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întrecerea dintre organizațiile ju
dețene de partid, care se desfășoară 
în întîmpinarea celei de a XXV-a 
aniversări a eliberării patriei și a 
Congresului al X-lea al P.C.R., sti
mulează puternic forțele creatoare, 
inițiativa și capacitatea colectivelor 
din întreprinderile industriale ale 
Capitalei. Cadrele de muncitori, in
gineri, tehnicieni și economiști din 
fabrici și uzine și-au orientat efor
turile spre îndeplinirea obiectivelor 
majore ale planului de stat pe acest 
an, subliniate la Plenara C.C. al 
P.C.R. din 16—17 decembrie anul 
trecut, spre realizarea indicațiilor 
prețioase date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în cuvîntarea rostită la 
conferința organizației de partid a 
municipiului, menite să asigure spo
rirea producției ,și productivității 
muncii, folosirea deplină a viguro
sului potențial material și uman de 

J care dispune industria Capitalei, pre
cum și obținerea unei tot mai înalte 

V eficiente în întreaga activitate eco
nomică.

La începutul convorbirii noastre în 
legătură cu mersul îndeplinirii pla
nului ți a angajamentelor pe acest 
an — asumate de conferința organi
zației municipale de partid în chema
rea la întrecere, pe tărîm industrial, 
adresată tuturor organizațiilor jude
țene de partid — precum și în legă
tură cu acțiunile pe care organizația 
de partid a municipiului,- organiza
țiile de partid și comitetele de di
recție din unitățile industriale le vor 
întreprinde pentru consolidarea și 
dezvoltarea rezultatelor economice de 
pînă acum, interlocutorul ne-a pre
zentat un succint tablou al realiză
rilor consemnate de industria bucu- 
reșteană în primele patru luni din 
acest an :

— Mai întîi. aș vrea să precizez că 
bilanțul bogat în rezultate din pri
mele patru luni ale anului este 
rodul firesc al aplicării măsurilor 
luate de Congresul al IX-lea și de 
Conferința Națională a partidului 
pentru perfecționarea conducerii și 
planificării economiei naționale, pre
cum și al muncii entuziaste, tot mai 
fructuoase depuse de colectivele între
prinderilor. In această perioadă, pre
vederile planului pe ansamblul in
dustriei Capitalei au fost îndeplinite 
integral, la toti indicatorii. S-a ob
ținut o producție globală industrială 
cu 149,8 milioane lei mai mare fată 
de prevederi — depășire realizată în 
întregime pe seama creșterii produc
tivității,muncii — ceea ce reprezintă 
circa 30 la sută din angajamentul 
luat pe întregul an de Conferința or
ganizației de partid a municipiului 
București. Au fost date peste plan 
693 tone utilaie pentru industria me
talurgică, 1 500 băi din fontă emaila
tă, 10 400 bucăți anvelope. 31 000 mp 
țesături tip lînă. confecții textile în 
valoare de 15,6 milioane lei și altele. 
Producția marfă vîndută și încasară 
obținută suplimentar s-a ridicat la
157.4 milioane lei, ceea ce înseamnă
29.4 la sută din angajament, iar li
vrările de mărfuri la export au fost 
cu 160 milioane lei mai mari față de 
sarcinile prevăzute, fiind realizat încă 
de pe acum angajamentul anual la 
acest indicator.

Se înfăptuiesc pas cu pas și anga
jamentele care privesc ridicarea în 
continuare a eficientei activității e- 
conomice, prin creșterea productivi- 

“ tății muncii, reducerea costurilor, fo
losirea rațională și economisirea re
surselor materiale și a forței de 
muncă. în primul trimestru al anu
lui, de pildă, unitățile noastre eco
nomice au realizat beneficii peste 
plan în valoare de 78.6 milioane lei 
— mai mult de un sfert din angaja
mentul anual. Importante acumulări 
bănești, ca și rezultate fructuoase la 
toti indicatorii planului au obținut 
pînă acum colectivele de la uzina 
„Semănătoarea", întreprinderea de 

piese radio și semiconductor! Bănea- 
sa, uzina de anvelope „Danubiana"

Fabrica de confecții și tricotaje, fa
brica de încălțăminte „Flacăra ro
șie" și altele.

Realizările la care m-am referit, 
mult superioare celor înregistrate 
în aceeași perioadă a anului trecut, 
sînt efectul eforturilor susținute de
puse pentru aplicarea măsurilor și so
luțiilor de perfecționare a organizării 
producției și a muncii, pentru mai 
buna folosire a capacităților și su
prafețelor productive. Merită să sub
liniem în mod deosebit intensa ac
tivitate organizatorică desfășurată în 
luna aprilie a.c. de organizațiile de 
partid, comitetele de direcție și co
lectivele întreprinderilor — lună în 
care s-a obținut o producție indus
trială cu 6,4 la sută superioară față 
de media realizărilor lunare din tri
mestrul I — care a vizat recuperarea 
rămînerilor în urmă apărute în pri
mul trimestru al anului în anumite 
unități industriale. Ca urmare, în 
această lună, numărul întreprinde
rilor care nu au realizat integral pla
nul la producția globală și productivi
tatea muncii a scăzut cu două, iar 
la producția marfă vîndută și înca
sată — cu cinci.

Deși rezultatele pe ansamblul Ca
pitalei sînt importante, socotim că ele 
nu reflectă totuși pe deplin posibi
litățile și rezervele de care dispun 
întreprinderile noastre industriale. 
Concluzia aceasta iese pregnant în

evidență dacă 
mele patru luni, anumite întreprin
deri nu au reușit să îndeplineas
că prevederile planului la toți indica
torii. De asemenea, socotim că pro
porția de îndeplinire a planului a- 
nual la producția globală, după cele 
patru luni, de 31,2 la sută, nu este 
satisfăcătoare și de aceea trebuie 
intensificate eforturile pentru a se 
obține rezultate și mai însemnate în 
activitatea de realizare a planului și 
a angajamentelor.

— Vă rugăm să înfățișați unele as
pecte privind metodele folosite de 
comitetul municipal de partid, de co
mitetele de partid ale sectoarelor și 
organizațiile de partid din între
prinderi pentru a asigura controlul 
înfăptuirii sarcinilor de plan și a 
angajamentelor, intervenția opera
tivă și eficace în cazul apariției u- 
nor neajunsuri într-un domeniu sau 
altul al activității economice.

— A intrat în stilul de muncă al 
membrilor comitetului nostru muni
cipal de partid, al biroului său, să 
urmărească sistematic, decadal și lu
nar, mersul îndeplinirii sarcinilor de 
plan și a angajamentelor în fiecare 
întreprindere. Activiștii noștri, ai co
mitetelor de partid ale sectoarelor, 
precum șl un număr însemnat de 

i specialiști din activul de partid își . 
desfășoară activitatea, consumi nd o . 
mare parte a timpului lor, direct, în 
unitățile economice, unde sprijină în 
mod concret organizațiile de partid 
și comitetele de direcție în soluționa
rea operativă a problemelor și înlă
turarea deficiențelor — frecvent 
legate de aprovizionarea tehni-

Convorbire realizată 
Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a Il-a)
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® Cui încredințăm
paza avutului ob
ștesc @ Inițieri în
pedagogia activi
tăților pionierești

Trăim în al 25-lea an de 
la eliberarea patriei și timp 
de 25 de ani românii și 
naționalitățile conlocuitoa
re au schimbat fundamen
tal, muncind din zori pînă 
în noapte, fața acestei 
țări. Admirăm și prețuim 
tot ceea ce a fost frumos, 
tot ceea ce a fost 
în trecut, dar această 
mirație 
frumos 
bun în 
bolduri 
tru construirea unei 
noi, a unei societăți 
Și noi construim cu 
o lume nouă, o țară nouă 
— România socialistă. Ca 
scriitori avem datoria să 
arătăm acest lucru. Ca 
scriitori ai epocii noastre 
trebuie să fim atenți la 
ceea ce se întîmplă în jurul 
nostru și trebuie să fim 
atenti la activitatea între
gului nostru popor pentru 
construcția țării noastre, a 
unei țări socialiste. Trebuie 
să fim oamenii acestei pe
rioade de timp, ca scriitori 
și ca cetățeni. E bine să 
scriem despre înaintașii 
noștri, dar tot atît de bine 
este, și va trebui s-o facem 
cu toții, să scriem despre 
acești 
care 
noștri 
avut

pentru ce a 
și pentru ce a
trecut ne dă 
noi în munca

bun 
ad- 
fost 
fost 
im- 

pen- 
lumi 
noi. 
toții

seamănă cu lașul pe care 
îl cunoșteam. Este un oraș 
cu totul și cu totul nou.

Cine a înăltat aceste clă
diri monumentale, aceste 
fabrici și atîtea uzine ? — 
m-am întrebat atunci. Oa
menii orașului, oamenii la
șului. Nu merită ode acești 
oameni, ca de altfel toți oa
menii muncii din tara

® Debuturi promi
țătoare în colecția
„Luceafărul" ©Știri
sportive

extraordinari oameni 
sînt contemporanii 

Nu de mult am 
experiență reve- 
Nu mai fusesem 

de acum trei ani
o 

latoare. 
în Iași 
— și cînd am venit din 
nou în urmă cu o săptă- 
mînă pe aceste meleaguri 
aproape că am vrut să o- 
presc mașina și să-1 întreb 
pe tovarășul șofer: Nu 
cumva ai greșit șoseaua și 
m-ai dus într-un oraș pe 
care nu l-am văzut nicio
dată ? Ceea ce văd acum 
în fața ochilor nu mai

In săptămîna care a trecut 
vremea a fost excepțional de 
călduroasă. Buletinele meteoro
logice au consemnat că în tara 
noastră s-au înregistrat unele 
din cele mai ridicate temperaturi 
de pe continent. în ultimele zile 
temperatura a scăzut și a plouat 
în multe zone ale țării. Cele 
mai mari cantități de precipita
ții au fost înregistrate în Cîm- 
pia de vest a țării, Transilvania 
și sudul “■ ' '
călduros 
culturilor agricole. Totodată, a 
favorizat pierderea din ume
zeala solului. De aceea, execu
tarea lucrărilor de întreținere 
este de cea mai mare însemnă
tate pentru asigurarea unor con
diții optime de dezvoltare a cul
turilor agricole.

La îndemnul specialiștilor și 
cu sprijinul organizațiilor de 
partid, lucrătorii ogoarelor zo
resc în aceste zile prășitul, com
baterea dăunătorilor din culturi 
și au început irigatul. în județul 
Arad, de pildă, pentru a se asi
gura condiții optime de dezvol
tare a plantelor, prima prașilă 
a fost executată pe mari supra
fețe. în cooperativele agricole 
din Sîntana, Șicula și Zădăreni, 
această lucrare a fost terminată 
în numai cîteva zile pe întreaga 
suprafață cultivată cu sfeclă de 
zahăr și legume. în unele coope
rative a început și cea de-a doua 
prașilă. efectuată pînă acum pe 
mai bine de 3 500 ha. Concomi-
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șite peste la 0.00 i > 
porumb și mai > "

tu nuca cct-svtticiLU. assume- .
nea, în cooperativele agricole j 
din județul Alba, prima prașilă ( 
s-a efectuat pe aproape 80 la ' 
sută din suprafața cultivată bu i 
sfeclă de zahăr. Numeroase uni- -< 
tați, printre care cele din Dra- ! 
șov, Daia, Ungureni. Ciugud. i 
Cistei și altele, au început pra- ' 
șila a doua și se execută. în ț 
continuare, lucrările de întreti- i 
nere la porumb si cartofi. '

Din partea opusă a țării, din ( 
județul Constanta, se anunță că. , 
în întreprinderile agricole de ț 
stat s-a încheiat prima prașilă l 
mecanică la floarea-soarelui, iat ’ 
cooperativele agricole au prășit 1 
peste 20 000 ha cultivate cu a- i 
ceasta plantă. Unele unități coo- ‘ 
peratiste din raza întreprinde- i 
rii de mecanizare Cobadin au 
terminat prima prasiîă. în ritm ț 
rapid se lucrează si în județul l 
Ilfov. Cooperativele agricole din ' 
acest iudet. cu sprijinul me- l 
canizatorilor. au executat uri- . 
ma prașilă la sfecla de zahăr pe j 
mai mult de 85 la sută din su- i 
prafața cultivată. Ia floarea-soa- > 
relui — pe 62 la sută, iar la \ 
porumb — pe aproape 15 la sută 1

Am consemnat aceste cîteva 1 
cifre care demonstrează preocu- i 
parea oamenilor muncii din agri- 
cultură, atentia organelor de 1

I. HERTEG 
N. TLIICU 
R. APOSTOL

(Continuare în pag. a V-a)

meni tineri. îmi citesc 
proză, poezii, unii chiar îmi 
lasă caiete cu multe zeci 
și sute de pagini și mă 
bucur mult cînd găsesc 
în materialele care mi 
se lasă poezii clare pe care 
și eu și oricare " ' '
le înțelegem de la primul 
pînă la ultimul 
sînt chiar așa

alt cititor
rînd. Nu 

de fericit

în dimineața zilei de 19 mai, o 
delegație de partid și guvernamen
tală condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia
liste România, a părăsit Capitala, 
plecînd spre Varșovia, pentru a 
face o vizită de prietenie în Repu
blica Populară Polonă la invitația 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovarășii 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Florian Dănălache, 
Constantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Petre .Lupii, Manea. M&iescu, t
Gheorghe Rădulescu, Leonte Răutu; P
Gheorghe Stoica, Vasile Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Dumitru 
Coliu, Emil Drăgănescu, Mihai 
Gere, Dumitru Popa, Dumitru Po
pescu, Vasile Patilineț, vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat și ai 
Consiliului de Miniștri, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai instituțiilor centrale și ai orga
nizațiilor obștești.

Au fost de față Jan Brudzynski, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Polone la București, 
membri ai ambasadei.

Pe aeroportul Okecie din Varșo
via, pavoazat cu drapelele celor 
două state, delegația română a fost 
întîmpinată de W. Gomulka, prim- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., M. 
Spychalski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., preșe
dintele Consiliului de Stat, J. Cy- 
rankiewicz, membru al Biroului 
politic al C.C. al P.M.U.P., președin
tele Consiliului de Miniștri, St. Je- 
drychowski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P., minis
trul afacerilor externe,. Z. Kliszko, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.M.U.P., J. Loga So-

VARȘOVIAJ
winski, membru al Biroului Politic, 
vicepreședinte al Consiliului d« 
Stat, J. Tejchma, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.M.U.P., P. Jaroszewicz, membru 
supleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.M.U.P., repre
zentanți ai M.A.E., ambasadorul 
Poloniei la București, J. Oche
duszko. De asemenea, în întîmpi- 
nare se aflau ambasadorul Româ
niei la Varșovia, Tiberiu Petrescu 
și membri ai ambasadei.

Și

TELEGRAMĂ

DE LA BORDUL

AVIONULUI
De la bordul avionului, tovarășii 

Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer au adresat tovarășilor Leo
nid Brejnev și Alexei Kosîghin 
următoarea telegramă :

Zburînd deasupra teritoriului 
Uniunii Sovietice vă adresăm dum
neavoastră și întregului popor so
vietic un cordial salut tovărășesc 
și urări de noi succese în edifi
carea comunismului.

fie o literatură pe 
titorii să poată să _ ..... 
leagă, o literatură puterni
că. plină de conținut.

Unii mă întreabă : dar 
dumneavoastră sînteți îm
potriva experimentului li
terar ? Le răspund : Nu sînt 
de loc împotriva experimen
tului literar, dacă acest ex
periment literar duce un-

care ci- 
o înțe-

Să fim scriitori
ai poporului

și ai epocii noastre!
noastră care au construit 
asemenea frumuseți ? Nu 
merită oare să 
schițe, 
despre
care au schimbat întreaga 
înfățișare a tării și a celor 
care au schimbat și a- 
ceastă parte a tării noas
tre românești și au făcut 
ca în locul vechiului oraș 
să răsară ca din pă- 
mînt un alt oraș, un oraș 
modern, de o mare și nouă 
frumusețe ?

Vin la mine mulți oa

se scrie 
povestiri, romane 
viața oamenilor

Zaharia STANCU

și nu pot de loc să fiu cînd 
oameni tineri, cu frumoasă 
cultură, vin să-mi pună 
sub ochi versuri pe care 
oricît m-aș chinui și ori- 
cîtă practică literară aș 
avea nu le înțeleg. încerc 
să le arăt că literatura pe 
care noi, scriitorii acestor 
zile, o facem se cuvine să

deva. Dar atunci cînd în
cepi experimentul literar în 
fragedă adolescență și bă- 
trînețea te-a apucat tot la 
experiment, îngăduiți-mi 
să cred că drumul ales 
și experiența făcută nu 
au fost dintre cele mai 
fericite. Ce ați zice dacă, 
cumpărînd o pîine, am găsi 
în ea ace de cusut și bru
tarul ne-ar spune : E un 
experiment. încercați să 
mîncați. — Eu n-aș încerca 
să mănînc o asemenea pîi
ne. Sau, ce-am zice dacă,

nu 
a-

— tot «ex- 
haine cu
unii scrii- 

care de 
experi-

mergînd la un croitor și 
i-am comanda un costum, 
el ne-ar face haina cu trei 
mîneci ? întrebat, ne-ar 
răspunde cu seninătate : 
«E un experiment». în Ro
mânia socialistă însă 
există brutari care să
runce «experimental» cuie 
în pîine și nici croitori 
care să ne' facă 
perimental» —
..trei mâneci.

Discutînd cu 
tori talentați,
mulți ani fac 
ment, unul dintre ei 
și-a cerut scuze ca să nu 
mă supăr de ceea ce avea 
să-mi spună. Eu nu mă 
supăr cînd discut cu oa
menii literatură, chiar dacă 
punctele de vedere se bat 
cap în cap. Și mi-a spus 
așa : — D-voastră vreți să . 
întoarceți literatura româ
nă la Hora Unirii a lui Va- 
sile Alecsandri? I-am spus: 
— Nu. eu nu vreau acest 
lucru, dar îți atrag priete
nește atenția că Vașile 
Alecsandri cu «Hora Unirii» 
a ajutat la întemeierea Ro
mâniei moderne. Vreau și 
eu să văd cu poezia dumi- 
tale. din care nu se înțe
lege o iotă, ce folos vei 
aduce poporului român, 
tării noastre ? Sigur că 
discuția avută în acest fel 
pare o discuție simplistă. 
Dar nu ai cum discuta cu 
niște confrați care nu țin 
socoteală că literatura tre
buie scrisă pentru oameni. 
Personal, fără îndoială, am 
nenumărate lipsuri. între 
altele și pe aceea de a nu 
ști tot ce se scrie pe lume 
și cred că lipsa aceasta e 
nu numai a mea, dar după

(Continuare în pag. a IV-a)

VARȘOVIA 19. — Corespon-
Ao—r,__ , I. Dumitrașcu,

transmite: La sediul Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Unit Polonez au avut loc, în cursul 
zilei de luni, convorbiri oficiale 
între delegațiile de partid și gu
vernamentale ale României și Po
loniei.

Din partea română au participat 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. ai P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Mihai Dalea, secretar al C.C. ai 
P.C.R., Ion Pățan, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și Ti-

Luni la amiază, delegația de 
partid și guvernamentală a țării 
noastre a depus 
la Monumentul 
noscut.

La monument 
zewicz, general 
banowicz, ministru adjunct al apă
rării naționale, și alte persoane 
oficiale.

O gardă militară a prezentat

o coroană de flori 
soldatului necu-

se aflau P. Jaros- 
de divizie J. Ur

VIZITAREA
La invitația președintelui Consi

liului Popular Varșovia, Jerzy 
Maewski, oaspeții au vizitat în ca
pitala Poloniei vechiul oraș, oprin- 
du-se la Monumentul Victoriei, 
cartierul de locuințe „Sady Zoli- 
borzke“, Piața Popoarelor și Pa
latul Culturii și Științei.

beriu Petrescu, ambasadorul Ro 
mâniei la Varșovia.

Din partea polonă au participa 
Wladyslaw Gomulka, prim-secre 
tar al C.C. al P.M.U.P., Mariai 
Spychalski, membru al Biroulu 
Politic al C.C. al P.M.U.P., pre 
ședințele Consiliului de Stat, Joze 
Cyrankiewicz, membru al Birou 
lui Politic al C.C. al P.M.U.P., pre 
ședințele Consiliului de Miniștr 
Zenon Kliszko. membru al Birou 
lui Politic, secretar al C.C. a 
P.M.U.P., Jozef Tejchma, membr 
al Biroului Politic, secretar al C.C 
al P.M.U.P., Piotr Jaroszewicî 
membru supleant al Biroului Po 
litic al C.C. al P.M.U.P., vicepre 
ședințe al Consiliului de Miniștr 
și Jaromir Ocheduszko, ambasa 
dorul Poloniei la București.

onorul. Au fost intonate imnuril 
de stat ale Republicii Socialist 
România și Republicii Popular 
Polone.

După depunerea coroanei, oaspe 
dții români au semnat în Cartea 

onoare a monumentului.
Tovarășii Nicolae Ceaușescu 

Ion Gheorghe Maurer au trecut 
revistă garda de onoare.

VARȘOVIEI

I 
î

Arhitectul șef al orașului, Cze 
slaw Kotely, a dat membrilor de 
legației explicații în legătură c 
etapele reconstrucției orâșulu 
după distrugerile suferite în timpi 
celui de-al doilea război mondia

Telegramă
Tovarășului L. I. BREJNEV

Secretar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
Tovarășului N. V. PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem 
al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste

Tovarășului A. N. KOSÎGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste
MOSCOVA

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Cor 

sillului de Stat, Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Românit 
al poporului român și al nostru personal, vă adresăm dumneavoastră, sa 
vanților, inginerilor, tuturor oamenilor sovietici calde felicitări cu pr: 
lejul încheierii cu succes a zborului stațiilor automate interplanetai 
„Venus-5“ și „Venus-6‘‘ — prestigioasă victorie a științei și tehnic 
sovietice.

Oamenii muncii din țara noastră urează poporului sovietic noi real: 
zări în dezvoltarea științei și tehnicii spațiale, în explorarea Cosmosulu 
spre binele și progresul umanității.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Comitetului Central 
al Partidului Comunist 

Român, 
Președintele 

Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste 

România

ION GHEORGHE MAUREI
Președintele 

Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste 

România

i



PAGINA 2

o-
Direcției

de 
Ilie

distrugă- 
inundații

calamități 
ca incendii,

buimac. 
de unde 
acolo în 
începem 
vorbește

Paznicul 
așteaptă... 
data pen

sînt 
paznicul 
Cristea. 

ne cere 
prezen-

referat al

paznicul nu 
să ne afle

popas — Fa
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FAPTUL Cunoașteți valoarea
polimerilor ?

Dar
papucii ?

șofer
Nocturna bucureșteană (în cartierul Balta

Tropicala 
din Gurghiu 

în parcul dendrologic di
Gurghiu au înflorit magno
liile și liliacul de toate soiurile. 
In aceste zile de mai. cele a- 
proape 20 de hectare 
bilă „micro-pădure 
dintre munții care 
trează încă semnele 
înfățișează privirilor

de verita- 
tropicală", 
mai păs- 
iernii, se 

________ ._______  cu un pi
toresc covor floral. In decorul 
carpatin se distinge coloritul 
viu al speciilor de arbori și ar
buști exotici: chiparosul, ienu- 
părul de Virginia, stejarul roșu, 
„arborele vieții", salcîmul gal
ben, salcia mirositoare, vișinul 
turcesc, teiul argintiu. Folosim 
prilejul pentru a oferi gospoda
rilor de aici — majoritatea cer
cetători științifici — un 
chet" de cuvinte frumoase.

O Hotărîre a Consiliului 
Miniștri (1825/1967) stabilește 
drepturile cumpărătorilor pri
vind garantarea, pe o anumită 
perioadă, a calității produselor 
procurate prin organizațiile co
merciale. Iată însă că unele con
duceri de întreprinderi își per
mit o... viziune proprie. O.C.L. 
Produse industriale Reșița a tri
mis Fabricii de încălțăminte Mo- 
dem-Timișoara, în lunile ianua- 
rie-februarie, 113 perechi de în
călțăminte (de la cumpărători) 
pentru a fi recondiționate în ter
menul de garanție. Sîntem în 
20 mai și nici acum fabrica nu 
și-a îndeplinit obligația dată 
prin lege. O sută treisprezece 
persoane așteaptă și tot așteaptă. 
N-ar fi stricat ca între cele 113 
perechi de încălțăminte, retri
mise fabricii, să se găsească și... 
p pereche de papuci. Ar fi aver
tizat asupra primejdiei...

Tragedia 
de la
Prunișor

Acum, cînd ne-au sosit amă
runte, vă relatăm despre tra- 
;edia de la ' Prunișor (Mehe- 
iinți), sperînd că va fi bine în- 
eles pericolul imens la care se 
:xpun șoferii în stare de ebrie- 
ate și călătorii care acceptă să 
e urce în mașinile acestora, 
lostică Rotariu conducea, sub 
afluența alcoolului, autocamio- 
iuI 21-TM-2037 cu 27 muncitori 
le la un șantier. La o curbă 
circulînd și cu mare viteză) ca
rtonul s-a răsturnat. Acest ac- 
ident s-a soldat cu moartea a 
■atru persoane și cu rănirea 
ravă a altor opt. Fiul șoferului, 
a’ vîrstă de 21 de ani, a pierit 
1 cabina autocamionului cu- 
Tins de flăcări.
Reflectați în modul cel mai 

erios înainte de a vă urca în- 
r-o mașină la volanul căreia se 
flă un om iresponsabil.

S-a spart 
ciubărul
Gheorghe Dragomir era 

ecepționer la „Industria lapte- 
11" din Ploiești. într-o dis- 
uție cu Gherghina Voicu. res- 
onsabilă la punctul de colec- 
ire din comuna Bărcănești, a- 
easta îi propune să-i confirme 
rimirea unor cantități mai 
îari iar plusurile realizate să 
i împartă pe din două. La în- 
sput Dragomir rezistă, gîndin- 
u-se la urmări. Dar femeia îl 
anvinge. Mai cu un chefuleț, 
tai cu niște ochi dulci, aface- 
sa începe. Numai că această 
colaborare" s-a terminat la or- 
anele de anchetă penală. Au 
realizat" — totuși ! — o fraudă 
e 128 000 lei. din lapte, Acum, 
iu o fi înțărcat Bălaia, sau or 
. dat cu piciorul în ciubăr, cert 
ste că respectivii și-au închei#, 
ideletnicirea de „mulgători", 
ra și timpul.

ju narcise
Au fost narcise multe la Ne- 
rași. Dar, după serbarea cîm- 
enească desfășurată nu de mult 
i frumoasa poiană argeșeană, 
eclarată monument al naturii, 
uține au mai rămas. Cine și 
•zm a putut și-a umplut brațele 
i narcise, multe dintre ele 
nulse din pământ cu bulbi cu 
>t. Si aceasta sub privirile or- 
mizatorilor (comitetul județean 
entru cultură și artă). E regre- 
•,bil. Intre numeroasele pancar- 
1 „Avem bere și băuturi la 
zeață", „Avem mici proaspeți" 
■c. — nici un îndemn „Nu ru- 
îți florile". Si rezultatele s-au 
Izut: au fost narcise multe la 
egrasi...

Risipitorii
La Combinatul de industriali- 
ire a lemnului din Sebeș (Alba) 
ebuia să intre în funcțiune, 
•.că de anul trecut, o centrală 
rmică. La jumătatea drumului, 
ierația a fost stagnată. In 
•aba sa. beneficiarul... a uitat 
. se aprovizioneze cu o serie 
treagă de materiale și utilaje, 
u materialele existente s-a în- 
■opit o centrală (ceva mai mi- 
l). Acum, cînd utilajele au fost 
i sfîrsit I) procurate, se pre- 
mizează 
alei". O 
■isipi" 
ar putea 
ifinitiv risipiți... risipitorii ?

Rubrică redactată de 
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU

l sprijinul corespondenților 
Scînteii"

„cen- 
se vot

demontarea
dată cu ea 

și circa 300 000 lei. Ce
însă face ca să fie

A devenit o realitate a 
vieții noastre sociale pre
ocuparea fiecărui cetățean 
pentru păstrarea integrită
ții averii obștești, a patri
moniului socialist al între
gului popor. Apărarea bu
nului public reprezintă 
pentru imensa majoritate a 
populației o datorie de 
conștiință, o obligație cetă
țenească de prim rang. în 
același timp, cum este cu
noscut, îndeosebi pentru 
anumite domenii și locuri 
de muncă, există servicii 
de pază (paza civilă con
tractuală și paznici sala- 
riați al întreprinderilor și 
instituțiilor), a căror misiu
ne este aceea de a fi în 
permanență cu ochiul treaz, 
de a apăra rodul muncii co
lective. Pe oamenii în uni
formă maron (din servicii
le de pază civilă contrac
tuală — — ale con-

de control. Ca să fie si
gur că nimeni nu-i tulbură 
somnul, paznicul Ion Piuca, 
de la Fabrica 
C.I.L. Blaj, a 
de siguranță : 
într-un birou.

Spre a ilustra 
în care sînt păzite 
vele economice, Ia sfîrși- 
tul lunii aprilie am vizitat 
cîteva întreprinderi din 
Petrești, Sebeș și Alba Iu- 
lia. Am fost însoțit în a- 
cest raid nocturn de loco
tenentul major de miliție 
Izidor Dobîrtă din cadrul 
serviciului pază șl ordine 
al inspectoratului județean 
de miliție. Iată constată
rile : Fabrica de hîrtie Pe
trești. Ora 23,30. Porțile 
fabricii sînt larg deschise. 
Din cînd în cînd părăsește 
fabrica cîte un muncitor 
întîrziat din schimbul II. 
în cabină, paznicul civil

de binale a 
luat
s-a

măsuri 
încuiat
modul 

obiecti-

sionăril. Dar nici o scuză 
nu poate justifica aseme
nea abateri.

Intrăm, în continuare, 
prin magaziile de mărfuri 
ale fabricii, lăsate cu ușile 
la perete. Cu asentimentul 
ofițerului de serviciu, ne 
umplem mapele cu ciorapi. 
Circa 40 de perechi. Ieșim 
tot pe poarta principală, pe 
care am intrat. Și de data 
aceasta paznicul se uită la 
noi șl ne lasă să trecem. 
Pornim mașina, parcată în
tr-un loc mai retras, șl ple
căm. Revenim, lăsînd 
șina în fața porții. De 
aceasta paznicul ne 
în întîmpinare.

— Legitimațiile dv.
— Poftim.
— Deschidem mapele și 

îi arătăm ciorapii sustrași. 
Era ora 1 și 10 minute.

ma- 
data 
iese

cui încredințam
PAZA

AVUTULUI OBȘTESC
sihilor populare județene) 
îi întîlnim la intrarea în 
întreprinderi și instituții, 
precum și noaptea, pe 
străzi, făcîndu-și rondul. 
Atribuțiile lor sînt clar de
finite, trebuind să sesizeze 
orice intenție răuvoitoare, 
să împiedice atentatul ele
mentelor necinstite la avu
ția obștească ; totodată, ei 
trebuie să prevină în timp 
optim 
toare 
etc.

Un ..
de pază civilă contractuală 
a'Consiliului popular jude
țean Alba ne informează 
că în primul trimestru al 
acestui an au fost depistate 
o serie de infracțiuni din 
avutul obștesc, au fost pre
venite incendii și s-au fă
cut numeroase alte consta
tări utile. Aceasta dovedeș
te că, pătrunși de misiunea 
lor, o mare parte a salaria- 
ților serviciilor de pază își 
fac pe deplin datoria. în
totdeauna 7 Nu. O seamă 
de constatări mai noi și 
mai vechi, din păcate ne
urmate de măsuri, arată 
că în munca celor investiți 
cu răspunderea de a păzi 
bunurile obștești se semna
lează breșe serioase, trata
te de multe ori cu o 
mare î-hgăduință. Constată
rile organelor de control 
consemnează încă abateri, 
ca dormitul în timpul ser
viciului, prezentarea la post 
în stare de ebrietate, ab- 
sentarea nefnotivată. Cităm 
nominal cîteva din nume
roasele constatări : pazni
cii Ilie Morar, Ioan David, 
Macarie Preda au fost gă
siți dormind în post ; Ale
xandru Mărgineanu, Lazăr 
Stănilă „păzeau" avutul ob
ștesc în stare de ebrietate. 
Toți cei amintiți fac parte 
din grupa nr. 4 Petrești- 
Sebeș a detașamentului 
nr. 1 Alba Iulia. Confrați 
în ale neglijenței cu aceș
tia sînt și paznicii Constan
tin Domșa, Dumitru Pușca, 
Niculaie Pria, Emanoil Ciu- 
fudean și Victor Tiucă, toți 
din Blaj, care au fost sur
prinși dormind de organele

Dumitru Drăghicl între
ține o conversație cu un 
cetățean din paza obșteas
că. Intrăm pe poarta de 
acces a autovehiculelor. 
Abia după ce depășim cu 
peste 10 m cabina în care 
stătea la taifas, paznicul 
ne observă :

— Cine sînteți 7
— Avem treabă în fa

brică.
— Pe cine căutați 7
— Pe director sau pe 

fițerul de serviciu.
Sîntem invitați în ca

bină. Fără să fim legiti
mați, paznicul ne face le
gătura telefonică cu ofițe
rul de serviciu din fa
brică.

După ce controlăm cum 
sînt asigurate birourile, 
revenim la poartă. Nici de 
data aceasta 
este curios 
identitatea.

Următorul 
brica de ciorapi „Sebeșul' 
din localitatea cu același 
nume. Intrăm pe poarta 
principală de acces a sa- 
lariaților. Paznicul în uni
formă maron se uită la noi 
din ușa cabinei și nu schi
țează nici un gest. Cît de 
ușor se poate pătrunde în
tr-o fabrică ! Și încă la 
miezul nopții (era ora 0 și 
10 minute). în incinta fa
bricii. intențiile noastre de 
a trece neobservati 
zădărnicite 
contractual 
Tenace, hotărît, 
legitimațiile. Le 
tăm.

Ne-am îndreptat către un 
alt post. într-unul dintre 
tele mai expuse puncte 
ale fabricii „Sebeșul", 
paznicul Savu Berghian 
dormea în gheretă. îl 
trezim noi... închizînd ușa 
gheretei. Sare 
Nu ne întreabă 
venim, ce căutăm 
cumpăna nopții, 
să discutăm și ne 
despre toate obiectivele pe 
care le păzește, unele din
tre ele secrete, 
are 60 de ani și 
dormind în post.

Acest paznic, nume
Sabin Negru, are 28 de ani 
și e... șofer. De ce s-a an
gajat în paza civilă con
tractuală 7 Transmitem 
răspunsul:

— Caz de forță majoră. 
Nu am găsit un post de 
șofer care să-mi placă.

Este un caz tipic, din 
multe altele, care arată că 
nu întotdeauna angajarea 
se face cu exigența cuve
nită, cu sondarea motivelor 
care-1 determină pe unii să 
solicite un post sau altul.

Ciorapii, obiectul „delic
tului" nostru sînt predați. 
Dar cît de ușor pot fi sus
trase bunuri din averea 
obștească cu concursul 
unor asemenea paznici care 
nu-și fac datoria !

Lipsiți de vigilentă sînt 
și unii paznici salariați ai 
diverselor întreprinderi și 
instituții. La insistentele 
noastre, paznicul civil I. Co- 
mănici, de la Banca Națio
nală din Alba Iulia,' a vîrît 
cheia în lacăt să deschidă 
Banca, unor oameni necu- 
noscuți lui, la ora 2 și ju
mătate noaptea. Ce resor
turi îndeamnă conștiința

acestor oameni la comite
rea unor astfel de acte 
grave, care primejduiesc 
valorile materiale pe care 
le păzesc 7

Tovarășul Ioan Retegan, 
procurorul șef al județului 
Alba, ne spunea că unii 
paznici nu își cunosc obli
gațiile, nu cunosc obiecti
vul pe care îl au în 
pază, „Multe infracțiuni 
— ne-a declarat procu
rorul șef — nu ar fi 
posibile dacă paznicii și-ar 
face conștiincios datoria. 
Mai grav este faptul că 
unii paznici se lasă chiar 
mituiti, ori devin ei înșiși 
infractori. Astfel de acte 
antisociale au la bază sla
ba vigilență semnalată în
că de la angajarea acestor 
oameni în diferitele sisteme 
de pază.

Aceeași părere o împărtă
șește și tovarășul Aurel 
Rația, directorul direcției 
județene de pază civilă 
contractuală. Paznicii care 
nu își fac datoria, ne-a 
spus dînsul, sînt aspru 
sancționați. în trimestrul I 
am sancționat cu mustrare 
scrisă 38 de paznici, am 
dat la 12 ultime avertis
mente, 5 observații și am 
desfăcut un contract de 
muncă. De multe ori, pe 
paznicii în culpă fi tăiem 
de la primă sau îl retrogra
dăm la salariu.

— Abaterile însă conti
nuă.

— Din nefericire, da. Ast
fel de greutăți vor conti
nua dacă la angajarea lor 
nu vom fi deosebit de exi
gent!. Instruirea și educa
ția cetățenească a paznici
lor e slabă. Ședințe se țin 
destul de multe, dar sînt 
ineficace. Sita prin care 
sînt selecționați apărătorii 
averii obștești e prea rară. 
O vină revine și organelor 
de miliție, care își dau un 
acord formal la angajarea 
paznicilor, urmărind doar 
dacă aceștia au sau nu 
antecedente penale.

La sfîrșitul acestor con
statări, care impun de la 
sine concluziile, ne vom 
limita la a solicita organe
lor de partid și conduceri
lor administrative ale în
treprinderilor și instituții
lor să se preocupe mai 
mult și de modul cum se 
respectă prevederile pentru 
apărarea și păstrarea bunu
rilor materiale. Considerăm 
că organele de partid, di
recțiile județene de pază 
civilă contractuală, orga
nele de miliție, pot să-și 
sporească contribuția în a- 
sigurarea unei susținute 
munci de educare și instru
ire, în eliminarea din a- 
ceastă activitate a unor oa
meni necorespunzătorl. A- 
părarea averii obștești este 
o datorie de înaltă respon
sabilitate și nu poate fi în
credințată oricui.
Ștefan DINICA 
corespondentul „Scînteii"

(Urmare din pag. I)

între u-co-materială, de cooperarea 
nele întreprinderi din Capitală, de 
folosirea capacităților de producție și 
a forței de muncă. îndreptîndu-și în 
mod deosebit atenția asupra realiză
rii exemplare a sarcinilor de plan, 
comitetele de partid ale sectoarelor, 
organizațiile de partid din între
prinderi au pus în dezbaterea comu
niștilor, în plenare și adunări gene
rale, aspectele stringente ale proce
sului de producție, au stabilit măsuri 
eficiente și au urmărit îndeaproape 
aplicarea lor.

Apreciem că în mod judicios a 
fost orientată în această perioadă 
activitatea comisiilor economice a 
comitetului municipal și ale comite
telor de partid ale sectoarelor. Re
ceptive față de problemele ce s-au ri
dicat în industria municipiului, ele 
au efectuat studii și analize care au 
ajutat organele de partid și condu
cerile întreprinderilor în elaborarea 
măsurilor menite să asigure îndepli
nirea sarcinilor curente și de per
spectivă. Avînd în vedere sarcinile 
mari ce revin economiei noastre na
ționale în domeniul comerțului ex
terior, comisia economică a comitetu
lui municipal de partid a exa
minat detaliat, în primele luni ale 
anului, posibilitățile de majorare a 
producției destinate exportului. în a- 
ceastă acțiune au fost antrenate toate 
comitetele de partid de sector, comi
tetul de partid din unitățile de comerț 
exterior și organizațiile de partid din 
întreprinderi, precum șl specialiști 
din Ministerul Comerțului Exterior. 
Ca atare, s-au identificat posibilități 
de suplimentare a exportului cu 367 
milioane lei — cu mult peste anga
jamentul inițial — din care mărfuri 
în valoare de peste 130 milioane lei 
au și fost contractate cu partenerii 
externi. în această perioadă, comisia 
economică a analizat, de asemenea, 
stadiul asigurării cu documentație 
tehnică a obiectivelor de investiții și 
mersul lucrărilor pe șantiere, pre
cum și asigurarea cu cadre calificate 
de muncitori și tehnicieni a între
prinderilor.

Această din urmă problemă are o 
mare însemnătate pentru industria 
Capitalei. Studiul întreprins, care s-a 
dezbătut într-o ședință a biroului co
mitetului municipal de partid, a sub
liniat necesitatea ca, în domeniul re
crutării și pregătirii cadrelor, fie
care întreprindere să aibă o vedere 
de mai largă perspectivă, iar dez
voltarea capacităților de producție să 
fie judicios coroborată cu posibilită
țile de asigurare a forței de muncă, 
în același timp, este stringent nece
sară aplicarea unor măsuri pentru

utilizarea mai eficientă a timpului de 
lucru. In primul trimestru al anu
lui, bunăoară, numărul de ore nefo
losite de muncitorii din industrie a 
crescut, din motive subiective, cu 10,2 
la sută comparativ cu aceeași pe
rioadă a anului trecut. Organele și 
organizațiile de partid, organizațiile 
sindicale vor trebui să combată 
practica unor conduceri de în
treprinderi care, în loc de a lua 
toate măsurile ce se impun pentru 
utilizarea integrală a timpului de 
muncă, recurg cu multă ușurință la 
ore suplimentare. La un nivel ridicat 
se menține și fluctuația forței de 
muncă. Dată fiind această situație, 
biroul comitetului municipal de par
tid și-a propus ca problemele referi-

producție ți a muncitorilor este pro
gramarea corespunzătoare a produc
ției pe luni și decade, precum și pe 
secții de fabricație, însoțită de orga
nizarea exigentă a urmăririi realiză
rii planului. In acest sens, se poate 
spune că uzina de anvelope „Danu
biana", uzinele „Timpuri noi" și „E- 
lectrotehnica", Fabrica de confecții și 
tricotaje, fabrica „Flacăra roșie" au 
reușit, în perioada de la începutul 
anului, datorită eșalonării judicioase 
a sarcinilor și creării din timp a con
dițiilor materiale, să imprime un ca
racter ritmic realizării producției, să 
asigure participarea continuă și ac
tivă a tuturor muncitorilor și tehni
cienilor la obținerea unor rezultate 
economice superioare. Sînt însă în-

Pentru perioada
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ȘI TRATAMENT
Stațiunile balneo-climate- 

rice din județul Covasna au 
inaugurat noul sezon estival 
de tratament. S-au reamenajat 
șl mobilat vilele, mărindu-se 
astfel gradul de confort.

La agențiile și filialele Ofi
ciului Național de Turism din 
întreaga țară au fost puse în 
vînzare șl biletele pentru pe
rioada iunle-septembris în 
stdțiunlle Balvanioș, Malnaș și 
Vîlcele.

Stațiunea Balvanioș, situată 
la 20 km de Tlrgul Secuiesc, 
la 300 metri altitudine, se re
comandă celor suferinzi de a- 
fecțiuni ale aparatului loco
motor, sistemului nervos pe
riferic, aparatului eardio-vas- 
cular, precum și celor cu a- 
fecțiuni reumatice. Stațiunea 
dispune de Instalații de băi 
calde cu apă minerală, ștrand, 
deservire medicală.

Pentru cei suferinzi de afec
țiuni ale tubului digestiv, do 
boli de nutriție sau de afec
țiuni cardio-vasculare se asi
gură condiții optime de trata
ment cu dietă corespunzătoare 
în stațiunea Malnaș, situată 
în vecinătatea localității 
Gheorghe, la 505 metri 
tudine.

Stațiunea Vîlcele este 
cată pentru anemici, precum 
și în tratamentul unor afec
țiuni ale tubului digestiv șl 
căilor biliare, ale sistemului 
nervos periferic. Aici se pot 
face și băi calde cu apă mi
nerală.

Pentru aceste stațiuni 
cordă, de asemenea, o 
cere de 50 la sută la 
portul căilor ferate, iar 
lor pînă la 7 ani li se asigură 
cazarea gratuită și o reducere 
de 50 la sută la plata mesei.

fndl-

se a- 
redu- 
trans- 
copii-

După șase ani de la semnarea 
actului' de pornire a primei sale 

instalații, Uzina pentru prelucra
rea maselor plastice din Iași a 
reușit să dobîndeascâ un presti
giu binemeritat în țară și peste 
hotare. Reprezentantă a unei ra
muri industriale în plină dezvol
tare și dotată cu utilaje de un 
înalt grad de automatizare, uzina 
din Iași prelucrează, în principal, 
trei polimeri — policlorură de vi
nii, polietilena șl polistirenul — 
din care realizează o diversitate 
de produse cu multiple utilizări. 
Capacitatea ei de producție a 
crescut an de an, de la 7 250 de 
tone în 1963, la peste 30 000 tone 
în 1969, și va spori în continuare, 
ajungînd în ctțiva ani la mai mult 
decît dublul celei actuale.

Policlorură de vinii constituie 
materia primă pentru realizarea 
de conducte cu diametre între 
32—280 mm, necesare în transpor
tul apei sau al substanțelor chi
mice. Prezentînd o mare rezisten
ță la acțiunea diferiților acizi, 
baze și săruri, plăcile presate din 
PVC rigid se recomandă a ii ma
terialul anticoroziv cel mai indi
cat pentru coniecționarea sau 
căptușirea rezervoarelor. Uzina 
prelucrează plăci din PVC rigid 
cu stabilizatori netoxici pentru 
sectorul alimentar, cu stabiliza
tori obișnuiți pentru sectorul in
dustrial și plăci din PVC plasti- 
fiat pentru căptușirea băilor de 
electroliză. în industria metale
lor neferoase, precum și a băilor 
pentru acoperiri galvanoplastice. 
Sfera lor de întrebuințare trece 
prin construcții, industrie, agri
cultură.

Placondul este binecunoscut și 
tot mai solicitat, îndeosebi pen
tru acoperișuri ușoare la garaje, 
peroane, stații de tramvai, stații 
de benzină. Plăcile ondulate din 
policlorură de vinii sînt reco
mandabile și pentru acoperișuri' 
la balcoane șl terase, săli de aș
teptare. De asemenea, pot fi fo
losite și la amenajarea de stan
duri pentru expoziții, panouri de 
reclame, obloane și magazii. Se 
livrează într-o gamă variată de 
culori — gri, roz, galben, albas
tru, vernil -r- cu suprafața netedă 
sau șagrenată.

Din policlorură de vinii se pre
lucrează și folii plastifiate șagre- 
nate — utilizabile în marochină- 
rie și ca izolații — granule elec-

trotehnice pentru izolarea cablu
rilor electrice, ioi calandrate 
dure, semidure, plastifiate uni 
sau imprimate cu imitații de fur
nir. Covoarele și dalele în culori 
atrăgătoare, imitînd parchetul, 
marmura sau mozaicul, comple
tează seria produselor prelucra
te din policlorură de vinii.

Din polietilenă se fac folii ce 
so folosesc pentru ambalaje, 
pungi și sacoșe. în agricultură, 
foliile din polietilenă își găsesc 
o largă aplicație în protejarea 
răsadurilor. Iar recipienții de di
ferite forme și capacități de la 
0,5—140 litri sînt solicitați pentru 
ambalarea, depozitarea și trans
portul lichidelor, pastelor — în 
industrie, ca și în scopuri cas
nice. Ușori, anticorozivi, rezis- 
tenți la intemperii și șocuri, re
cipienții din polietilenă sînt în
locuitorii cei mai indicați 
o serie de ambalaje din 
lemn sau carton, folosite 
dustria alimentară. La

-

comitetelor de partid 
toarelor și organizațiilor 
din întreprinderi să 
cum conducerile tehnico-adminis- 
trative repartizează sarcinile pe 
perioade și locuri de muncă și să 
urmărească sistematic ritmul îndepli
nirii planului.

Rezervele în domeniul folosirii su
perioare a capacităților de producție 
sînt variate. Este de relevat că anga
jarea investițiilor pentru noi capaci
tăți și înzestrarea cu utilaje moderne 
a unor întreprinderi nu a generat în 
toate cazurile eficiența economică 
scontată. La uzina „Policolor", Fa
brica de produse din ceramică fină, 
întreprinderea „Sintofarm", Fabrica 
de nasturi, Fabrica de produse zaha-

de partid 
controleze

Industria Capitalei
I

în fața sarcinilor de plan
toare la recrutarea, pregătirea și uti
lizarea forței de muncă să fie dez
bătute pe larg într-o plenară cu ac
tivul din industrie, ce va avea loc în 
săptămînile următoare. Studiul comi
siei economice și dezbaterile din a- 
ceastă plenară ne vor da posibilitatea 
să fundamentăm un program amplu 
de măsuri politice și organizatorice, 
care să permită eliminarea neajunsu
rilor în domeniul recrutării, pregă
tirii și utilizării forței de muncă.

— Apreciați, prin urmare, că în in
dustria Capitalei există încă rezerve 
pentru obținerea de rezultate supe
rioare în activitatea economică. Unde 
se localizează ele și ce credeți că tre
buie întreprins pentru valorificarea 
acestora în interesul creșterii eficien
ței activității economice 7

— Posibilități și rezerve se con
stată nu numai în întreprinderile 
care, pînă acum, nu și-au îndeplinit 
integral un indicator sau altul al pla
nului de stat, ci în fiecare din fabri
cile și uzinele noastre. Aș vrea să 
ilustrez această afirmație, amintind 
că o condiție esențială pentru utili
zarea rațională a capacităților de

treprinderi ale căror comitete de di
recție se limitează doar la stabilirea 
unor indicatori globali pe secții și 
ateliere, nu întocmesc grafice de lan
sare a programelor de fabricație, 
prevăd de regulă în ultima lună a 
trimestrului și în decadele a doua și 
a treia din fiecare lună sarcini ce 
depășesc ritmul normal de lucru.

Fenomenul lipsei de ritmicitate și 
al „asaltului" în producție s-a mani
festat în trimestrul I și se repetă a- 
cum și în al doilea trimestru. Bună
oară, la Fabrica de elemente pentru 
automatizări, Fabrica de cabluri și 
materiale electroizolante, întreprin
derile „Acumulatorul" și „Pionierul", 
s-a prevăzut pentru luna iunie rea
lizarea a 36—44 la sută din planul 
producției globale pe trimestrul II 
a.c., față de numai 28—30 la sută în 
luna aprilie. O astfel de planificare 
internă a producției este cunoscută 
și de ministerele de resort ale între
prinderilor respective, însă nu întot
deauna acestea intervin cu hotărîre 
pentru combaterea ei. Pentru elimi
narea unor asemenea deficiențe, co
mitetul municipal de partid a cerut

roase, există unele capacități nefo
losite mai ales din lipsă de comenzi. 
In alte unități industriale, indicii de 
utilizare a instalațiilor și mașinilor 
sînt scăzuți din cauza aprovizionării 
nesatisfăcătoare cu materii prime și 
materiale. De aceea, comitetele de 
direcție, cu sprijinul direct al minis
terelor de resort, vor trebui să ia mă
suri energice pentru folosirea capa
cităților respective, aceasta fiind atît 
în interesul întreprinderilor amintite, 
cît și al întregii economii naționale.

Intervenția organelor și organiza
țiilor de partid, a comitetelor de di
recție din unitățile industriale ale 
Capitalei trebuie să se facă mai mult 
simțită în perioada următoare șl în 
domeniul ridicării 
tativ al producției, cerință de im
portanță vitală pentru progresul eco
nomiei noastre, pentru asigurarea 
succesului în confruntarea produse
lor pe piața internă și externă. Deși 
în acest domeniu s-au făcut în ultimii 
ani pași mari înainte, totuși trebuie 
să amintim că în anumite întreprin
deri ritmul de asimilare a produselor 
noi, cu caracteristici tehnice și func-

nivelului cali-

ționale ridicate, nu este satisfăcător, 
că se mențin în fabricație sortimente 
depășite, se realizează uneori din ma
terii prime superioare produse cu 
nivel calitativ inferior. Realizarea 
unei producții de înaltă calitate și 
înnoirea sistematică a sortimentelor 
se înscriu, de aceea, ca un obiectiv 
esențial în întrecerea socialistă ce se 
desfășoară în întreprinderi, iar orga
nizațiile de partid, comuniștii trebuie 
să facă totul pentru atingerea lui.

Ca una din preocupările noastre 
importante, rin să subliniez că ur
mărim îndeaproape realizarea si 
livrarea' la termenele stabilite, de 
către întreprinderile constructoare 
de mașini din Capitală, a tuturor 
utilajelor și instalațiilor necesare 
obiectivelor de investiții. In acest 
scop, considerăm însă că Ministerul 
Industriei Construcțiilor de Mașini 
va trebui să asigure toate condițiile 
tehnice si materiale de care au 
nevoie unitățile furnizoare, pentru 
a-și respecta obligațiile contrac
tuale.

— Din cîte cunoaștem, importan
te angajamente și-a asumat confe
rința organizației 
Capitalei 
riguroase 
reducerii 
funcțiune 
dustriale

de partid a 
în domeniul îndeplinirii 

a planului de investiții și 
termenelor de dare 
a noilor obiective

Si social-culturale.
— Municipiul București are sarci

na de a realiza în 1969 investiții de 
peste 13 miliarde lei, adică mai bine 
de 20 la sută din investițiile prevă
zute pe întreaga economie. Urmează 
a fi date în exploatare, în acest an, 
62 obiective și capacități de produc
ție industrială, iar angajamentele 
prevăd scurtarea termenelor de pu
nere în funcțiune la 30 din ele cu 
1—6 luni, creîndu-se condiții, pe 
această bază, pentru realizarea unei 
producții suplimentare de peste 70 
milioane lei. In acest an Vor fi con
struite 23 000 de apartamente, cu 
circa 62 la sută mai multe decît în 
anul trecut.

Este, desigur, nemulțumitor că din 
planul anual de investiții s-a reali
zat, în primele patru luni, doar 24,7 
la sută. Firește, nu pot fi ignorate 
dificultățile create șantierelor de pre
lungirea iernii. însă este cert că. cu 
măsuri suplimentare luate de comite
tele de direcție si de ministerele tute
lare. stadiul lucrărilor la unele obiec
tive putea fi mult mai avansat. In mo
mentul de față, pe aproape toate 
șantierele s-au creat condiții propi
ce pentru grăbirea lucrărilor : s-a 
asigurat aproape integral documen
tația de execuție și s-au procurat în 
mare parte utilajele și echipamentele 
tehnologice necesare. Ca urmare, in

în 
in-

pentru 
metal, 
în in- 

cerere, 
uzina livrează separat și unele 
accesorii — minere, garnituri, ca
pace și bușoane — pentru bu
toaie, bidoane, canistre.

Uzina din Iași produce din po- 
listiren antișoc plăci utilizabile 
în special la căptușeli antiacide. 
Supuse procesului de vacu- 
umare, plăcile din polistiren pot 
fi prelucrate în forme variate. Po
listirenul are o bună comportare 
la frig, ceea ce explică larga lui 
utilizare în industria de frigidere.

în uzina ieșeană se depune 
azi un mare efori de creație teh
nică în vederea fabricării de noi 
sortimente, avînd diverse utilizări 
în circuitul economic. între aces
tea se numără profilele din poli
clorură de vinii rigid sau plasti- 
fiat, folii bietirate pentru amba
laje și foi din policlorură de vi
nii armate. Vor fi, de asemenea, 
asimilate țevile din polietilenă și 
polipropilenă și corpurile suflate 
de mari capacități. Acest efort 
este dublat de continua preocu
pare pentru îmbunătățirea cali
tății produselor întreprinderii. Cu 
atît mai mult, cu cît o bună parte 
din producția uzinei este desti
nată exportului în numeroase țări 
ale lumii.

Hotărîtoare pentru îmbunătăți
rea calității producției sînt nu 
numai utilajele cu un înalt grad 
de tehnicitate, similare celor mai 
dezvoltate fabrici de acest gen 
de peste hotare. Munca plină de 
inițiativă a muncitorilor, ingine
rilor și tehnicienilor, calificarea 
oamenilor contribuie la valorifi
carea tot mai completă a poten
țialului tehnic al uzinei. Pregăti
rea tehmco-profesională a cadre
lor a cunoscut o permanentă evo
luție calitativă, în concordanță 
cu dezvoltarea și modernizarea 
fabricației. De la o școlarizare 
generală pentru tehnologiile și 
instalațiile existente, s-a trecut la 
o specializare diferențiată pe me
serii și tipuri de produse. Pe 
aceleași coordonate se desfășoa
ră și activitatea cadrelor supe
rioare și medii, care își desăvîr- 
șesc continuu pregătirea și cau
tă să asimileze tehnologiile mo
derne. Rezultatele : paralel cu 
creșterea producției, are loc o 
sistematică diversificare a sorti
mentelor, realizate în condiții de 
calitate tot mai înaltă.

aprilie și în luna mai ritmul muncii 
pe șantiere s-a intensificat mult. El 
nu este totuși pe deplin satisfăcător, 
fiind necesare măsuri energice în
deosebi pe șantierele de la uzina de 
țevi „Republica", uzina „Grivița 
roșie", ca și pe șantierele de locuințe.

Pe baza indicațiilor conducerii 
partidului, au fost formate colective 
de Specialiști care au analizat temei
nic situația obiectivelor cu termen 
de punere în funcțiune în acest an. 
împreună cu reprezentanții ministe
relor, cu conducerile întreprinderilor 
de construcții și beneficiare, au 
fost stabilite programe de măsuri, 
menite să asigure respectarea terme
nelor de execuție prevăzute în pla
nul de stat. Pentru a putea fi solu
ționate toate problemele care condi
ționează respectarea acestor termene, 
biroul comitetului municipal de 
partid a hotărît ca colectivele amin
tite să continue analiza lucrărilor, să 
urmărească îndeaproape activitatea 
pe toate șantierele și modul în care 
se aplică măsurile preconizate. In 
același timp, membrii biroului, ai 
comitetului și activul comisiei eco
nomice au primit sarcina să răspun
dă de anumite șantiere — țin să 
amintesc că același lucru s-a făcut 
și pentru fiecare din întreprinderile 
industriale care n-au îndeplinit in
tegral sarcinile de plan pe patru 
luni — să sprijine efectiv organiza
țiile de partid și comitetele de di
recție. comitetele de sindicat în 
înlăturarea neajunsurilor ce apar pe 
parcurs. Deosebit de măsurile arăta
te mai sus, activitatea în domeniul 
investițiilor va forma obiectul unei 
analize în comisia economică și 
într-o plenară a comitetului nostru 
municipal de partid.

Subliniez, în încheiere, aprecierea 
biroului comitetului municipal de 
partid că sarcinile economice și 
angajamentele asumate în acest an 
de colectivele din industria Capitalei 
vor fi integral înfăptuite — și a- 
ceasta prin munca stăruitoare a or
ganelor și organizațiilor de partid, 
a comuniștilor, factori activi de mo
bilizare largă a tuturor oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea planului 
în fiecare întreprindere și la fiecare 
indicator. Prin rezultatele pe care le 
vor dobîndi oamenii muncii din fa
bricile. uzinele si de pe șantierele 
Capitalei, vor da faptelor lor 
de muncă o concretizare vie, pe 
măsura importantelor evenimente 
din viața întregului popor — a 
XXV-a aniversare a eliberării pa
triei și Congresul al X-lea al parti
dului.
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forme organizato- 
agricultura de stat

fie folosite din plin, 
de organizare să se

& Intervenție nemijlocită in sfera 
producției

• O stăruitoare muncă de educație, 
de dezvoltare a conștiinței 
socialiste

• Atenție deosebită calificării 
profesionale a colectivului

• Noua organizare lărgește ca 
drul activității politice

® Exigențele întrecerii și „rezer 
ve interne" prea puțin vâlo- 
rificate

m

scopul, rațiu- 
ca aceștia să 
ce au de fă- 
ce vor face

specialiștii. Trebuiau angajați în a- 
ceastă acțiune de amploare și lucră
torii din ferme, agricultori experi
mentați. Pînă la adoptarea soluții
lor definitive s-au confruntat nu
meroase sugestii șl propuneri, fiind 
reținute cele optime; Dar aceasta a 
fost doar... etapa de concepție —■ 
i-am putea spune. Pentru trans
punerea în fapt a măsurilor pre
conizate. a avut o mare însemnă
tate faptul, că organizațiile de par
tid. conducerea I.A.S. si a ferme
lor au explicat apoi comuniștilor, 
tuturor salariaților 
nea soluțiilor, astfel 
cunoască nu numai 
cut astăzi, dar și
mîine. de ce este necesar să se 
lucreze astfel.

„Așa s-a ajuns — ne 
spunea ing. Emilian Mihăilescn di
rectorul I.A.S. Roșiori — să trecem 
la o folosire cît mal economică a 
construcțiilor existente în sectoa
rele noastre zootehnice urmărind 
să obținem producții superioare cu 
costuri cît mai mici. Grajdurile 
de la cele patru gospodării de stat 
arondate au fost amenajate cu chel
tuieli reduse — la Vedea — ca ma
ternități de scroafe, iar la ferma 
Peretu, ca îngrășătorie de taurine 
destinate exportului. Vacile cu 
lapte le-am grupat în două ferme".

Sînt măsuri care nu urmăresc 
numai rezultate de moment dar și 
perspectiva. Este important de re
levat că ele s-au realizat în con
dițiile creșterii producției. Obiec
tivul urmărit pas cu pas — în
chiderea circuitului de producție 
în zootehnia — va permite atît 
specialiștilor cît 81 muncitorilor din 
ferme accentuarea specializării pro
fesionale. aprofundarea si însușirea 
temeinică a tehnologiilor și meto
delor avansata de muncă.

Firește, dată fiind așezarea agri
culturii de stat pe baze științifice, 
nici munca de partid nu poate ră- 
mîne închistată în tipare vechi. Est*

ții", „Pregătirea campaniei de pri
măvară", „Analiza situației eco- 
nomico-financlare a întreprinderii" 
au constituit la un interval de nu
mai cîteva zile obiectul dezbaterilor 
atît în consiliul de administrație, 
cît și în ședințele comitetului de 
partid. Fără să se distingă între ele, 
multe din analizele ținute în consi
liul de administrație sînt parcă co
pii fidele ale celor din comitetul de 
partid și invers. Dacă adău
găm la acestea faptul că din 
cei 15 membri ai comitetului 
de partid, 8 fac parte și din consi
liul de administrație, e limpede ce 
consecințe decurg din paralelisme, 
suprapuneri, dip dublarea ședințe
lor. De fapt, asemenea aspecte pot 
fi întîlnite și în activitatea celorlal
te comitete de partid din I.A.S.-urile 
vizitate, ca să nu mai vorbim de 
organizațiile de bază de la fermele 
Măldăenl, Troianu și Urlui al* 
I.A.S. Roșiori.

Totuși, cum pot oare interveni 
organizațiile de partid pentru im
pulsionarea muncii în campanie, 
pentru ridicarea producției și pro
ductivității muncii, reducerea sub
stanțială a cheltuielilor materiale șl 
de muncă și asigurarea rentabilită
ții tuturor unităților din agricultura 
de stat ? Cum pot ele contribui la 
rezolvarea problemelor complexe 
ale agriculturii, prin metode poli
tice, specifice muncii de partid, ca
pabile să ridice în același timp ro
lul de conducător al organizației de 
bază ? Pentru că dacă în anii din 
urmă aproape totul ta limita la 
analiza desfășurării campaniilor, 
acum trebuie să fie clar că dezvol
tarea intensivă șl multilaterală a 
agriculturii poate fi realizată doar 
pe baza unor criterii științifice d« 
muncă, de' conducere, de organi
zare.

Am Inițiat ® discuți* do a- 
ceastă temă la I.A.S. Roșiori. 
Schimbul de păreri avut eu secre
tarul comitetului de partid de aici, 
ing. Dumitru Florea, cu directorul 
întreprinderii, membru al comite
tului județean de partid și cu alțf

ESI

ACȚIUNEA DINAMICA,
MOBILIZATOARE A

ORGANIZAȚIEI DE PARTID
DIN FERMA AGRICOLA

în decursul celor doi ani care au trecut de la adoptarea de către 
Plenara C.C. al P.C.R. din martie 1967 a Hotărîrii privitoare la îmbu
nătățirea conducerii, planificării, finanțării și organizării gospodăriilor 
agricole de stat, experiența, faptele au confirmat însemnăta
tea aplicării noii forme organizatorice în agricultura de stat. 
La această apreciere au subscris unanim toți interlocutorii noștri 
— cadre de conducere și specialiști, secretari și membri ai comitetelor 
de partid și ai birourilor organizațiilor de bază, lucrători din fer
mele agricole. De altfel, viabilitatea măsurilor aplicate este convin
gător certificată de însăși dinamica continuu ascendentă a rezultatelor 
economico-financiare obținute în acest răstimp de fermele celor trei 
întreprinderi agricole de stat — ROȘIORI DE VEDE, VITĂNtȘTI Șl 
SCHELA DIN JUDEȚUL TELEORMAN.

In acest context am urmărit modul cum au înțeles organizațiile
de partid din cele trei întreprinderi sensul și înaltele exigențe ce 
rezultă din hotărîrile partidului, cum acționează pentru ca dreptu
rile, atribuțiile și competențele cu care unitățile economice au fost 
investite să 
noul sistem 
economică.

pentru ca avantajele create de 
fructifice într-o maximă eficiență

de o săptămînă, de la același e- 
fectiv de animale, cu aceleași can
tități de furaje, producția de lapte 
a crescut de la 3,6 la 8,2 litri de 
lapte în medie de la fiecare vacă.

Deci, în numai o săptămînă, în 
care întreaga activitate a sectorului 
zootehnic a fost supusă unui exi
gent și riguros control, efectuat de 
membri de partid, fie ei în condu
cerea unității sau în comitetul de 
.partid, creșterea producției a fost 
considerabilă.

Perseverenta cu care organiza
ția de partid a asigurat aplicarea 
întocmai, fermă a măsurilor sta
bilite a determinat ca progresele 
realizate să nu fie „de moment". 
Tn timpul care a urmat, produc
ția 
că. 
al

de lapte a continuat să creas- 
ajungînd în primul trimestru 

acestui an la 9.6 litri.

Scopul noilor 
rice aplicate în 
a fost acela de a crea toate condi
țiile pentru asigurarea soluționării 
operative, eficiente a problemelor 
ridicate de producția agricolă, fo
losirea la maximum a întregului 
potențial material și a forței de 
muncă existente, valorificarea spi
ritului de inițiativă, a experienței 
și priceperii oamenilor muncii din 
aceste unități : „Esența noului sis
tem de organizare și conducere în 
agricultura de stat — s-a arătat în 
Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din martie 1967 — va fi lărgirea a- 
tribuțiiior, a competențelor și răs
punderii celor ce lucrează în sfera 
nemijlocită a producției agricole, 
pentru gospodărirea cît mai efici
entă a mijloacelor puse la dispo
ziție de stat, pentru creșterea con
tinuă a producției agricole, pentru 
scăderea cheltuielilor, pentru spo
rirea rentabilității tuturor unităților 
agricole ale statului".

Nu intenționăm să facem un bi
lanț statistic al succeselor obținute 
de aceste unități în ultimii doi ani. 
Sînt sugestive, însă, pentru „dema
rajul" tinerelor întreprinderi agri
cole de stat, pentru gradul de ma
turitate la care ele au ajuns într-un 
timp realmente scurt, rezultatele 
obținute : toate trei unitățile au 
trecut de la pierderi la beneficii.

Un asemenea succint bilanț — 
obținut în condițiile calamităților 
naturale de anul trecut — sugerea
ză ridicarea nivelului cantitativ și 
calitativ al întregii activități. Trece
rea la conducerea directă a agricul
turii a dat cadrelor de specialitate 
din ferme posibilitatea să-și va
lorifice într-un grad superior ex
periența, cunoștințele tehnice și ca
pacitatea organizatorică, a avut ca 
rezultat perfecționarea conducerii 
producției și folosirea mai eficientă 
a bazei materiale. Acest reviriment 
se datorește intensificării muncii de 
partid din aceste unități, ridicării 
nivelului de conștiință a comuniști
lor, a celorlalți salariați, acțiunilor 
inițiate și conduse de organizațiile 
de partid din aceste întreprinderi.

Parcă în intenția de a susține 
aceste afirmații, dar cu alte cuvinte, 
specialiștii cu care am discutat, di
rectorii celor trei unități ne spu
neau că în condițiile agriculturii de 
stat evoluate, ca cea de astăzi, tre
buie să fie promovată gîndirea eco
nomică cumpătată, lucidă : nimic să 
nu se întreprindă fără un calcul- 
prealabil al eficienței economice.

Altfel spus, agricultura se face 
urmărindu-se drămuirea fiecărui 
leu, îneît acesta să aibă un maxim 
efect economic.

Experiența muncii de partid din 
I.A.S. Vitănești ne arată că există 
o strînsă relație între eficiență eco
nomică, rentabilitate, pe de-o parte, 
nivelul de conștiință și muncă con
cretă a comuniștilor pe de altă 
parte. Pe ce se sprijină această a- 
preciere 7 Să exemplificăm lucrurile 
prin situația de la fosta gospodărie 
agricolă de stat din Frăsinet unde 
pierderile parcă se îndătinaseră. 
Care era principala frînă aici, 
cu ce trebuia început 7 S-a a- 
preciat că factorul de stagna
re principal îl constituia menta
litatea înrădăcinată la unii după 
care „aici nu se vor putea realiza 
niciodată beneficii". Contînd mereu 
pe ajutorul statului, oamenii nu stă
teau să calculeze costul producției. 
Pierderile erau considerate o... fa
talitate. Cum să fie înlăturată a- 
ceastă mentalitate rutinieră, care 
acționa ca o frînă în calea îmbu
nătățirii activității ?

S-a început prin a se stabili 
precis, la fața locului, cauzele care 
au făcut ca producția zilnică de 
lapte pe vacă furajată să scadă la 
un moment dat pînă la 3,5 litri ! 
Sectorul zootehnic a devenit pen
tru un timp „terenul" de zi cu zi 
pentru Alexandru Cristea, secreta
rul comitetului de partid din I.A.S., 
ing. Grigore Tăchescu, directorul 
întreprinderii, pentru tehnologul 
șef, economistul șef, șeful de fer
mă. Pe rînd. fiecare, cîte 24 de 
ore au efectuat un control riguros 
pentru a stabili factorii care au 
determinat scăderea producției de 
lapte. S-a dovedit pe baza unor 
probe certe că acești factori se 
numeau defectuoasă organizare a 
muncii, risipă, indisciplină, sustra
gere de furaje. Oamenilor li s-a de
monstrat clar în felul acesta că si
tuația din sectorul zootehnic nu era 
rezultatul unei „fatalități" în fața 
căreia ei să se lamenteze si că li
chidarea lipsurilor, redresarea si
tuației era în puterea lor. depin
de în ultimă instanță de munca 
fiecărui lucrător din sector. Dezbă- 
tînd aceste aspecte, organizația de 
partid a propus luarea unor mă
suri eficiente privind mai buna 
organizare a muncii, întărirea 
ciplinei. iar apoi si-a îndreptat 
tele spre îndeplinirea lor.

Eficacitatea acestor măsuri 
ilustrată de faptul că în răstimp

întîmplă, 
construc- 
a lucră- 
de „nu-

dis- 
for-

este

în munca de partid se îmbină 
astfel acțiunile coordonate pe planul 
conștiinței oamenilor cu promo
varea în întreaga activitate din 
I.A.S., din fiecare fermă, a gîndi- 
rii economice lucide, al calculului 
gospodăresc a eficienței. Nu pledea
ză pentru această orientare și urmă
torul exemplu ? La trei grajduri de 
la ferma 5 a aceleiași întreprinderi 
a fost planificată refacerea instala
ției electrice. Constructorul — secția 
din Alexandria a I.R.E. București — 
a adus lucrările într-un stadiu în 
care, potrivit calculelor sale, valoa
rea acestora însuma 13 000 lei. Bene
ficiarii n-au semnat însă cu „ochii 
închiși" actul de recepție ; au veri
ficat cu de-amănuntul toată lucra
rea. Si asa cum se mai 
diferența dintre socotelile 
torului și valoarea reală 
rilor executate a fost 
mai" 7170 lei.

Adăugind la acest... amănunt fap
tul că la I.A.S. Roșiori, de la con
stituirea întreprinderii si pînă acum 
nu s-au plătit decît 100 lei locații la 
C.F.R. (și aceștia recuperați) o fa
cem în intenția de a sublinia că 
preocuparea pentru reducerea chel
tuielilor si obținerea producției în 
condițiile unei eficiente 
venit o grijă statornică 
cadrelor de conducere, 
vîrșitoarei majorități a

Atrage atenția. în același timp, 
ca o expresie a receptivității or
ganizației de partid față- de nou, 
fermitatea cu care ea a militat 
pentru înlăturarea sistemelor bi
rocratice, greoaie de muncă, scrip- 
tologiei care îneca timpul specia
liștilor si lucrătorilor din agricul
tura de stat, pentru trecerea la 
măsuri energice, iudicios concepu
te. în care prezentul să se inter
fereze cu perspectiva.

Indicația cuprinsă în Hotărîre, 
după care ferma agricolă, ca uni
tate economică de producție de bază 
în sistemul agriculturii de stat, se 
va profila pe un număr limitat de 
culturi sau specii de animale a fost 
înțeleasă, de pildă, la I.A.S. Roșiori 
de Vede, ca o directivă, spre în
deplinirea căreia trebuiau concen
trate toate eforturile. „Moștenirea" 
si condițiile noi create nu puteau 
coexista. Se impunea din capul 
locului o orientare în perspectivă, 
clar-văzătoare.

Un cuvînt greu îl aveau de spus

înalte a de- 
nu numai a 
ci si a co- 
salariaților.

surprinzător că în această privință 
— cu puține excepții — în cele trei 
întreprinderi agricole de stat, mun
ca de partid nu tine... pasul în
totdeauna. Dacă ar fi să 
comparăm tematica analizelor din 
organizațiile de partid — ca să nu 
mai vorbim de cea a studiilor a- 
proape inexistente — ar trebui să 
arătăm că lucrurile se repetă, mo
noton, că se pun în discuție atît 
în organizațiile de bază cît și în 
comitetele de partid, deși deose
bit de importante și actuale dar 
mereu aceleași și aceleași subiec
te : „Măsurile luate pentru pregă
tirea campaniei de primăvară", 
„Asigurarea efectuării la timp 
a reparațiilor". „Felul cum 
a decurs campania de primăvară". 
Nu se încheie bine șirul acestor 
analize, că urmează cele privind 
discutarea măsurilor pentru pre
gătirea campanie, de vară, apoi, 
analiza felului cum a decurs res
pectiva campanie.

Sigur, problemele campaniilor a- 
gricole au o mare însemnătate, pe 
drept cuvînt ele constituie o pre
ocupare esențială, dar în același 
timp nu pot fi scăpate din vedere 
problemele fundamentale, sarcinile 
de perspectivă. De altfel, chiar în 
condițiile repetării de la o lună la 
alta, cu puține excepții, de la o 
adunare generală la alta a acestei 
tematici limitate, trebuie arătat că 
cele mai multe dintre „analize" au 
un caracter de bilanț, se referă a- 
proape exclusiv la activitatea tre
cută. fără să se aibă în vedere 
ca pornind de la aprecierea 
gentă a stadiului atins la un 
ment dat să orienteze atenția 
înlăturarea deficientelor, sore 
fecționarea activității. Iată, 
pildă, la organizația de bază nr. 
6 a întreprinderii agricole de stat 
Schela, trei adunări generale con
secutive au fost consacrate în acest 
an aceleiași probleme: situația eco- 
nomico-financiară. Tot de atîtea ori 
s-a discutat despre cheltuielile mari 
de producție datorate absentei e- 
lectrificării în cele șase grajduri, 
stării de degradare a drumurilor 
de acces din fermă cu toate că re
zolvarea acestor probleme depășeș
te nu numai ferma, dar și condu
cerea întreprinderii care, la rîn- 
du-i. a făcut către trust multe de
mersuri în acest scop, rămase însă 
fără ecou.

Referindu-ne la monotonia unor 
ședințe, la tematica lor 
cioasă. este de 
au ca o cauză 
cientu] efort de 
adunările, de a 
ciente și a urmări apoi cu con
secventă aplicarea lor. Este apoi 
desigur mai ușor să repeți lucruri 
dinainte știute decît să caut: cu 
spirit de ’ 
optime de

De fapt, 
mai tîrziu. 
mitetului de partid de aci orienta
rea muncii, tematica ședințelor nu 
prezintă o situație mai bună. Am 
confruntat tematica ședințelor co
mitetului de partid cu cea a șe
dințelor consiliului de administrație. 
Ce-am constatat 7 Probleme cum 
sînt: „Analiza sarcinilor de. plan pe 
1969, repartizarea lor pe ferme și 
luarea de angajamente", „Analiza
rea stadiului campaniei de repara

membri ai comitetului de partid 
din întreprindere au relevat cîte 
probleme deosebit de importante 
și-ar justifica locul pe agenda de 
lucru a unui comitet de partid din 
I.A.S.'

„Cît de necesar 
nau dînșli — ca în 
partid să se examineze felul cum 
se manifestă Inițiativa, disciplina, 
spiritul de răspundere în activita
tea membrilor consiliului de admi
nistrație I Ar fi folositor să se în
treprindă studii și analize temei
nice privind folosirea efectivă în 
producție a timpului de lucru dis
ponibil în agricultură, ori aspecte 
cum sînt funcțiile conducerii : pre
vederea, organizarea, coordonarea, 
controlul întregii activități și cum 
se exercită ele în unitatea respec
tivă. „Stilul muncii consiliului de 
administrație", „raportul dintre sar
cinile curente și viziunea științifi
că, în perspectivă a specialiștilor", 
„ridicarea calificării lucrătorilor în 
agricultură și sistemul de infor
mare tehnică a specialistului" — 
iată numai cîteva teme deosebit de 
utile spre a fi examinate în 
tetele de partid.

Aceste păreri și sugestii judi
cioase ne-au stîrnit totuși o ne
dumerire : ce a împiedicat pînă 
cum comitetul de paitid de aici

ta primul rînd, în atitudinea față 
de muncă, față de proprietatea so
cialistă.

Organizațiile de partid împletesc 
munca de educație pentru obține
rea unor rezultate superioare în 
producție cu grija pentru cultiva
rea în mase a devotamentului față 
de cauza socialismului. întreaga ex
periență a muncii de partid arată 
că aceste trăsături sînt cultivate 
în primul rînd prin muncă. Un a- 
semenea exemplu concludent l-a 
oferit în condițiile grele din iarna 
acestui an un mănunchi de meca
nizatori din fermele Troianu și 
Măldăenl de la I.A.S. Roșiori — 
Ion Dinu, Gheorghe Mateescu, 
Radu Brînzoi, Tudor Vîlăiescu, 
Marin Pascu, Gheorghe Amaria. 
Infruntînd zile la rînd viscolul, ge
rul, au fertilizat în aceste condiții 
sute de hectare. Ei au fost cei care 
au condus tractoarele, ei au efec
tuat o gamă întreagă de alte lucrări, 
acolo unde a fost nevoie. Un atare 
exemplu, exprimînd o conștiință 
înaltă, dîrzenie, ar fi putut constitui 
un elocvent „material documen
tar" pentru cultivarea acestor tră
sături în riadul tuturor salariați- 
lor. în loc ca organizațiile de par
tid să facă larg cunoscute aceste 
fapte de abnegație ele au rămas 
în anonimat. Totul s-a rezumat 
doar la premierea mecanizatorilor 
de către conducerea întreprinderii. 
Ar fi fost o investiție de efort 
prea mare pentru organizațiile de 
partid din cele două ferme să fi 
popularizat exemplul lor, să-i fi 
stimulat moral cu cîteva rîndurl la 
gazetele de perete, și așa goale 7 
Ar trebui să se înțeleagă că ase
menea exemple vii au mai multă 
forță de convingere decît acele 
conferințe care se limitează să e- 
nunțe teze generale sau alte activi
tăți, mai puțin educative, lipsite d* 
fapte de viață.

Ne referim — prin contrast — 
la însemnătatea exemplului perso
nal al membrilor de partid. Iată 
un alt „caz". în dimineața zilei, de 
8 mai, la ora 4, directorul I.A.S. 
Vitănești, tehnologul șef și șeful 
fermei ae aflau la sectorul ovin al 
fermei nr. 5 controlînd felul cum 
se mulg oile. Se semnalase la un 
moment dat faptul că în loo să 
crească, față de perioada de fu
rajare la saivan, producția de lapte 
a oilor, după ce au fost scoase 1* 
Iarbă, a scăzut.

Rezultatul controlului din acea 
dimineață 7 Producția de lapte a 
oilor a crescut la o singură mul
soare, fată de dimineața preceden
tă, cu peste 30 de litri. S-au inti
midat oare oile de controlul făcut 7 
Mai simplu, în urma celor consta
tate, organizația de bază din fermă 
a „deschis focul" (în sfîrșit !) împo
triva repetatelor încălcări ale dis
ciplinei muncii de către mai mulțl 
ciobani, printre care și doi membri 
de partid.

In această ordine da idei e de 
arătat că pe alocuri a apărut o 
mentalitate ciudată potrivit căreia 
unii socot că ar avea „dreptul", prin 
calitatea lor de membri de partid, 
să nesocotească disciplina 
producție. Și, în loc ca 
de aceștia să se adopte o atitudine 
Intransigentă, unii mai cred că ar 
fi de neconceput ca abaterile 
lor să fie sancționate pe linie 
administrativă, pînă cînd acest 
lucru nu va fi „aprobat" în preala
bil. Or, este știut că, din calitatea 
de membru de partid decurg nu 
privilegii, nu drepturi suplimen
tare, ci îndatoriri, obligații mal 
mari. Roadele eforturilor privind 
dezvoltarea conștiinței socialiste, 
ecoul lor, vor fi cu atît mai mari 
cu cît fiecare membru de partid va 
constitui prin întreaga sa activitate 
un exemplu personal. Altfel cum 
i-ar putea ei mobiliza pe alții cînd 
ei înșiși ar încălca disciplina muncii, 
ar uita că legile statului și regu
lamentele de ordine interioară sînt 
obligatorii pentru toți salariații 
din I.A.S., indiferent de funcțiile 
pe care aceștia le dețin și cu atît 
mai mult pentru membrii de par
tid 7

ca acum, după aproape cinci luni 
de la inițierea întrecerii, organiza
țiile de partid să întreprindă o ana
liză exigentă a stadiului realizării 
planului și angajamentelor și să de
termine măsuri energice pentru eli
berarea întrecerii de toate mani
festările formale șl intensificarea eL

ar fi — opi- 
comitetul de

comi-

a-
----------------- să 

abordeze asemenea probleme cu a-

exi- 
mo- 
snre 
per- 

de

sărăcă- 
arătat că acestea 
principală insufi- 

a pregăti temeinic 
stabili măsuri efi-

inventivitate modalități 
perfecționare a muncii, 
după cum am constatat 
nici chiar Ia nivelul co-

devărat majore 7
Firește, abordarea dintr-o ase

menea optică a muncii ar avea e- 
fecte pozitive asupra activității 
economico-financiare în general. A- 
dăugînd la acestea analiza perio
dică a stilului de muncă al unor 
organizații de partid — nu în ge
neral, ci pe anumite probleme pre
cis conturate, nu numai la comi
tetul de partid, ci chiar la organi
zația de bază din ferma respectivă, 
într-un cadru mai larg la care să 
fie invitați și secretari ai altor or
ganizații de bază, ar facilita, desi
gur, la fața locului, o utilă con
fruntare de păreri, de experiență. 
N-ar fi lipsit de interes — întru
cît în numeroase ferme am în-' 
tilnit o agitație vizuală rudimen
tară, lipsită de ecou — să se exa
mineze ce este formal, „îmbătrî- 
nit" în arsenalul mijloacelor mun
cii politice de masă, și ce forme 
ingenioase ar trebui promovate.

Nelimitate sînt cîmpul de acțiune, 
aria de preocupări pe care le pot 
explora organizațiile de partid 
desfășurînd activități specifice, vi
guroase ; sărăcia tematică apare 
numai acolo unde locul căutărilor, 
al investigării realităților, al efor
turilor pentru găsirea celor mai 
bune modalități de aplicare a sar
cinilor puse de partid în domeniul 
respectiv de activitate este luat de 
rutină și formalism.

Așa cum se arată în Hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.R. din martie 
1967 o mare atenție trebuie acor
dată educării membrilor de partid 
și salariaților în spiritul răspun
derii pentru îndeplinirea planului, 
pentru apărarea și dezvoltarea a- 
vutului obștesc. Ridicarea nivelu
lui de conștiință socialistă, rezul
tatele muncii educative desfășura
te în acest scop se concretizează,

întrecerea socialistă care se des
fășoară între întreprinderile agri
cole de stat teleormănene pentru în
deplinirea angajamentelor luate ca 
răspuns la chemarea la întrecere 
lansată de I.A.S. Piatra a dat im
puls activității acestor unități agri
cole. Organizațiile de partid, sindi
cale și U.T.C., desfășoară o susți
nută muncă pentru mobilizarea tu
turor salariaților la efectuarea în 
cele mai bune condiții a lucrărilor 
în cîmp și în sectorul zootehnic, ho- 
tărîtoare pentru îndeplinirea planu
lui și a angajamentelor luate.

Din discuțiile avute cu numeroase 
cadre de conducere din cele trei în
treprinderi agricole, cu secretari ai 
organizațiilor de bază am sesizat, 
totuși, pe alocuri, existența părerii 
potrivit căreia — întrucît în agricul- ■ 
tură „toamna se numără bobocii", 
iar pînă atunci mai e vreme destulă
— o analiză a stadiului întrecerii 
ar fi prematură. Deși producția va 
fi măsurată abia la recoltare, este 
evident că realizarea angaja
mentelor depinde de felul cum va 
fi asigurată îndeplinirea riguroasă 
și în termen a complexului de lu
crări menit să determine creșterea 
substanțială a producției vegetale. 
Iată, așadar, un larg teren de ac
țiune pentru desfășurarea întrece
rii. Lucrurile sînt și mai evidente 
în sectorul zootehnic, unde îndepli
nirea angajamentelor poate fi ur
mărită zi de zi, sesizîndu-se imediat 
toate oscilațiile de producție. Ne-am 
convins de aceasta la I.A.S. Schela, 
unde organizația de bază s-a îngri
jit ca planul, angajamentele să fie 
urmărite pe grafice aflate în fiecare 
grajd, fiind cunoscute „Ia zi“ de 
fiecare îngrijitor de animale. Foarte 
bine ! Altceva ne-a surprins însă 
aici. Poate oare fi vorba la această 
fermă de caracterul stimulator și de 
forță de mobilizare a angajamente
lor, cînd din sondajul întreprins am 
aflat, de pildă, că îngrijitorul Gheor- 
ghe Victor și-a luat angajamentul 
să depășească în ’69 producția de 
lapte la vacile pe care le îngrijește 
cu 350 litri în timp ce în anul tre
cut și-a depășit planul cu 4 400 li
tri, iar Nicolae Dinu, care și-a luat 
angajamentul să depășească produc
ția de lapte pe întreg anul cu 500 
de litri, a obținut peste plan numai 
în ianuarie 450 litri de lapte 7 I Se 
pune în mod îndreptățit întrebarea: 
care este valoarea unor asemenea 
„angajamente" constituind în fapt 
un factor de stagnare 7

Desigur, o reevaluare a angaja
mentelor se impune aici fără întîr- 
ziere, paralel cu o acțiune hotărîtă 
a organizațiilor de partid de com
batere a tendinței de a asigura în 
mod comod, fără eforturi, depășiri 
spectaculoase. Adăugind ia acest 
aspect faptul că la I.A.S. Vitănești
— după cum am aflat chiar de la 
unii membri ai comitetului de par
tid — marea majoritate a lucrăto
rilor din sectoarele zootehnice ale 
fermelor nu cunosc stadiul reali
zărilor angajamentelor, ar fi util

Este știut că activitatea de partid 
din întreprinderile agricole de stat 
se distinge în desfășurarea ei prin- 
tr-o seamă de particularități. Dis
persarea fermelor, uneori pa dis
tante de zeci de kilometri de la se
diul întreprinderii, faptul că cei mai 
multi membri ai comitetelor de par
tid au locuri de muncă fixe, depla- 
sîndu-se arareori de la o fermă la 
alta, implică greutăți în ce privește 
operativitatea transmiterii sarcini
lor, frecvența controlului, nivelul 
îndrumării organizațiilor de bază 
de către comitetele de partid. Aces
te condiții specifice nu pot justifica 
în nici un fel îndrumarea formală 
exercitată de un șir de comitete de 
partid, ceea ce se reflectă în defi
cientele care mai dăinuie în munca 
organizațiilor de bază.

Problema de căpetenie oare «o 
pune este întărirea rolului organi
zației de bază din fermă, iar în 
acest scop comitetele de partid tre
buie să-și organizeze temeinic mun
ca de îndrumare și control. într-un 
asemenea context este necesar să 
fie căutate soluții și răspunsuri 
privitoare la felul eum să acțio
neze cu mai mare eficiență aceste 
organizații în noile condiții organi
zatorice.

Referindu-no la necesitatea Îm
bunătățirii controlului și îndrumării 
de către comitetele de partid a 
organizațiilor de bază, ne gîndim, 
tn primul rînd, nu la „vizite" de 
rutină, la frunzărirea unor hîrtll, ci 
la un ajutor efectiv acordat acestora 
spre a-i deprinde să lucreze cu ini
țiativă șl spirit de răspundere, în- 
drumîndu-i să-și dezvolte capaci
tatea de orientare și de acțiune, 
facilitînd schimbul de experiență 
dintre organizații.

Firește, o condiție rămîns totuși 
aceea de a acorda ajutor șl a con
trola la fața locului. Se poate rea
liza acest lucru în condițiile I.A.S.- 
urilor 7 Răspunsul este incontesta
bil afirmativ. Din însăși componen
ța celor trei comitete de partid din 
I.A.S.-urile care au constituit obiec
tul investigărilor noastre reiese că 
ele includ, între alții, cadre de con
ducere ale unităților — directorii, 
de la caz la caz, tehnologul șef, eco
nomistul șef, medicul, șefi de fermă, 
care, prin natura atribuțiilor lor, 
întrețin un contact permanent cu 
fermele.

Nu întîmplător pe parcursul aces
tor însemnări ne-am referit de mal 
multe ori la factorii cu munci de 
conducere ai acestor întreprinderi, 
la acțiunile la care ei au participat 
direct. Nu numai directorii, dar 
toate cadrele de specialiști cu munci 
de răspundere alese în organele 
conducătoare ale organizațiilor de 
partid au datoria să justific* 
mandatul de răspundere cu care au 
fost investiți. Alegerea lor în comi
tetele de partid a urmărit tocmai 
îmbinarea metodelor muncii poli
tice cu cele tehnico-administra- 
tive în vederea îndeplinirii în cele 
mai bune condiții a sarcinii funda
mentale puse de partid în fața ta- 
treprinderilor agricole de stat : creș
terea eficientei economice a aces
tora.

în ceea ce-i privește pe membrii 
comitetelor de partid care lucrează 
nemijlocit în ferme, aceștia trebuie 
să-și îndeplinească sarcinile și atri
buțiile, cu competență și inițiativă, 
cu răspundere acolo, în organizația 
de bază respectivă, contribuind 
astfel direct la ridicarea nivelului 
muncii de partid din organizația de 
bază.

Referindu-ne la activitatea comi
tetelor de partid din I.A.S., nu se 
poate face abstracție de faptul că 
ele sînt subordonate direct comite
tului județean de partid. Despre fe
lul cum se fac resimțite, în între
prinderi, controlul și îndrumarea 
acestuia, lucruri deosebite n-am pu
tut afla. Dimpotrivă, în cele mai 
multe cazuri (îndeosebi la I.A.S. 
Schela, la fermele acestei unități, 
care întîmpină serioase greutăți și 
unde sînt multe lucruri de îndrep
tat), arareori ajunge instructorul 
comitetului județean de partid, ca 
să nu mai vorbim de secretarii șl 
ceilalți membri ai biroului comite
tului județean de partid.

Rezultatele obținute în sporirea 
producției, în creșterea eficienței 
economice a întreprinderilor agri
cole de stat, a fermelor încorpo
rează munca comuniștilor, acțiunile 
inițiate și conduse de organizațiile 
de partid. Fără o diminua cîtuși 
de puțin această contribuție sub
stanțială, este incontestabil că se 
mai găsește încă destul loc pentru 
mai bine. Se prea poate ca unii to
varăși de aici să considere că întru
cît rezultatele economice sînt mal 
bune ca în alți ani, în mod automat 
și munca de partid în aceste 
întreprinderi agricole de stat 
este și ea la înălțimea exigen
telor actuale. Probabil, pornind toc
mai de la asemenea considerente 
activitatea de partid din întreprin
derile agricole de stat este lăsată 
pe un plan secundar, deși în întreg 
județul nimeni altcineva, în afara 
comitetului județean de partid, nu 
poate să acorde muncii de partid 
din I.A.S., ajutorul și îndrumarea 
absolut necesare.

Discutînd despre aceste aspecte 
cu tovarășul Tudor Jean, secretar 
cu probleme organizatorice al comi
tetului județean de partid Teleor
man, ni s-a spus că ele sînt, în ge
neral, cunoscute și că se preconi
zează îmbunătățirea activității de 
partid și în acest sector important 
al economiei județului. între altele, 
pe lingă unele măsuri cunoscute, 
cum ar fi dezvoltarea instruirii di
ferențiate a secretarilor comitetelor 
de partid din I.A.S., organizarea 
unui control mai frecvent și mai 
exigent asupra muncii de partid 
din aceste unități, se studiază 
acum posibilitatea organizării in
struirilor, nu numai Ia reședin
ța județului, ci pe rînd, în di
ferite întreprinderi și ferme agri
cole- de stat, spre a se asigura 
astfel confruntarea „pe viu" a ex
perienței, apoi ajutorul pe care-I 
pot da organizațiilor de partid din 
ferme secretarii comitetelor comu
nale de partid pe teritoriul cărora 
se află acestea.

Este de așteptat ca, dînd viață 
acestor deziderate, comitetul ju
dețean de partid Teleorman să a- 
corde un ajutor eficient orga
nizațiilor de partid din întreprin
derile și fermele agricole de stat 
în scopul creșterii continue a rolu
lui conducător, a forței lor de mo
bilizare în înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin în dezvoltarea agricul
turii socialiste.

Pagină realizată de 
Constantin MORARU 
și Alexandru BRAD
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probleme ale in
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de conducerea 
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Pionierilor, 
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Emil DOMOCOȘ, 

directorul centrului 
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■“ relevă a- 

explorare a zăcămîntului

INIȚIERI

ACTIVITATILOR

cinema

pionierilor.

(Urmare din pag. I) chiar geniul

IN PEDAGOGIA 17.30 — Telex TV.
17,35 — Pentru copil „Aventurile lui Joe
17,40 — Limba engleză. Lecția 58.
18,05 — Pentru școlari.

Vă place muzica I
Participă orchestra de studenți „Academica1 
a Conservatorului „Clprlan Porumbescu". 
Dirijor șl comentator Alex. Sumskl.

18,45 — Țarine de la Abrud.
Prezintă Tlberlu Alexandru.

18,0* — Telejurnalul de seară.
— Buletin meteorologic.

18.30 — Din lumea științei.

80,00 — Seară de teatru : „Oameni șl șoareci" de 
J. Steinbeck. In distribuție : Florin Piersic, 
Matei Alexandru, Valeria Gagialov, Emanoil 
Petruț, Victor Moldovan, Chirii Economu, 
Constantin Rauțchi, Grigore Bălănescu, Ion 
Henter șl C. Stănescu. Regia : Al. Fințl.

81,30 — Prim plan : Tudor Mușatescu. Emisiune de 
Manase Radnev.

81,50 — Mic concert cu Melania Cîrje, Candid Stoica, 
Constantin Drăgănescu.

in colecția „Luceafărul

După cum se știe, peste 
80 000 de profesori și diri- 
ginți. în calitatea lor de 
comandanți de unități și 
detașamente de pionieri, își 
pun cu dăruire experiența 
și capacitatea pedagogică 
în slujba bunei desfășurări 
și a îmbogățirii — sub as
pectul conținutului și al 
formelor — a activității 
pionierești. Aprofundarea 
pregătirii acestora în vede
rea unei activități tot mai 
concordante cu cerințele 
legilor pedagogice speci
fice vîrstei cravatei roșii a 
fost încredințată Centrului 
de perfecționare a cadrelor 
care muncesc cu pionierii, 
al Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor din 
România.

înființat de curînd, ca 
urmare a sarcinilor trasate 
de conducerea de partid cu 
privire la reorganizarea 
activității pionierești, cen
trul nostru este o institu
ție de nivel postuniversi
tar fiind asimilat cu In
stitutul central de per
fecționare a personalu
lui didactic. El se în
scrie între instituțiile și 
formele de perfecționare 
create de Consiliul Națio
nal al Organizației Pionie
rilor, menite să contribuie 
la popularizarea experien
ței înaintate în activitatea 
pionierească, la ridicarea 
pe o treaptă superioară, la 
nivelul exigențelor contem
porane, și științific funda
mentată a muncii pionie
rești. Scopul, obiectivul său 
principal este acela de a a- 
sigura pregătirea și perfec
ționarea comandanților de 
unități și detașamente, a 
activiștilor consiliilor jude
țene, municipale și orășe
nești, a personalului didac
tic din casele de pionieri 
ți a conducătorilor din 
cercurile pionierești, prin 
cursuri a căror durată se 
stabilește în funcție de ce
rințele fiecărei etape de 
perfecționare.

Deoarece figura cen
trală în activitatea pio
nierească o constituie co
mandantul de unitate, care 
este si directorul adjunct 
al unității școlare respec
tive, am considerat util ca 
aceștia să fie. în primul 
rînd, programați la cursu
rile de perfecționare. Para
lel cu acțiunea de cuprin
dere a tuturor comandanți
lor de unități, a căror per
fecționare este estimată a 
fi încheiată în 1970. vor fi 
programate și serii de acti
viști. conducători de cercuri 
pionierești, urmînd a fi ini
țiată în final si cuprinderea 
zecilor de mii de coman
danți de detașamente. Pri
ma serie, cu peste 200 de 
comandanți de unități, cîte 
cinci din fiecare județ, a 
început cursurile de perfec
ționare la 17 februarie 1969, 
fiind considerată pe bună 
dreptate o serie experimen
tală. în cele șase serii suc
cesive de cîte zece zile fie- ■ 
care, organizate pînă la în
cheierea anului școlar 1968/ 
1969 au fost cuprinși 1 295 
țomandanți de unități din 
școlile de la orașe și sate, 
urmînd ca, pînă la începe
rea noului an școlar, pe lin
gă aceștia să fie școlarizați

la cursurile de perfecționa
re încă aproape 2 000 de co
mandanți 
dre care 
nierii.

Firește, 
pările noastre principale 
este asigurarea unor pro
grame de învățămînt cît
mai corespunzătoare cu
scopul _prestabilit al cursu
rilor, 
care 
danți 
panți 
fectionare și din 
actualului sistem 
gătire a cadrelor 
rezultă faptul că 
tuțiile de. învățămînt care 
pregătesc cadre didactice 
a existat și încă există o 
slabă preocupare pentru 
pregătirea teoretică 
practică a studenților 
vederea conducerii activi
tăților extrașcolare și a 
îndrumării activităiilor 
pionierești. De aceea, încă 
o bună perioadă de timp, 
centrul nostru de perfec
ționare își propune să a- 
sigure pregătirea și 
fecționarea 
de pionieri 
concepute 
mandărilor 
siliului Național al Orga
nizației Pionierilor, 
îmbunătățirile care 
impus de la o serie la 
conținutul cursurilor 
ganizate pentru cele 
serii de comandanți de u- 
nități prezintă următoare
le activități de bază : pre
legerile, care tratează pro
blemele educației ideologi- 
co-politice și ateist-științ.i- 
fice în cadrul mișcării pio
nierești, principiile peda
gogice ale activității pio
nierești, coordonatele psi
hologice 
nierești; 
drumării 
ducere a 
rești, la 
detașamentului; 
ale vieții de 
(primirea în 
de pionieri, 
și adunările 
programarea 
pionierești, activitatea cul- 
tural-artistică, sportiv-tu- 
ristică și cea desfășurată 
în cercuri pentru cultiva
rea pasiunii pentru știință 
și tehnică. De o mare im
portanță sînt expunerile 
privind aspectele politicii 
interne si externe a par
tidului și statului nostru, 
prezentate de activiști de 
partid și de stat. Consti
tuind adevărate prelegeri 
de sinteză, 
nale ținute 
Consiliului 
Organizației 
pe baza întrebărilor 
mulate de comandanții de 
unități, vin să răspundă 
unor preocupări de interes

Din chestionarele la 
au răspuns coman

de unități partici- 
la cursurile de per- 

st.udierea 
de pre- 
didactice 
în insti-

major, să releve proble
mele de perspectivă ale 
activității pionierești.

O altă activitate intere
santă o formează semina- 
riile, însoțite de tehnici 
educative moderne, au- 
dio-vizuale, sugestive (im
primări pe bandă de mag
netofon, diapozitive, dia- 
filme, filme cu activități 
adecvate pionierești, albu
me și imagini proiectate 
etc.), de discutarea unor 
materiale metodice din u- 
nitățile de pionieri aduse 
de înșiși comandanții de 
unități prezenti la cursuri 
(programe de activități la 
unități și detașamente, 
planuri ale consiliilor pio
nierești. scenarii de spec
tacole, șezători, concursuri, 
reviste 
etc.).

O atenție deosebită se 
acordă, totodată, urmăririi 
de către participantei la 
cursuri a unor activități 
desfășurate în diferite u- 
nități și detașamente. 
După cum apreciază 
cursanții înșiși, formele 
cele mai interesante si a- 
tractive la care participă 
sînt tocmai aplicațiile 
practice. Concepute ca 
modalități de aplicare a 
principiului educației prin 
activitate în organizația de 
pionieri, ele sînt astfel 
programate ca însuși co
mandantul de pionieri să 
fie în situația _ să or
ganizeze și să impulsio
neze cîntecul, jocul, acțiu
nile sportiv-turistice, cultu- 
ral-artistice și cele de știin
ță și tehnică, printr-o va
riată gamă de activități 
pionierești și cu deosebite 
efecte educative în rîndul 
copiilor. în acest sector 
atît de important al pro
gramului de inițiere și per
fecționare a comandanților 
de pionieri pe lîngă< folosi
rea de filme, diapozitive, 
diafilme, din arhivele și co
lecțiile de filme ale unor 
instituții de învățămînt su
perior și instituții centrale 
specializate, centrul de 
perfecționare a cadrelor 
care muncesc cu pionierii 
a invitat să-și expună ex
periența și o serie de acti
viști de la unele consilii 
județene și municipale din 
țară.

Consultînd opiniile cursan- 
ților, am consemnat su
gestii valoroase pentru 
continua sporire a eficien
ței centrului de perfecțio
nare a cadrelor care mun
cesc cu pionierii. Astfel, au 
fost îmbunătățite pe par
curs prelegerile expuse, a- 
plicațiile practice, au fost 
introduse noi aplicații prac
tice la alegere (dansuri 
populare, cercuri foto etc.). 
Ecouri deosebit de favora
bile despre acest proces de 
perfecționare a comandan
ților de unități sînt discu
țiile și mesele rotunde or
ganizate la consiliile jude
țene cu absolvenții cursu
rilor centrului de perfec
ționare, dar mai ales mă
surile inițiate de ei pen
tru propagarea formelor 
noi. bogate în conținut, a- 
tractive, interesante, cu 
o mare influență educativă 
în rîndurile

22,25 — Itinerar european. Cu Mlchel Butor pe ur
mele Iul Victor Hugo. 
Emisiune de Dan Hăulică.

Telejurnalul de noapte.

23,00 — închiderea emisiunii.

• La dolce vita : PATRIA — 8,30 ; 18 ; 16,30 ; 20.
• Tarzan, omul junglei : REPUBLICA — 9,15 ; 11,45; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13.30; 
16 ; 18,30 ; 31, la grădină — 20.
• Prințul negru : LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, STADIONUL DINAMO — 20, GRĂDINA 
DOINA — 20, SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 2845) ; 20,15 (seria de bilete — 2870).
0 Asasinatul s-a comis luni : VICTORIA
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• A trăi pentru a trăi : CENTRAL — 9,
14.30, FEROVIAR — 9 — 14,30 in continuare
20.30, EXCELSIOR — 8,45 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15
21.15, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 20.
• Contemporanul tău : CENTRAL — 17 ; 20.
• Iluzii : LUMINA — 8,45 — 16,30 în continuare ; 
18,45 ; 20,45.

Pentru încă puțini dolari : VIITORUL — 15,30; 18.
In orașul ,3" : VIITORUL — 20,30.
Program pentru copil : DOINA — S ; 10.
Noaptea e făcută pentru... a visa: DOINA

11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, VOLGA — 9—15.45 tn 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Plaja : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Crăciun cu Elisabeta : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe plajele lumii : TIMPURI NOI — 9—21 tn con
tinuare.
• Crimă în stil personal : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Apele primăverii : COTROCENI
20.15, BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
• Profesioniștii : GRĂDINA BUZEȘTI — 20.
• Adio, Gringo : DACIA — 8,30—16,30 tn continuare; 
18,45 ; 21. MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30: 
20,45.
• Pe urmele șoimului : BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30; 
18 ; 20,30, la grădină — 20, AURORA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20, ARTA — 
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.
• Căsătorie pripită : UNIREA — 15,30 ; 18, la gră
dină — 20.
• Becket : LIRA — 16, la grădină — 20.
e Tată de familie : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 
20, VITAN — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
• Pensiune pentru holtei : VITAN — 20,30.
• Vremuri minunate la Spessart: GIULEȘTI
15.30 ; 18 ; 20,30, RAHOVA — 15,30, la grădină — 20.
• Romanță pentru trompetă : RAHOVA — 18.
• Răutăciosul adolescent : PACEA — 15,45 ;
20.15,
• Rlo Bravo : CRINGAȘI — 15,30 ; 19, PROGRESUL 
— 15 ; 18, GRĂDINA PROGRESUL-PARC — 20.
• Casa noastră : PROGRESUL
o In umbra coltului : MELODIA — 9
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30
18.30 ; 20,45, FLAMURA —
18.15 ; 20,30.
• Comedianțli : FLOREASCA
TOMIS — 9,15—17,30 în continuare, la grădină
• Paradisul îndrăgostiților : GLORIA — 9 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ;

; 18,15 ; 20,30.
Pipele : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
La est de Eden : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Pașa : MUNCA — 16 • 18.
Pe teren propriu : MUNCA — 20.
Riscurile meseriei : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
Autorizație de căsătorie : FLACĂRA — 20,30.
Tata : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Bună ziua, contesă : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

20,30.

în fenomenul de emulație a ti
nerelor condeie scriitoricești, multe 
dintre ele publicate în colecția ..Lu
ceafărul". deslușim un simptom al 
maturității unei literaturi ce se 
dezvoltă unitar si organic, ce se îm
bogățește si înnoiește necontenit, 
activizîndu-si resursele. Indispensa
bile in procesul ființării ei viitoare. 
Si totuși. In fata pulsului tot mal 
accelerat al lansărilor de carte a- 
partinînd tinerilor debutant!, dacă 
— trecînd pentru moment în dome
niul metaforei — aruncăm o Pri
vire mai atentă în raza șantierului 
editorial din care, la intervale tot 
mai scurte, «e avîntă tn larg noi 
siluete lirice sau epice, nu poți să 
nu rememorezi acea lucidă și grav 
cadențată iscodire a poetului: „Din
tre sute de catarge / Care lasă ma
lurile. / Cîte oare le vor sparge / 
Vînturlle. valurile ?“. Si aceasta 
fiindcă, uneori, dincolo de exube
ranța și seducția coloritului sau 
stilizării desenurilor exterioare, la 
un examen mai îndeaproape, nu 
puține din semețele catarge, cînd 
nu se dovedesc de-a dreptul fragile, 
dezvăluie totuși fisuri, lacune de 
substanță, fragmente amorfe, orna
mentații si labirinturi cîteodată de 
prisos, evitabile dacă în locul grabei 
cartea ar fi zăbovit mai mult pe 
masa de scris a autorului si s-ar fi 
bucurat, apoi, de mai multă exi
gentă constructivă din partea edi
torilor.

O dată pragul trecut și cartea lan
sată se întîmplă însă uneori ca 
autorul acestui fel de produs să 
manifeste o sporită nerăbdare fată 
de tipărirea următoarei plachete, a- 
ceasta si în virtutea faptului că de 
acum încolo nu se mai poate socoti 
un tînăr începător. Așa se face că 
unii autori, ajung într-un timp destul 
de scurt să semneze numeroase vo
lume. sărace în substanță, 
cum sînt poeți sau prozatori, 
tre cei veritabili, bineînțeles, 
de Ia început captează atentia 
profunzimea și originalitatea 
brului. prin adîncimea viziunii __
intensitatea vibrației umane ne care 
o degajă scrierile lor. îneît cuvîntul 
debut se dovedește nu o dată o no
țiune neîncăpătoare sau care nece
sită atributul : semnificativ.

Raportîndu-ne la sfera poeziei, pu
tem spune că am înregistrat în ultima 
vreme în colecția „Luceafărul" volu
me remarcabile, ca acelea ale lui 
Gheorghe Istrate, George Alboiu etc., 
fără a mai aminti numele unor poeți 
deja cunoscuți și apreciați care au 
debutat, de asemenea, cu plachete 
substanțiale încă de la înființarea, cît 
și pe parcursul, acestei colecții. Sub 
acest aspect, dincolo de anumite ine
galități și șovăiri în impunerea dintru 
început a unei personalități mai pu
ternic marcată, promițătoare totuși, 
atestînd calități artistice evidente, ni 
se par cîteva din ultimele apariții ale 
colecției — „Panatenee" de Titus 
Vîjeu, „Corturile neliniștei" de Radu 
Selejan, „Ce se numește toamnă" de 
Ion Chiriac. Cîtuși de puțin mono
cordă, lirica acestor autori comportă 
inflexiuni și nuanțe multiple, vizibi
le nu numai în modul de a trata 
felurite specii și teme așa-zis tra
diționale ale genului (lirica patriotică 
și cetățenească, poezia de factură ele
giacă, meditativă, de dragoste etc.) 
dar chiar în felul specific de a da 
expresie propriilor stări sufletești 
ori de a tălmăci acea fervoare a vie
ții ce răzbate și predomină în versu
rile lor.

La un tînăr și talentat poet ca Ti
tus Vîjeu sentimentul patriotic se 
identifică cu acela al plenitudinii în- 
tr-un ,poem de țară": „Ce cald s-a 
făcut înaintea porumbului / ce do
ruri mai purtăm dincolo de haină / eu 
pot veni oricînd din iubire (...) / să’ 
nu pot înghiți băutura adusă de vul-

turi / mințită apă vi« / și In toată 
încleștarea de stele — mortar / să 
pot rosti numele tău .' Românie !“. 
Alteori, la același autor, 
nul brusc exultant cedează locul ce
lui solemn. Obiectul ce tulbură 
înflăcărează imaginația poetului ca
pătă conturul unei făpturi fascinan
te pe care o contemplă cu venerație : 
„Să-ți spun ca voievozii „Doamnă 
'Tară"... / aștept aceasta de atîta 
timp / pllmbîndu-mi nerăbdarea din
tr-un trup în altul / la fel de bun ca 
cel de dinainte i dar poate mai 
frumos / la rîul tînăr care te adapă / 
nu caut vad ci mă îndrept tăcut / des
coperind un singur lut pe gînduri / și 
mă afund tăcut în apa vie / ce te 
adapă veșnic Doamnă Țară/". în pei
sajul de o stranie asprime și mine
rală strălucire al „țării de piatră", 
un alt autor, Radu Selejan, deslușește, 
dincolo de pitorescul frust al decoru
lui, vechimea structurală a unui spa
țiu geografic impregnat de istorie, 
martor grăitor al vremuirilor timpu
lui, urnă a suferințelor unui trecut 
agitat : „Piatra învelită în lumi
nă / doarme. / Din cînd în cînd, / se 
aud scrîșnete. / Drumuri de piatră 
încă mai gem/ în bătaia copitelor" — 
dar și acea concordanță lăuntric mo
tivată între duritatea cadrului și dem
nitatea și dîrzenia firii celor zămisliți 
în interiorul lui : „și oamenii țării 
mele / s-au născut cu chipuri de 
piatră, / cu pieptul de piatră, / cu 
inimi de piatră, / în care săgețile se 
sfărîmau". Celebrînd neodihna și jert
fa strămoșilor, poetul află în aceasta 
impulsul pentru temeinicia faptei pre
zente : „îi căutăm cu fiecare zi în

sau

noi / și ne simțim înmuguriți din 
ei. / Ei vin la noi osteniți de odih
nă, / mirosind a humă, / a grîu în
gropat în oale de lut, / ne aduc bu
chete de săgeți / și ne vorbesc de 
veacurile / ostenite sub umbletul lor" 
(„Strămoșii"). Același ton aproape ex
pozitiv, dar care nu face mai puțin re
velatoare ideea poetică îl regăsim șl 
în „Gorunul lui Horia" în care e glo
rificată, de asemenea, Imaginea sim
bolică a înaintașilor : „într-un sîn al 
țării de piatră, / vremea a sădit un 
gorun, / sub care pietrele țării, / ale 
țării de piatră, / au jurat să-și prăvă
lească puterile / peste nimicnicia vre
mii de-atunci. / Și-n sufletul goru
nului / stau împlîntate caldele inimi, / 
ale oamenilor cu chipuri cioplite din 
piatră".

Iată dar doi poeți cultivînd o poe
zie de largă șl generoasă semnifica
ție umană. Semnele de apropiere 
par a spori dacă luăm în conside
rare și alte laturi — pe cea elegiacă 
sau meditativă a liricii lor — nu mai 
puțin semnificative. Similitudinile 
sînt totuși exterioare, deosebirile 
prevalînd. într-o bună oarte a poe
ziilor sale, Titus Vîjeu pare a se 
orienta către un lirism de esență 
expurgat de accente retorice. Ver
sul aproape programatic din mottoul 
cu care se deschide volumul 
devorat colinele cu aur' 
ceastă 
prețios, a semnificativului, sondajul 
fiind îndreptat în adîncime. Autorul 
se complace totuși, uneori, într-o 
postură voit enigmatică, arborînd un 
aer solemn, fatidic și recurgînd la 
imagini șocante, bizare (ex. „Vom 
bea- alcool, Oedip, / și vom face foc 
în orbitele noastre" ; „Cîinele morții 
te-a lătrat îndelung / a mușcat din 
cenușa ta / s-a făcut vînător de ce
nușă / cu lătrat sfărîmicios" ; „Creș
tini la veacul cinci rămînem oase i 
cu un cuțit în dinții încleștați" etc.) 
care încețoșează ideea poetică. Re-

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Concert de sonate susținut 
de violoncelistul Nicolae Șarpe 
— 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Idiotul — 
19,30 ; (sala Studio) : Travesti 
— 19,30.

(sala din bd. Schitu Măgureanu) : Me-» Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgureanu) : Me
teorul — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Tandrețe șl abjecție — 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie în crengile de sassafras 
— 19,30 ; (sala Studio) : Enigmatica doamnă „M“ — 20.
• Teatrul Giulești : Cursa de șoareci — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste neterminată — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : Șoricelul și păpușa — 17.
• O.S.T.A. (la sala Teatrului Mic) : Spectacolul Teatrului de pantomlmă 
din Wroclav — Polonia — 19,30.
• Teatrul Național de păpuși din Cuba (la Teatrul „Țăndărică" — sala 
din Calea Victoriei) : Ibey Ana — 17 ; Don Juan Tenorio (spectacol pen
tru adulți) — 20,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Tănase revue — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174 : Femei, femei, fentei — 19,30 ; (grădina 
Boema) : Nu te lăsa stroe — 19.30.

I

I

Colectivul Teatrului de panto- 
mimă din Wroclaw este oaspetele 
Capitalei, după ce timp de o săp- 
tămînă a dat o serie de spectacole 
în orașele Iași și Piatra Neamț.

Luni dimineața, reprezentanți ai 
teatrului polonez s-au întîlnit, la 
sediul A.T.M., cu oameni de teatru 
și ziariști bucureșteni.

Oaspeții au fost salutați de ar
tistul poporului Costache Antoniu, 
președintele Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, și de artista emerită Dina 
Cocea, vicepreședintă a asocia
ției.

Apoi, Henryk Tomaszewski, fon
dator și director al Teatrului de 
pantomlmă din Wroclaw, a făcut 
un scurt istoric al teatrului și a răs
puns întrebărilor adresate în legă
tură cu pregătirea actorilor de pan- 
tomimă, repertoriul și perspectivele 
teatrului pe care îl conduce, despre 
stilul și modul de creare a spec
tacolelor sale, despre alte proble
me privind genul pantomimei.

cîte știu, nu există un 
scriitor care să fi devenit 
un mare scriitor, citit de 
poporul său și de alte po
poare, care să fi vehiculat 
idei confuze și să fi scris 
într-o limbă de neînțeles.

Partidul ne-a cerut, nu 
de ieri, de alaltăieri, ci de 
pe cînd se afla în adîncă 
ilegalitate, să fim scriitori 
ai poporului nostru, să 
scriem pentru poporul nos
tru și pe înțelesul tuturor. 
Mulți, dintre noi cei în 
vîrstă, am dat, încă de pe 
atunci, ascultare glasului 
partidului. Și nu ne pare 
rău. Dintre scrierile noas
tre este posibil să viețuias
că mai mult tocmai acelea 
pe care le-am scris ținînd 
seamă de cuvîntul 
lui.

De la 
astăzi, 
partidul 
ce literatură să scriem. Și 
aceia au izbutit să dea ope
re valoroase, trainice, care 
au ascultat glasul parti
dului și glasul cu adînc 
răsunet al poporului.

Acum cîteva zile am vor
bit cu tinerii studenți din 
toată țara adunați într-o 
conferință a lor și care nă- 
zuie să ajungă scriitori. 
Am fost poftit să spun cî
teva cuvinte. Și observînd 
că unii dintre scriitori sînt 
foarte grăbiți să publice 
chiar a doua zi poezia abia 
scrisă peste noapte, am 
crezut că e de datoria mea 
să le atrag atenția că ta-

partidu-

și pînă 
ocaziile,

eliberare
în toate 
nostru ne-a arătat

lentul și nici 
în scrierea unei opere lite
rare nu e deajuns. Și am 
dat exemplul mai multor 
scriitori și mai ales exem
plul acelui Mihai Eminescu, 
plecat dintre oameni înainte 
de împlinirea a 40 de ani. 
în Biblioteca Academiei 
Republicii Socialiste Ro
mânia se află peste 40 de

cercetarea acestor manu
scrise în număr de 8 000 de 
pagini ale lui Eminescu. Și 
poetul nu a publicat decît 
60—70 de poezii. Dar a 
scris 8 000 de pagini. Din 
aceste pagini cei ce vor să 
devină scriitori trebuie să 
învețe cu cîtă trudă, cu cît 
necaz, cu cîtă strădanie, 
cu cîte zeci și zeci de re-

mare răspundere, 
răspunzători față 
porul nostru : ce 
cum scriem, ce idei propa
găm prin literatura pe care 
noi o facem. Ca să scriem 
bine literatură trebuie să 
cunoaștem bine poporul 
nostru, trebuie să cunoaș
tem bine viața poporului 
nostru, istoria poporului

Sîntem 
de po- 
scriem,

acord scriitorii
nu interesează
viața poporului lor, popor 
care astăzi face atîtea e- 
forturi în dezvoltarea și 
desfășurarea întregii teh
nici, iar noi, scriitorii, a- 
vem atîtea de făcut.

Cărțile noastre, spre 
deosebire de trecutul des
tul de apropiat, merg

care 
de

Să fim scriitori ai poporului
și ai epocii noastre!

caiete în care Eminescu și-a 
însemnat versurile lui, 
gîndurile pe un număr de 
8 000 de pagini. Aici e în
treaga operă a lui Emi
nescu. 8 000 de pagini pline 
de scrisul lui foarte clar și 
foarte mărunt. Nenumărate 
versiuni pentru flecare 
poezie pe care Eminescu a 
scris-o, nenumărate încer
cări de a scrie aceeași poe
zie cu alte rime, într-un 
alt ritm, într-o altă formă. 
O luptă nemaipomenită cu 
limba română, reiese din

scrieri se poate face o poe
zie — e adevărat, nemuri
toare. Să nu ne grăbim să 
publicăm de îndată ce 
scriem. Talentul poate să 
fie foarte mare la un scrii
tor, dar dacă munca e mică 
sau foarte mică 
va fi întotdeauna 
tat mediocru, 
cător. Astăzi, 
români, mai 
cît în oricare 
pe care a trăit-o poporul 
nostru, de cînd s-a iscat 
limba noastră, au o foarte

rezultatul 
un rezul- 
nesatisfă- 
scriitorii 

mult de- 
altă epocă

nostru. Scriitorul de azi, 
după părerea noastră, nu 
trebuie să fie numai mar
tor și grefier ai epocii sale. 
Scriitorul de azi trebuie să 
fie participant activ la în
treaga viață a poporului 
nostru. Nu trebuie să stăm 
izolați în turnul nostru de 
fildeș. Nu am fost nicio
dată de acord cu scriitorul 
care se izola în turnul său 
de fildeș și care scria ver
suri sau proză care nu aveau 
nici o legătură cu viața 
poporului său. Cu atît mai 
mult nu pot să fiu de

în librării dar nu merg 
singure. în dreapta și 
în stînga lor stau cărțile 
marilor scriitori ai lumii : 
marii scriitori clasici ai tu
turor popoarelor, iar ală
turi de marii scriitori cla
sici. marii scriitori contem
porani. Dacă vrem să fim 
scriitori ai poporului nos
tru și ai epocii noastre, 
trebuie să ne luăm la în
trecere cu marii scriitori 
contemporani din toată lu
mea. Idealu] nostru, cînd 
eram tineri, era să publi
căm în două-trei reviste și,

noastre

la 7 sau 17 ani o dată, să 
ne adunăm versurile în
tr-un volumaș. Un aseme
nea ideal scriitoricesc ar fi 
astăzi ridicol. Dacă vrem 
să fim scriitori ai poporu
lui nostru, care a făcut 
atîtea și atîtea lucruri în 
ultimul sfert de veac, tre
buie să muncim, să ne dăm 
toată silința de care sîntem 
capabili și să scriem cărți 
la nivel mondial. Altfel nu 
merită să ne numim scrii
tori.

Oamenii muncii din fa
bricile și uzinele
se străduiesc să producă 
mărfuri la nivel mondial. 
Dacă o marfă fabricată în 
România la nivel ne-mon- 
dial e trimisă la export, 
nu o cumpără nimeni. De 
ce s-ar cumpăra la noi în 
țară sau în străinătate lite
ratura unor scriitori care nu 
s-au străduit să creeze din 
fiecare carte a lor o ca
podoperă a genului, o ca
podoperă literară? La lupta 
aceasta, pe care trebuie s-o 
dăm pentru a crea cărți 
de înaltă valoare, trebuie 
să adaug și datoria pe care 
noi, scriitorii, o avem față 
de poporul 
calitate de cetățeni. Nu 
e suficient 
cărți, ci trebuie 
șit să participăm la via
ța obștească a țării noastre, 
la munca și la lupta între
gului nostru popor din 
ființa căruia facem parte. 
Să fim scriitori ai poporu
lui și ai epocii noastre — 
iată principala noastră sar
cină, rostul întreg al în
tregii noastre vieți.

nostru în
să scriem 

negre-

găsim în versurile acestui volum 
unele ecouri din lirica lui Blaga șl 
Ion Barbu — poeți, așa cum se poa
te vedea lesne, predilecți ai autoru
lui, dar și sugestii din poezia popu
lară („Arlechin", „Măduvă de stea"). 
Cu real talent, In filiera unul Radu 
Stanca, autorul cultivă și o poezie 
de densă și somptuoasă atmosferă 
lirică, bogată în sugestii și resurse 
incantatoril în: „Cîntec", „Porțile 
Sibiului", „Cavalerism", „Cînteo 
goliard" etc. — piese de altminteri 
dintre cele mai remarcabile. După 
cum în alte poezii avînd ca motiv 
preponderent sentimentul de dra
goste ne întîmpină cînd un timbru 
grav (vizibil în unele elegii), cînd o 
reflexivitate unduitor nostalgică, o 
luciditate visătoare („Semn de doi" 
etc).

Mai ponderat și echilibrat în ex
presie, Radu Selejan face să vibreze 
în versurile sale o ardentă sete de 
viață și de cunoaștere. Jubilînd în 
fața miracolului vieții, poetul evocă 
tulburătorul proces al plăsmuirii 
existenței ca pe o înfrigurată și în
delungată așteptare a cărei fabuloa
să împlinire solicită într-un grad 
extrem responsabilitatea fiecărui 
om : „Am așteptat atîtea mii de ani / 
fiorul împerecherii luminii cu pă- 
mîntul, / fiorul clipei, cînd mugure 
fiind / desferecat de vrajă în ram să 
mă preschimb. / De cînd aștept plă- 
pîndul glas al mamei / să-nfrunte 
tunetul din tatăl meu / și dintr-un 
sin să sorb întîiul Eu / șl-o urmă 
să răsară-n drumul meu". Chiar în 
versurile de o pronunțată factură 
meditativă în care fiorul elegiac con
feră gravitate timbrului liric răzba
te aceeași dorință asiduă de ființare : 
„Dă-mi, mamă, după puterile tale / 
încă nemăsurate de cer, / iarba cu 
putere peste putere de moarte", ca 
și aceeași sete de desmărginire a 
ochiului: „care flămînd de aștepta
re / stă ca un mugure de lumină / 
pe o creangă de zare. / Săgețile-1 
hrănesc și îl adapă / și ochiul tată, / 
mai în putere decît niciodată, / pe 
alte drumuri le alungă / spre tainele 
altor răscruci". Evidente și întru- 
cîtva neașteptate la un poet atît de 
echilibrat și elaborat ca Radu Sele
jan sînt ingenuitatea și prospețimea 
cu care autorul percepe, nealterate, 
ritmuri ale lumii înconjurătoare, 
deslușind șl sugerînd sensuri de via
ță dincolo de învelișul aparent sim
plu al lucrurilor (ciclul „Urme de 
îndoieli"). întîlnim însă și poezii, din 
fericire răzlețe, în care țesătura ima
ginilor nu reușește să suplinească 
absența unei semnificații, a unei 
simbolici adînci („Cîmp roșu", „Pen
tru onor” etc.). Cam inegal și într-o 
oarecare măsură tributar poeziei lui 
Marin Sorescu, pare de asemenea, 
ciclul „Frămîntări".

Debutînd am putea spune progra
matic cu un poem intitulat „Poeții", 
volumul lui Ion Chiriac ne înfățișea
ză o structură lirică deschisă unor 
zări ample și luminoase („Și să se 
lege dorul de un sat întreg. / Furiș 
ca vîntul ori tunînd să vină, / Să mi 
se-oprească soarele în ochi / Și eu 
să strig că încă vreau lumină"), un 
poet sensibil la pulsul lumii încon
jurătoare, însetat de tot ceea ce con
stituie freamăt vital, de ceea ce 
dinamizează, preschimbă și înno
iește necontenit viața. în termeni 
metaforici el definește de la început 
condiția poetului a cărui statornică 
aspirație solară ajunge să devină 
propria sa natură, aceasta nefiind 
decît o sursă generoasă de lumină : 
„Poeții sînt frumoși fiindcă / Nici o 
lumină nu moare-n preajma lor f 
(...) Și au și-n vis temeiul creșterii f 
Pătrund în raze ca albinele în 
flori, / Ajung prin ele pînă-n Soare, 
/ Vin înapoi și auresc pămîntul". E 
firesc așadar, ca poetul să fie sensi
bil în fața unor clipe esențiale ale 
vieții. Autorul evocă astfel locul na
tal, spațiul copilăriei și adolescentei, 
chipurile celor dragi („Cam așa"), u- 
niversul domestic, familial („în gră
dina lui Ion") ca și diferite momente 
esențiale ale existenței așa cum o 
ilustrează cu elocvență înseși titlu
rile cîtorva poezii: „La nașterea 
soră-mi", „Fata^. „Arderea păpuși
lor de 
bieresc 
„După 
văzută 
pentru 
stituie 
unor atari poeme în care, de fapt, 
autorul exultă în fața rosturilor 
existentei și celebrează frumusețile 
vieții. Stenică și luminoasă, inspirată 
de pulsația și valorile perene ale 
vieții, poezia lui Ion Chiriac, fără 
a resimți unele accente schematice, 
nu e scutită totuși, pe alocuri, de a- 
numite dilatări, de alunecări în dis
cursiv. Materia poetică rămîne une
ori în stare nativă, nefiind îndeajuns 
supusă unul efort de decantare si 
concentrare. Acestei cerințe par să-I 
răspundă mai pregnant primii doi 
autori.

încercînd a generaliza, putem spu
ne că ne aflăm în fața unor debuturi 
promițătoare, nu însă — și faptul e 
oarecum firesc — în fața unor poeți 
deplin constituiți. Evoluția lor vi
itoare depinde în mare măsură de 
felul în care vor izbuti să se 
ridice tot mai mult de la o vigoare a 
simțirii la o gîndire poetică profun
dă, originală, la afirmarea unei poe
tici cu un temeinic suport filozofic 
izvorîtă din concepția noastră des
pre lume și viață. Interesul pe care-1 
manifestă în versurile lor acești au
tori față de freamătul actual al 
vieții ca și față de trecutul istoric, 
de fapta pilduitoare a înaintașilor, 
setea de cunoaștere, pasiunea și în
crederea în trăinicia valorilor umane 
sînt desigur de un real interes. Ele 
se cuvin însă' amplificate și adîncite 
ea o chezășie a durabilității viitoare
lor lor creații. Dacă în epocile trecu
te marii poeți , s-au vădit cu adevărat 
mari și în măsura în care au știut a 
exprima cît mai plenar universul e- 
moțional, gîndirea și sensibilitatea 
poporului lor, este cu atît mai firesc 
ca într-o societate atît de dinamică 
și răscolitoare, într-o societate nouă, 
tumultuos constructivă ca a noastră, 
poetul să vibreze în deplină conso
nanță cu cetatea sa. receptiv și la re
verberațiile fastuoase ale universului 
sau la propriile-i imbolduri și fră
mîntări sufletești, dar în nu mai 
mică măsură și la simțămintele atît 
de complexe, la gîndurile și faptele 
tot mai temerar avîntate ale semeni
lor săi. In această profundă racor
dare a eului poetic la ansamblul și 
fluxul ascendent al vieții actuale în
trezărim de altfel — pentru a reveni 
la inițiala metaforă eminesciană — 
unul din temeiurile esențiale care n» 
asigură asupra viitoarei lor evoluții 
poetice.

„Fata", „mucxca papuța— 
cîrpă" „Trei bărbați se băr- 
sub măr". „Drum de mire", 
nuntă", „1965“. Nu trebuie 

aici doar o simplă predilecție 
elementul biografic. El con- 
numai punctul de plecare a

Adrian ANGHELESCU
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Cronica zilei
Luni seara a sosit în Capitală 

președintele Comisiei cehoslovace 
pentru energia atomică, Jan Neu
mann, care, împreună cu un grup 
de specialiști, la invitația Comite
tului pentru energie nucleară, va 
face o vizită în țara noastră.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
tele a fost salutat de acad. Horia 
Hulubei, președintele Comitetului 
pentru energie nucleară, membri 
ai comitetului, ai conducerii In
stitutului de Fizică Atomică, oa
meni de știință.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasadei R. S. Cehoslovace la 
București.

Dumitru Almaș a vorbit despre 
viața și activitatea vestitului con
ducător al mișcărilor țărănești 
mexicane.

în încheierea festivității a fost 
prezentat filmul 
Gallo", producție 
mexicane.

artistic „Juana 
a studiourilor

a delegației Congresului irlandez
al sindicatelor (I.T.U.C.)

0 nouă emisiune 
radiofonică

pentru pionieri

viața internațională

SOFIA: Conferința mondială

★ ■ >
La Consiliul Superior al Agri

culturii a avut loc luni ședința 
Comitetului Național al Republicii 
Socialiste România pentru F.A.O. 
în cadrul ședinței au fost prezen
tate informări asupra reuniuni
lor F.A.O. în domeniul silvicul
turii și economiei forestiere din 
primul trimestru al acestui an și 
în legătură cu desfășurarea celei 
de-a IX-a conferințe a comitete
lor naționale europene C.M.I.F. 
(Campania mondială contra foa
mei). Comitetul a examinat, de 
asemenea, unele probleme ce vor 
constitui obiectul celei de-a 52-a 
sesiuni a Consiliului F.A.O., ce va 
avea loc în luna iunie.

★
Președintele Camerei de Comerț, 

Victor Ionescu, s-a înapoiat luni 
dimineață în Capitală, venind de 
la Moscova, unde, la invitația pre
ședintelui Camerei de Comerț 
Unionale, Mihai Nesterov, a parti
cipat Ia deschiderea expoziției 
„Automatizarea 1969".

★
în cadrul marilor aniversări cul

turale recomandate de UNESCO, 
Comisia națională română pentru 
UNESCO și Institutul român pen
tru relațiile culturale cu străină
tatea au organizat, luni, la Casa 
de cultură a institutului, o seară 
culturală consacrată comemorării 
a 50 de ani de la moartea luptăto
rului revoluționar mexican Emilia- 
no Zapata.

Au luat parte Alexandru Balacl, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, secre
tar general al Comisiei naționale 
române pentru UNESCO, funcțio
nari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe și C.S.C.A., oameni 
de artă și cultură.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de iOctav Livezeanu, vice
președinte-al I.R.R.C.S., conf. univ.

A
Luni seara, în 

„Țăndărică", a avut loc un specta
col susținut de Teatrul național de 
păpuși din Cuba. în cadrul spec
tacolului, care se adresează publi
cului adult, a fost prezentat miste
rul afro-cubanez „Shango de Ima", 
de Pepe Carril. Costumele și măș
tile sînt realizate de Pepe Ca
me j o.

La spectacol au asistat Ion Brad, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, 
Octav Livezeanu, vicepreședinte 
al I.R.R.C.S., artista emerită Dina 
Cocea, vicepreședinte al A.T.M., 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe, oameni de 
cultură și artă, un numeros public.

Au fost de față, de asemenea, 
reprezentanți ai Ambasadei Repu
blicii Cuba la București.

sala Teatrului

Delegația Congresului irlandez 
al sindicatelor (I.T.U.C.), condusă 

președintele 
află în țara 

Consiliului 
Generale a

Dunne, 
care se 
invitația 
Uniunii
din România, a făcut

de James 
congresului, 
noastră la 
Central al 
Sindicatelor
luni dimineața o vizită la Consi
liul Central al U.G.S.R., unde a

avut o întrevedere cu Constantin 
Drăgan, prim-vicepreședinte al 
consiliului.

La convorbirile, care s-au des
fășurat într-o atmosferă priete
nească, a luat parte Larisa Mun- 
teanu, secretar al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

(Agerpres)

Incepînd din 19 mai, în flecare luni 
Ta ora 20,15, programul II de Radio 
transmite o emisiune de propagare a 
experienței înaintate în domeniul ac
tivității pionierești. în cadrul aces
teia, comandanții de pionieri — 
principalii colaboratori ai noii emi
siuni — vor participa la mese rotun
de, anchete, dezbateri pe diferite 
teme de specialitate, consultații, re
portaje, consacrate acțiunilor și săr
bătorilor. traditionale ale purtători
lor cravatelor roșii, primirii solemne 
a copiilor în organizație, festivităților 
ieșirii din pionierat, precum și pre
gătirilor în vederea întîmpinării ma
rilor sărbători ale poporului nostru. 
In diferite etape ale anului, emisiu
nea va comenta calendarul acțiunilor 
pionierești : fazele diferitelor con
cursuri școlare — literar, de artă 
plastică, de fotografii, festivalul cul
tural-artistic — activitățile din timpul 
vacantelor școlare, organizarea ex
cursiilor și expedițiilor pionierești, a 
taberelor în corturi și a curselor ci
cloturistice.

interguvernamentală pentru turism
SOFIA 19 — Corespondentul A- 

gerpres Gh. leva transmite : La 
Sofia îsi desfășoară lucrările con
ferința mondială interguvernamen- 

nentru turism.
cadrul ședinței plenare de 
a luat cuvîntul șeful delega- 

române. Al. Sobaru. președin- 
Oficiului National de Turism

luni 
tiei 
tele ______  __________
al Republicii Socialiste România. El 
a propus ca, ținînd seama de actua
lul nivel al circulației turistice mon
diale. de locul prioritar pe care tu
rismul îl deține în cadrul expor
tului invizibil, de dinamismul aces
tei activități economice si de pro
gresele realizate. Uniunea Interna
țională a organizațiilor oficiale de 
Turism (U.I.O.O.T.) să fie trans
formată într-o organizație guverna
mentală. El a menționat că la baza

constituirii si funcționării viitoarei 
organizații trebuie să stea princi
piul universalității, al respectului 
independentei si suveranității națio
nale. Pîrghiile de conducere ale a- 
cestei organizații vor trebui să fie 
utilizate cu cea mai mare atentie, 
astfel ca să nu aducă nici un pre
judiciu principiilor egalității în 
drepturi a membrilor săi si avan
tajului reciproc. In ceea ce privește 
principiul universalității este nece
sar să se creeze condițiile ca vii
toarea organizație să poată benefi
cia de contribuția tuturor statelor, 
inclusiv a Republicii Populare Chi
neze. Republicii Democrate Germa
ne. R.P.D. Coreene si R. D. Viet
nam al căror aport lipseșt» 
U.I.O.O.T.-ului.

R. D. VIETNAM
în aceeași sală, artiștii cubanezi 

au dat luni după-amiază un spec
tacol pentru copii cu piesa „Ibeyi 
Ana", versiune scenică a unui 
basm popular.

★
întreprinderea unională de co

merț exterior a Uniunii Sovietice 
„Energomașexport" din Moscova a 
deschis luni dimineața o expoziție 
tehnică în pavilionul A al Com
plexului central expozițional din 
Piața Scînteii din București.

La inaugurare erau prezenți con
ducători ai unor întreprinderi ro
mânești de comerț exterior, specia
liști din cadrul unor ministere eco
nomice și uzine bucureștene.

Erau de față membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Expoziția, care rămîne deschisă 
pînă în ziua de 28 mai, prezintă 
utilaj energetic, electrotehnic și 
feroviar.

Delegația Uniunii Tineretului Co
munist (U.J.C,) din Cuba, condusă 
de Pedro Gomez Valle, membru al 
Comitetului Național al U.J.C., 
prim-secretar al Comitetului U.J.C. 
al provinciei Pinar del Rio, care, 
la invitația C.C. al U.T.C., se află 
în țara noastră, a vizitat întreprin
deri industriale, miniere, unități a- 
gricole. șantiere ale tineretului, o- 
biective social-culturale din Bucu
rești și județele Prahova, Brașov, 
Sibiu, Dolj și Hunedoara, s-a în- 
tîlnit cu tineri, activiști ai U.T.C., 
realizîndu-se o informare recipro
că asupra preocupărilor și activi-

taților desfășurate în rîndul tine
retului.

Luni, delegația Uniunii Tinere
tului Comunist din Cuba a fost 
primită de către tovarășul Ion 
Cîrcei, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C,C. al P.C.R.

în cursul aceleiași zile, delegația 
s-a întîlnit cu tovarășul Ion Iliescu, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului.

Discuțiile și întîlnirile s-au des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

PRONOEXPRES
Premiile concursului Pronoexpres 

nr. 20 din 14 mai 1969.
EXTRAGEREA I : Categoria a

Il-a : 112 variante a 1 309 lei; catego
ria a IlI-a : 2594,5

Report categ. I 
lei.
EXTRAGEREA A
B : 238,5 variante a 508 lei 
a 26 lei.

Report categoria A «xtrag. a Il-a : 
121 222 lei.

NU UITAȚI ! ASTÂ.ZI ESTE UL
TIMA ZI PENTRU PROCURAREA 
BILETELOR LA CONCURSUL PRO
NOEXPRES DE MÎINE !

" I

a 56 iei.
extrag. I: 146 630

II-A : Categoria 
’ C : 4 500

REZULTATELE ALEGERILOR ÎN CONSILIILE 
POPULARE DISTRICTUALE Șl COMUNALE

✓ 
tuali, reprezentanți ai diferitelor na
ționalități și confesiuni religioase, din 
diverse sfere ale activității economice, 
politice, militare, culturale și sociale. 
La nivel districtual, peste 60 la sută 
din cei aleși sînt muncitori angajați 
direct în procesul de producție. Au 
fost alese, de asemenea, numeroasa 
femei — 40 la sută din numărul de- 
putaților, precum și tineri — între 
33 și 38 la sută.

HANOI 19 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Interne al R. D. Viet
nam a dat publicității comunicatul cu 
privire la rezultatele alegerilor în con
siliile populare districtuale și comu
nale, desfășurate în luna aprilie în 
R. D. Vietnam. în comunicat se arată 
că la vot au participat 99,08 la sută 
din cetățenii înscriși pe listele electo
rale. Printre cei aleși s-au numărat 
muncitori, țărani cooperatori, intelec-

★
Luni seara, pe scena Teatrului 

Mic, artiștii Teatrului de panto- 
mimă din Wroclaw și-au început 
suita de spectacole bucureștene. 
Ei au interpretat pantomimele in
titulate „Labirint", „Femeia", „Ro
chia", „Maraton" și „Grădina dra
gostei".

NOTE

BUDAPESTA

Ședința Comitetului Executiv 
al O. I. Z.

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

CONCURS DE ARTĂ FOTOGRAFICĂ parcurși circa

In cinstea șărbătprirU ă 25 
de ani de la eliberarea Româ
niei, Oficiul Național de Tu
rism și Asociația artiștilor 
fotografi din Republica Socia
listă România organizează un 
concurs național de artă foto
grafică cu subiecte turistice : 
„România pitorească"

Concursul, deschis tuturor 
fotografilor amatori și profe
sioniști din țară, are drept scop 
stimil&rea creației de foto
grafii artistice reprezentând 
frumusețile patriei noastre, 
comorile de artă și vestigiile 
trecutului istoric al României, 
obiective, trasee și baze turis
tice.

Fiecare participant la con
curs are dreptul să prezinte 4 
lucrări de artă fotografică in 
alb-negru, la dimensiunile 
30X40 cm, 4 lucrări color, la 
dimensiunile 18X24 cm sau 
30X40 cm. Lucrările pot fi 
realizate prin orice procedee 
fotografice.

Participanții la acest con
curs vor trimite lucrările lor

' pe adresa : Oficiul Național de 
Turism, Direcția de propagan
dă, bd. Magheru 7, București, 
sector 1, cu mențiunea : pen
tru concursul național de fo
tografii turistice.

Vor intra în concurs foto
grafiile trimise pînă la 14 iulie 
(data expedierii prin poștă).

Pentru cele mai valoroase 
lucrări, Oficiul Național de 
Turism oferă: 2 premii spe
ciale ale juriului — cite o ex
cursie în străinătate; 15 pre
mii în bani, în valoare de 1 500 
lei fiecare; 20 mențiuni cons
tând în materiale fotografice. 
In cadrul concursului vor fi 
oferite și 3 cupe de către Aso
ciația artiștilor fotografi din 
Republica Socialistă România.

Fotografiile premiate, ca și 
cele selecționate de juriu vor 
fi prezentate în salonul ofi
cial ce se va deschide în Bucu
rești, și în cadrul unor expo
ziții ce vor fi organizate în 
stațiunile Mamaia, Eforie și 
Neptun.

După opt etape desfășurate pe te
ritoriul Poloniei, participanții la cea 
de-a 22-a ediție a „Cursei Păcii" au 
avut luni zi de repaus în localitatea 
Zielona Gora. Pînă acum au fost stră
bătuți peste 1 200 km, rămînînd ca 
în următoarele șapte etape pînă la 
Berlin să mai fie 
800 km.

în clasamentul general individual 
conduce polonezul Ryszard Szur- 
kowski cu 31 h 29’31”, urmat de so
vieticul - Iuri Dimitriev — la 1’56”, 
francezul Jean Danguili'aufne — ' la 
3’37”. Dieter Gonschoreck (R.D. Ger
mană) — la 4’32”, Dieter Mickein 
(R.D. Germană) — la 10’. Primul cla
sat dintre români este N. David pe 
locul 29 — la 32’23”. Walter Ziegler 
ocupă locul 31, Puteriti locul 54, 
Nemțeanu — locul 56, Moldoveanu — 
locul 61, Egyed — locul 63. I. Arde- 
leanu a abandonat.

Pe echipe, în fruntea clasamentului 
se află U.R.S.S., urmată de R.D. Ger
mană — la 1’42”, Polonia — la 18’18”. 
Franța — la 23’54”. Danemarca — la 
47’01”, Belgia — la 57’. Formația Ro
mâniei este situată pe locul 9 la peste 
2 ore. Diferențele mari dintre echipe 
se explică și prin faptul că anul a- 
cesta contează (în stabilirea clasa
mentului pe echipe) rezultatele pri
milor patru clasați în fiecare etapă.

Astăzi cursa se reia cu etapa a 9-a, 
care va cuprinde o semietapă contra- 
cronometru pe distanta de 38 km 
(Zielona Gora-Swiebodzin) și o semi
etapă cu plecarea în bloc pe ruta 
Swiebodzin-Eisenhiittenstadt 
km).

Spre deosebire de baschet, voleiul 
are, pare-se, un sistem competițional 
care satisface exigențele. Cel puțin 
din punctul de vedere al turneelor 
finale ale campionatelor. încheiate 
sîmbătă. la Piatra Neamț și la Cluj, 
campionatele feminine și masculine 
au demonstrat utilitatea. . formulei 
adoptate, 'echipele putîndu-.și verifi
ca forțele într-o întrecere echitabilă 
(pe terenuri neutre), în condiții ase
mănătoare — meciuri zilnice — cu ma
rile turnee olimpice, europene, mon
diale. Cu această ocazie și antre
norii loturilor reprezentative au avut 
la dispoziție, sub priviri mai bine 
zis, pe cei (sau cele) cărora în cu- 
rînd li se va atribui răspunderea de 
a apăra culorile sportului românesc. 
Voleibaliștilor, viitorul imediat le re-

zervă „Cupa mondială" ; această com
petiție înseamnă pentru ei reluarea 
contactului (întrerupt la Jocurile O- 
limpice din Mexic) cu elita voleiu
lui internațional.

Antrenorul federal, prof. Nicolae 
Tărchilă, sublinia: „Steaua, meri- 

: tuoasă : campioană, a impresionat nu 
numai prin . fgnstanța comportării, 
prin omogenitatea și tinerețea .lotu
lui, ci și prin marea putere de luptă 
demonstrată în marea majoritate a 
meciurilor din campionat. Este de 
subliniat, desigur, competența antre
norului ei, Tănase Tănase. îmi place 
să cred că acum, rămași în „Cupa 
campionilor europeni", voleibaliștii de 
la Steaua vor continui seria afirmării 
lor și pe plan internațional".

BUDAPESTA 19. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite : între 
15 și 18 mai, la Balatonszeplak s-a des
fășurat ședința Comitetului Executiv al 
Organizației Internaționale a Ziariști
lor. Participanții au dezbătut raportul 
secretarului general și planul de acti
vitate al O.I.Z. pînă la cel de-al VII- 
lea congres, ce urmează să-și țină lu
crările la Havana în 1970.

în O.I.Z. au fost primite noi orga
nizații, printre care două organizații

ale ziariștilor din Japonia, două orga
nizații ale ziariștilor greci aflați în 
emigrație, Sindicatul ziariștilor din Ve
nezuela, o organizație a ziariștilor spa
nioli și altele.

în prezidiul O.I.Z. au fost aleși Nes
tor Ignat, președintele Uniunii Ziariș
tilor din România, care conduce comi
sia profesională, și Gheorghi Bokov, 
președintele Uniunii Ziariștilor din 
R. P. Bulgaria, care conduce comisia 
socială a O.I.Z.

Salonului internațional 
de artă fotografică
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Unul dintre sporturile cu mare pri
ză în rîndurile studenților — în ciu
da introducerii lui relativ recente — 
este, fără îndoială, judo-ul. Finalele 
campionatelor republicane universi
tare, desfășurate la sfîrșitul săptă- 
mînii trecute, au dovedit cu prisosință 
că acest sport poate conta pe perfor
meri veritabili proveniți din rîndul 
studențimii. In acest sens, secreta
rul general al Federației române de 
judo, prof. Anton Muraru, remarca, 
nu fără satisfacție, că întrecerile des
fășurate timp de două zile pe terenul 
de la Facultatea de Drept din Capi
tală — ca de altfel și întrecerile pre
liminare — au evidențiat cîțiva ju
doka pentru care includerea în lo
turile reprezentative este posibilă

•z

oricînd. Trei dintre aceștia — Gri- 
gore Alionescu (Universitatea Cra
iova), Ion Șerban (Politehnica Bra
șov) și Gheorghe Marchiș (Politeh
nica Timișoara) — au și fost trecuți 
în „controalele" selecționerilor fede
rației. Centrele de judo de la Cra
iova, Galați și Cluj au constituit, prin 
reprezentanții lor prezenți la finale, 
adevărate revelații ; chiar și valoarea 
tehnică a sportivilor respectivi poate 
fi cotată ca bună, în raport cu cele 
doar cîteva luni de cînd activează.

De la finale au lipsit însă — fără 
ca organizatorii să fie încunoștințați 
asupra motivelor — componenți ai 
echipelor de judo din centrele uni
versitare Iași, Tg. Mureș, Suceava. Și 
nu se poate spune că, mai ales în ce-i 
privește pe ieșeni, absența aceasta nu 
a însemnat în fond și absența unora 
dintre fruntașii judoka.

partid și de stat pentru recolta 
acestui an. Este necesar ca. în 
continuare, lucrările de între
ținere a culturilor să se exe
cute la timp și de cea mai bună 
calitate. Raidul organizat în ju
dețele Tulcea și Mehedinți a 
scos în evidență atît aspecte po
zitive, cit și unele neajunsuri în 
ce privește executarea lucrări
lor de întreținere.

După ce cooperativele agricole 
din județul Tulcea au încheiat 
la 1 mai însămînțările de pri
măvară, situîndu-se fruntașe pe 
tară, membrii acestora au trecut 
cu toate forțele la executarea 
lucrărilor de întreținere la po
rumb și floarea-soarelui, culturi 
care ocupă aproape 58 000 ha. 
Dată fiind încălzirea vremii, ele 
s-au dezvoltat puternic, dar 
totodată au apărut și buruienile. 
Lipsa ploilor a creat pericolul ca 
rezervele de apă din sol să se 
diminueze. De aceea, toate for
țele au fost mobilizate pentru 
executarea cu maximum de ope
rativitate a lucrărilor de între
ținere. în cooperativa agricolă 
din Hamciarca, de exemplu, erau 
pe cîmp peste 200 de cooperatori 
care prășeau floarea-soarelui și 
porumbul. Se lucra intens și în 
cooperativele agricole din Cea- 
murlia de Jos, Agighiol, Iazurile 
și Dunavăț, unde prima prașilă 
s-a terminat în seara zilei de 17 
mai.

în legătură cu desfășurarea lu
crărilor de întreținere a culturi
lor în unitățile agricole din ju
dețul Mehedinți, tov. ing. Ion 
Bulugiu, directorul Direcției a- 
gricole județene, ne relata că 
prima prașilă la sfecla de zahăr 
s-a terminat și este în curs 
de desfășurare prașila mecanică 
și manuală la floarea-soarelui și 
porumb. într-adevăr, cu prilejul 
raidului întreprins prin mai 
multe unități din județ s-a pu
tut constata că acolo unde de 
la bun început s-a dat atenția 
cuvenită lucrărilor de întreținere 
a culturilor, crima prașilă a fost 
terminată. Mecanizatorii din ca-

drul fermelor apartinînd I.A.S. 
Gîrla Mare, imediat după în
cheierea campaniei de însămîn- 
tări au pornit fără întîrziere 
prășitul florii-soarelui și al po
rumbului. Și în multe unități 
cooperatiste s-a procedat la fel. 
Cooperatorii din Salcea au exe
cutat prima prașilă pe cele 200 
ha cu floarea-soarelui. De ase
menea, ei au prășit peste 300 ha 
cu porumb și lucrarea este în 
curs de execuție. Și la coopera
tiva agricolă Gîrla Mare s-a ter
minat prima prașilă mecanică și

recunoștea ing. Emil Cubleșan, 
directorul Direcției agricole ju
dețene, ritmul lucrărilor agri
cole de sezon n-a intrat încă în
tr-o cadență normală. S-au pră
șit doar 4 300 ha cu floarea-soa
relui din cele 14 000 ha însămîn- 
țate, iar la porumb numai 600 
ha din 43 800. în 25 coope
rative agricole din 78 existente, 
printre care cele din Trestenic, 
Beștepe, Horia, Cîrjelari, Chilia 
Veche și altele, prășitul a în
ceput cu multă întîrziere. Ca ur
mare. culturile sînt îmburuie-

CULTURILOR DE PRIMĂVARĂ?

manuală pe 200 ha de floarea- 
soarelui, prima prașilă manuală 
pe cele 120 ha cu sfeclă de zahăr, 
iar acum se lucrează intens la 
porumb.

Sînt fapte care demonstrează 
că acolo unde conducerile de u- 
nităti agricole, organizațiile de 
partid au avut grijă ca lu
crările de întreținere să înceapă 
imediat după încheierea semă
natului, au fost prășite suprafețe 
mari, asigurîndu-se condiții op
time de dezvoltare a culturilor, 
în alte locuri, din contră, s-a 
așteptat ca să treacă un timn 
pentru începerea lucrărilor de 
întreținere a culturilor, ceea 
ce, evident, a dăunat dezvoltării 
normale a acestora. Cîteva si
tuații din cele întîinite cu prile
jul raidului sînt deosebit de 
semnificative.

In județul Tulcea, după cum

nite. In 
agricole, 
Babadag, 
Măcin și 
rile de 
ceput, participarea la muncă a 
cooperatorilor este redusă, ceea 
ce face ca ritmul să fie foarte 
lent. Am stat de vorbă la 
Beștepe cu mai multi țărani 
cooperatori, președintele coo
perativei, Ioan Buzilă, fiind ple
cat din comună. „Am ieși la 
prășit, spuneau ei, dar nimeni 
nu ne îndrumă unde și cum să 
lucrăm".

în județul Tulcea există sufi
ciente mijloace mecanice de lu
cru, brațe de muncă. Ele nu sînt 
bine folosite deoarece consiliile 
de conducere din cooperativele 
agricole, specialiștii nu urmă-

unele cooperative 
cum sînt cele din

M. Kogălniceanu, 
altele, deși lucră- 

întreținere au în-

resc operativ stadiul dezvoltării 
culturilor, nu iau măsuri pentru 
buna organizare și intensificarea 
muncii în

O situație 
întîlnește și în unele cooperative 
agricole din județul Mehedinți. 
La cea din Hinova. după cite 
relata tov. ing Gh. Babalîc, din 
cele 370 ha cu porumb, deși pe 
305 s-a executat prima prașilă 
mecanică, numai 25 ha au fost 
prășite manual. Această situație 
se datorește și faptului că bri
gadierii nu depun suficient in
teres pentru antrenarea tuturor 
cooperatorilor la lucru. Partici
parea la muncă este atît de im
perioasă, cil cit o dată cu plan
tele au început să se dezvolte 
destui de repede și buruienile. 
Dacă amintim că această coope
rativă are un sistem irigat de 
336 ha, din care 150 ha cu po
rumb, atunci avem o imagine și 
mai clară a necesității partici
pării tuturor țăranilor coopera
tori la întreținerea culturilor. La 
fel se prezintă situația și la 
cooperativa agricolă din Re
cea. în timp ce 
parte din . țăranii 
tori stăteau acasă, 
torii secției Punghina, 
I.M.A. Vînju Mare, executau lu
crări de întreținere Ia floarea- 
soarelui fără să fie suprave- 
gheați. Directorul Direcției a- 
gricole județene, Ion Bulugiu, 
ce ne-a însoțit în raidul nostru, 
a constatat că cuțitele cultiva
torului nu erau bine reglate și 
pe unele locuri o dată cu buruie
nile tăiau și plantele. De fapt, 
cînd am ajuns noi la tarlaua 
respectivă, mecanizatorul Emi- 
lian Matei prășea singur și nu 
era supravegheat nici de briga
dier și nici de șefii de echipă 
ce răspundeau de culturi.

Zilele acestea trebuie folosite 
din plin pentru a executa pe 
toate suprafețele lucrările de 
întreținere a culturilor în vede
rea asigurării unor condiții op
time de dezvoltare a plantelor 
și obținerii, pe această cale, a 
unor recolte mari.
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Echipa 
României s-a 
neul final al 
pean, care va 
27 septembrie, 
cerile grupei
Haarlem (Olanda), 
români au terminat pe locul secund, 
în urma selecționatei Iugoslaviei.

în ultima zi a competiției s-au în
registrat următoarele rezultate : Iu
goslavia — România 68—55 (35—25) . 
Olanda — Scoția 
lată clasamentul
1. Iugoslavia — 8 puncte ; 2. Româ
nia — 7 puncte; 3. Olanda — 6 punc
te ; 4. Anglia — 5 puncte ; 5. Sco- . 
tia — 4 puncte.

REGATA DE CANOTAJ ACADE
MIC (FEMININ) desfășurată pe la
cul Enghien (Franța) a constituit un 
prilej de afirmare al sportivelor ro
mânce, care au cîștigat două probe 
într-un Concurs în care au mai fost 
prezente echipaje, din Cehoslovacia, 
Elveția, Olanda, R. F. a Germaniei, 
R. D. Germană și Franța.

Iată câștigătoarele probelor : schif : 
Renne Camu (Franța), Elisabeta La- 
zăr s-a clasat pe locul doi : 
4+1 : România (echipa R. D. Ger
mane s-a clasat pe locul doi la o 
lungime) ; dublu cu visle : România 
(Untaru-Olteanu).

ÎN REGATA MASCULINA DE LA 
LYON, echipajul de 8 + 1 al Româ
niei s-a situat pe primul loc, 
învingînd echipajul Cehoslovaciei. 
Canotorii români au cîștigat, de ase
menea, proba de 2 + 1.

103—76 (53—29).
final al grupei :

ECHIPA DE FOTBAL A CEHO
SLOVACIEI a susținut un meci de 
verificare în R. F. a Germaniei, cu 
formația F. C. Kaiserslautern. Fotba
liștii cehoslovaci au terminat învin
gători cu scorul de 5—0 (3—0) prin 
golurile marcate de Desiatik (2), 
Danko (2) și Podeiak.

Sub egida Federației internaționa
le de artă fotografică — F.I.A.P., luni 
la amiază a avut loc în sala Dalles 
vernisajul celui de-al 7-lea Salon 
internațional de artă fotografică al 
Republicii Socialiste România. La a- 
ceastă ediție a salonului, cea mai 
mare manifestare fotografică de 
pînă acum din țara noastră, 3 500 
de artiști din 52 de țări, răspunzînd 
invitației Comisiei de organizare, au 
trimis peste 11 000 de lucrări alb-ne- 
gru, color și diapozitive. Juriul salo
nului a selecționat pentru expunere 
lucrările deosebit de valoroase, din 
care multe cu un bogat palmares in
ternațional. Participarea masivă a 
artiștilor fotografi din țara noastră 
— pe adresa salonului s-au primit 
circa 1 000 de lucrări — reflectă in
teresul mereu crescînd pentru acest 
gen de artă, printre expozanți figu- 
rînd, alături de nume consacrate, 
și numele unor fotografi care expun 
pentru prima dată la un salon in
ternational. Pentru a marca împli
nirea a 130 de ani de la apariția fo
tografiei, într-un panou special sînt 
prezentate imagini ale începuturilor 
fotografiei și filmului în tara noastră.

La vernisajul salonului au asistat 
personalități ale vieții fotografice in
ternaționale, în frunte cu membri ai 
Biroului-director al F.I.A.P., nume
roși artiști fotografi români, alti 
oameni de cultură. Erau prezenți șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la 
București și alti membri ai corpului 
diplomatic.

Cu acest prilej au luat cuvîntul Sil
viu Comănescu, secretar general al 
Asociației artiștilor fotografi din 
țara noastră, Herbert Bosenberg, în 
numele Biroului-director al Fede
rației internaționale de artă fotogra
fică, și Alexandru Bălăci, vicepre
ședinte al Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

După vizitarea salonului, partici- 
panții la vernisaj au asistat la pro
iectarea unor secvențe din primele 
filme românești și la prezentarea dia
pozitivelor trimise pentru această 
manifestare.

★
Juriul celui de-al 7-lea Salon in

ternațional de artă fotografică al Re
publicii Socialiste România, ale cărui 
lucrări au fost prezidate de Nestor 
Ignat, președintele Uniunii Ziariști
lor. a atribuit următoarele distincții 
pe genuri fotografice : In domeniul 
peisajului — artiștilor fotografi Ivan

Ieri în țară : vremea a fost căl
duroasă, mal ales în jumătatea de 
sud a țării. Cerul a fost variabil, 
cu înnourări mai accentuate dimi
neața în Transilvania șl Moldova, 
unde s-au semnalat ploi locale, 
mai ales sub formă de averse, în
soțite de descărcări electrice. Tem
peratura aerului la ora 14 oscila 
între 17 grade la Mangalia și 34 
la Giurgiu.

Timpul probabil pentru 21, 22 
și 23 mal. In țară : vreme în ge
neral instabilă și răcoroasă, cu 
cer schimbător. Vor cădea averse 
de ploaie, însoțite de descărcări 
electrice, mai ales în nord-estul

Dvorjak (Iugoslavia), Erwin Hands- 
chin (Elveția), Henry Shull (S.U.A.), 
Gheorghe Vințilă (România). În do
meniul portretului — artiștilor foto
grafi Bertalan Barta (Ungaria), E. I. 
Black (Marea Britanle), John Char
les Jensen (Norvegia), Renato Vig- 
noii (Italia), Antero Taka'.a (Finlan
da). În domeniul reportajului — ar
tiștilor fotografi Nicolajs Brivlauks 
(U.R.S.S.), Alfred de Grove (Belgia), 
W. Heng] (Austria), Charles Henne- 
ghien (Maroc). Tadeusz Kowalski 
(Polonia). Van der Meulen (Olanda), 
Anastasoș Papadopulos (Grecia), Ale- • 
xandru Racoviță (România), Vladi
mir Snajdr (Cehoslovacia). In dome
niul eseului fotografic — artiștilor 
fotografi Joao Filho Nave (Brazilia), 
Janis Gleizds (U.R.S.S.), Yan Dieu- 
zaide (Franța), Raimo Gareis (R. F. 
a Germaniei), Horst Haider (Austria), 
Dieter Pflugmacher (R. F. a Germa
niei). Tamas Szabo (România).

Pentru cea mai reușită lucrare rea
lizată de un autor străin cu subiect 
din tara noastră a fost acordată o 
medalie F.I.A.P. artistului fotograf D. 
Sibirsky (Bulgaria). S-au mai acordat 
următoarele medalii F.I.A.P. : de aur
— artistului fotograf MirCea Faria 
(România) ; de argint — artistului fo
tograf Cahange (Franța) și de bronz
— artistului fotograf Horst Bohme 
(R. D. Germană).

Pentru cele mai valoroase lucrări 
colective, juriul a atribuit Cupa de 
cristal a Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă — Clubului „Kame- 
ra" din Linz ; Cupa de metal a Co
mitetului de Stat pentru Cultură și 
Artă — Asociației artiștilor fotografi 
din Hanoi ; Cupa Uniunii Ziariștilor
— Asociației artiștilor fotografi din 
România. Cupa de cristal a Asocia
ției artiștilor fotografi — Societății 
letone pentru prietenie și relații cul
turale cu străinătatea din Riga ; Cupa 
de metal a Asociației artiștilor foto
grafi-— Foto-clubului „Germinai" 
din

— Foto-clubului 
Bruxelles.

★
cadrul unei festivități care a 
loc luni, în sala Dalles, Roland

In
avut . ... ___ ____ _____
Bourigeaud, vicepreședinte al F.f.A.P. 
și președinte al Federației societăți
lor de fotografi din Franța, a 
înmînat o serie de distincții acordate 
de F.I.A.P. unor membri ai Asocia
ției artiștilor fotografi din România.

(Agerpres)

țăril. Vînt potrivit, cu Intensifi
cări trecătoare. Temperatura în 
scădere la început, apoi în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse în
tre 4 șl 14 grade, izolat mai co- 
borîte, iar maximele între 17 șl 
27 grade. Local, în nordul țării 
se va semnala brumă. La înăl
țimea de peste 1 800 metri condiții 
favorabile lapoviței și ninsorii. In 
București : vreme răcoroasă, cu 
cer schimbător. Vor cădea averse 
de ploaie, mai ales în cursul după- 
amiezelor. Vînt potrivit. Tempera
tura în scădere ușoară la început, 
apoi în creștere.



Propunerile Frontului Moțional 

de Eliberare reprezintă o bază justă 

pentru rezolvarea problemei

vietnameze
CAIRO 19 (Agerpres). — Intr-un 

comunicat al Organizației de solida
ritate a popoarelor din Asia și Africa, 
dat publicității la Cairo, se arată că 
„cele zece puncte propuse de Fron
tul Național de Eliberare din Viet
namul de sud reprezintă o bază jus
tă și rezonabilă pentru rezolvarea 
problemei vietnameze". în comunicat 
se adresează un apel tuturor statelor

membre ale Organizației de solidari
tate cu popoarele din Asia și Africa, 
precum și tuturor forțelor iubitoare 
de pace din lume să sprijine cele 
10 puncte ale F.N.E. și să ceară ca 
S.U.A. să-și retragă trupele lor și ale 
sprijinitorilor lor, să respecte dreptul 
poporului vietnamez de a-și regle
menta singur problemele interne, 
fără nici un fel de amestec din afară.

COMENTARIUL AGENȚIEI DE PRESA „ELIBERAREA"
CU PRIVIRE IA PIANUL AMERICAN

HANOI 19 (Agerpres). — Agenția 
de presă Eliberarea a Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud a difuzat un comentariu privitor 
la cuvîntarea televizată a președinte
lui S.U.A., Richard Nixon, consacrată 
perspectivei reglementării conflictului 
din Vietnam. Trebuie subliniat în pri
mul rînd faptul — se arată în co
mentariu — că R. Nixon nu a spus 
nici un cuvînt despre respectarea drep
turilor naționale fundamentale ale po
porului vietnamez, a independenței, 
suveranității, unității și integrității te
ritoriale, recunoscute de acordurile de 
la Geneva din 1954 cu privire la Viet
nam și cărora soluția generală în zece 
puncte de rezolvare a conflictului pre
zentată de F.N.E. le acordă prioritate.

Conferința 
internațională 
de solidaritate 
eu Vietnamul

STOCKHOLM 19 (Agerpres). — In 
țapitala Suediei și-a încheiat lucră
rile cea de-a treia Conferință inter
națională de solidaritate cu Vietna
mul, la care au participat numeroase 
personalități ale vieții publice inter
naționale, militanți pentru pace în 
Vietnam. Participanții au adoptat un 
Apel adresat guvernelor și popoare
lor din întreaga lume de a sprijini 
planul în zece puncte al Frontului 
Național de Eliberare din Vietnamul 
de sud, de a se pronunța pentru re
tragerea necondiționată a trupelor 
S.U.A. din Vietnamul de sud, pentru 
respectarea dreptului la autodetermi
nare al poporului vietnamez. Apelul 
preconizează o serie de acțiuni în 
sprijinul cauzei drepte a Vietnamu
lui.

Președintele S.UA. a insistat, ca de o- 
bicei, asupra cererii privind „retrage
rea reciprocă", respinsă în repetate 
rînduri la Conferința de la Paris de 
delegațiile F.N.E. și guvernului R. D. 
Vietnam. în felul acesta el a încercat 
să pună semnul egalității între corpul 
expediționar al S.U.A., trupele alia- 
ților lor și poporul vietnamez, victimă 
a agresiunii americane. Agenția Elibe
rarea califică cuvîntarea președintelui 
Nixon drept „un program de eforturi 
de război și mai mari" și nu un pro
gram de pace.

STARE DE TENSIUNE 
ÎH URUGUAY

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — 
Unități militare dislocate în inte
riorul țării se îndreaptă spre 
Montevideo. Potrivit agenției 
France Presse, această mișcare de 
trupe ar fi în legătură directă cu 
hotărîrea guvernului Uruguayan de 
a pune capăt tulburărilor declan
șate în capitală în urma demons
trațiilor organizate de greviștii din 
industria frigorifică.

Ministrul apărării, generalul An
tonio Francese, a declarat că uni
tățile militare ce se deplasează spre 
Montevideo urmează să înlocuias
că pe cele existente în prezent în 
capitală. El a dezmințit și posibili
tatea instaurării stării excepționale. 
După cum menționează agenția ci
tată, pe străzile capitalei urugua- 
yene circulă puternice patrule mi
litare.

MALAYEZIA

Moment critic
După cum au arătat telegramele 

din ultimele zile, în Malayezia s-a 
creat o situație deosebit de încor
dată. Orașul Kuala Lumpur, capitala 
tării, și alte localități au devenit 
teatrul unor adevărate bătălii de 
stradă, ca urmare a ciocnirilor vio
lente dintre diferitele grupări etni
ce. Potrivit cifrelor oficiale, numă
rul morților se ridică la 147, iar al 
răniților la peste 300 ; au fost incen
diate zeci de case și vehicule ; ar
mata a primit ordin să patruleze în 
zonele afectate de dezordini; politia 
a operat peste 2 700 de arestări ; pe 
întreg cuprinsul țării a fost decre
tată starea excepțională.

Potrivit aprecierii multor obser 
vatori politici, Malayezia a fost a- 
runcată într-una din cele mai grave 
crize de la dobîndirea independenței 
(1957). Deși în ultimele 24 de ore 
tensiunea s-a atenuat, evenimentele 
din Malayezia. implicațiile lor con
tinuă să retină atenția ziarelor și 
agențiilor de presă care încearcă să 
descifreze motivele declanșării tul
burărilor. în considerarea evoluției 
evenimentelor se cere avut în ve
dere faptul că Malayezia este un 
stat multinational, cu numeroase 
grupe etnice, între care principale 
sînt cetățenii de origine malayeză. 
chineză și indiană. Ca rezultat al 
îndelungatei dominații coloniale, 
persistă numeroase inegalități și 
probleme de ordin social-economic 
și politic, care nu și-au găsit rezol
varea.

înrăutățirea bruscă a atmosferei 
politice din această tară este pusă 
de observatori în directă legătură 
cu rezultatele alegerilor generale de 
la 10 mai care, fără a aduce schim
bări esențiale în raportul de forte 
dintre partide, a avut darul să a 
prindă pasiunile.

Potrivit rezultatelor scrutinului'. 
Partidul Alianței (partidul de gu- 
vernămînt), din care fac parte trei 
mișcări distincte — U.M.N.O..
M.C.A., M.I.C. reprezentând diferite 
grupe etnice ale populației — a obți
nut 76 de locuri în parlament (din 
144), cu numai trei peste majorita 
tea necesară formării guvernului. 
Acest partid, condus de primul mi
nistru Tunku Abdul Rahman, este 
în recul fată de pozițiile deținute în 
trecut, cînd disnunea de două treimi 
din mandate. Rezultatul s-a reper
cutat nu numai asupra numărului 
deputaților „Alianței" în parlament, 
ci și asupra coeziunii diferitelor 
grupări care o alcătuiesc. Afectată 
de pierderea unui număr de voturi 
ți de împuținarea reprezentanților 
săi în parlament, formațiunea 
M.C.A. s-a retras din Partidul

Alianței. în felul acesta, partidul 
de coaliție pierde controlul în trei 
din cele 11 state ale Malayeziei con
tinentale. (în statele situate pe 
insula Borneo-Sarawak și Sabah 
încă nu se cunosc rezultatele alege
rilor). Beneficiare ale configurației 
politice schimbate sînț partidele de 
opoziție care și-au sporit de la 19 
la 37 locurile în parlament.

Declanșarea dezordinilor s-a pro
dus în cursul procesiunilor organi • 
zate de o serie de grupări care au 
obținut succese nescontate in ale
geri. Ulterior au fost semnalate 
ciocniri sîngeroase între grupuri de 
diverse naționalități. într-un apel la 
restabilirea calmului adresat popu 
lației, premierul Abdul Rahman a 
acuzat partidele de opoziție de a fi 
provocat incidentele și a anunțat că 
va lua măsuri drastice pentru a pune 
capăt acțiunilor de violență. Cu 
toate acestea, ciocnirile sîngeroase 
între grupurile rivale s-au extins cu- 
prinzînd întregul stat Selangor, cu 
reședința la Kuala Lumpur, precum 
și alte centre.

Tinzînd spre o ieșire cît mai ra
pidă din situația creată, regele Ma
layeziei a numit în funcția de șef 
al „Consiliului național", organism 
guvernamental suprem în timpul stă
rii excepționale, pe Abdul Razak, 
adjunct al primului ministru. Anun- 
țînd vineri această hotărîre, Razak 
a precizat că din Consiliul național 
vor face parte reprezentanții celor 
trei grupe etnice care compun Par
tidul Alianței. Razak a declarat că 
regele i-a conferit autoritate deplină, 
noul consiliu fiind de fapt un guvern 
provizoriu. Concomitent, pentru a 
contribui la restabilirea calmului și 
pentru a da locuitorilor posibilitatea 
să se aprovizioneze, autoritățile au 
suspendat temporar, începînd de sîm- 
bătă, starea excepțională la Kuala 
Lumpur și în alte cîteva localități. Ele 
au făcut cunoscut că forțele de or
dine au primit totuși dispoziția să 
deschidă focul împotriva elementelor 
care ar încerca să încalce ordinea și 
legea. Știri de ultimă oră anunță că 
viata revine treptat la normal. Pen
tru prima dată de la declanșarea 
crizei, băncile din capitala malaye-_ 
ziană au fost redeschise. Autoritățile" 
au ordonat reluarea activității uzi
nelor de gaz și a fabricilor de pro
duse alimentare.

Consiliul național, condus de vice- 
premierul Abdul Razak, s-a întrunit 
în clădirea parlamentului, pentru a 
examina evoluția situației din Mala
yezia și măsurile ce vor fi necesare 
pentru restabilirea deplină a or
dinii.

G. BONDOC

Cetățeni vesf-germani demonstrînd împotriva congresului Partidului nafio- 
nal-democrat, de orientare neonazistă, care a avut loc, recent, la Stuttgart

încheierea convorbirilor sovieto-britanicc 
privind colaborarea tehnico-științifică

MOSCOVA 19 (Agerpres). — La 
Moscova s-au încheiat convorbirile 
sovieto-britanice cu privire la a- 
plicarea acordului interguvernamen- 
tal de colaborare tehnico-știintifică. 
în protocolul semnat se arată că 
acest acord a creat o bază favo
rabilă dezvoltării relațiilor în do
meniul științei, tehnicii si econo
miei. în cursul convorbirilor au fost 
examinate rezultatele activității 
grupelor de lucru mixte, create în 
vederea realizării colaborării în do
meniul construcțiilor de automobile, 
de aparate, al energeticii, transpor
turilor feroviare, metalurgiei, paten
telor. standardizării, purificării a- 
pelor și atmosferei de reziduurile 
industriale. Activitatea depusă, se 
arată în protocol, permite ca în- 
tr-un viitor apropiat să se treacă 
la forme mai bune de colaborare, 
inclusiv producerea în comun de a- 
paratură și utilaje, schimb de li
cențe și de patente. Părțile au pro
cedat la un schimb de păreri în 
legătură cu colaborarea în dome
niul industriei aviației si energiei

atomice. S-a căzut de acord să se 
extindă legăturile științifice, tehni
ce si economice. într-o serie de noi 
domenii, cum ar fi construcțiile de 
mașini, construcții, producția de in
stalații Si aparate medicale, folosi
rea metodelor moderne in dome
niul informațiilor, sinteza microbio
logică a-albuminei si în problemele 
transporturilor.

în declarațiile făcute la semna
rea protocolului. Vladimir Kirillin, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. președintele Comitetului de 
stat pentru știință și tehnică, și 
Anthony Wedgwood Benn, ministrul 
tehnologiei al Marii Britanii. au 
subliniat că contactele dintre firme
le și organizațiile din Uniunea So
vietică si Anglia, schimbul reciproc 
de mărfuri s-au extins în ultimul 
timp. Ei au afirmat, de asemenea, 
că părțile sînt mulțumite de felul 
cum se dezvoltă relațiile în dome
niile tehnico-științific și economic și 
că colaborarea sovieto-britanică are 
o mare însemnătate.

■ K S B ■ ■ g g a g Ei 0

Relațiile economice 
ale țărilor 

latino-americane 
în dezbaterea reuniunii 

ministeriale 
de la Vina del Mar

SANTIAGO DE CHILE 19 
(Agerpres). — La Vina del Mar. 
Chile, a luat sfîrșit reuniunea la 
nivel ministerial a Comisiei spe
ciale de coordonare latino-ameri
cane (C.E.C.L.A.), consacrată exa
minării problemelor colaborării 
economice internaționale. Relațiile 
dintre țările Americii Latine și 
S.U.A. — se arată în documentul 
adoptat în unanimitate de partici- 
panți — trebuie să se dezvolte în 
baza principiilor care să garanteze 
independența politică și economi
că a țărilor latino-americane.

Trebuie respectate, înainte de 
toate, principii ca egalitatea din 
punct de vedere juridic a state
lor, neamestecul în treburile in
terne, respectarea tratatelor sem
nate și a drepturilor suverane ale 
fiecărei țări de a dispune liber de 
bogățiile sale naturale.

în document se subliniază, de 
asemenea, că colaborarea econo
mică nu trebuie condiționată de 
obligații politice sau militare. Nici 
un stat nu trebuie să aplice sau 
să faciliteze aplicarea de sancțiuni 
economice sau politice îndreptate 
împotriva suveranității unui alt 
stat.

Participanții la reuniunea 
C.E.C.L.A., s-au pronunțat pentru 
reducerea procentului dobînzilor 
asupra împrumuturilor și. credite
lor obținute din străinătate, pen
tru măsuri care să limiteze scoa
terea capitalurilor din America 
Latină.

Miniștrii prezenți la Vina del 
Mar au subliniat că transformările 
ce au loc în lume cer înfăptuirea 
de schimbări importante în rela
țiile dintre America Latină și ce
lelalte țări ale lumii.

agențiile de presă transmit:

Președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgomîi, a pă
răsit luni dimineața R.P.D. Coreeană, 
unde a făcut o vizită oficială de prie
tenie, la invitația lui Țoi En Ghen, 
președintele Prezidiului Adunării Popu
lare Supreme a R.P.D. Coreene.

Consiliul de Miniștri al 
R.1LIL s-a reun't ta Cairo, pentru 
a discuta evoluția situației din Orien
tul Apropiat și rezultatul convorbirilor 
dintre reprezentanții permanenți ai 
U.R.S.S., S.U.A., Marii Britanii și Fran
ței la O.N.U., a declarat ministru] 
orientării naționale, Mohamed Fayek. 
în cursul ședinței, prezidată de pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel Nasser, 
ministrul de război, Mohamed Fawzi, 
a prezentat un raport asupra situației 
militare din Orientul Apropiat.

Standul Republicii Socialiste 
România din cadrul expoziției 
internaționale „Automatizarea 
1969", organizată în parcul So
kolniki din Moscova, a fost vi
zitat la. 19 mai de N. S. Pato- 
licev. ministrul comerțului ex
terior al U.R.S.S., K. N. Rud
nev, ministrul construcției de 
aparate, mijloace de automati
zare si sisteme de comandă al 
U.R.S.S., M. V. Nesterov, pre
ședintele prezidiului Camerei 
unionale de comerț, si de. alte 
persoane oficiale. Oaspeții au 
ascultat cu interes explicațiile 
date de specialista standului 
românesc cu privire la apara
tura electronică expusă si au 
apreciat calitatea execuției, în
sușirile tehnice si finisajul pro
duselor prezentate.

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a sosit luni la Zele
nogorsk (regiunea Leningrad) într-o 
vizită neoficială în U.R.S.S. în aceeași 
zi, A. Kosîghin și U. Kekkonen au 
avut convorbiri în cadrul cărora s-a 
făcut un schimb de păreri cu privire 
Ia probleme de interes reciproc.

Președintele R.S.F. Iugo
slavia, Î°S'P bro2 Tito, a primit 
luni la Karadjordjevo pe ambasadorul 
Uniunii Sovietice în Iugoslavia, Ivan 
Benediktov, la cererea acestuia, anunță 
agenția Taniug. La primire a fost de 
față Mirko Tepavaț, secretarul de stat 
pentru afacerile externe al Iugoslaviei.

La invitația ministrului 
afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, Jan Marko, dumi
nică a sosit la Fraga, într-o scurtă vi
zită, ministrul afacerilor externe ăl 
R. P. Bulgaria, Ivan Bașev.

De asemenea, la invitația lui Dalibor 
Hanes, președintele Prezidiului Came
rei Națiunilor a Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace, la Praga a sosit o 
delegație a senatului canadian, con
dusă de președintele senatului, Jean 
Deschatelets.

„Apollo -10“ pe ruta 

Pămînt-Lună
® A DOUA ZI IN COSMOS A DEBUTAT CU... UN DEJUN 
CA PE PĂMÎNT • PRIMELE EMISIUNI DE TELEVIZIUNE 
IN CULORI TRANSMISE DE PE NAVA COSMICĂ
• MIERCURI „APOLLO-1O" SE VA ÎNSCRIE PE 0 

ORBITĂ LUNARĂ

CAPE KENNEDY.— 
Nava spațială „A- 
pollo—10“ se îndepăr
tează de Pămint și 
voiajează în prezent 
in direcția Lunii. Du
pă ce a rămas mai 
bine de două ore pe 
o orbită circumteres- 
tră, echipajul navei a 
executat manevra, de 
desprindere a celei 
de-a treia trepte a 
rachetei „Saturn—5“, 
după care „Apollo— 
10“ s-a plasat pe o 
traiectorie lunară. Luni 
dimineața la ora 5 
GMT, adică la 12 
ore de la lansare, 
nava spațială se a- 
fla la 107 000 km 
de Pămînt. La ora 
14,30 GMT (16,30, ora 
Bucureștiului). „A- 
pollo—10" se găsea la 
171 932 km de Pă
mînt si zbura cu o 
viteză de 22 S41 km pe 
oră. Chiar în acel mo
ment, la semnalele sta
fiei de control de la 
Houston, cei trei cos- 
monauți. Thomas Staf
ford. John Young și 
Eugene Ceman, au 
fost treziți pentru a 
începe cea de-a doua 
zi de lucru în. spațiu. 
Punctele principale 
ale acestei zile de 
zbor au fost efectua
rea de observații prin 
hubloul cabinei spa
țiale, transmiterea da
telor către punctele de 
control terestre, pre
oțim si o serie de ma
nevre tehnice vizînd 
definitivarea parame
trilor orbitei pe care 
se află nava.

Ziua de lucru a în
ceput cu micul dejun. 
Pentru prima dată 
cosmonauta americani 
nu au mai folosit a- 
limehte complet des
hidratate. Acestea, din 
cauza imponderabili
tății. tind să se fărî- 
mițeze si să plutească 
în spațiul ce le stă la 
dispoziție. Iată de ce 
N.A.S.A. a pregătit 
pentru cosmonauți ali
mente a căror umidi
tate permite să fie 
consumate ca si ve 
Pămînt, adică cu lin
gura. Micul dejun s-a 
compus din salată de 
fructe, șuncă, biscuiți, 
fulgi de porumb cu 
sirop.

In cursul primei co
municări radio cu Pă- 
mîntul, cei trei cosmo- 
nauți au făcut mai în- 
tîi cunoștință cu con
ținutul ziarelor. Apoi 
unul din tovarășii lor 
de la centrul de con
trol, Charles Duke, 
le-a citit celor trei 
cosmonauți ...horosco
pul.

In acest mod cei de 
la centrul de control 
de pe Pămînt au făcut 
ca ziua de lucru a 
cosmonauților să fie 
cît mai puțin obosi
toare și, în același 
timp, cît mai plăcută.

In cadrul pro
gramului de luni, e- 
chipajul lui „Apollo— 
10" a efectuat o nouă 
transmisie de televi
ziune în culori, care 
s-a adăugat celor trei 
emisiuni de duminică, 
însumînd 72 de minu
te. In cursul acesteia, 
telespectatorii au vu-

tut asista la cuplarea 
modulului lunar la ca
bina de comandă, iar 
apoi au „pătruns" în 
interiorul acestuia. Cu 
această ocazie a pu
tut fi văzut corpul ce
lei de-a treia trepte 
care a fost desprinsă 
de tandemul cabină- 
modul. precum si e- 
volutia modulului lu
nar. In cadrul emi
siunii din cabina de 
comandă au putut fi 
văzuti. în condiții 
foarte bune, cei trei 
cosmonauți. Imaginea 
a fost atit de bună in
cit au putut fi distin
se si stelele de pe 
drapelul S.U.A. care 
este fixat pe costu
mele cosmonauților.

La ora 19,49 (ora 
Bucureștiului), nava 
spațială „Apollo-10" se 
afla la o distantă de 
195 797 km de Pămint. 
Viteza ei în acest mo
ment era de aproxi
mativ 30 000 km pe oră. 
Starea sănătății cos
monauților este foarte 
bună.

Administrația na
țională pentru proble
mele aeronauticii și 
cercetarea spațiului 
cosmic — N.A.S.A. — 
a anunțat că miercuri 
la ora 21,34Lcabina 
spațială „Ap 'do-10" 
se va înscrie pe o or
bită circumlunară la o 
altitudine de aproxi
mativ 112 km deasupra 
Lunii. Către ora 22,20 
Thomas Stafford și 
Eugene Cernan, aflați 
la comanda modulului 
lunar, se vor apropia 
pînă la 15 km de Lună.

FRANȚA ÎN PLINĂ
Congresul d 12-lea ai tineretului social-democrat 

din R. F. a Cermaniei, car® se desfășoară la Dortmund, a adoptat 
duminică o moțiune prin care se cere recunoașterea frontierei Oder-Neisse 
și a R. D. Germane. în acest scop, moțiunea preconizează tratative pe o bază pari- 
tară între cele două state germane. Moțiunea cere totodată încheierea unui 
tratat între R. F. a Germaniei și R. S. Cehoslovacă, care să stipuleze că pre
vederile acordului de la Miinchen din 1938 sînt „nule și neavenite începînd 
de la semnarea acordului".

Guvernul din Trinidad-Tobago a anun*at că de ,a data de 
1 iulie va prelua toate drepturile de exploatare a petrolului și gazelor deținute 
de societatea engleză „British Petroleum". în același timp, s-a anunțat înfiin
țarea unei companii naționale petroliere denumită „Trinidad Tesoro Petroleum 
Company Limited".

Prima etapă a turneului întreprins de guvernatorul 
Rockefeller s'a încheiat duminică o dată cu vizita făcută în capitala 
Republicii Panama. Trimisul personal al președintelui Nixon a efectuat, în 
felul acesta, turul țărilor Americii Centrale, unde a avut convorbiri cu șefii 
statelor respective. în toate țările vizitate, emisarul guvernului de la Washington 
a fost întâmpinat de puternice demonstrații de protest împotriva politicii ause 
de S.U.A. față de țările latino-americane.

CAMPANIE ELECTORALĂ
Candidații își prezintă programele politie

PARIS 19 (Agerpres). — Campa
nia electorală pentru alegerile pre
zidențiale, al căror prim tur de scru
tin va avea Ioc la 1 iunie, este în 
plină desfășurare în întreaga Franță. 
Candidatul partidului de guvernă- 
mînt Uniunea pentru apărarea repu
blicii, Georges Pompidou, a luat cu- 
vîntul în localitățile Reims și 
Besanțon, relevînd caracterul stabil 
al celei de-a cincea republici. 
Pompidou a declarat că, dacă va 
fi ales președinte, va supune 
o nouă lege' cu privire la , re
forma regională, care va fi dezbă
tută pe cale parlamentară. El s-a 
pronunțat pentru abordarea „într-o 
viziune nouă" a relațiilor din Piața 
comună și a candidaturii Angliei.

în cadrul timpului rezervat la te

leviziune fiecăruia dintre candidați, 
reprezentantul S.F.I.O., Gaston Def- 
ferre, a apărut împreună cu Mendes 
France, căruia îi va atribui condu
cerea guvernului, în cazul cînd ar 
deveni președinte. Cei doi oameni 
politici s-au referit la problemele 
economice legate de folosirea forței 
de muncă, de slăbirea poziției fran
cului, de situația locuințelor .etc.

într-un interviu acordat în fața 
camerelor de televiziune redactoru
lui șef al ziarului „L’Humanitâ", 
Rene Andrieu, senatorul Jacques 
Duclos, candidatul P.C.F., a atra« 
atenția asupra răspunderii care re
vine acelor forțe care au împiedicat 
desemnarea unui candidat unic al 
stângii.

cu-

CALCULE ELECTORALE
In jurul UNEI
PROBLEME ECONOMICE

CORESPONDENȚA DIN VIENA DE LA PETRE STANCESCU

dificultă- 
acestor 

a se pu- 
noi ra

de
si-

condiții conjunctu-

în cadrul programului 
partidului populist de re
organizare a industriei e- 
tatizate, a intrat în func
țiune la 1 ianuarie 1967 
„Oesterreichische Indus- 
trierwaltung Gesellschaft" 
(O.I.G.), organizație coor
donatoare a întreprinderi
lor din industria etatizată, 
care, în faza decisivă a re
formei aplicate acestui sec-

extinderea competenței 
O.I.G, transferă problemele 
finanțării industriei etati
zate în grija experților și ar 
facilita pătrunderea con
cernelor străine în indus
tria națională. Pe de altă 
parte, patronatul apreciază 
că realizarea unui singur 
trust cu 100 000 salariați și 
cu un capital de 6,5 mi
liarde șilingi (250 mi-

lor la prețuri scăzute, la 
aprovizionarea cu curent 
electric, oferirea de servi
cii, de pildă, în domeniul 
transportului feroviar, la 
tarifuri ieftine.

Reorganizarea industriei 
etatizate comportă o serie 
de complicații și pe alte 
planuri, în urma închiderii 
întreprinderilor deficitare, 
finanțate pînă acum din

O nouă rundă de nego
cieri oficiale a început în 
Austria între reprezentan
ții partidului populist gu
vernamental și ai celui so
cialist, principalul partid 
al opoziției, în legătură cu 
reorganizarea industriei e- 
tatizate.

Sectorul de stat are o 
pondere importantă în eco
nomia austriacă. El
prinde mari societăți pe 
acțiuni în siderurgie, în 
industria extractivă și în 
sectorul petrolier, precum 
și o rețea de uzine electrice, 
căi ferate, mari instituții 
bancare. în ultimii ani, 
unele din aceste întreprin
deri întâmpină vizibile difi
cultăți economice și finan
ciare atât datorită unor 
factori specifici econo
miei austriece, cît și u- 
nor 
rale proprii și altor țări 
vest-europene. Criza căr
bunelui, de pildă, generată 
de concurenta altor surse 
de energie, remarcată mai 
ales în Ruhr, are forme de 
manifestare și în Austria.

Dar în discuțiile actuale 
se abordează cu precădere 
influența elementelor in
terne. Pe planul disputelor 
politice, partidul socialist, 
care a avut timp îndelungat 
responsabilitatea adminis
trării sectorului etatizat pe 
vremea guvernelor de 
coaliție, acuză partidul 
populist de a fi blocat mă
surile sale de reorganizare, 
în replica sa, partidul 
populist accentuează că 
fostul său partener poartă 
vina pentru starea actuală, 
deoarece n-a intervenit la 
timp cu acțiuni concrete, 
cu soluții cuprinzătoare și 
de perspectivă care să 
preîntîmpine agravarea si
tuației unor întreprinderi 
din sectorul etatizat.

tor, urmează să devină un 
„super-trust", care ar avea 
deplină libertate în politica 
de finanțare, investiții, 
comasare și în numirea 
personalului de conducere.

Paradoxal, aceste planuri 
au trezit temeri nu numai 
în tabăra partizanilor, ci și 
în cea a adversarilor in
dustriei etatizate. Așa cum 
relevă paginile presei vie- 
neze, primii consideră că

lioane dolari) ar crea un 
concurent de temut pentru 
sectorul privat, ar favoriza 
uzinele etatizate să obțină 
o mai bună programare și 
specializare, permițîndu-le 
fabricarea unor produ
se finite. Or, după pă
rerea patronatului indus
trial, sectorul etatizat ar 
trebui să se limiteze la in
dustria de materii prime, 
la prelucrarea și oferirea

sa,
măsuri au și în- 
fie aplicate. De 

concentrarea 
în sectorul me-

bugetul statului. în indus
tria extractivă de cărbune, 
asemenea 
ceput să 
asemenea, 
prevăzută
talurgic ar duce la desfiin
țarea altor cîtorva locuri 
de muncă, fără perspec
tiva imediată a creării de 
noi posibilități de angajare 
a brațelor de muncă deve
nite disponibile. Nu sînt

de ignorat nici 
țile recalificării 
muncitori pentru 
tea reangaja în 
muri. Problema capătă as
pecte și mai acute cînd este 
raportată la situația unei 
regiuni sau așezări pentru 
care reorganizarea înseam
nă dispariția unor întreprin
deri de care și-a legat 
soarta o mare parte a 
populației locale. în plus, 
perioada pînă la viitoarele 
alegeri parlamentare din 
primăvara anului 1970 im
pune mai ales partidului 
socialist aflat în opoziție o 
anumită reținere față 
măsuri care afectează 
tuația unei mari părți 
corpului electoral.

în schimb, partidul popu
list ar dori să realizeze ă- 
cest punct central din pro
gramul său guvernamental 
cît mai repede și pe cît po
sibil cu acordul partidului 
socialist. Spre un acord cu 
partidul socialist în pro
blema reorganizării indus
triei etatizate impulsionea
ză mai ales influenta gru
pare din partidul populist 
— Uniunea țăranilor — ca
tegorie importantă în arit
metica electorală a acestui 
partid. Aceasta se teme că 
un eșec al actualelor ne
gocieri ar duce la refuzul 
partidului socialist de a 
vota în parlament în spri
jinul prelungirii acelor re
glementări prin care statul 
finanțează agricultura pen
tru încurajarea exportului 
de produse. Iată deci o 
situație specifică scenei po
litice austriece, unde dis
puta dintre partidul gu
vernamental și partidul so
cialist aflat în opoziție nu 
exclude realizarea unor a- 
corduri, chiar și temporare, 
sub presiunea momentului 
preelectoral.
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