea
trul și poezia română șl universală. 
Un proiect similar există la Teatrul 
„Bulandra". Și Teatrul Național din 
Craiova, care înregistrase un început 
promițător pe linia conferințelor ex
perimentale și a recitalurilor poetice, 
intenționează să-și reia ciclul, ne ink\ 
formează directorul teatrulu 
N. Radu.

După o perioadă de relativă sără
cie în ce privește repertoriul de ca
litate pentru tineret. Teatrul „C. I. 
Nottara" și-a inclus în program un 
amplu ciclu de „prezentări" ale unor 
opere literare de valoare, opere cu
prinse si în programa analitică a 
școlii. Zilele acestea, elevii pot ur
mări un bun spectacol realizat după 
romanul lui G. Ibrăileanu „Adela" ; 
va urma dramatizarea „Marei" lui 
I. Slavici și sînt în studiu adaptări 
după „La Medeleni" a lui I. Teodo- 
reanu și „întunecare" a lui Cezar 
Petrescu. Succesul acestei lăudabile 
inițiative va depinde deopotrivă de 
calitatea dramatizărilor respective — 
de păstrarea și reliefarea sensuri
lor lucrărilor originale — precum și 
de calitatea spectacolelor.

Nu ne îndoim că sugestiile cu pri
vire la atragerea tinerilor spre tea
tru și cele cu privire la conceperea 
unui repertoriu de maximă eficiență 
educativă vor găsi ecou atît printre 
slujitorii scenei, cît și la organiza
țiile de tineret, comitetele pentru 
cultură și artă și desigur la Centrul 
de cercetări pentru problemele tine
retului.

a 
valoare

măsură 
oferă în 

teatrele 
ale clasi-
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17.30 — Telex TV.
17,35 — Lumea copiilor.

„O fetiță caută un ctntec" 
(i) — poveste cu păpuși de 
Alecu Popovici.

17,50 — Limba engleză. Lecția 57.
18,15 — Albatros — revistă literară 

pentru tineretul școlar : 
„Cantata patriei".

18,40 — Două Interprete ale cînte- 
culul năsăudean : Maria șl 
Marioara Precup. Prezintă : 
Tudor Jarda.

19,00 — Telejurnalul de seară.
• Buletinul meteorologic.

19.30 — Din lumea științei.
Centre științifice. 
Mureș.

20,00 — Seară de teatru : „O scri
soare pierdută" de I. L. 
Caraglale. Transmisiune de 
la Teatrul Național — 
București. în distribuție : 
Alexandru Glugaru, Ion 
Finteșteanu, Radu Bellgan, 
Grigore Vaslliu-Birllc, Mar
cel Anghelescu, Costache 
Antonlu, Dem Rădulescu, 
Constantin Bărhulescu, 
Carmen Stănescu, Emil 
Llptac, Ion Henter, Mircea 
Cojan. Regia artistică : 
Sică Alexandrescu. In pau
ze : Emisiunea „Antract" 
de Sofia Stolcescu. Un dia
log între public șl lnter- 
prețl.

23,00 — Teleglob. Emisiune de că
lătorii geografice.
Norvegia — film realizat de 
Mlhai Lazăr șl Lucian Pe- 
nescu.

23,20 — Telejurnalul de noapte.
23,30 — închiderea emisiunii.
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CO PRIVIRE LA VIZITA DELEGAȚIEI
PARTIDULUI COMUNIST ROMAN 

ÎN NORVEGIA
La invitația Comitetului Central 

al Partidului Comunist din Norvegia, 
o delegație a Partidului Comunist 
Român, condusă de tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, a făcut o vizită în Norvegia 
în perioada 5—10 mai a.c. Din dele
gație au făcut parte tovarășii Ște
fan Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
redactor-șef al revistei „Lupta de 
clasă", Gheorghe Năstase, prim-se- 
cretar al Comitetului județean de 
partid Argeș, Nicu Bujor, șef de sec
tor la C.C. al P.C.R.

în timpul șederii în Norvegia, de
legația a vizitat orașele Oslo, Sta
vanger și Sarpsborg, întreprinderi 
industriale și instituții social-cultu- 
rale, s-a întîlnit cu reprezentanți ai 
unor organizații muncitorești.

Delegația a avut întîlniri și discu
ții cu tovarășii Reidar T. Larsen, 
președintele P.C. din Norvegia, Ivar 
Lie și Just Lippe, secretari ai C.C. al 
P.C. din Norvegia, Arne Jorgensen, 
Esther Bergerud, Rolf Nettum, Kolb- 
jorn Harbu, Olaf Minothi, Martin 
Gunnar Knudsen, membri ai Secre
tariatului C.C. al P.C. din Norvegia, 
George Ovesen, vicepreședinte al 
Organizației Tineretului Comunist.

în cursul convorbirilor, al informă
rii reciproce asupra preocupărilor 
lor actuale, reprezentanții P.C.N. au 
relevat importanța activității desfă
șurate pentru unirea forțelor de 
stînga din Norvegia și importanța 
sarcinilor legate de viitoarele 
alegeri parlamentare, iar delegația 
P.C.R. a informat despre activitatea 
desfășurată pentru construcția eco
nomiei și culturii socialiste, lărgirea 
continuă a democrației socialiste, 
dezvoltarea multilaterală a Româ
niei socialiste. Reprezentanții celor 
două partide au făcut un schimb de 
păreri asupra unor probleme de in
teres comun ale situației internațio
nale actuale și ale mișcării comu
niste și muncitorești contemporane.

în abordarea problemelor inter
naționale, cele două părți au pornit 
de la aprecierea că dominantă în Eu
ropa și în lume este astăzi creșterea 
forțelor capabile să apere pacea și 
securitatea popoarelor, șă zădărni
cească planurile agresive ale cercu- 
rilo imperialiste.

Ambele părți au subliniat Impor
tanța Apelului către toate statele 
europene privind organizarea unei 
conferințe consacrate asigurării 
păcii și securității pe continentul 
european. Ele și-au manifestat ho- 
tărîrea de a acționa pentru unirea 
tuturor forțelor care se pronunță 
pentru pace, pentru crearea unui 
climat de destindere, pentru trium
ful politicii de colaborare multilate
rală, de încredere și prietenie între 
toate statele.

Manifestîndu-și solidaritatea lor 
deplină cu lupta dreaptă a eroicu
lui popor vietnamez, P.C.R. și P.C.N. 
consideră că tratativele de Ia Paris 
trebuie să ducă la încetarea războ
iului și retragerea trupelor ameri
cane din Vietnam, pe baza respec
tării dreptului poporului vietnamez 
de a-și rezolva singur problemele 
sale, fără nici un amestec din afară.

P.C.R. șl P.C.N. consideră că uni
tatea mișcării comuniste și muncito
rești internaționale este o cerință 
imperioasă pentru cauza păcii și so
cialismului. în prezent este deosebit 
de important ca toate eforturile să 
fie îndreptate spre restabilirea și în
tărirea unității partidelor comuniste 
și muncitorești, pe baza principiilor 
marxism-leninismului și internațio
nalismului socialist, a egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne ale altor partide comunis
te, respectării dreptului fiecărui par
tid de a-și. elabora de sine stătător 
linia politică în toate problemele ac
tivității sale interne și internaționa
le, aplicînd creator adevărurile gene
rale ale marxism-leninismului la 
realitățile țării respective. Reprezen
tanții celor două partide au apreciat 
cu satisfacție că relațiile frățești în
tre P.C.R. și P.C.N. se dezvoltă con
tinuu în spiritul acestor principii. 
Totodată, delegațiile au salutat ex
tinderea relațiilor economice, cultu
rale, diplomatice și politice dintre 
România și Norvegia.

Vizita delegației P.C.R. în Norve
gia, întîlnirile avute cu acest prilej 
au contribuit la o mai bună cunoaș
tere reciprocă, la dezvoltarea relații
lor de colaborare tovărășească din
tre cele două partide frățești, la în
tărirea prieteniei dintre poporul ro
mân și poporul norvegian.

întoarcerea delegației
I

P. C. R. din Norvegia
Luni seara s-a înapoiat în Capitală 

delegația Partidului Comunist Ro
mân, condusă de tovarășul Mihai 
Gere, membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. al 
P.C.R., care la invitația Comitetului 
Central al Partidului Comunist din 
Norvegia a făcut o Vizită în această 
țară. Din delegație au mai făcut parte 
tovarășii Ștefan Voicu, membru ăl 
C.C. al P.C.R., redactor-șef al revistei 
„Lupta de clasă", Gheorghe Năstase, 
pri-'-i-secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., Nicu Bujor, șef 
de sector la C.C. al P.C.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de tova
rășii Manea Mănescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghizela Vass și Nicolae

Guină, șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
de activiști de partid.

★
în drum spre patrie, delegația 

Partidului Comunist Român a făcui 
un scurt popas la Copenhaga

Cu acest prilej, luni, 12 mai a.c. 
delegația a avut o întîlriire cu tova
rășii Knud Jespersen, președintele 
Partidului Comunist" din'■ Danemarca!. 
Ib Norlund, Paul Emanuel și Pre- 
ben Henriksen, membri ai Biroului 
Politic, secretari ai C.C. al P.C.D. 
Willy Karlsson, membru al Biroului 
Politic, redactor-șef al ziarului „Land 
og Folk", și Alfred Jensen, secretai’ al 
C.C. al P.C.D.

întîlnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Cronica zilei
Luni la amiază a Plecat spre U- 

niunea Sovietică o delegație de acti
viști ai Consiliului General A.R.L.U.S.. 
condusă de Ion Moraru, vicepreșe
dinte al Comitetului de Stat pen
tru Cultură si Artă. care, la invi
tația Asociației de prietenie sovie- 
to-română, va face o vizită în R.S.S. 
Gruzină.

★
Luni dimineața a plecat sore Bu

dapesta ministrul transporturilor 
auto, navale și aeriene, Ion Baicu, 
care, la invitația ministrului trans
porturilor și telecomunicațiilor din 
R. P. Ungară, dr. Gyorgy Csanady, va 
face o vizită în această țară. Cu acest 
prilej va fi semnat un , acord în
tre Republica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară privind 
transporturile aeriene civile.

★
Președintele Comitetului de Stat 

pentru Cultură și Artă, Pompiliu Ma- 
covei, care, la invitația ministrului 
culturii al R. D. Germane, Klaus 
Gysi, a făcut o vizită în această țară, 
s-a înapoiat luni seara în Capitală.

★
Luni dimineața a părăsit Capi

tala dr. Leo Kaprio. directorul Bi
roului regional pentru Europa al 
Organizației Mondiale a Sănătății, 
care, la invitația acad. Aurel Moga, 
ministrul sănătății, a făcut o vizită 
în tara noastră.

în cursul zilei de luni. dr. Mar- 
colino Candau. directorul genera! al 
Organizației Mondiale a Sănătății 
(O.M.S.). a avut întrevederi la Mi
nisterul Sănătății cu ministrul Au
rel Moga. si la Ministerul învăță- 
mîntului cu ministrul Stefan Bă
lan,

în aceeași zi, la sediul Asociației 
de drept international si relații in
ternaționale (A.D.I.R.I.). dr. Marco- 
lino Candau a făcut o expunere pri
vind probleme ale sănătății în lume, 
în cadrul unei „mese rotunde".

★
Președintele Camerei de comerț, 

Victor Ionescu. a plecat luni la 
Moscova, unde va lua parte, la in
vitația președintelui Camerei de co
merț unionale, Mihai Nesterov, la 
deschiderea expoziției ..Automatiza
rea 1969“. ce va avea loc la 14 
mai.

★
La Invitația Comitetului executiv 

al Consiliului popular al municipiului 
București, luni seara a sosit în Ca
pitală o delegație a Comitetului na
țional al orașului Praga, condusă de 
Ludvik Cerny, primarul orașului.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost întîmpinată de Du
mitru Popa, președintele Comitetului 
executiv al Consiliului popular al mu
nicipiului București, primarul general 
al Capitalei, Dumitru Necșoiu și Ion 
Borca, vicepreședinți, de alți membri 
ai comitetului executiv.

Au fost de fată Karel Kurka, am
basadorul R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Luni dimineața, ministrul federal 
al cercetării științifice al R. F. a 
Germaniei, dr. Gerhard Stoltenberg, 
însoțit de prof. W. Leussink, preșe
dintele Consiliului Științific, dr. K. 
Scheidemann. director ministerial, de 
consilierii si exoertii cu care se 
află într-o vizită oficială în tara 
noastră, a avut convorbiri la Con
siliul National al Cercetării Știin
țifice cu Nicolae Murgulet. preșe
dintele consiliului, cu membri ai 
conducerii C.N.C.S. si consilieri.

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de păreri privind organiza
rea si coordonarea activității de 
cercetare științifică, preocupările ac
tuale în diferite domenii ale știin
ței în cele două țări, precum si a- 
supra cooperării si colaborării știin
țifice între România si R. F. a 
Germaniei.

Tot în cursul dimineții, oaspeții 
germani au avut întrevederi cu 
acad. Ștefan Bălan, ministrul învă- 
țămîntului, și acad. Athanase Joja, 
vicepreședinte al Academiei, și alți 
membri ai prezidiului Academiei.

Președintele Consiliului National 
al Cercetării Științifice. Nicolae 
Murgulet. a oferit în cinstea mi
nistrului federal dr. Gerhard Stol
tenberg si a celorlalți oaspeți un 
deiun în saloanele restaurantului 
„Athenâe Palace*', la care au luat 
parte reprezentanți ai unor ministe
re. oameni de stiintă.

în timpul dejunului, președintele 
Consiliului Național al Cercetării 
Științifice și ministrul federal al cer
cetării științifice al R.F. a Germaniei 
au rostit toasturi. La convorbiri, în
trevederi și dejun a participat dr. E. 
Strătling, ambasadorul R. F. a Ger
maniei la București.

Cu același prilej, ambasadorul R. F. 
a Germaniei a oferit o recepție.

★
Ansamblul Teatrului de pantomimă 

din Wroclaw (Polonia), care a cucerit, 
aplauze în numeroase țări ale lumii, 
și-a început turneul în România, ofe
rind, luni seara, primul spectacol Ia 
Iași în sala Teatrului național „Va- 
sile Alecsandri".

★
Luni seara a avut loc la cinema

tograful „Republica" din Cluj o pre
mieră de gală a filmului artistic 
„Crăciun cu Elisabeta", în cadrul 
„Zilelor filmului cehoslovac". Cu 
acest prilej, prof. univ. Romeo Ghir- 
coiașiu. președintele comitetului ju
dețean pentru cultură si artă, a pre
zentat publicului principalii tealîza- 
tori — regizorul Karel Kachyna și 
operatorul Josef Pavek.

■ir
La Casa scriitorilor din Capitală a 

avut loc luni o seară comemorativă 
consacrată lui Camil Petrescu, de la 
a cărui naștere s-au împlinit 75 de 
ani. Figura marelui scriitor român a 
fost evocată de acad. Șerban Ciocu- 
lescu, Petre Comarnescu și Ion Bi
beri.

(Agerpres)

T e I e g ramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Primiți, vă rog, Excelență, în numele meu și al Republicii Federale 
Nigeria, cele mai calde salutări și felicitări pentru realegerea dumnea
voastră ca președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Vă doresc ani mulți de sănătate personală șl continuă activitate 
fructuoasă în slujba națiunii dumneavoastră.

General-maior YAKUBU GOWON 
Șeful guvernului militar federal 

ți comandant suprem al forțelor armate

Delegația guvernamentală 
română s-a întors din Suedia

Luni după-amiază. s-a reîntors în 
Capitală tovarășul Emil Drăgănescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, împreună cu soția, din vizita 
făcută în Suedia la invitația guver
nului acestei țări. El a fost însoțit 
de Octavian Groza, ministrul ener
giei electrice, și de experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Alexandru Boabă, Dumitru 
Mosora, Matei Ghigiu, Nicolae Toa- 
der. miniștri, Mihai Marin, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, și 
alte persoane oficiale.

A fost de față baronul Cari Rappe, 
ambasadorul Suediei la București.

★
Pe aeroport, tovarășul Emil Dră

gănescu a făcut următoarea decla
rație redactorilor Agerpres și Ra- 
dioteleviziunii:

La invitația guvernului suedez am 
avut plăcerea să întreprindem o vi
zită oficială în Suedia.

In timpul acestei vizite am avut 
onoarea să fiu primit de primul mi
nistru Tage Erlander. în același timp 
am purtat discuții interesante si utile 
cu ministrul pentru problemele eco
nomice, Krister Wickman, și cu mi
nistrul de externe, Torsten Nilsson, 
cu care am avut un larg schimb de

păreri asupra posibilităților de lăr
gire și diversificare, în continuare, 
a cooperării româno-suedeze, în do
meniile economic, industrial si teh- 
nico-științific. în timpul șederii în 
Suedia am vizitat o serie de obiec
tive industriale, aparținînd unor fir
me care întrețin relații cu întreprin
deri românești similare, din ramurile 
energiei electrice, construcțiilor de 
mașini, chimiei, materialelor de con
strucții.

Am constatat, cu această ocazie, 
că există dorință reciprocă pentru a 
valorifica relațiile tot mai bune ce 
s-au dezvoltat în ultimii ani între 
țările noastre, relații care se bazează 
pe respectarea principiilor suverani
tății, independentei, neamestecului în 
treburile interne, egalității în drep
turi, avantajului reciproc. Vreau să 
subliniez că în tot timpul vizitei 
ne-am bucurat de atenție, atît din 
partea guvernului suedez, cît și din 
partea conducătorilor de firme și a 
altor reprezentanți ai vieții politice, 
economice și culturale cu care ne-am 
întîlnit.

Mă întorc din Suedia cu impresii 
deosebit de plăcute si apreciez că 
vizita' noastră în această tară va con
tribui la dezvoltarea în continuare, 
în toate domeniile, a relațiilor româ
no-suedeze. (Agerpres)

Sosirea in Capitală I 
a tovarășului 

Mustafa Șabici
Luni a sosit în Capitală Mustafa 

Șabici. membru al Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, pen
tru a participa la lucrările celei 
de-a V-a sesiuni a Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare e- 
conomică.

La sosire, pe aeroportul Băneasa. 
oaspetele a fost salutat de Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. Grigore 
Bârgăoanu, vicepreședinte al Comi
siei guvernamentale de colaborare 
și cooperare economică și tehnică, 
funcționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe si alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți Iakșa Petrlci, am
basadorul Iugoslaviei la București, 
si membri ai ambasadei.

★
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri Gheorghe Rădulescu a avut, 
luni după-amiază, o convorbire cu 
Mustafa Șabici, membru al Vecei 
Executive Federale a R.S.F. Iugosla
via.

La convorbire, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, au luat parte 
membri ai celor două delegații gu
vernamentale, participanți, la cea 
de-a V-a sesiune a Comisiei mixte 
româno-iugoslave de colaborare 
economică, care-și va începe marți 
lucrările.

A fost de față Iakșa Petrlci, am
basadorul Iugoslaviei la București.

Cu acest prilej au fost discutate 
probleme privind dezvoltarea colabo
rării și cooperării economice și teh
nice dintre România și Iugoslavia.

(Agerpres)

„BRIUL VERDE
AL SILEZIEI

CORESPONDENTA din varșovia 
DE LA I. DUMITRAȘCU

0 delegație a Marii Adunări Naționale 
a plecat in Olanda

O delegație a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
condusă de acad. Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al M.A.N., a plecat 
luni dimineață spre Olanda, unde va 
face o vizită la invitația parlamen
tului acestei țări.

Din delegație fac parte Constantin 
Dăscălescu, președintele Consiliului 
popular județean Galați, secretar al 
M.A.N.. Constantin Dinculescu, mem
bru corespondent al Academiei, pre
ședintele Comisiei pentru învățămînt, 
știință și cultură a M.A.N.. prof. dr. 
docent Stefan Pascu, membru cores
pondent al Academiei, rectorul Uni
versității din Cluj. Mihai Ubornyi, 
vicepreședinte al Uniunii Naționale a

Cooperativelor Agricole de Producție, 
secretar al Comisiei pentru agricultu
ră și silvicultură a M.A.N., Ion Măr- 
cuș, președintele Consiliului județean 
Brașov al sindicatelor și Mircea Re- 
breanu. secretarul Comisiei juridice 
a M.A.N.

La plecare, pe aeroportul Băneasa. 
membrii delegației au fost conduși 
de Ștefan Voitec, președintele Ma
rii Adunări Naționale, Mia... Groza, , 
vicepreședinte, președinți ai unor co
misii permanente, deputați ai Marii 
Adunări Naționale.

Au fost de față Dirk Van Eysinga. 
ambasadorul Olandei Ia București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Deschiderea lucrărilor sesiunii Organizației 
de colaborare a țărilor socialiste in probleme 

de poștă și telecomunicații

Premiile concursului de proiecte pentru „Monumentul feroviarilor"
După cum s-a anunțat, Ministerul 

Căilor Ferate, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă. Consiliul 
popular al municipiului București și 
Uniunea Artiștilor Plastici au orga
nizat un concurs de proiecte pentru 
ridicarea în București a „Monumen
tului feroviarilor", deschis tuturor 
artiștilor plastici si arhitecților din 
țară.

Un juriu, alcătuit din artiști plas
tici, arhitecți, critici de artă, repre
zentanți ai C.S.C.A., Municipiului 
București și Ministerului Căilor Fe
rate, a selecționat lucrările prezenta
te la acest concurs și a acordat ur- , 
mătoarele premii și mențiuni:

Premiul I — lucrării realizate de 
sculptorul Petre Balogh și arh. Irina 
Rosetti ; Premiul II — lucrării reali
zate de sculptorul Petre Balogh si 
arh. Hie Dumitrescu ; Premiul III — 
lucrării realizate de colectivul for
mat din. sculptorii Constantin Foarpe- 
te, Vladimir Predescu, Vașile. Bara- 
baș.și arh. Gh. Leahu ; 5 mențiuni — 
lucrărilor realizate de : sculptorița 
Gabriela Manole Adoc ; sculptorița 
Silvia Radu și arh. Nicolae Vasiles- 
cu ; sculptorul Dorio Lazăr ; de co
lectivul alcătuit din sculptorii Vla
dimir Predescu, Vasile Barabaș și 
arh. Gh. Leahii, precum și lucrării 
realizate de arh. Gh. Toader.

Machetele și piesele prezentate la 
concurs sînt depuse în str. Marconi 
nr. 3 de unde pot fi ridicate în ter
men de cinci zile.

(Agerpres)

Silezia. cu uriașele 
ei rezerve 
reprezintă doar 3 la 
sută din 
Poloniei, 
zează peste o 
din producția 
trială a tării, 
se extrage circa 57 la 
sută din totalul pro
ducției de cărbune și 
tot aici sînt situate 
unele dintre cele mai 
importante întreprin
deri producătoare de 
otel, fontă, energie e- 
lectrică. produse chi
mice și numeroase 
alte unităti econo
mice.

Dintre 
raioane 
Sileziei, 
frunte îl deține G.O.P. 
care în 
curent al polonezilor 
înseamnă „Bazinul in
dustrial al Sileziei 
Superioare". Deose
bita concentrare a 
întreprinderilor în a- 
ceastă zonă a dus an 
de an la creșterea 
densității populației. 
In cîteva dintre cele 
33 de orașe și 
zări cu caracter 
ban ale 
cum ar fi 
Katowice, 
Sosnowiecz 
desimea 
depășește 
oameni pe

Călătorind 
ceastă zonă ai impre
sia unei entităti 
bane : nu 
dai seama 
termină o 
și unde începe alta. 
Blocurile de locuințe 
se perindă aproape 
neîntrerupt de-a lun
gul șoselelor, purtînd 
invariabil aceeași ca
racteristică : fațadele 
par toate tapisate în 
culoare cenușie. A-

de cărbune.

suprafața 
dar reali- 

cincime 
Indus- 

De aici

cele patru 
industriale ale 

locul de 

vocabularul

așe- 
ur- 

G.O.P.-ului. 
Chorzow, 

Gliwice, 
și altele, 
populației 

2 000 
km p.

prin

de

a-

ur- 
poti să-ți 

unde se 
localitate

ceasta din cauza pra
fului de cărbune, a fu
ninginii și gazelor pe 
care coșurile fabrici
lor le aruncă în 
permanentă în atmos
feră. Pentru a aduce 
o notă de variație în 
acest decor monoton, 
silezienii au început 
să îmbrace 
exteriori 
blocuri 
faianță __
culori. împotriva po
luării aerului se duce 
o luptă permanentă. 
Pe coșurile fabricilor, 
pe furnale sînt insta
late puternice filtre 
electrice. care func
ționează neîntrerupt, 
zi și noapte, reușind 
să retină 75 la sută 
din emanațiile de 
fum și gaze. Clădirile 
sînt utilate de ase
menea cu filtre spe
ciale pentru epurarea 
aerului viciat. Iar în 
lupta împotriva pra
fului — inamicul nr. 1, 
cum i se spune 
— mijlocul cel 
eficient rămîne 
țiul verde.

Dragostea silezieni- 
lor pentru flori a de
venit proverbială. De 
pe balcoane, din fe
restrele locuințelor, 
din vitrinele maga
zinelor. de peste tot 
te întîmpină flori 
proaspete, multicolore. 
De-a lungul arterelor 
pline de cărbune 
străjuiesc alei de ar
bori printre care se 
aștern covoare de 
flori. Spațiul liber 
dintre mine și uzine 
este drămuit cu grijă 
pentru amenajarea u- 
nor spatii verzi. A- 
cestea sînt însă cu 
totul neîndestulătoare. 
Se simte lipsa unor

pereții 
noilorai

cu plăci de 
în diferite

aici, 
mai
șpa-

vaste 
chiar 
oră-

ale 
re
ve
de

întinderi mal 
de parcuri și 
păduri. în care 
șenii să se poată re
crea în timpul liber.

O hotărîre adoptată 
în noiembrie anul 
trecut de către foru
rile conducătoare 
regiunii caută să 
medieze acest 
ajuns. Este vorba
crearea unui veritabil 
„brîu verde" în jurul 
G.O.P.-ului. destinat 
în exclusivitate odih
nei și recreației pen
tru cei aproape două 
milioane de locuitori 
ai zonei. în prima 
etapă se vor planta 
perdele de păduri pe 
o suprafață de 36 000 
de hectare, urmînd 
ca în cea de-a doua 
etapă această întin
dere să crească pînă 
la 
La 
de 
au 
orice punct al acestei 
zone industriale să se 
poată ajunge rapid 
în mijlocul naturii. In 
interiorul zonei verzi 
se vor construi centre 
de odihnă 
4 000—6 000 
fiecare. Ele 
ționa în tot 
nului. putînd 
face cerințele a zeci 
de mii de oameni. 
Pentru a evita pe cît 
posibil zgomotul, aici 
vor circula îndeobște 
trenulețe. precum și 
microbuze. accesul al
tor autovehicule ur
mînd a fi interzis.

„Brîul verde" e des
tinat a constitui un 
adevărat filtru natu
ral. un mare complex 
de odihnă si refacere 
a forțelor umane in 
acest conglomerat in
dustrial.

50 000 de hectare, 
amplasarea fîșiei 

păduri proiectanta 
avut grijă ca din

cu cite 
de locuri 
vor func- 
cursul a- 

satis-
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La 15 mai se va deschide
Expoziția industrială iugoslavă

Bucureștiul va găzdui. începînd 
din ziua de 15 mai, Expoziția in
dustrială iugoslavă organizată în 
Complexul expozitional din Piața 
Scînteii. Timp de 17 zile aproape 
50 de firme de comerț exterior și 
,peste 250 de uzine și fabrici pro
ducătoare din Iugoslavia vor ex-' 
pune ne o suprafață de peste 2 500 

fmp' o gamă variată de produse, cble’’ 
mai reprezentative din aproape toa
te ramurile industriale.

Despre apropiata manifestare eco- 
nomico-comercială iugoslavă, direc
torul expoziției. Nicola Nica. a fă
cut următoarea declarație unui re
dactor. al agenției Agerpres : A- 
ceastă expoziție este una din cele 
mai mari pe care Iugoslavia o or
ganizează anul acesta peste hotare 
si. totodată, cea mai reprezentativă 
inaugurată pînă acum în Ro
mânia. Aceasta dovedește deose
bita atentie ne care noi o acordăm

adîncirii si dezvoltării în continua
re a bunelor relații economice cu 
partenerii români. După cum este 
cunoscut, de altfel, in ultimii ani 
colaborarea noastră bilaterală pe 
acest făgaș se desfășoară în mod 
favorabil în folosul si avantajul am
belor țări.' In ceea ce privește a- 
propiată expoziție, firmele si uzi
nele Participante vor prezenta spe
cialiștilor si reprezentanților comer
țului exterior românesc produse cît 
mai variate si la un nivel tehnic 
care să trezească interesul econo
miei românești.

Sîntem convinși că expoziția in
dustrială iugoslavă, cît si prezen
tele României la tîrgurile Interna
tionale de la Belgrad. Zagreb si No
vi Sad aduc o valoroasă contribu
ție la diversificarea schimburilor 
noastre economice, la continua în
tărire a relațiilor de prietenie din
tre popoarele român si iugoslav.

vremea FOTBAL: mâine seară, ELVEȚIA— ROMÂNIA

în Capitală s-au deschis, luni di
mineața, lucrările celei de-a Vil-a 
sesiuni a Organizației de colaborare 
a țărilor socialiste în probleme de 
poștă și telecomunicații, la care par
ticipă delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, 
R. D. Germană, Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria, Uniunea Sovieti
că și R. D. Vietnam.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de Mihai Bălănescu, ministrul 
poștelor și telecomunicațiilor

Sesiunea, care are Ioc între 12 și 26 
mai, are drept scop studierea stadiu
lui actual și a măsurilor care tre

buie luate pentru perfecționarea și 
întărirea legăturilor reciproce în do
meniul exploatării rețelelor și insta
lațiilor telegrafice, telefonice, de te
lex, de radio și televiziune, comuni
cațiile poștale și difuzarea presei, 
precum și pentru ridicarea eficien
ței economice a tuturor acestor ser
vicii.

In timpul șederii în România, de
legațiile vor vizita diferite întreprin
deri industriale profilate pe construc
ția de echipament de telecomunica
ții, centrale telefonice, oficii poștale 
și alte obiective.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 
14, 15 și 16 mai. In țară : Vreme 
frumoasă și călduroasă. Cerul va fi 
variabil, mai mult senin. Vor cădea 
averse izolate în cursul după-amie- 
zilor în estul țării. Vînt slab, pînă 
la potrivit. Temperatura în creștere 
ușoară. Minimele vor fi cuprinse 
între 9 șl 19 grade, iar maximele 
între 20 și 30 de grade. In Bucu
rești : Vreme în general frumoasă 
și călduroasă. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse în cursul după- 
amiezilor. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura în creștere ușoară.

Anticipații la partida 
de la Lausanne

LAUSANNE (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — Ne aflăm în ora
șul care va găzdui peste două zile 
această atît de comentată partidă, 
Elveția—România, pe care ziarul 
„Blick" din Ziirich a supranumit-o 
„Saltul spre Mexico". Vechea Lou-

(Urmare din pag. I)

rect cu cumpărătorii, deci 
se presupune că le cu
noaște dorințele, nu are 
acces la contractare ! (Cel 
puțin așa susțin unii re
prezentanți ai acestor or
ganizații). Atunci, ce rol 
mai are O.C.L.-ul 7 Este 
oare rațional să men
ținem — numai pentru 
a „pompa" marfa pri
mită din magaziile 
I.C.R.A. spre magazinele 
cu amănuntul — un apa
rat de conducere și con
trol, al cărui număr de 
membri e uneori mai mare 
decît numărul magazine
lor ? De ce nu preia aceste 
funcții I.C.R.A. 7 „Nu se 
poate, răspund reprezen
tanții O.C.L., noi totuși 
studiem cererea, ne ocu
păm direct de magazine, 
de educația vînzătorilor, 
facem, în multe cazuri, o 
aprovizionare directă de la 
furnizor, peste capul 
I.C.R.A. etc."

Așa e. Dar îa să punem 
întrebarea și invers : ce 
rost mai are I.C.R.A., de 
vreme ce ea nu are prac
tic un rol activ în asigura
rea fondului de marfă ne
cesar, mai ales că marfa 
nici nu mai trece uneori 
prin propriile-i depozite — 
cum se întîmplă Ia carne, 
lapte și alte produse peri
sabile — ci doar actele a- 
cesteia ? De ce nu preiau 
legătura, pentru aprovizio
narea directă de la furni
zori, O.C.L., T.A.P.L. etc., 
iar depozitele să treacă și 
ele în gospodărirea aces
tora ? Este oare economic, 
necesar, să fie menținută o 
întreprindere de mărimea 
I.C.R.A. numai pentru a-1

stimula pe furnizori să-șî 
respecte obligațiile 7

Aceste întrebări, sau 
unele mai mult ori mai 
puțin similare, și le-au pus 
și comerciant» locali, foru
rile competente din M.C.I. 
Drept urmare au fost des
ființate — provizoriu și 
experimental — cîteva 
I.C.R.A. și mai multe fili
ale ale acestora. Simultan 
au fost desființate și 
O.C.L.-urile din localitățile

directorul O.C.L., urmă
toarea întrebare :

— Dv. ce părere a- 
veți: ar fi mai bine sau 
mai rău dacă în loc de 
două întreprinderi ar 
funcționa una singură 7

— Depinde la care între
prindere vă gîndiți să dis
pară... (! !).

— Să zicem că I.C.R.A.
— (Tovarășul director, 

zîmbind) : Nu cred că ar fi 
mai bine.

ți se repartizează, o ceri 
furnizorilor „cu ridicata", o 
treci frumușel „amănuntu
lui" și gata — poți purcede 
la întocmirea procesului 
verbal : „Pe anul cutare, 
întreprinderea noastră și-a 
realizat și depășit..." Merg 
sau nu bine magazinele 
„amănuntului" 7 — treaba 
lor. E satisfăcută piața 7 — 
nu te privește. Tu, pe „po
gonul" tău, țl-ai realizat în 
general „indicatorii". Cu

Supraetajări administrative
respective. In locul celor 
două unități a apărut una 
singură — o întreprindere 
care se ocupă și cu contrac
tarea mărfii, și cu comer
țul cu ridicata, și cu cel cu 
amănuntul.

înainte de a spune și 
altceva despre această ini
țiativă, să ne oprim puțin 
să vedem cum decurg lu
crurile — în ce privește a- 
provizionarea magazinelor, 
deservirea — într-un ju
deț unde există I.C.R.A. și 
O.C.L. și în altul în care 
acestea s-au contopit, dînd 
naștere întreprinderii in
tegrate.

Ne-am întîlnit deunăzi cu 
directorul I.C.R.A., cu di
rectorul O.C.L. Alimen
tara și cu directorii 
T.A.P.L. din Galați. Am 
pus tov. Grigore Petrescu,

Tovarășii directori ai 
I.C.R.A. s-au menținut în- 
tr-o rezervă asemănătoare. 
Și cum ar fi putut proceda 
altfel 7 Dacă ar veni dis
poziția de la minister pen
tru contopire, ar fi cu to
tul altceva. Fiecare s-ar 
conforma și ar aștepta 
să vadă dacă merge 
sau nu merge bine în
treprinderea integrată, cu 
aprovizionarea ei directă. 
Dar așa 7 Să spui singur 
că e bine sau că e rău — 
te angajezi, te încarci de 
răspundere și, doamne fe
rește. cine știe ce se mai 
întîmplă ! Și mai e ceva. In 
fond, pentru unii, actualul 
sistem de aprovizionare e 
„bun" : mergi la contrac
tare ca să vezi ce marfă

asta ești mai mult decît sa
tisfăcut. Dar, fiindcă tot a 
venit vorba, concret, bene
ficiarii sînt sau nu satis
făcut! de serviciile tale 7 
Am dat cuvîntul și directo
rilor de la T.A.P.L. — 
Galați. Iată ce spune di
rectorul coordonator:

— Consider sistemul ac
tual de circulație a mărfu
rilor destul de greoi. In 
foarte multe cazuri, 
I.C.R.A. e incapabilă să-și 
respecte angajamentele 
contractuale, uneori li
vrează nu ceea ce ceri, ci 
marfa pe care o are, dînd 
naștere unei aprovizionări 
neconforme cu cerințele, 
alteori preferențiale. Pen
tru toate acestea dă veș
nic vina pe producătorii 
de mărfuri. Ni se pare ab
surd, mai ales in cazul cînd

acești producători își au 
sediul în orașul nostru, ca 
noi să încheiem contracte cu 
I.C.R.A. și I.C.R.A. cu ei ! 
Iată de ce am cerut și ce
rem în continuare să ni se 
dea posibilitatea de a lu
cra direct cu producătorii 
de mărfuri.

...Ne-am deplasat Ia 
Brăila. I-am întrebat ne 
directorii întreprinderii in
tegrate : „Cum vi se pare 
sistemul de ăprox’izionare 
și desfacere după care lu
crați acum 7“

— Foarte bun, au răs
puns ei. Acum avem în 
mînă și pîinea, și cuțitul.

în continuare, am mai 
fost informați că noua 
formă de organizare are și 
unele inconveniente, pe 
care întreprinderea caută 
să le înlăture sau să le 
evite. Oricum, însă, avan
tajele sînt preponderente. 
Ne-am convins și noi de 
acest lucru vizitînd maga
zinele, restaurantele orașu
lui. Nu par deloc mai pre
jos decît cele ale orașului 
vecin. Ba am spune că, în 
anumite privințe, dimpo
trivă...

Și acum să revenim la 
inițiativa M.C.I. de a ex
perimenta și verifica efi
cienta întreprinderilor in
tegrate. Aceste întreprin
deri au luat ființă cu doi- 
trei ani în urmă. De a- 
tunci, nu se mai face 
nici un pas — nici înainte, 
nici înapoi. De ce 7 Nu am 
pune această întrebare 
dacă nu am maî cunoaște 
și alte cazuri în care M.C.I. 
a experimentat ani în șir 
forme noi de comerț, de a- 
provizionare fără să tragă 
vreo concluzie. Să se repe
te oare povestea 7

sonna este un oraș vesel, plin da 
soare și pare oarecum indiferent în 
raport cu crîncena dispută fotbalisti
că ce se anunță pentru miercuri 
seara. Aparențele înșală însă.

Erwin Ballabio și-a strîns întregul 
lot la Macolin și este de o mu
țenie desăvîrșltă în privința forma
ției pe care o va alinia.

Ziarul „Sport" din Zurich a pre
zentat pe larg echipa noastră în ul
timele sale numere, de o publicitate 
deosebită bucurîndu-se Dumitrache, 
Lucescu și mai ales Răducanu, care 
le-a făcut o mare impresie la Paris. 
„Dacă noi am avea un portar ca 
Răducanu, nu ar mai ieși din națio
nală zece ani...". Antrenorul Ballabio 
a declarat ziariștilor, la întoarcerea 
de la Paris, că „inamicul numărul 1“ 
al echipei Elveției este Lucescu, un 
„Simoes la pătrat". In ce-1 privește 
pe Dumitrache, s-a anunțat discret 
că, pentru orice eventualitate, va fi 
dat în grija a doi apărători — Ta- 
chella (în fazele obișnuite) și Signo
relli (în fazele care presupun mingi 
înalte : lovituri libere în preajma ca
reului).

Există păreri care susțin că s-a 
greșit alegîndu-se Lausanne ca loc de 
disputare, pentru că „în felul acesta 
avantajul terenului va fi un mit. Se 
știe doar că două stadioane sînt fa
vorabile echipei noastre naționale 
(elvețiene — n.n.) : Saint Jacques din 
Basel și Wankdorf din Berna" (ulti
mul fiind considerat ca un fel de 
Wembley al Elveției).

Jucătorii noștri au sosit în cursul 
după-amiezii de astăzi și sînt găz- 
duiți la Hotel de la Paix, o clădire 
a cărei fațadă este orientată Bpre 
lacul Leman. Li s-a rezervat un te
ren de antrenament și... dreptul de a 
vizita (doar !) stadionul pe care se 
va desfășura meciul. Chestiunea nu 
i-a deranjat deocamdată prea mult.»

Valentin PAUNESCU

A început 
„Cursa Păciizz

Pe stadionul „A X-a aniversare" 
din Varșovia a avut loc ieri festivi
tatea de deschidere a celei de-a 22-a 
ediții a tradiționalei competiții ciclis
te „Cursa Păcii", la care participă 
anul acesta 97 de concurenți din 14 
țări.



Puternice bombardamente
ale forțelor patriotice 
pe întreg teritoriul 
Vietnamului de sud

SAIGON 12 (Agerpres). — Unită
țile Frontului Național de Elibera
re din Vietnamul de sud au de
clanșat în noaptea de duminică 
spre luni, pe întregul teritoriu sud- 
vietnamez, cele mai puternice bom
bardamente de pînă acum, vizînd 
peste 150 obiective militare ameri
cane și saigoneze, anunță agenția 
France Presse, citînd surse ameri
cane bine informate. în cea de-a 
treia regiune tactică, care cuprin
de 11 provincii ce înconjoară Sai- 
gonul, începînd de la frontiera cu 
Cambodgia și pînă la litoralul sud- 
vietnamez, forțele F.N.E. au efec
tuat 120 de bombardamente cu ra
chete și mortiere. Multe din aceste 
bombardamente au fost urmate de 
puternice asalturi contra bazelor 
de artilerie și infanterie ale ameri
canilor, mai ales în provincia Tay 
Ninh.

Citînd aceeași sursă americană, 
agenția France Presse menționea
ză în continuare că unitățile F.N.E. 
din cea de-a treia regiune tactică 
din Vietnamul de sud sînt în 
întregime „gata de luptă" și au ca 
obiectiv principal dispozitivele mi
litare din Saigon. Comandamentul 
trupelor S.U.A. afirmă că, deși mi
zează pe sistemul de apărare insti-

Călătoria 
președintelui I. B. Tito 
prin R.S. Muntenegru 
© EXPUNERE DESPRE SAR
CINILE PARTIDULUI PENTRU 
APLICAREA MASURILOR 
ADOPTATE LA CONGRESUL 

AL IX-LEA AL U.C.I.

BELGRAD 12 — Corespondentul 
Agerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Președintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. 
Tito, a început duminică o călăto
rie prin R. S. Muntenegru. La Ti
tograd, în fața a cîtorva zeci de mii 
de cetățeni, președintele Tito a vor
bit despre importanța hotăririlor a- 
doptate la cel de-al IX-lea Congres 
al 'U.C.I. și a subliniat energia ma 
nifestată de întregul partid în tra
ducerea în viață a măsurilor cu
prinse în documentele Congresului.

După ce a scos în evidență re
zultatele obținute pînă în prezent în 
construcția socialistă și a evidențiat 
posibilitățile de dezvoltare rapidă a 
R. S. Muntenegru, președintele Tito 
a relevat că cele mai importante sar
cini de viitor ale U.C.I. sînt întă
rirea frăției și unității popoarelor iu
goslave, consolidarea relațiilor in- 
terrepublicane și aplicarea în con
tinuare a reformei economice și so
ciale. în încheiere, președihtele I., B. 
Tito a vorbit despre problemele ac
tuale ale situației internaționale.

în continuarea vizitei în Munte
negru, președintele Tito s-a oprit la 
Kolașin, unde în cursul războiului 
de eliberare națională s-au dat lupte 
violente, localitatea trecînd dintr-o 
mînă în alta de 23 de ori. Au mai 
fost vizitate localitățile Moikovaț și 
Bielo Polie. Luni, președintele Tito 
a vizitat orașul Țetinie, străvechea 
capitală • Muntenegrului.

COMUNICAT CU PRIVIRE 
IA VIZITA MINISTRULUI 
K EME Al R. 0. G. 

IN IRAK
BAGDAD 12 (Agerpres). — A- 

jenția A.D.N. a dat publicității un 
:omunicat cu privire la vizita fă- 
:ută în Irak de Otto Winzer, mi
nistrul afacerilor externe al Re- 
rublicii Democrate Germane. In 
:omunicat se arată că Otto Winzer 
;i Abdul Kerim Sheikhali, minis- 
rul de externe al Irakului, au sem- 
lat la Bagdad un acord cu privire 
a stabilirea de relații diplomatice 
ntre Irak și Republica Democrată 
lermană și ridicarea la nivel de 
mbasade a consulatelor generale 
le celor două țări din Berlin și, 
espectiv, Bagdad. Cei doi miniș
tri, se subliniază în comunicat, au 
elevat că deplina normalizare a 
elațiilor dintre Republica Demo- 
rată Germană și Republica Irak 
onstituie o nouă etapă în dezvol- 
irea relațiilor de prietenie dintre 
ele două popoare.

tuit la Saigon și în împrejurimile 
lui, totuși nu este imposibil ca 
luptătorii aparținînd F.N.E. să reu
șească să se infiltreze pînă în re
giunile aglomerate Saigon-Cholon- 
Gia Dinh și să bombardeze din nou 
obiective militare.

Frontul Patriei din Viet
nam salută propunerea 
F.N.E. prezentată Ia Con
ferința de Ia Paris

HANOI 12 (Agerpres). — La Ha
noi a fost dată publicității decla
rația C.C. al Frontului Patriei din 
Vietnam în care salută principiile 
si conținutul propunerii de rezol
vare a problemei sud-vietnameze 
prezentată de șeful delegației F.N.E. 
la Conferința de la Paris cu pri
vire la Vietnam. C.C. al Frontului 
Patriei din Vietnam consideră a- 
ceastă propunere un document foar
te important, care deschide calea 
rezolvării problemei vietnameze ne 
baza principiilor potrivit cărora gu
vernul S.U.A. trebuie șă pună ca
păt agresiunii împotriva Vietnamu
lui si să respecte cu strictete drep
turile naționale fundamentale ale 
ponorului vietnamez. Propunerea 
F.N.E., se arată în continuare, re
afirmă hotărîrea poporului sud- 
vietnamez de a continua lupta îm
potriva agresiunii americane, pentru 
salvarea națională, nînă la victoria 
finală. Totodată. prevede măsuri 
concrete de rezolvare a problemei 
vietnameze, contribuind la stabilirea 
păcii în Vietnam.

După ce condamnă S.U.A. pentru 
continuarea războiului de agresiune 
în Vietnamul de sud si pentru a- 
titudinea de blocare a progresului 
la Conferința de la Paris, declara
ția cere ca S.U.A. să-si retragă tru
pele sale si ale aliatilor săi din 
Vietnamul de sud. să respecte drep
tul poporului vietnamez de a reuni- 
fica tara si dreptul ponorului sud- 
vietnamez de a hotărî singur re
gimul politic din Vietnamul de sud 
prin alegeri generale, libere si de
mocratice.

C.C. al Frontului Patriei din Viet
nam aprobă întru totul poziția de
legației guvernului R. D. Vietnam 
la Conferința de la Paris si afir
mă sprijinul fără rezervă pentru 
propunerea F.N.E. de rezolvare a 
problemei sud-vietnameze. care este 
în concordantă cu programul poli
tic al Frontului Patriei din Viet
nam.

„El Siffio" s „Nimic nu 
poate să justitice conti
nuarea agresiunii ameri
cane în Vietnam”

SANTIAGO DE CHILE 12 (A-
gerpres). — Propunerile făcute de 
Frontul Național de Eliberare din 
Vietnamul de sud la convorbi
rile de la Paris au fost pri
mite favorabil în marea majoritate 
a capitalelor lumii. Subliniind că 
..nimic nu poate să justifice sau să 
explice continuarea agresiunii a- 
mericane în Vietnam", ziarul chilian 
..El Siglo" scrie printre altele că 
propunerile Frontului National de 
Eliberare oferă perspective reale 
pentru unificarea pașnică a Viet
namului. fără hici un fel de imix
tiune din afară. „Cererea de retra
gere din Vietnamul de sud a tu
turor trupelor aparținînd S.U.A. si 
„aliaților" S.U.A., menționează zia
rul. este una din principalele con
diții pentru instaurarea Păcii în 
Vietnam".

(Urmare din pag. I)

actuală este ldeea dialogului în pro
blema găsirii căilor pentru statorni
cirea unor raporturi normale, de 
pace și colaborare între țările și po
poarele continentului nostru.

în condițiile actuale, cînd uriașe 
forte sociale s-au ridicat în apărarea 
păcii există posibilități reale de 
a preîntîmpina o nouă conflagrație 
mondială, de a zădărnici planurile 
cercurilor imperialiste agresive, de 
a înfăptui securitatea pe continentul 
european și în întreaga lume. Moda
litățile de realizare sînt numeroase, 
multiforme, diferite ca natură, an
vergură, complexitate ; ele apar le
gate în mod dialectic — în sensul 
că realizarea oricăreia din ele ar 
favoriza înfăptuirea celorlalte —. 
susceptibile de a fi inițiate și urmă
rite concomitent și convergent. Toate 
au în comun faptul de a nu comporta, 
cu privire la nici o problemă inter
națională, soluții „de pe poziții de 
forță" ; ele permit și reclamă rezol
vări inspirate din cerințele vieții, 
bazate pe comandamentele eticii, pe 
principiile legalității internaționale 
contemporane : respectul neabătut al 
suveranității și independenței națio
nale, neamestecul în treburile al
tuia, egalitatea în drepturi, avanta
jul reciproc. Pe aceste baze pot și tre
buie să fie promovate normalizarea 
relațiilor dintre statele europene, ex
tinderea relațiilor economice, înlătu
rarea discriminărilor și barierelor 
existente, contactele la toate nivelele, 
între reprezentanții diferitelor state, 
statornicirea unei atmosfere de înțe
legere și încredere reciprocă între 
popoare, explorarea și exploatarea 
din plin a vastelor posibilități de coo
perare și colaborare în domeniile e- 
conomiei, științei și tehnicii, culturii 
și artei, stabilirea și promovarea u- 
nor relații de bună vecinătate între 
toate statele europene. Tocmai ase
menea legături pot deveni, în con
cepția țării noastre, premisa princi
pală a securității europene.

DUPfi COMUNICATUL

REUNIUNII MONETARE

DE LA BASEL

PUTIN OPTIMISM, 
MULTĂ

CIRCUMSPECȚIE
BASEL 12 (Agerpres). — Duminică 

noaptea a fost dat publicității la 
Basel comunicatul adoptat, după mai 
mult de cinci ore de dezbateri, de 
guvernatorii băncilor centrale ale 
„Clubului celor 10“. Terciul comuni- 
catului arată că, în timpul reuniunii, 
guvernatorii băncilor din principa
lele țări occidentale au examinat a- 
profundat evoluția din ultima perioa
dă a burselor, în contextul refuzului 
guvernului de la Bonn de a revalo
riza marca vest-germană. Comunica
tul menționează că guvernatorii băn
cilor centrale occidentale au căzut 
de acord să întreprindă o acțiune 
comună pentru începerea imediată 
a „redistribuirii" capitalurilor trans
ferate cu scopuri speculative în R.F. 
a Germaniei, în ultimele săptămâni. 
în încheiere, „Cei zece" și-au ex
primat hotărîrea de a rămîne per
manent în contact, în etapa urmă
toare, cu scopul de a putea lua ime
diat hotărîrile care s-ar dovedi ne
cesare.

După acest comunicat lapidar, în 
cercurile occidentale reunite la Basel 
s-au făcut auzite unele aprecieri mai 
optimiste.

După cum se anunță la Frankfurt 
pe Main, Banca federală vest-germa
nă a ridicat luni dimineața cursul 
de schimb al dolarului la 3,9900 mărci 
vest-germane. pentru a încuraja re
punerea în circulație a capitalurilor 
speculative.

Potrivit purtătorului de cuvînt al 
guvernului vest-german, o cantitate 
de 2,4 miliarde mărci a fost pre
schimbată în diverse alte monede la 
bursa din Frankfurt, în cursul tran
zacțiilor de luni. Prin cîteva opera
țiuni bancare, cursul mărcii a fost 
coborît. Totodată, cursurile dolaru
lui, lirei sterline și francului, care 
scăzuseră considerabil în timpul fe
brei speculative de săptămîna trecu
tă, s-au redresat simțitor pe toate 
piețele monetare apusene.

Totuși, aceste evoluții sînt încă 
prea conjuncturale pentru a putea 
indica o răsturnare categorică a ten
dințelor care au provocat ultima 
furtună monetară. Aproape toți ob
servatorii preferă să aștepte cîtva 
timp înainte de a trage vreo conclu
zie. Experții economici manifestă o 
deosebită circumspecție, deoarece e- 
voluția pe termen mai îndelungat a 
sistemului monetar occidental nu ex
clude o nouă criză.

LIBAN

Consultările 
președintelui

Helou
BEIRUT 12 (Agerpres). — Preșe

dintele Libanului, Charles Helou, a 
avut o serie de convorbiri în cursul 
nopții de duminică cu diferite perso
nalități ale vieții politice. Agenția 
M.E.N., care transmite această știre, 
menționează că președintele Libanu
lui a abordat cu interlocutorii săi 
actuala criză politică intervenită în 
urma demisiei cabinetului condus de 
Rashid Karame. După cum s-a mai 
anunțat, demisia guvernului Karame 
se datorește ultimelor evenimente 
din țară provocate de ciocnirile din
tre trupe libaneze și membri ai or
ganizației palestiniene de guerilă „Al 
Sâika".

A ține seama de realitățile inter
naționale, de datele lumii postbelice, 
este o cerință esențială pentru re
glementarea problemelor importante 
de care depinde asigurarea unei se
curități reale pe continentul nos
tru. „O abordare constructivă a pro
blemei securității europene este po
sibilă — releva cu drept cuvînt De
clarația cu privire la întărirea păcii 
și securității în Europa, adoptată la 
Consfătuirea de la București (5 iulie 
1966) a țărilor socialiste participante 
la Tratatul de la Varșovia — 
numai recunoscîndu-se realitățile și 
în primul rînd existența celor două 

POSIBILITĂȚI REALE DE ÎNFĂPTUIRE

A SECURITĂȚII EUROPENE

state germane — Republica Demo
crată Germană și Republica Federală 
a Germaniei — ...Partic'parea pe 
bază egală a celor două state ger
mane la opera de dezvoltare și în
tărire a relațiilor de colaborare inter- 
europeană în diferite domenii de acti
vitate — politică, economică, tehni
co-științifică, culturală — va permi
te clasei muncitoare, țărănimii, in
telectualității, întregii populații să-și 
aducă contribuția, pe măsura posibi
lităților și capacităților lor crea
toare, alături de celelalte națiuni 
europene, la cauza progresului și 
păcii". în mod evident, recunoașterea 
existentei celor două state germane 
ar contribui mult la stabilirea de re
lații normale între și cu aceste țări,

Campania pentru alegerile 
prezidențiale din Franța 
© PREȘEDINTELE INTERIMAR ALAIN POHER 

ȘI-A ANUNȚAT CANDIDATURA
PARIS 12 (Agerpres). — După 

cum era de așteptat, Alain Poher, 
președintele interimar al Franței, a 
făcut cunoscut luni că va candida 
la apropiatele alegeri prezidențiale 
din Franța. Hotărîrea sa a fost co
municată Senatului de către purtă
torul său de cuvînt, Pierre Bordry. 
Astfel, etapa depunerii candidatu
rilor pentru alegerile prezidențiale 
este considerată, practic, încheiată, 
deși termenul oficial expiră marți 
la miezul nopții. Opțiunile corpului 
electoral vor fi împărțite — cel pu
țin la primul tur de scrutin — între 
un mare număr de candidați: 
Georges Pompidou, din partea ac
tualului partid de guvernămînt 
(U.D.R.); Alain Poher, sprijinit de 
cea mai mare parte a centriștilor, 
de „moderați" și de „radicali"; 
Jacques Duclos, candidatul Partidu
lui Comunist Francez ; Gaston Def- 
fer're, candidatul partidului socialist 
(S.F.I.O.) ; Michel Rocard, candida
tul Partidului Socialist Unificat, 
precum și cîțiva candidați prezen
tați cu titlu personal sau în numele 
unor grupări politice minuscule. 
Majoritatea observatorilor politici 
din capitala Franței apreciază că în 
condițiile existentei unui număr 
mare de candidați este mai mult ca 
.sigur că vor avea loc două tururi 
de scrutin, deoarece în primul tur 
nici un candidat nu va izbuti să ob
țină majoritatea absolută.

.Candidatura lui Alain Poher ri
dică unele semne de întrebare atît 
pentru centriști cît și pentru parti
dul socialist. După cum se știe, 
Jacques Duhamel, unul dintre liderii 
centriștilor, s-a . pronunțat pentru 
candidatura lui Georges Pompidou. 
Această hotărîre a 1'ost viu criticată 
de majoritatea centriștilor, iar pre
ședintele lor, Jean Lecanuet, a de
clarat că dacă Duhamel nu se va 
alătura candidaturii lui Poher. el nu 
va mai putea fi considerat ca apar- 
ținînd grupărilor centriste. Pe ț de 
altă parte, ținînd seama de tendin
țele care există în unele cercuri 
socialiste de a-1 sprijini pe Alain 
Poher, poziția lui Gaston Defferre

Rezultatele alegerilor generale desfășurate Ia stîrșitul 
săptămînii trecute în Makyezia, înaintea despuierii urnelor în 
cele două state ale insulei Borneo, Sabah și Sarawak, sînt următoarele' Par
tidul alianței (de guvernămînt) — 76 de locuri (cu trei peste majoritatea 
necesară) ; Partidul acțiunii populare — 13 ; Partidul islamic pan-malayez — 12 ; 
Partidul mișcării populare — 8 ; Partidul progresist popular — 4. Comentînd 
rezultatele, primul ministru Tunku Abdul Rahman s-a arătat dezamăgit de 
faptul că opoziția și-a sporit, de la 19 Ia 37, locurile în parlament. El a lăsat 
să se înțeleagă că, în urma nerealegerii a trei dintre membrii cabinetului și 
a retragerii altor doi, este iminentă o remaniere guvernamentală.

agențiile de presă transmit:
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La Moscova a sosit un 
grup de reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri din 
Suedia, Pentru * prospecta posi
bilitățile dezvoltării în continuare a 
relațiilor comerciale și economice din
tre Suedia și U.R.S.S. După cum a- 
nunță agenția TASS, în anul 1966 
comerțul sovieto-suedez a depășit 100 
milioane dolari, iar în ultimii doi ani 
a crescut cu încă 50 la sută față de 
nivelul anului 1966. U.R.S.S. importă 
din Suedia cu precădere mașini și in
stalații pentru industria chimică, a hîr- 
tiei și celulozei, precum și diferite ti
puri de nave. La rîndul ei, Uniunea 
Sovietică exportă în Suedia produse pe
trolifere, minereuri și altele.

îngreunînd considerabil posibilitățile 
de acțiune ale cercurilor revanșarde, 
întărind pozițiile acelor pături ale 
opiniei publice care înclină în Occi
dent, inclusiv în R.F.G., spre soluții 
raționale, realiste, întemeiate pe 
necesitatea și posibilitatea înmănun- 
cherii eforturilor tuturora pentru a- 
sigurarea securității generale. Fap
tele care se înmulțesc în ultima vre
me — ca, de pildă, recunoașterea de 
către Irak a R.D.G, și hotărîrea de 
a stabili relații diplomatice între cele 
două țări, sau menționarea în 
rezoluția Congresului Partidului so
cial-democrat din Republica Fede

rală a Germaniei, partid guverna
mental, ca fiind „nerealist să se tăgă
duiască sau să nu se ia cunoștință de 
existenta ca stat a Republicii De
mocrate Germane", — constituie in
dicii concrete despre întărirea ten
dinței spre realism, spre însănătoși
rea climatului internațional euro
pean.

Totodată se impune necesitatea 
respectării intangibilitătii frontiere
lor statornicite în Europa după cel 
de-al doilea război mondial, in
clusiv a frontierelor celor două 
state . germane. 1 .

O modalitate radicală de înfăptuire 
a securității europene ar consta în li
chidarea situației profund ana
cronice, de împărțire a Europei, 

riscă să întîmpine dificultăți. în 
cercurile politice franceze se afirmă 
chiar că Comitetul de conducere al 
S.F.I.O. intenționează să ceară lui 
Gaston Defferre să se retragă, de
oarece, prin anunțarea candidaturii 
lui Poher, poziția sa va fi sensibil 
slăbită și oricum nu va mai putea 
ocupa locul al doilea la primul tur 
de scrutin.

Se pare că și în rîndurile parti
dului de guvernămînt (U.D.R.) anun
țarea candidaturii lui Alain Poher 
nu a rămas fără ecou. Președintele 
interimar, într-un interviu acordat 
revistei „L’Express" a declarat că 
dacă va fi ales, va încerca să colabo
reze cu actuala majoritate parlamen
tară și că nu va dizolva Adunarea 
Națională decît dacă se va adopta o 
moțiune de cenzură contra cabinetu
lui pe care Poher îl va desemna. 
Acest interviu confirmă știrile des
pre unele declarații care ar fi fost 
făcute de Poher în cercurile partiza
nilor săi, potrivit cărora există unii 
miniștri în cabinetul actual cu care 
el nu poate colabora, dar că există 
alții care ar putea rămîne în guvern 
dacă el va fi ales. Se pare că aceasta 
vizează însăși persoana lui Couve 
de Murville. actualul prim-mlnistru, 
deoarece Poher în interviul amintit, 
a elogiat personalitatea acestuia.

Partidul Comunist Francez a în
ceput o campanie activă pentru spri
jinirea candidatului său, Jacques Du
clos. Secretarul general al P.C.F., 
Waldeck Rochet, a declarat că mili
oanele de voturi care vor fi date lui 
Jacques Duclos și P.C.F. vor apăsa 
greu în balanța pentru o înțelegere 
a forțelor populare asupra unui pro
gram comun de democrație și pro
gres social. Waldeck Rochet a subli
niat că „Partidul Comunist Francez 
a făcut totul pentru a realiza o în
țelegere între forțele de stînga, însă 
Partidul socialist a făcut imposibilă 
această înțelegere, desemnîndu-1 pe 
Gaston Defferre, a cărui candidatură 
divizează stînga și personifică înțe
legerea dintre S.F.I.O. și grupările 
de dreapta, camuflată sub semnul 
centrismului".

Guvernul singaporez a 
anunțat oficial stabilirea de 
relații diplomatice cu Israel 
și ridicarea la nivel de ambasadă a 
reprezentanței comerciale israeliene din 
Singapore. Comunicatul dat publici
tății subliniază că măsura a fost luată 
„în concordanță cu politica declarată 
a Singaporelui de prietenie cu toate 

Un avion militar american a pătruns Ia 10 mai în 
spațiul aerian al R. P. Chineze într-o regiune situată în zona insu
lelor Hsisha din provincia Guandun, anunță agenția China Nouă. De aseme
nea, la 11 mai, o navă de război americană a pătruns în apele teritoriale chi
neze într-o zonă situată la est de estuarul rîului Minkiang, în provincia Futzien. 
Un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe a fost autorizat să 
adreseze un avertisment în legătură cu aceste acțiuni provocatoare.

a lumii, în blocuri militare opuse 
unul celuilalt. Menținînd pericolul 
conflictelor armate, alimentînd neîn
crederea și suspiciunea, creînd con
diții pentru presiuni și amestec în 
treburile interne, existența acestor 
blocuri constituie un fenomen nega
tiv al vieții internaționale care ss 
cere depășit. Desființarea concomi
tentă a blocului militar creat în te
meiul Tratatului Atlanticului de 
Nord (N.A.T.O.) și a organizației 
creată prin Tratatul de la Varșovia 
ar aduce o contribuție însemnată 
la lichidarea reziduurilor războiului 

rece, la înlăturarea greutăților ce 

stau în calea colaborării nestînjenite 
între țările europene, la grăbirea în
făptuirii securității europene. Firește, 
atîta timp cît se va menține Organi
zația Tratatului Atlanticului de 
Nord este justificată și menținerea 
Organizației Tratatului de la Varșo
via, care a apărut ca o cont.ramăsu- 
ră la crearea blocului Nord-Atlantic, 
și la care România contribuie ca par
te activă încă de la constituirea a- 
cesteia. Așa cum se arată în inter
viul menționat al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu „este limpede că nu pe 
calea divizării lumii în blocuri mili
tare opuse, a organizării de gru
pări militare închise se pot asigura 
securitatea și pacea, ci, dimpotrivă,

Wzfte delegației C.C. 
al P.C.R. în Belgia

BRUXELLES 12 (Agerpres). — 
Delegația Comitetului Centra] 
al Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R., 
care se află în Belgia la invitația 
Comitetului Central al P.C. din 
Belgia, a vizitat orașul Anvers.

INTREVEDHUIE Klittllil I.R.R.C.S.
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LONDRA 12. — Corespondentul 
Agerpres, Liviu Rodescu, transmite : 
în continuarea vizitei pe care o face 
în Marea Britanie la invitația Comi
tetului Executiv al Partidului laburist, 
delegația Institutului român pentru 
relațiile 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 făcut o călătorie în ora
șele Weybridge, Herne, Manchester, 
Bolton, Blackpool și alte localități din 
regiunea Lancashire și a Lacurilor. 
Delegația română a vizitat uzine de 
avioane ale firmei „British Aircraft 
Corporation", Centrala termo-nucleară 
„Agegroft", una dintre cele mai mari 
din Anglia, o mină de cărbuni și in
stituții sociale ale muncitorilor mineri 
etc. Oaspeții români au avut întreve
deri cu oficialități municipale, cu con
ducători ai organizațiilor locale ale 
Partidului laburist, cu deputați ai a- 
cestui partid și cu lideri ai Uniunii 
sindicatelor minerilor din regiune. în 
cadrul unor întîlniri la cluburile mi
nerilor, oaspeții s-au întreținut cu mi
nerii și familiile acestora. Pe par-
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țările". Se menționează totodată că 
stabilirea de relații diplomatice cu Is
rael nu reprezintă acceptarea tuturor 
aspectelor politicii externe a acestuia 
și nici renunțarea la relațiile de prie
tenie cu țările arabe.

Sesiunea Consiliului Eco
nomic și Social al O.N.U. 
(ECOSQC) și-a început luni lucrările 
la sediul Națiunilor Unite de la New 
York. în funcția de președinte pe anul 
1969 al ECOSOC a fost ales în una
nimitate fostul ministru pentru proble
mele economice al Belgiei, Raymond 
Scheyven.

0 gală de filme „Gopo" 
a avut loc în sala Centrului național 
de cinematografie din Beirut. Cu acest 
prilej, s-au prezentat filmele „Homo 

prin crearea unor condiții ca popoa
rele să poată conlucra pașnic, să 
poată colabora și coopera fructuos".

A devenit astăzi evident că, în lo
cul scindării lumii în grupări mili
tare opuse, este nevoie de stabilirea 
și dezvoltarea unor relații bazate pe 
încredere și stimă reciprocă, pe co
laborarea multilaterală între toate 
națiunile europene. Drumul spre 
acest obiectiv s-ar netezi mult 
prin statornicirea și înfăptuirea 
de înțelegeri privind lichidarea 
bazelor militare de pe teritorii 
străine, crearea de zone denucleari- 
zate în diferite regiuni ale Europei.

Este nevoie ca locul soluțiilor care 
tind să întemeieze securitatea pe 
forță, ceea ce în condițiile contem
porane constituie o contradictio in 
terminis, o imposibilitate patentă, 
să-1 ia un sistem de securitate euro
peană, care să se sprijine pe relații 
normale, pașnice, de colaborare în
tre toate statele europene, suverane, 
independente, egale în drepturi.

înfăptuirea securității europene nu 
se poate realiza de la sine, ci nece
sită eforturi perseverente, acțiuni 
hotărîte în direcția dezvoltării rela
țiilor internaționale, a îmbunătățirii 
climatului politic — șl în această pri
vință toate statele europene pot. și au 
îndatorirea, să întreprindă măsuri și 
inițiative concrete, eficiente. După 
cum se arată în Apelul amin
tit. trebuie să se treacă de la de
clarații despre pace și intenții de 
pace la acțiuni și măsuri concrete de 
destindere și dezarmare, de dezvol
tare a colaborării și promovare a 
păcii.

Este calea pe care pășește în mod 
consecvent România socialistă, ma- 
nifestînd spirit constructiv, inițiativă, 
dorință de a examina împreună cu 
alte state orice inițiativă îndreptată 
spre asigurarea securității, — do
rință de colaborare, slujind sin
gura opțiune rațională, morală și li
cită a contemporaneității: progresul, 
pacea, securitatea.

Membrii delegației C.C. al P.C.R. 
s-au întîlnit cu activiști ai federației 
locale a P.C. din Belgia. în timpul 
vizitei, oaspeții români au fost 
însoțiți de Frans van den Bran- 
den, membru al Biroului Politic, 
vicepreședinte al P.C. din Belgia, 
și de Albert de Coninck, membru 
al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P.C. din Belgia.

cursul vizitei în nord-vestul țării, de
legația română a fost însoțită de 
J. Gormley, membru al Comitetului 
Executiv al Partidului laburist, secre
tar general al Uniunii sindicatelor mi
nerilor din Lancashire.

Luni, delegația I.R.R.C.S. s-a îna
poiat la Londra, unde a avut o întîl 
nire cu conducători ai Partidului coo
peratist. în cursul după-amiezii, tova
rășul Dumitru Popescu, însoțit de 
membrii delegației și de Vasile Pun- 
gan, ambasadorul României în Marea 
Britanie, a fost primit de Anthony 
Wedgwood Benn, ministrul tehnolo
giei și membru al Comitetului Execu
tiv al Partidului laburist, cu care a 
avut o discuție privind cooperarea și 
colaborarea tehnico-științifică între 
Marea Britanie și România.

în aceeași zi, membrii delegației 
au fost oaspeții doamnei Jennie £z'7<f 
membră a Comitetului Executiv af 
Partidului laburist și subsecretar' de 
stat al Departamentului învățămîntu- 
lui și științei, iar seara au asistat la 
un spectacol de balet la Royal Opera 
din Londra.
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Sapiens" șl „S-a furat o bombă". Goux 
Pellentan, critic cinematografic și mem
bru al Comitetului de conducere kQ 
cine-clubului, a vorbit despre cineițU- 
tografia română și realizările lui Ion 
Popescu-Gopo.

Ședința Camerei Popu
lare a Republicii Democrate 
Germane 8 8VUt i°c ’un' 'a berlin. 
Deputății l-au ales pe Gerald Got- 
ting, vicepreședinte al Consiliului de 
Stat, președintele Uniunii Creștin-De- 
mocrate, în funcția de președinte al 
Camerei Populare, funcție rămasă va
cantă în urma încetării din viață a lui 
Johannes Dieckmann.

Le Thanh NghI, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului celor ce Muncesc 
din Vietnam, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R. D. Viet
nam, a primit delegația Frontului 
Popular Patriotic din Ungaria, condusă 
de Istvan Sartos, membru al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Consiliu
lui național al frontului, care se află 
în vizită în această țară.

Pregătiri pentru întrunirea 
Comisiei mixte 

sovieto-chineze pentru 
problemele navigației 

pe rîurile de frontieră
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

După cum anunță agenția TASS, 
partea sovietică a propus ca în luna 
mai să aibă loc la Habarovsk cea 
de-a 15-a sesiune a Comisiei mix
te sovieto-chineze pentru proble
mele navigației pe rîurile de fron
tieră. Se propune ca la sesiune să 
fie discutate și rezolvate probleme
le legate de asigurarea navigației 
în anul 1969 pe fluviile șl rîurile 
de frontieră.

★
PEKIN 12 (Agerpres). — 'Agen

ția China Nouă, transmițînd răs
punsul președintelui părții chineze 
a Comisiei mixte chino-sovietice 
pentru problemele navigației pe 
rîurile de frontieră, cu privire Ia 
propunerea părții sovietice privind 
ținerea celei de-a 15-a sesiuni în 
luna mai, informează că partea 
chineză a hotărît să-și trimită de
legația la această sesiune. Partea 
chineză consideră că este necesar 
ca ambele părți să pregătească te
meinic această sesiune șl de aceea 
sugerează ca sesiunea să aibă loc 
la jumătatea lunii iunie. Data con
cretă urmează să fie stabilită de 
comun acord de către cele două 
părți.
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