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Potrivit prevederilor planului de 
stat, la sfîrșitul trimestrului II a. c. 
trebuie să intre în funcțiune • un 
mare număr de noi capacități și o- 
biective industriale. Apropierea a- 
cestor scadențe impune principali-- 
lor factori de răspundere — ti
tulari de investiții, beneficiari, 
furnizori de utilaje, constructori și 
montori — o intensă concentrare a 
tuturor forțelor 
materiale 
operative 
mari sau 
nalizarea 
cest unghi de vedere am 
investigația pe șantierele unor mari 
obiective industriale, ținînd seama 
că producția lor contează pentru 
economia națională, fiind cuprinsă 
în prevederile planului pe acest an 
- î an hotărîtor al cincinalului.

primul popas l-am făcut la noua 
Rafinărie din Pitești, unul dintre o- 
biectivele care țin „capul de afiș" 
al premierelor industriale ce ur
mează să aibă loc la sfîrșitul lunii 
iunie a. c. După cum am fost infor
mat, din cauza unor neajunsuri — ge
nerate de factori din cadrul șantie-

umane, tehnice și 
în vederea soluționării 
a diferitelor probleme, 

mici, pe care le ridică fi- 
acestor investiții. Sub a- 

abordat

rului sau din afara lui — la sfîrși- 
tul lunii aprilie a. c„ execuția mul
tor lucrări se afla în întîrziere cu 
1—3 luni fată de prevederile grafi
celor.

— Așa cum se prezenta situația 
la acea dată, ea nu putea fi consi
derată decît gravă — ne-a spus ing 
Victor Nica, director general al ra
finăriei. în primele zile ale lunii 
mai, conducerea ministerului nos-

ancheta economică

mele două săptămîni. Față de grafi
cul reactualizat, acum stadiul lu
crărilor concordă în mare măsură 
cu termenele stabilite.

Nu mai insistăm asupra măsurilor 
luate de cele două ministere. în 
fond, ele au dovedit — în acest 
ultim moment — că au înțeles 
răspunderea ce o poartă de a nu 
se periclita termenul de punere în 
funcțiune 
Fapt este 
șantierului 
ția de a 
tele 
rului

a Poporului Finlandez
Ceaușescu, 

general al Comitetului 
al Partidului Comunist 
președintele Consiliului 
al Frontului Unității So-

i YATA, MBfflHL OTIUIu
în cadrul convorbirii, care s-a 

desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost relevate cu satisfac
ție evoluția pozitivă a relațiilor 
de colaborare româno-finlandeze 
și posibilitățile de intensificare a 
schimburilor în diferite domenii, 
în interesul ambelor țări, precum 
și unele aspecte actuale ale si
tuației internaționale. A fost sub
liniată dorința comună a Româ
niei-și Finlandei de a depune toa
te eforturile pentru asigurarea u- 
nui climat favorabil colaborării 
internaționale — în special între 
statele europene 
zarea securității 
staurarea unei 
întreaga lume.

Tovarășul Nicolae 
secretar 
Central 
Român, 
Național 
cialiste, a primit, joi după-amiază, 
delegația Uniunii Democrate a 
Poporului Finlandez (SKDL) for
mată din Ele Alenius, președin
tele Uniunii, ministru, și Bertil 
Stenius, secretar cu informațiile 
al SKDL, care, la invitația Con
siliului Național ' 
nității Socialiste, 
țara noastră.

La primire au 
rășii Mihail Levente, secretar, și 
Ion Mărgineanu, membru al Con
siliului Național al Frontului U- 
nității Socialiste.

al Frontului U- 
face o vizită în

SI SOCIALISMULUI M MAROC

participat tova- — pentru reali- 
europene și in- 

păci trainice în
a rafinăriei piteștene. 

că analiza realităților 
ne-a prilejuit satisfac- 

constata că angajamen- 
constructorilor
de a termina cît mai re

pede toate lucrările nu sînt pro
misiuni deșarte. în ziua cînd ne-am 
deplasat pe șantier, la toate puncte
le de lucru se aflau concentrate 
importante efective de construc
tori și montori, care lucrau în 
ritm intens. De asemenea, zeci 
de grupuri electrogene, compre- 
soare, macarale, buldozere funcțio
nau din plin, pe toată întinderea 
șantierului. Remarcabile erau ordi
nea și acuratețea în care se desfă
șura munca. Materialele care, -de 
regulă, în asemenea împrejurări, 
cad „victime" proastei gospodăriri, 
aici erau orînduite cu grijă, în afara 
razei de funcționare a utilajelor.

— Dacă 
aplicat cu 
discutabil, 
integrală 
normale, a rafinăriei — a remarcat 
ing. Vasile Flamaropol, inspector 
general în Ministerul Petrolului, pe 
care l-am întîlnit pe șantier.

Din „condiționalul" folosit de in
, spectorul general trebuie oare să 

înțelegem că șansele de intrare la 
termen în funcțiune a rafinăriei sînt 
compromise ?

— După calculele noastre, soco
tim că pînă la 20 iunie a. c. vor fi 
terminate lucrările la instalația 
distilație atmosferică, iar pînă 
25 iunie și cele de la complexul 
reformare catalitică, inclusiv la 
biectivele conexe — a precizat ing. 
Sergiu Nazarie, șeful șantierului 4 
din cadrul întreprinderii de con- 
structii-montaj Pitești.

loan ERHAN

și beneficia- (Agerpres)

de 160 000

decorticat,

(Continuare în pag. a III-a)

(Continuare în pag. a III-a)s-a terminat

mari față 
înregistrat

actualele măsuri s-ar fi 
o lună mai devreme, in- 
s-ar fi asigurat punerea 

în funcțiune. în condiții

și altele. 
(Agerpres)

Manole CORCACI 
Gheorghe BALTĂ 
Aurel PAPADJUC

In întimpinarea Congresului

GRĂBIREA
SARCINA PRINCIPALĂ ÎN AGRICULTURĂ

al X-lea al P.C.R.

Telegramă MAREA ARTA

tru, de comun acord cu cea a Mi
nisterului Construcțiilor pentru In
dustria Chimică și Rafinării, s-au 
întîlnit pe șantier pentru a stabili 
măsurile menite să asigure recupe
rarea restanțelor ce se acumulaseră 
la multe dintre lucrări. Din acel 
moment s-a simțit o creștere puter
nică a ritmului de execuție, care 
s-a accelerat considerabil în ulti-

PRĂȘITULUI
9

, Din practica anilor trecuți se 
știe că obținerea unor recolte 
mari depinde de aplicarea în
tregului complex de măsuri a- 
grotehnice în cadrul căruia un 
loc important îl prezintă lucră
rile de întreținere a culturilor, 
în cele mai multe cooperative 
agricole, consiliile de conducere 
cu sprijinul organizațiilor de 
partid" au organizat temeinic 
munca în actuala campanie. Ca 
urmare, toți cooperatorii parti
cipă cu regularitate la muncă, 
iar prășitul culturilor este a- 
vansat.

Iată cîteva fapte concludente, 
în cooperativa agricolă din Fa- 
raoani, județul Bacău, lucrările 
de întreținere a culturilor 
sînt în toi. Se realizau zil
nic cîte 160 ha, lâ care se a- 
dăugau suprafețele lucrate cu 
cele trei cultivatoare. Și pe o- 
goarele cooperativei agricole ve
cine, cea din comuna Cleja lu
crau 4 cultivatoare la întreține
rea porumbului, iar cîteva sute 
de oameni, în frunte cu mem
brii consiliului de conducere, 
prășeau manual sfecla de zahăr. 
Rezultate asemănătoare au fost 
obținute și în alte cooperative 
agricole din județul Bacău.

Aceeași preocupare pentru 
executarea la timp a lucrări
lor de întreținere a culturilor 
a fost constatată și în unele u- 
nități agricole din județul Iași, 
în cooperativele agricole Coz- 
mești, Românești, Plugari, Chiș- 
căreni și altele.

prima prașilă mecanică la toate 
culturile.

Și în județul Timiș au fost 
prășite suprafețe mari. Că 
se puteau obține rezultate 
mai bune o dovedește ex
periența unităților fruntașe. 
Tov. ing. Vladimir Vidaicu, pre
ședintele cooperativei agricole 
din Ghiroda ne-a relatat: „La 
porumb, am executat deja pra- 
șila a doua mecanică pe 200 ha 
din 405” cultivate ; la floârea- 
soarelui a început prașila a doua 
manuală și mecanică, iar la car 
tofi mai facem o prașilă ma
nuală care va ti și ultima căci 
de luni îi recoltăm. La sfecla 
de zahăr, o dată cu prașila a 
doua manuală facem răritul și 
îngvășarea cu azotat de amo
niu". Acum, în vîrf de cam
panie agricolă, cînd se simte ne
voia unui ma-e număr de brațe 
de muncă, personalul de con
ducere și administrativ al coo
perativei, respectînd hotărîrea 
adunării generale, au lucrat zi 
ce zi la întreținerea culturilor.

în județele în care a fost or
ganizat raidul de față a plouat, 
iar culturile se dezvoltă bine. 
Există însă și pericolul îmbu- 
ruienării lor. Cu toate acestea, în 
unele locuri nu se acordă 
atenția cuvenită prășitului. La

în cinstea Congre
sului al X-lea al parti
dului și a celei de-a 
25-a aniversări a eli
berării patriei noastre, 
colectivul Combinatu
lui de îngrășăminte cu 
azot din Piatra Neamț 
și-a realizat și depășii 
toți indicatorii de plan 
pe primele 5 luni ale 
anului. Valoarea pro
ducției globale și mar
fă a înregistrat o creș
tere de 7 900 000 lei. 
Sporirea economicită
ții producției marelui 
combinat este reflec
tată de reducerea pre
țului de cost cu aproa
pe 5 milioane lei în 
numai patru luni și 
obținerea unor impor
tante beneficii.

★
Măsuri judicioase, 

privind creșterea efi
cienței economice, au 
fost aplicate și de co
lectivul Fabricii de 
ciment din Bicaz, care 
și-a depășit sarcinile

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România 

BUCUREȘTI
Dragi tovarăși,
în numele Partidului Comunist din Cehoslovacia, al guvernului 

Republicii Socialiste Cehoslovace și ăl întregului popor cehoslovac, pri
miți mulțumirile noastre sincere pentru salutul frățesc și felicitările 
cordiale transmise cu ocazia celei de-a 24-a aniversări a eliberării patriei 
noastre.

Și noi vă urăm, din toată inima, dumneavoastră și întregului popor 
român succese continue și ne bucurăm de rezultatele obținute de poporul 
român, sub conducerea Partidului Comunist Român. în construcția socie
tății socialiste.

Sîntem convinși că prietenia noastră tradițională, relațiile frățești 
și colaborarea multilaterală se vor dezvolta și în continuare cu succes, în 
interesul popoarelor noastre, al unității 
comuniste și muncitorești internaționale

LUDVIK SVOBODA
Președintele

Republicii Socialiste
Cehoslovace

țărilor socialiste, al mișcării 
al păcii în lumea întreagă

GUSTAV HUSAR 
Prim-secretar 

al Comitetului Centra) 
al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia

Și

OLDRICH
Președintele

Republicii

CERNIK 
guvernului 
Socialiste 

Cehoslovace

de depășire, numeroa
se întreprinderi indus
triale din județul Brăi
la și-au reînnoit anga
jamentele luate în cin
stea celui de-al X-lea 
Congres al partidului 
și a celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării 
patriei. între acestea 
se numără Fabrica dc 
confecții, una din prin
cipalele unități brăile- 
ne furnizoare de pro- 

=___  ________ duse pentru export.
' aniversarea eliberării — Angajamentul ■ de Cireș-; 
patriei, se înscrie și 
Uzina chimică din Nă
vodari. De la începu
tul anului, aici s-a în
registrat o producție 
globală suplimentară 
în valoare de 2 575 000 
lei. Printre altele, s-au 
realizat peste plan 613 
tone de acid sulfuric 
și 290 tone de super- 
fosfați.

★
Aflîndu-se în avans 

față de plan și creîn- 
du-și noi posibilități

de producție cu peste
1 500 tone ciment și
2 800 tone var, reali- 
zînd economii Ia pre
țul de cost în valoare 
de 120 000 lei și bene
ficii suplimentare de 
557 000 lei.

★
în rîndul marilor în

treprinderi industriale 
din județul Constanța, 
care întîmpină cu rea
lizări de seamă Con
gresul partidului și

tere a productivității 
muncii, de pildă, a fost 
majorat cu 1,4 la sută, 
iar volumul de livrări 
la export cu mărfuri 
în valoare 
lei.

Producții 
■de plan au 
și fabrica de conser
ve „Zagna Vădeni“. 
întreprinderea de mo- 
rărit și decorticat, 
Combinatul de celulo
ză și hirtie

Joi după-amiază a sosit în Ca
pitală tovarășul Aii Yata, secre
tarul generai al Partidului Eli
berării și Socialismului din 
Maroc, care, la invitația Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Român, va face o vizită în 
tara noastră.

La sosirea pe aeroportul Bă-

neasa, oaspetele a fost înțîmpi- 
nat de tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
secretar general,al C.C. al P.C.R., 
Manea Mănescu, membru al Co
mitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Gheorghe Călin, 
Vasile Potop și Bujor Sion, șefi de 
secție la C.C. al P.C.R., precum și 
de activiști de partid.

Sesiunea CENTO
»

CORESPONDENTA din teheran de la n. popovici
■tf

Combinatul chimic din Turnu Măgurele Foto : S. Cristian

La Teheran s-a consumat încă o 
sesiune ministerială a pactului 
CENTO — cea de-a 16-a. Au 
participat reprezentanții celor patru 
membri ai pactului (Iran. Pakistan, 
Turcia. Anglia) precum și al Sta
telor Unite (în calitate de membru 
„asociat"). Spre deosebire de cele
lalte tari care si-au trimis miniș
trii de externe. Pakistanul a fost

nu poate fi o simplă aventură
Ca și vorbitul, scri

sul a 
un mod de comunicare 
între oameni. Cuvîn- 
tul românesc scrisoare, 
care înseamnă și aș- 
ternerea pe hîrtie a 
unor rînduri către o 
persoană absentă, și 
scriere în general, 
arată limpede, prin a- 
ceastă originară sino
nimie, funcțiunea

.primordială.
cabilă. a faptului de 
a scrie.

O asemenea relație 
luminează un întreg 
fel de activitate. De 
aci. orice scriere im
primată. orice carte, 
este. în ultimă ana
liză. o scrisoare către 
public. Așa cum omul 
nu vorbește singur, ci 
se adresează cuiva, tot 
astfel. nici nu scrie

fost totdeauna
singur, adică nu scrie 
pentru sine, ci se in
tegrează într-un con
text de legături cu 
altcineva. De cele mai 
multe ori. si scrisoa
rea propriu zisă aș
teaptă un răspuns pe 
aceeași cale. Ea pre
supune. deci, un dia
log în timp, 
publicată este și 
veriga unui 
dialog cu 
Scriitorul 
răspunsul, ca 
zul unei scrisori, ca și 
în cazul vorbirii în
dreptate către un in
terlocutor. Dacă ne 
simțim jigniți, cînd la 
o vorbă, fie cît de ne
însemnată. pe care o 
adresăm unei persoane 
aceasta își întoarce 
capul și nu ne răs
punde. cu atît mai

Cartea 
ea 

veritabil 
publicul, 
așteaptă 

și în ca-

I

Edgar PAPU

lignit trebuie să se 
simtă poetul cînd car
tea sa. în care ar fi 
de presupus că a in
trodus gîndurile sale 
cele mai adinei, se iz-

larea propriei cutii 
poștale pentru a găsi 
vreo scrisoare ce ți se 
adresează. Lectura 
cărții echivalează cu 
cititul acelei scrisori.

puncte de vedere

bește de un public in
diferent. Și să nu facă 
pasul grăbit de a găsi 
vina doar la public. 
Cumpărarea cărții de 
Ia librărie corespunde, 
pe alt plan, cu contro-

Este un mod de legă
tură , interdependentă 
între scriitor și cititor 
ca între doi prieteni. 
Chiar și un poet ca 
Baudelaire, căruia i se 
atribuie o declarare de

divorț cu publicul, a 
putut. într-o poemă a 
sa, să-și interpeleze 
cititorul : „tu semenul 
meu — frate !“. A- 
ceste cuvinte expri
mă relația, pe care, în 
mod normal, o stabi
lește scriitorul cu cei 
către care își dirijea
ză gîndurile.

Există. însă, un fel 
de pseudo-scriere, așa 
cum există si unul de 
pseudo-vorbire. în a- 
cest din urmă caz. așa 
zisul vorbitor execută 
numai o funcțiune 
formală, 
firească, 
care să-1 
vorbi. El
mărește acum faptul 
de a comunica o idee, 
ci cu totul alte obiec-

iar nu una 
adevărată, 

îndemne a 
nu mai ur-

tive. Printre ele ar fi 
și acela de a-și con
firma superioritatea 
inteligenței și culturii
— superioritate reală 
sau numai prezumtivă
— încercînd un pu
ternic sentiment de. 
sine tocmai din deru
larea interlocutorului, 
care nu-1 înțelege si 
de care rămîne străin, 
în același sens există 
și o pseudo-scriere în 
zilele noastre, adică o 
fictivă comunicare. 
N-am dori, desigur, să 
extindem această diag
noză la orice carte 
sau publicație inacce
sibilă. Unele scrisori, 
aparținînd unor do-

reprezentat de ambasadorul său la 
Teheran. Pe agenda lucrărilor s-au 
aflat rapoartele comitetelor militar 
si economic, care au fost dezbătu
te si aprobate ț de asemenea, au 
fost trecute în revistă probleme In
ternationale la ordinea zilei. După 
părerea generală a observatorilor, 
sesiunea nu s-a distins prin eta
larea de elemente noi în raport cu 
reuniunile 
grabă s-a 
tie.

De mai 
CENTO 
Central) au o desfășurare de ruti
nă. iar întreaga ..alianță" prezintă 
fenomene de letargie. Ziarul brita
nic „Daily Telegraph" scria în le
gătură cu această sesiune că 
,,CENTO, organizație formată acum 
14 ani, arată azi ca si cum ar a- 
vea nevoie de un prim ajutor. Trei 
membri regionali. Turcia. Iran si 
Pakistan, au îndoieli privind supra
viețuirea funcției inițiale a CENTO". 
Această funcție inițială era cea 
militară, CENTO fiind concepută 
în planurile imperialiste, ca si se- 
menele sale NATO — pentru Eu
ropa si SEATO — pentru Asia de 
sud-est. ca instrument al politicii 
de forță, de ..război rece", pre
cum și de dominație asupra parte
nerilor.

Realitățile lumii contemporane, de
plasările survenite în opinia publi
că în sensul extinderii ariei de ac
țiune a ideilor năcii si indepen
dentei naționale, ale colaborării si 
înțelegerii între state au determi
nat criza tot mai profundă înregis
trată de CENTO. Prima zguduitură 
puternică a fost părăsirea de că- 

..pactului de la Bagdad" 
sub care a apărut ini- 
bloc. Reconstituită sub 
de CENTO, alianța res- 
continuat să fie frămîn-

precedente. ci mai 
caracterizat.
multi ani.

(Organizația

. __  de-
nrin iner-
reuniunile 
Tratatului

(Continuare 
în pag. a IV-a)

tre Irak a
— formulă 
Hal acest 
denumirea 
pectivă a
tată de adinei contradicții. Opinia 
publică din Turcia. Pakistan. Iran 
s-a convins tot mai mult că a- 
cest bloc militar, ca si celelalte.

(Continuare în pag. a V-a)
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FAPTUL
divers
Mica
pianistă

O fetiță blondă, cu părul bu
clat, face o reverență, în aplau
zele furtunoase ale spectatorilor. 
Moment final, dintr-un recital 
de pian cuprinzînd pagini cele
bre din creația compozitorilor 
Liszt, Beethoven, Brahms, Cho
pin, Mozart... Este Erika Kreut- 
zer, în vîrstă de 10 "■* 
la Școala de muzică 
Mureș, deținătoarea 
vărate performanțe 
îndrumată de părinți 
muzicieni), Erika și-a plimbat 
pentru prima dată degetele pe 
claviatura pianului cînd abia 
împlinise doi ani. La scurtă 
vreme apare în public, iar la 
7 ani cucerește o primă dis
tincție : locul I la proba „Cel 
mai tînăr interpret" din cadrul 
concursului' televizat „Dialog la 
distanță". Remarcabila ei memo
rie muzicală este completată de 
o dexteritate surprinzătoare 
pentru vîrsta ei. Micuța pianis
tă a memorat pînă acum un 
mare volum de literatură pentru 
pian, fiind ea însăși autoarea u- 
nel micro-simfonil.

ani, elevă 
din Tîrgu 
unei ade- 
muzicale. 
(amîndoi

Casieri...
»»descuiați"

Un ofițer din Inspectoratul 
general de miliție a încercat, 
recent, vigilenta unor_ casieri 
din Alba Iulia. Îmbrăcat în 
halatul inspectoratului Filialei 
Băncii Naționale din localitate, 
el a- colectat într-un timp ■ re
cord suma de 50 624 lei. Casie
rii Elena Urîtescu (stația C.F.R. 
Alba Iulia), Elisabeta Dovan 
(I.L.F.). Margareta Borcan (coo
perativa Mureșul), Florica 
Gansca (autogară), Nicolae 
Gruia (gara mică) au încredin
țat întreaga sumă de bani u- 
nul om pe care îl vedeau pen
tru prima oară. Flșetele nu 
le-au dat. Erau prea grele.

Rezerve
păgubitoare
. în principiu, întreprinderile 
județene de aprovizionare ale 

. .. cooperativelor. :agrjcple de pțq- 
‘ ducție au datoria să-și procure 

materiale în funcție de necesa
rul (repetăm : necesarul) aces
tor unități. în practică, aprovi- 
zionarea se face după o optică 
ciudată: „S-avem rezerve". în 
concluzie, se .cumpără tot ce 
cade sub mîna achizitorilor. 
Condiția ? Produsele să fie tre
cute în lista de achiziții (alcă
tuită pe întreaga țară). Rezulta
tul ? în întreprinderile din 
numai patru județe (Ilfov, Te
leorman, Galați și Olt) zac în 
magazii produse și materiale — 
nesolicitate și nefolosibile de 
cooperative — în valoare de 52 
milioane lei ! Bani „înmagazi
nați" în materiale de care n-au 
nevoie și, pe de-asupra, în curs 
de degradare. La Direcția gene
rală a aprovizionării tehnice și 
materiale din U.N.C.A.P. se cu
nosc aceste aspecte. De ce nu se 
Iau măsuri ? Sînt necesare. Atî- 
tea cîte trebuie ! Fără... rezerve.

Au roit
albinele

e de pro.-

în ziua de 28 mai, orele 14, 
• două camioane neidentificate au 

transportat, pe ruta Slatina—Pi
tești. zeci de stupi. Neprotefa- 
te, puzderie de albine au fost 
pierdute pe drum, Roiuri ma
sive, zburînd bezmetic în cău
tarea măteilor. au fost reperate 
la statia de benzină si în gara 
din Slatina, precum si în co
munele Valea Mare. Mogosesti 
Si Colonesti. Multe albine au 
murit izbite de parbrizul ma
șinilor care circulau pe ruta a- 
mintită. Autocamioanele au a- 
iuns la destinație cu stupii goi. 
Cine sînt... trîntorii care l-au 
însotit si ce măsuri se vor lua 
împotriva lor 1 Din puzderia de 
„ace" s-o găsi unul și pen
tru ei I

Reve^eți
delegațiile!

Ultimul delict (din 20 !) care 
l-a adus în fața instanțelor ju
decătorești pe Ștefan Bîrcă din 
Galați a avut loc recent ta coo
perativa agricolă din Zvariștea 
de Suceava. înarmat cu o de
legație fictivă (ștampilă sustra
să de la U.J.C.A.P. Tulcea), es
crocul a ridicat prin virament 
de la C.A.P. Zvoriștea cartofi 
în valoare de 25 000 lei, pe care 
i-a valorificat după bunul plac 
în diferite piețe din țară. Acum 
delegatul închipuit se află din 
nou pe banca acuzaților. Fiind 
al doilea caz de acest fel, sem
nalat în ultima săptămînă, atra
gem atenția unităților economi
ce de a verifica temeinic actele 
șl împuternicirile delegaților 
care manipulează valori bănești 
și materiale. Paza bună trece 
primejdia rea.

deRubrică redactată
Ștefan ZIDAR1ȚA
Gheorghe DAVID 
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Întreprinderii
Experiența dobîndită de comitetele 

de direcție în perioada relativ scurtă 
care a trecut de la constituirea lor 
relevă că aceste forme de conducere 
colectivă permit mai buna cuprinde
re și rezolvare a problemelor multi
ple ale întreprinderilor, fructificarea 
experienței specialiștilor, a celor mai 
valoroase cadre din întreprinderi, a 
masei salariaților. Rezultatele dobîn- 
dlte depind în bună măsură de felul 
în care organizațiile de partid, înde- 
plinindu-și cu spirit de răspundere 
rolul conducător în viața întreprin
derilor, le ajută să adopte un stil și 
metode de muncă adecvate noilor 
condiții cînd hotărîrile asupra prin
cipalelor probleme se iau în mod 
colectiv, paralel cu creșterea răspun
derii personale a fiecăruia pentru 
sectorul încredințat ca și pentru apli
carea măsurilor stabilite în comun.

De regulă, orientarea activității 
comitetelor de direcție începe încă 
de ia elaborarea planurilor tema
tice. Examinîndu-le cu discernămînt 
și exigență, organizațiile de partid 
au putința de a concentra preocu
pările comitetului de direcție spre 
laturile esențiale implicate de înfăp
tuirea exemplară a sarcinilor de plan, 
recuperarea unor rămînerl în urmă, 
evitarea anumitor fenomene de pa
ralelism.

— Nu s-ar putea spune că o ase
menea „operație" 
una cu corective, 
cu modificări 
structurale ; 
altfel, 
este 
cele 
ori 
tov. 
secretarul 
tetului de partid 
de la Uzina „Timpuri noi" din Ca
pitală. Totuși, au fost cazuri cînd, 
examinînd în prealabil planurile co
mitetului de direcție, am putut con
tribui la îmbunătățirea lor.

Interlocutorul ne relatează că, la 
un moment dat, comitetul de direc
ție încetase să mai urmărească rea
lizarea planului de livrări, deși rit
mul de expediere scăzuse. în urma 
intervenției comitetului de partid, 
problema a fost pusă în dezbaterea 
comitetului de direcție, ceea ce a 
înlesnit înlăturarea strangulărilor 
ivite în producție.

Evident, examinarea planurilor nu 
reprezintă un scop în sine. Rostul ei 
este să înlesnească comitetelor de 
partid posibilitatea de a confrunta 
permanent preocupările comitetelor 
de direcție cu realitățile din uzină, 
de a. urmări finalizarea unor decizii 
și efectele aplicării lor. O asemenea 
privire de ansamblu asupra activi
tății comitetului de direcție a per
mis comitetului de partid de la 
Uzina „Vulcan" să constate că unele 
probleme majore ale activității eco
nomice erau consemnate într-un șir 
de planuri de măsuri, fără însă a 
duce la o soluționare practică. Ast
fel. deși necesitatea aprovizionării 
ritmice a tuturor locurilor de muncă 
revenea ca un leit-motiv în fiecare 
plan, totuși situația se menținea pre
cară. Lipsa unei aprovizionări pe 
comenzi și cu materiale, la dimen
siunile prevăzute implica numeroase 
derogări, consumuri exagerate de 
metal, precum și imobilizări apre
ciabile de fonduri în stocuri supra- 
normative. Intervenția operativă a 
biroului comitetului de partid a 
contribuit la remedierea în bună mă
sură a acestor stări de lucruri.

în multe cazuri însă, organizațiile 
de partid limitează în mod unilate
ral îndrumarea activității comitete
lor de direcție la elaborarea planu
rilor tematice. Evident, în asemenea 
condiții, controlul, îndrumarea nu 
pot avea decît efecte parțiale, re
duse.

O problemă de o deosebită impor
tantă este aceea a modului cum se 
asigură participarea activă a re
prezentanților salariaților la elabora
rea și, apoi, la realizarea deciziilor 
comitetelor de direcție. în ce mă
sură se face auzit prin ei „glasul" 
celor care i-au ales ?

Acolo unde sînt valorificate efec
tiv experiența și pregătirea repre
zentanților salariaților activitatea co
mitetelor de direcție cîștigă în com
petență. De mai multă vreme, or
ganizațiile de partid de la Șantierul 
naval, Direcția navală fluvială Ga- 

. lăți și întreprinderea textilă din Ga
lați, constatînd că nu toți cei nu
miți sau aleși în comitetele de direc
ție luau parte activă la dezbateri, 
au sugerat președinților comitetelor 
de direcție să asigure o „perma
nență" a investigațiilor care pre
ced dezbaterile și emiterea decizii
lor. în felul acesta, au luat ființă 
așa-numitele secretariate tehnice, 
denumire poate improprie pentru ro
lul lor practic, dar importante pentru 
faptul că realizează consultarea pre
alabilă a tuturor reprezentanților 
salariaților asupra temei pe care co
mitetul de direcție urmează s-o ia 
în discuție, colectează propuneri, 
observații, astfel îneît în ședință să 
se poată prezenta mai multe variante 
de soluții, ceea ce dă posibilitatea 
unei confruntări autentice de pă
reri, decizia reprezentând cu adevă
rat o emanație și o sinteză a gîndirii 
colective.

în urma unei analize a modului în 
care organizațiile de partid ajută 
comitetele de direcție să acționeze 
realmente ca organisme de condu
cere colectivă. Comitetul municipal 
Cluj al P.C.R. a constatat că în 
unele unități economice reprezentan
ții salariaților nu erau nici măcar 
invitați să participe la toate dezba
terile din cadrul comitetelor de di
recție. „Nu tot ce se discută intere
sează pe reprezentanții salariaților", 
susțineau unii președinți ai comite
telor de direcție. Ca și cum nu tot 
ce se hotărăște în cadrul comitetu
lui s-ar realiza cu aportul nemijlocit 
al masei salariaților. Sau: „Nu-i 
putem scoate din producție" — suna 
o altă argumentare bizară. Dar oare 
ședințele comitetelor de direcție nu 
ar putea fi convocate după orele de

se încheie totdea-

~nicl 
nevoie 

mai multe 
— constată 
Pavel Pătru, 

comi-

producție ? Cum se explică faptul 
că această anomalie a fost „descope
rită" cu întîrziere, cînd este cunoscut 
că secretarii comitetelor de partid 
participă la toate ședințele comite
telor de direcție ?

— Este vorba, — ne-a arătat tov. 
luliu lakâb, secretar al Comitetului 
municipal de partid Cluj — pe de o 
parte, de o preocupare insuficientă 
a organizațiilor de partid care, în 
unele cazuri, nici măcar nu și-au 
propus să-și lărgească aria contro
lului, iar. pe de altă parte, de spiri
tul conservator al unor directori de 
întreprinderi care stabilesc cu de la 
sine putere ce interesează și ce nu 
pe reprezentanții salariaților, încăl- 
cînd flagrant prevederile unei hotă- 
rîri de partid.

Este de așteptat ca atît Comitetul 
municipal Cluj al P.C.R., cît și or
ganizațiile de partid din unitățile 
vizate să vegheze ca principiul mun
cii și conducerii colective, propriu ac
tivității comitetelor de direcție, să-și 
găsească cîmp larg de manifestare.

De cea mai mare însemnătate este, 
totodată, ca nu numai elaborarea 
deciziilor, ci șl înfăptuirea lor să 
aibă un caracter colectiv. în acest 
scop, organizația de partid de la 
Direcția de transporturi auto Ilfov 
a ajutat comitetul de direcție să lăr

gească cadrul 
muncii colective, 
astfel îneît, după 
ce a deliberat, de 
pildă, asupra mă
surilor implicate 
de pregătirea mij
loacelor de trans
port pentru cam
pania agricolă, or

ganizarea realizării deciziei n-a ră
mas exclusiv pe seama președintelui. 
Au fost precizate, în acest sens, răs
punderile fiecărui membru al comi
tetului de direcție care, în fruntea 
unor echipe anume constituite, a 
răspuns efectiv de aplicarea măsu
rilor stabilite.

S-ar părea că nu trebuie argu
mentat faptul că o îndrumare com
petentă a comitetelor de direcție 
presupune cunoașterea amănunțită a 
problematicii economice, grija pen
tru o înaltă eficientă a activității 
comitetelor de direcție. Totuși, cînd 
se constată că în dezbaterile comi
tetelor de direcție de la Rafinăriile 
Ploiești, Teleajen, Uzina „1 Mai" au 
fost puse unele teme privind perfec
ționarea organizării producției, fără 
a exista condiții materiale pentru a- 
plicarea acestora, te întrebi ț - cufti 
de au admis secretarii comitetelor de 
partid asemenea discuții lipsite de 
obiect ?

— în aceste cazuri, este limpede 
că ei n-au cunoscut datele proble
mei puse în discuție, participarea lor 
la ședință a fost „onorifică", iar în
drumarea — nulă — a apreciat tov. 
Constantin Ciocan, secretar ai Co
mitetului municipal de partid Plo
iești.

într-adevăr. în cazurile amintite, 
formalismul dezbaterilor se îmbină 
cu formalismul îndrumării. Este im
perios necesar ca, pretutindeni, im
primarea unul spirit de continuitate 
și exigență îndrumării comitetelor 
de direcție de către organele locale 
de partid să determine deplina pu
nere în valoare a potentelor acestei 
forme democratice de conducere a 
activității economice, element com
ponent esențial al vastului proces de 
lărgire a democratismului nostru so
cialist.

Concurs 
exceptional 
Pronoexpres

Ieri s-au pus In vînzare bi
letele pentru concursul excep
țional PRONOEXPRES care va 
avea loa la 8 iunie a.o. Con
cursul se va desfășura după 
formula „5 din 45". Premiile ce 
se atribuie vor consta în au
toturisme Dacia 1100, Moskvici 
408 cu 4 faruri și radio, Skoda 
1000 M.B. și Trabant 601, în nu
măr nelimitat, precum și alte 
10 autoturisme prin tragere la 
sorți. Bogata listă a premiilor
mai cuprinde 75 de excursii
de circa 15 zile la Soci, renu
mita stațiune de pe litoralul
Mării Negre. Clima plăcută,
vegetația luxuriantă, pitores
cul regiunii conferă excursiei 
făcute la Soci un farmec deo
sebit. De asemenea, premii în 
numerar de valoare variabilă 
și premii fixe în bani.

Participarea la acest con
curs se va face pe patru fe
luri de bilete. Amănunte se pot 
obține de la agențiile LOTO- 
PRONOSPORT.

POPASURI
TURISTICE
Zilele însorite £i cheamă pe 

turiști la drum. O între
bare firească în asemenea 
ocazii: unde poposim ? Este 
util să informăm că pen
tru acest sezon estival unită
țile de cazare și de complexă 
deservire turistică ale coope
rației de consum, amplasate 
în locuri din cele mai pito
rești, s-au pregătit să-și pri
mească oaspeții așa cum se cu
vine. între acestea se numără 
și complexul turistic „Piatra 
Craiului", situat pe șoseaua 
Cluj-Oradea, și cel de la Slă- 
nic Prahova, pe care-l prezen
tăm in fotografie.

Primitoare și agreabile locuri 
de popas sînt și hanurile de 
la Agapia și de la Rucăr. Pi
torescul cadrului și arhitectu
rii și măi ales serviciile ca
banei „Sîmbra oilor" din ju
dețul Satu Mare constituie, de 
asemenea, o atracție turistică.

Turiștii sînt așteptați să so
sească în restaurantele, bra
seriile, hanurile, complexele, 
cabanele și campingurile coo
perației de consum. Vor găsi 
condiții propice de reîmpros
pătare a forțelor și vor putea 
savura din plin și delicioasele 
preparate „specialități ale ca
sei", într-un cadru deosebit, ca 
la stîna din Ilișești, județul 
Suceava, unde „meniul" " se' 
pregătește în prezența consu
matorilor.

De ce un interes
atît de mărunt

pentru „mărunțișuri11?
Aparent banală, producția articole

lor de larg consum — din categoria 
celor denumite „mărunte" — are 
pentru cumpărători, cel puțin în 
unele cazuri, o importanță cu totul 
deosebită. Fără ac nu se pot coase 
haine ; nasturii, șireturile și altele 
asemenea au și ele rolul lor — de ne
înlocuit — în ținuta noastră vesti
mentară. între făină și sare, artico
lul principal este, fără îndoială, 
făina. Dar fără „mărunta" sare nu 
lese pîinea bună. Am putea continua 
exemplele pe multe pagini. Deoare
ce atît din constatările personale, cît 
și din scrisorile cetățenilor reiese, 
fără putință de tăgadă, că în co
merț continuă să se simtă lipsa 
cronică a unor articole de larg con
sum — unele mărunte, altele mal 
puțin — am căutat să descifrăm 
„misterul" în care este învăluită sta
rea de fapt relatată.

De la tov. Gheorghe Truță, șeful 
serviciului articole mărunte din Mi
nisterul Comerțului Interior, aflăm 
că, în mare parte, planul unor uni
tăți comerciale din țară n-a putut 
fi îndeplinit din cauza lipsei unor 
importante cantități de asemenea 
articole. „Comerțul a făcut o serie 
de demersuri pentru producerea ar
ticolelor mărunte — ni s-a spus. Fa
cem adrese peste adrese Ministerului 
Industriei Ușoare și Ministerului In
dustriei Chimice, unităților de indus
trie locală din toate județele, prin 
care cerem să producă o gamă va
riată de așa-zise mărunțișuri, cu spe
cificația denumirii lor. Dar cererile 
noastre, în cele mai multe cazuri, 
sînt tratate cu indiferentă".

Dacă în urmă cu 2—3 ani, atît in
dustria locală cît si cooperația meș
teșugărească invocau motivul că, 
datorită numeroaselor formalități și 
canoane birocratice, produsele lor 
trec greu pragul magazinelor, acum, 
printr-o serie de acte normative, 
greutățile de acest soi au fost înlă
turate. Au apărut însă alte deficien
te. de data aceasta tinînd de însăși 
activitatea întreprinderilor furni
zoare.

Adesea, pentru a motiva faptul că 
nu produc anumite articole mărunte 
de strictă necesitate, întreprinderile 
de industrie locală invocă rentabili
tatea lor redusă, ignorînd nenumăra
tele posibilități existente în fiecare 
unitate în ce privește folosirea 
rentabilă a unor materii prime loca
le, a deșeurilor etc. Dar pentru că 
problema rentabilității articolelor 
mărunte este ridicată cu „asiduita
te" nu numai de industria locală, ci 
și de alte categorii de producători, 
este cazul ca asupra acestui as
pect să ne oprim ceva mai mult. 
Fusesem sesizați de reprezentanți ai 
M.C.I. că întreprinderea „Metalurgi- 
ca“-București livrează unele articole 
mărunte organizațiilor comerciale 
cînd în „șarje", cînd cu țîrîita. Am 
făcut lectura listei în care erau tre
cute respectivele produse. într-a- 
devăr : —’ mărunte articole’:■ > bel
ciuge. cîrlige, minere, cuțite. Am

Adela DAVIDESCU

LEGUME ȘI ZARZAVATURI PENTRU... 
DEPOZITE

maga-De mai multă vreme, în activitatea 
zinelor I.L.F. din Constanța persistă o seamă 
de anomalii care constituie obiectul 
semnale critice din partea cetățenilor. Bună- , 
oară, în nenumărate rînduri a fost semnalat 
faptul că legumele sînt ținute în mod nejusti- ■ 
ficat, zile întregi, în depozite și aduse în ma- ' 
gazine după ce s-au depreciat din punct de 1 
vedere calitativ. Uneori deprecierea produse- 1 
lor este atît de avansată îneît ele nici nu mal , 
pot fi puse în vînzare. Se ajunge astfel la 
asemenea situații paradoxale, cînd. pe de o , 
parte, legumele se strică în depozite, iar pe 
de alta, magazinele stau cu rafturile goale. 
Din păcate, însă, conducerea I.L.F. Constanța 
rămîne impasibilă la toate aceste sesizări. Zi
lele trecute, gestionarul de la magazinul nr. 1 
din str. Mihăileanu 51, deși ducea lipsă de 
marfă, a refuzat primirea unei însemnate can
tități de spanac și ceapă verde, deoarece erau 
veștede. Situația nu este singulară, ci poate 
fi întâlnită aproape la toate magazinele I.L.F. 
din oraș și îndeosebi la cele din piața Griviței, 
unde legumele și zarzavaturile expuse spre 
vînzare sînt mai întotdeauna îngălbenite de 
timp. Și se mai miră tovarășii de la I.L.F. de 
ce nu se vînd legumele și zarzavaturile pe care 
le oferă cumpărătorilor 1

Petre RĂDĂCINĂ
Constanța <

RECLAMA INCORECTITUDINII

multor

Cu cîteva luni în urmă, în vitrina coopera
tivei „Muncă și artă" din Bacău a apărut un 
anunț, scris cu litere de-o șchioapă, prin care 
posesorii de televizoare erau înștiințați că me
seriașii cooperativei execută lucrări de modi
ficare a antenelor în vederea recepționării am
belor programe. „Execuție ireproșabilă și ur
gentă" — se specifica, în încheiere, în anunț. 
Numeroși posesori de televizoare s-au grăbit să 
achite, anticipat, la cooperativă, costul lucră
rii. Și de atunci multi dintre noi tot așteptăm 
în zadar venirea meșterilor pentru a efectua 
lucrarea. O fi ea reclama sufletul comerțului, 
cum se 
să nu-ți 
trebuie,

spune, dar nu în aceste condiții. Ca 
pierzi încrederea în fața clientului 

neapărat, să-ti respecți cuvîntul dat.
V. PAI.OȘANU,
str. Ștefan cel Mare 26 Bacău

PREA LUNGA HALTA
Cererea de înființare a unei halte C.F.R. în 

punctul „Crîngul lui Tei" de pe linia Ploiești— 
Tîrgoviște datează din ‘octombrie 1965 și apar
ține Comitetului executiv al fostului sfat popu
lar al comunei Tîrgșorul Nou. Fiind găsită în
dreptățită, organele C.F.R. au aprobat înființa-

rea haltei încă din luna ianuarie 1966, cu obli
gația — pe care și-au asumat-o organele locale 
— de a executa unele amenajări necesare des
chiderii haltei. Aceste amenajări n-au fost fă
cute însă și — deși extrem de necesară — halta 
n-a putut lua ființă nici pînă astăzi. Ulterior, 
comuna Tîrgșorul Nou a trecut la Aricești șl 
actuala conducere a consiliului popular comu
nal refuză să execute amenajările cu pricina. 
Din această cauză, la numeroasele sesizări ale 
cetățenilor, organele C.F.R. dau același răspuns, 
pe care l-au comunicat și redacției noastre : 
„Cînd se vor executa lucrările stabilite, se va

vizitat întreprinderea în cauză. Di
rectorul, directorul comercial, ingi- 
nerul-șef ne-au ascultat cu cea mai 
mare atenție, apoi, în locul unui răs
puns mai amplu, ne-au invitat în 
expoziția fabricii. Frumoasă expozi
ție I Erau expuse acolo poate 100 
(o sută) de tipuri de lustre, lămpi, 
aplice și lampadare ; un raion era 
ocupat cu expunerea diverselor piese 
auto-moto ; alt raion era înțesat cu 
articole de gablonz : mărgele și bră
țări, inele și cercei, alte multe arti
cole de podoabă.

— Sînt articole foarte rentabile — 
ne atrage atenția directorul fabricii.

Apoi sîntem conduși în fața unei 
vitrine cu mărunțișuri. Ni se arată 
o anumită piesă confecționată din 
tablă.

— Prețul acestui obiect este atît 
de mic — ne informează gazdele — 
îneît beneficiile întreprinderii, obți
nute din vînzarea lui, sînt insigni
fiante.

— Da, dar vîndut în cantități mari, 
aduce venituri considerabile. Și, pe 
urmă, producția mărunțișurilor e 
absolut necesară...

— Așa este .— cade de acord to
varășul director, dar întreprinderea 
noastră este foarte bine utilată, 
aproape ca o întreprindere republi
cană, avem personal bine calificat. 
Putem produce deci articole mai 
complicate, și ele necesare pieței. Nu 
e păcat, în aceste condiții, să ne o- 
cupăm numai de... cîrlige ?

Iată o observație care merită toată 
atenția. Intr-adevăr, e bine sau nu 
e bine ca o întreprindere echipată 
cu utilaje moderne să lucreze artico
le mărunte ? Practica arată că, indi
ferent de modul cum e înzestrată, o 
unitate nespeciâlizată (nu poți cere 
fabricii de strunguri să producă... 
umerașe I) poate lucra cu beneficii 
substanțiale dacă produce, gospodă
rește, acele articole care au o mare 
căutare pe piață, indiferent de mări
mea lor. Există fabrici foarte mo
derne, care fabrică nasturi, ace de 
cusut etc. și totuși încasează benefi
cii substanțiale. .

Tovarășii din conducerea între
prinderii „Metalurgica", după cîte 
am înțeles, nu resping cu totul aces
te principii. Ni s-a spus : „Nu vom 
renunța nici la producția articolelor 
mărunte, dar, în paralel, vom îm
bogăți sortimentul actual cu noi și 
noi produse de care piața are efectiv 
nevoie. Trebuie însă să știm 
care anume articole sînt necesare 
cumpărătorilor și care nu. Facem 
această precizare, întrucît posibilită
țile noastre de prospectare a pieței 
sînt reduse. Comerțului îi revine 
sarcina de a cunoaște și de a ne cere 
bunurile de consum mărunte, solici
tate de cumpărători.

— Iar comerțul ? — întrebăm noi.
— Priviți aceste lustre. Care din

tre ele vi se pare mai urîtă ?
Arătăm o lustră urîtă, un model 

, vechi,,, care, „hu.j.șg, mai poartă,™ .To
varășul director zîmbește : .. . „

• ;‘i’_ Ei bihe,''''.'tocmai acest,Țțipdel
ni-1 cere comerțul ! în completare, 
vă pot spune că astă iarnă ne-a tot 
solicitat bidoane pentru untură. Am 
blocat de pomană fabrica cu bidoa
ne. Nu se găseau cumpărători 1

Reținem din aceste afirmații (nu 
sînt singurele de acest fel) vina unor 
organe comerciale de a nu studia ce
rerea de consum la acest capitol, lan- 
sînd industriei comenzi inutile sau 
pentru mărfuri greu vandabile. Dai 
oare numai din cauza acestor im- 
precizluni ale comerțului nu se gă
sesc în magazine „mărunțișuri" ? 
Nici vorbă. Avem de-a face și cu o 
„goană" efectivă a industriei locale 
și a unor unități pendinte de coope
rația meșteșugărească după articole 
mari, scumpe, voluminoase. Chiar 
întreprinderea „Metalurgica", unita
te care „nu intenționează să renun
țe definitiv la producerea mărunțișu
rilor" (doar așa am fost informați), 
a trimis — cu aprobarea forului tu
telar, Direcția de industrie locală 
a municipiului București — către 
M.C.I. o adresă în care avertizează 
că va scoate din producție 35 de ar
ticole pentru menaj în valoare de 
15 milioane lei. în vederea

cării" capacității de fabricație cu 
produse care au valori mult mai 

‘ : „Metalurgica" e
fabrică din Capitală care

iV

„încăr-

trei ori la rînd pentru una și aceeași treabă, 
ce s-ar mai alege din timpul său liber ?

Nicolae BÎZGA
București

MEȘTERII STRICĂ...
sesizare adresată „Scînteii" la începutul 
trecut, în legătură cu electrificarea sa- 
nostru, Consiliul 

ne-a răspuns oficial

La o 
anului 
tului 
Vrancea 
legătura cu conducerea I.R.E. și trustul „Elec- 
tromontaj “-Galați, care s-au obligat ca pînă la

putea înființa și halta respectivă". Ce ne poate 
spune consiliul popular al comunei Aricești ?

CÎTE GHIȘEE ATITEA OBICEIURI

E de prisos să demonstrăm cît de prețios este 
timpul liber al cetățeanului, cîte eforturi.se de
pun pentru a stăvili irosirea lui. Dar iată că, 
pe alocuri, acest deziderat este ignorat cu bună 
știință. M-am deplasat, deunăzi, la secția finan
ciară a sectorului 1, situată pe str. Roma nr. 7, 
spre a-mi achita impozitul pentru autoturism. 
M-a surprins neplăcut îmbulzeala care exista 
acolo și, mai cu seamă, încetineala cu care se 
lucra la ghișeele pe la care am fost nevoit să 
trec pentru această foarte simplă treabă : achi
tarea unei sume de bani datorată statului. Mai 
întîi, am stat la rînd la ghișeul nr. 17. unde 
mi-a fost întocmită o chitanță, apoi, am stat 
la rînd la alt ghișeu, nr. 15, unde mi s-a întoc
mit o altă chitanță. După care, o nouă aștep
tare la ghișeul nr. 14, unde se încasează banii. 
O grămadă de timp irosit — nemaivorbind de 
nervi — pentru îndeplinirea unei extrem de 
simple formalități. Mă întreb, dacă la toate in
stituțiile care lucrează cu publicul s-ar proceda 
în acest mod, să obligi cetățeanul șă stea de

popular județean 
că „s-a luat

7

15 iunie 1968 să termine lucrările de electrifi
care din satul Străjescu". Am așteptat liniștiți' 
traducerea în viață a acestui angajament. Ceva- 
ceva s-a făcut, într-adevăr : s-a electrificat șo
seaua principală a satului și ni s-au mai cerut 
niște bani în plus pentru... remedierea unor 
lucrări executate necorespunzător de electri
cieni. (Cu alte cuvinte, unii strică, iar alții plă
tesc 1) Dar asta n-ar fi fost chiar atât de grav 
dacă s-ar fi făcut măcar remedierile promise, 
dacă s-ar fi continuat lucrările. De aproape un 
an de zile, însă, prin sat n-a mai călcat picior 
de electrician ; deși s-au achitat toți banii, ce
lelalte ulițe stau și astăzi în întuneric. Și cu 
banii dați, și fără lumină, deci. E normal, to
varăși de la I.R.E. Galați ?

Petre BUNEA,
satul Străjescu, comuna Garoafa, 
județul Vrancea

VOK F.EBPiiREil SACAGIII ?
Cu cîtva timp în urmă, I.G.O.-Cisnădie a hotă- 

rît înlocuirea conductelor de apă de pe str. 
1 Septembrie. Au venit cîteva echipe de lucră
tori, au făcut săpături și au demontat conductele 
vechi. Dar altele în loc n-au mai pus, lăsîndu-i

mari. Precizăm : 
singura j 
produce asemenea articole. Și o în
trebare : cu ce intenționează fabrica 
pomenită să-și încarce pentru viitor 
capacitățile de producție ? Cu lustre, 
cu mașini de gătit, cazane și alte 
asemenea „mărunțișuri" care se 
produc și în alte întreprinderi 
din tară ? Este judicioasă o ase
menea orientare în condițiile lip
sei de pe piață a unei multitu
dini de mărunțișuri de uz gospo
dăresc si personal ? Este desigur fi
rească tendința întreprinderilor de 
a fabrica produse care să le asigu
re beneficii cît mai mari. Problema 
trebuie soluționată însă nu prin 
scoaterea din producție a unor sor
timente necesare, ci prin stabilirea 
tocmai a acestora, asigurîndu-li-se 
o producție cantitativ satisfăcătoa
re și o largă desfacere, spre a se 
obține astfel si rentabilitatea urmă
rită.

Unii dintre producători, cum 
am văzut, invocă diverse cau
ze „obiective", alții învinuiesc 
organele comerciale pentru lipsă de 
receptivitate față de cererile cum
părătorilor... Se recunoaște deschis 
și: o altă tendință : orientarea spre 
produsele cu valoare mare, „Noi 
producem mai mult mobilă, prefa
bricate din beton etc. — ne spunea 
tov. Marin Sandu, ing. șef al Di
recției județene de industrie locală 
Olt. Ne întrebați de ce nu producem 
articole de uz casnic. Ce ar putea 
cîștiga întreprinderile noastre dacă 
ar produce fărașe, piulițe și altele, 
care presupun o productivitate foar
te .scăzută ? Avem un plan mare de 
beneficii, pe care nu-1 putem realiza 
decît producînd articole cu valoare 
mare".

O bună parte din articolele mă
runte, de uz casnic, ar putea fi con
fecționate din material plastic. Ce a 
adus nou industria în producerea 
lor ? Cîte asemenea articole apiir în 
magazine ? Ne-am aștepta ca numă
rul acestora să sporească de Ir . an 
Ia an, cele învechite, demoda).,’ să 
fie înlocuite cu altele, noi, atractive. 
O scurtă vizită prin magazine însă 
are drept rezultat o concluzie con
trară.’ Pe coșurile de pîlne, tăvile 
pentru servit, bldonașele de apă etc., 
care stau de mult timp în vitrine, 
colbul s-a depus în straturi groa
se. Este explicabil. Comerțul n-a 
primit de ani de zile articole noi 
din material plastic decît într-un nu
măr restrîns. Fabrica de mase plasti
ce din București, de pildă, produce 
farfurii, umerașe, cutii pentru con
dimente etc. — aceleași de 8 ani de 
zile, iar numărul articolelor noi in
troduse în fabricație se reduce con
tinuu, ajungînd anul acesta la... 2 !

Ce s-ar putea spune în concluzie ? 
Penuria-de-articole'mărunte în co- 

v^metț este 'generată'de o sumedenie 
ouiidej-factări, -Inirorice i caz, cîțivaodin- 

■'■«tre.i aceștia 'sînt evidenți: goana 
producătorilor după articolele cu va
lori mari, lipsa de receptivitate a 
comerțului la cererea pieței, neînțe
legerile'dintre comerț și producători, 
lipsa unui instrument de sancționa
re reciprocă în cazul în care unul 
din parteneri nu-și respectă,..anga
jamentele contractuale. La j 
contribuie, fără îndoială, șr 
dinea unor consilii populaKj -Jtaețe- 
ne, care nu acționează consecvent în 
direcția lichidării anomaliilor semna
late. Or, pentru ca în cel mai 
scurt timp catalogul importantelor 
mărunțișuri să fie completat și îm
bogățit, este necesar, în primul rînd, 
ca cel competenți — tocmai organe
le locale, producătorii — să acor
de producției de articole mărunte, 
chiar dacă ponderea ei este re
dusă în planul total, considerația ce 
i_se cuvine. Cu atît mai mult cu 
cît se apropie, cu pași repezi, sca
denta unora dintre angajamentele 
luate în această direcție în întrece
rea socialistă dintre județele și ora
șele țării.

șasta 
tâtu-

Gh. GRAURE 
V. MIHAI

pe cetățeni fără apă. Cît va mai dura această 
stare de lucruri nu știm, dar lipsa apei ne pro
voacă, cum e de înțeles, mari necazuri. Va fi 
nevoie oare să apelăm din nou. ca odinioară, la 
sprijinul sacagiilor ?

Un grup de cetățeni
de pe strada 1 Septembrie-Cisnădie, 
județul Sibiu

UN RĂSPUNS ȘI CÎTEVA 
NEDUMERIRI

scrisoare primită la redacție în luna fe-O 
bruarie a.c„ din partea locuitoarei Maria Tătaru 
din Bughea de Sus, județul Argeș, ne-a sem
nalat o inexplicabilă întîrziere în predarea unui 
colet expediat prin C.F.R. pe adresa sus-numitei. 
„înștiințarea asupra expedierii acestui colet. în 
greutate de 40 kg, am primit-o prin stația C.F.R. 
Cîmpulung Muscel, la 5 august 1968. Dar, du- 
cîndu-mă la gară să-l ridic, ia—1 de unde nu-i ! 
Coletul dispăruse, nu se știe unde. Am semnalat 
acest lucru, de mai multe ori. Direcției regionale 
C.F.R. Craiova, fără să primesc însă absolut nici 
un răspuns" — ne scria păgubașa. Sesizarea a- 
ceasta a fost înaintată, pentru cercetări, servi
ciilor de specialitate din Ministerul Căilor Fe
rate. Iată răspunsul primit la redacție : „Cele 
sesizate sînt juste. Coletul s-a pierdut (sic 1) în 
timpul transportului... în-acest sens a fost avi
zată șl reclamanta, de către serviciul comercial 
al Direcției regionale C.F.R.-Craiova, care-i va 
acorda despăgubiri". Acest răspuns stîrneste, cel 
puțin, cîteva nedumeriri : 1) Cum este cu putință 
să se piardă un colet în greutate de 40 kilo
grame ? (Că doar nu e o cutie de chibrituri sau 
o cheie 1). 2) De ce n-a acționat din timp, așa 
cum avea datoria legală, direcția regională, pen
tru clarificarea acestei situații și cine se face 
vinovat de tărăgănare ? 3) Cînd. pînă la ce dată 
i se va acorda, în sfîrșit, reclamantei despăgu
birea promisă ? Că mai. e puțin și se împlinește 
anul de cînd a fost expediat, din statia Medgidia, 
coletul buclucaș.

NU S-RUDE?
La o sesizare trimisă de redacție, pentru cerce

tări, în luna septembrie 1968. în legătură cu 
zgomotul puternic produs de uzina termică ce 
funcționează la subsolul imobilului din str. Dr. 
Aroneanu 10. consiliul popular al municipiului 
Bacău ne-a răspuns că a „trasat sarcină I.L.L. 
să ia măsuri pentru atenuarea zgomotului în 
imobilul respectiv". Acest răspuns a fost adus 
la cunoștința locatarilor, de către redacție. Dar, 
o altă scrisoare, primită în luna ianuarie a.c.. 
din partea acelorași semnatari, și încă una, pri
mită de curînd, ne-au adus la cunoștință că I.L.L. 
Bacău n-a făcut nimic pentru a-și îndeplini sar
cina primită de la consiliul popular municipal. 
De cîte sesizări mai e nevoie, oare, pînă ce 
vorbele vor deveni fapte ?

eforturi.se
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□ agina economica
bază a sec- 
programarea 
fabricației de

NODUL GORDIAN

I>a ora actuală, cea mal mare par
te a comitetelor de direcție ale în
treprinderilor constructoare de ma
șini au posibilitatea să asigure o 
judicioasă aprovizionare tehnico- 
materială a producției, să organize
ze mai bine procesul tehnologic, să 
realizeze acea pregătire și organi
zare a producției care să corespun
dă exigentelor planului, necesității 
de a îndeplini ritmic prevederile 
sale. Pe ce se întemeiază această 
apreciere, dacă ținem seama că, în 
construcția de mașini, durata ciclu
lui de fabricație este mai mare de
cît în alte ramuri ale industriei, că 
în fabricile și. uzinele amintite se 
realizează produse cu un grad ridi
cat de complexitate și tehnicitate ?

Răspunsul este, desigur, de o ma
nieră complexă. Dar în ultimă in
stanță, el e determinat de faptul că 
factorii de răspundere din ministe
rul de resort și-au întărit efortul 
de a nominaliza din timp producția 
planificată, de a dimensiona cu 
exactitate sarcinile de plan ce re
vin întreprinderilor pe întregul an, 
iar contractele economice încheiate, 
de aprovizionare sau desfacere a 
producției, dau garanția desfășurării 
unei activități normale- în majori
tatea întreprinderilor. Tov. ing. 
Mihail Tică, director general în Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini, ne spunea în acest sens că, 
în prezent, unităților din această ra- 
țnură, în ansamblu, li s-a repartizat 
aproape integral producția planifi
cată pe 1969. „Mașinile și utila
jele fabricate de uzinele noastre — 
a adăugat interlocutorul — sînt tot 
mai mult solicitate atît în tară, cît 
și peste hotare, unele uzine fiind 
chiar supraîncărcate cu comenzi".

Cum se explică, în acest caz, anu
mite aspecte ieșite din comun, ce 
fac notă discordantă cu situația- în 
general bună Pe ansamblul indus- 

• triei constructoare de mașini în ce 
privește nominalizarea producției, 
pentru a doua jumătate a anului 
curent? Bunăoară, pînă acum s-au 
emis repartiții de desfacere a pro
ducției la mai puțin de două treimi 
din cantitatea totală de circa 50 000 
tone construcții metalice, planifica
tă să se realizeze anul acesta în în
treprinderile din industria construc
țiilor de mașini. Deci, nu se știe 
încă ce anume Construcții metalice 
urmează a se confecționa, destina
ția lor, care sînt beneficiarii. Pon
derea cea mal mare. în producția de 
acest gen o are Uzina de construc
ții metalice și mașini agricole din 
Bocșa. La începutul lunii mai, co
lectivului de aici i s-au repartizat 
doar aproximativ 19 000 tone de 
cor tructii metalice, din cantitatea 
tot ă de 27 400 tone, prevăzută în 
plănui pe acest an al uzinei.

— Producția nenominalizată se 
ridică la cîteva zeci de milioane de 
lei — ne-a spus tov. ing. Mircea 
Columba, directorul uzinei. Situația 
a fost examinată împreună cu di
recția generală de resort din mi
nister, astfel că, în ultimul timp, 
s-au identificat unele soluții pentru 
remedierea ei. Uzina a primit sar
cina să realizeze două macarale 
mari pentru portul Constanța și ur
mează să primim o comandă de con
strucții metalice destinate . Uzinei 
mecanice Timișoara și să pre
luăm, din trimestrul III, o comandă 
de grătare rare pentru Porțile de 
Fier, ce trebuiau să fie realizate la 
uzina „Progresul“-Brăila.

— Veți avea acoperită, în. acest 
fel, capacitatea de producție a uzi
nei ?

— Valoric, da. ' Dar, consecințele 
negative ale întîrzierii nominalizării 
producției nu au fost nici pe departe 
eliminate. în primul rînd, este 
vorba despre existenta unor mari 
neajunsuri în domeniul '■ aprovizio
nării cu materiale. Necunoscînd din 
timp toate comenzile, necesarul de 
materiale a fost stabilit, în . bună 
parte, pe baza normelor globale . de 
consum, cu aproximații, creîndu-se 
astfel cote „libere" de metal, care 
urmează să fie concretizate după 
definitivarea contractelor și primi
rea documentației de execuție. între 
altele, acesta este unul din motivele 
întîrzierii exagerate cu care am pri
mit repartiții pentru unele materiale. 
Și acum mai avem de primit reparti
ții pentru 175 tone de profile necesare 
realizării producției marfă din tri
mestrul al doilea. Materialele res
pective trebuia să se afle în proce
sul tehnologic ; însă, noi nici n-a'm 
apucat să încheiem contracte cu 
furnizorii în vederea achiziționării 
lor.

Pentru a „salva", totuși, realiza
rea sarcinilor de plan; uneori s-a 
recurs la artificii costisitoare, adică 

. la derogări. Din acest motiv — la 
care se adaugă, uneori, insuficienta 
preocupare pentru gospodărirea ra
țională a resurselor materiale — uzi
na dîn Bocșa a consumat în plus. în 
primele patru luni ale anului, pește 
350 tone metal.

Am abordat aceleași chestiuni si 
la Uzina de utilaj petrolier din Tîr
goviște. Nu se poate spune că pla
nul de producție al uzinei nu a fost 
bine fundamentat; dimpotrivă, el 
gre la bază studiul atent al capa
cităților de producție, al rezervelor 
interne. Dar sarcinile prevăzute nu 
au acoperire integrală cu comenzi. 
la unele sortimente. „în semestru) 
II trebuia să producem 85 000 pe
rechi de racorduri speciale, însă 
comenzi nu ni s-au asigurat decît 
pentru 30 la sută din această canti
tate — ne-a spus tov. Ilie Avram, 
șeful serviciului planificare. Dacă 
ministerul nu ne sprijină să rezol
văm această problemă, peste cîtva 
timp s-ar 
din secția 
și vom fi 
penalizări 
normative 
nate".

într-o situație similară se află si 
producția unor instalații pentru fo
rat puțuri de apă. Din cele 47 bu
căți planificate să fie construite în 
acest an, nu sînt acoperite cu co
menzi decît 27. Acestea au și fost

putea ca mașinile-unelte 
respectivă să fie oprite 
obligați să Plătim mari 
pentru stocurile supră- 
de materiale aprovizio-

realizate pînă acum și, nu peste 
mult timp, s-ar putea ca uzina să in
tre în „gol" de producție la acest 
sortiment.

— Noi am semnalat din timp a- 
ceste neajunsuri ministerului — ne 
spunea directorul general al uzinei, 
ing. Gheorghe Tănăsoiu. Ni s-au 
dat asigurări că nu o să rămînem 
fără comenzi. Dar iată că timpul 
trece și perioada critică se apropie, 
fără să se întrevadă o soluție de 
perspectivă.

— De ce sînteți 
cînd știm că uzina, 
te să-și orienteze 
alte sortimente ? 
putea realiza _ _____________
siune, de care agricultura are mare 
nevoie.

— Este adevărat. Dar, vedeți, nici 
în ceea ce privește producția de as
persoare nu* stăm prea

așa de pesimist, 
cu ușurință, poa- 
producția spre 

Bunăoară, s-ar 
agregate de asper-

bine, deși

În întreprinderi
constructoare

de mașini

este mare nevoie de aceste utilaje. 
Din producția anuală planificată, 
140 de aspersoare nu sînt încă con
tractate. în plus, recent am primit 
din partea beneficiarului — Consi
liul Superior al Agriculturii — o 
propunere, în sensul de a renunța 
să mai construim noi un ansamblu 
important — aripa de ploaie, pentru 
400 de agregate. De altfel, din anul 
viitor, beneficiarul are intenția să 
producă singur, în atelierele pro
prii, aspersoarele pentru irigații.

— Ca specialist, ce părere aveți 
despre această soluție ?

— Desigur, nu este oportună și 
nici avantajoasă pentru agricultură 
în_ primul rînd, o uzină ca a noas
tră, specializată în fabricarea aces
tui produs, îl realizează mai repede 
și la un nivel tehnic avansat. în al 
doilea rînd, costă mai puțin. Poate 
că forurile economice superioare 
vor studia această problemă și nu 
vor admite un asemenea compro
mis. care ar dăuna economiei națio
nale, colaborării judicioase dintre 
industrie și agricultură. Revenind 

■' la discuția inițială, eu susțin că. în 
cazul cînd nu ni se asigură con
tracte ferme pentru producția de 
instalații de forat puțuri de apă. să 

. realizăm agregate de aspersie.
Și în locul racordurilor speciale 

ce ar putea să se fabrice ? La aceas
tă întrebare ne-a răspuns inginerul 
șef, tov. Aurel Codreanu.

— Noi. arăta interlocutorul — 
putem primi și realiza orice coman
dă din tipodimensiunile pe care 
le-am fabricat pînă în prezent. De 
bună seamă, e măi greu să intro
ducem în fabricație alte tipuri de

racorduri. Vom face și acest lucru 
dacă forul de resort asigură în 
primul rînd desfacerea lor.

Care este părerea 
resort din Ministerul 
Construcțiilor de Mașini ? La Di
recția generală de utilaj pe
trolier și minier, tov. ing. Ioan 
Chivăran, director general, ne-a răs
puns : „Nominalizarea producției la 
uzina din Tîrgoviște întîrzie din 
cauza întreprinderilor de comerț 
exterior, care nu-și respectă obli
gațiile ce și le-au asumat în ceea ce 
privește livrările la export. Bună
oară. la instalații de forat puțuri de 
apă, întreprinderea „Industrialex
port" și Ministerul Comerțului Ex
terior ne-au solicitat inițial ca cele 
45 instalații planificate ce urmează 
să fie fabricate în 1969 să fie li
vrate la export. în ultimele luni, 
însă, organele respective au refuzat 
să mai contracteze 15 instalații de 
acest gen.

La „Industrialexport", tov. ing. 
Nicolae Ștefănescu, director ge
neral adjunct, a încercat să argu
menteze : „Știți, cererea pieței ex-‘ 
terne se modifică de la o perioadă la 
alta. în ce privește fabricația de ra
corduri speciale, noi am propus uzi
nei din Tîrgoviște să producă racor
duri de dimensiuni mai mici și ni- 
pluri, pentru care putem asigura co
menzi importante atît în acest an, cît 
și în 1970. Conducerea uzinei nu ne-a 
dat însă nici un răspuns la această 
propunere, deși i-a fost înaintată cu 
peste o lună în urmă".

Adevărul este că toți factorii 
amintiți au răspunderea lor în 
situația creată. Pe de o parte, fo
rurile de resort din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini n-au 
reușit să precizeze cu exactitate, 
chiar înainte de începutul acestui an, 
necesarul de produse, lăsînd desco
perită, la aceste sortimente prevăzute 
în planul de stat, uzina din Tîrgo
viște. Pe de altă parte, comerțul ex
terior și-a retractat propriile obliga
ții asumate prin acte încheiate de 
comun acord cu M.I.C.M., privind 
asigurarea integrală cu comenzi la 
export a producției planificate. Apoi, 
lărgind sfera de investigații, se poate 
spune că unele întreprinderi con
structoare de macini depun puține 
eforturi pentru adaptarea operativă a 
producției la solicitările partenerilor 
externi. De aceea, „nodul gordian" 
al nominalizării producției în anu
mite uzine constructoare de mașini 
va putea fi „tăiat" prin activitatea 
comună a factorilor din cele două 
ministere, printr-o mai mare opera
tivitate și mobilitate în producție. 
Nu trebuie pierdut din vedere că de 
modul în care se realizează planul și 
contractele cu beneficiarii din țară 
și externi depinde satisfacerea unor 
interese majore ale economiei națio
nale, că în acest domeniu nu este loc 
pentru compromisuri și tergiversări, 
care ar putea genera serioase impli
cații economice.

Ing. Nicolae PANTILiE 
Constantin CĂPRARU

torului de 
Industriei

în continuarea investi
gațiilor anchetei noastre, 
am pornit de la o si
tuație semnalată la uzina 
„6 Martie" Zărnești : colec
tivul ei nu și-a îndeplinit 
planul pe patru luni din a- 
cest an la unul din cei mai 
importanți indicatori eco
nomici — productivitatea 
muncii. Or, acest indicator, 
privit ca un raport ce în
fățișează valoarea produc
ției pe un salariat, sau can
titatea de produse realiza
tă într-o unitate de timp, 
exprimă, în ultimă instan
ță, eficacitatea cu care este 
cheltuită munca socială, 
randamentul de folosire a 
timpului de lucru. Din a- 
ceastă perspectivă, am a- 
nalizat în uzină factorii 
care au generat realizarea 
unei productivități a mun
cii sub nivelul planificat, în 
perioada amintită.

„Explicația — ne spu
nea ing. Constantin Sofro- 
nescu, directorul general al 
uzinei — constă în primul 
rînd în nefolosirea inte
grală a fondului de timp a- 
fectat producției. Față de 
un indice de 97 la sută în 
anul trecut, în primele pa
tru luni din acest an s-a 
realizat un coeficient de 
folosire a fondului de timp 
de numai 95 la sută. Cau
zele sînt multiple și se' re
feră la numărul mare al o- 
relor de stagnare, provocate 
de slaba întreținere și re
parare a mașinilor și utila
jelor, la calificarea insufi
cientă a unor muncitori, la 
numărul ridicat 
și concedii cu 
plată".

Ce se ascunde 
aceste cauze sintetic enun
țate ? Invariabil, este vorba 
de relațiile de producție co
tidiene dintre secțiile de fa
bricație, întrucît tocmai pe 
această filieră internă se 
risipește o mare parte din 
timpul de lucru productiv.

Secția biciclete. La ora 
9, banda de montaj nu lu
cra. Am aflat că asemenea 
întreruperi în desfășurarea 
procesului tehnologic sînt 
foarte frecvente, ele succe- 
dîndu-se uneori la intervale 
de numai cîteva ore. După 
cum ne-a spus tov. Gheor
ghe Mitarcă, adjunctul șe
fului de secție, muncitorii 
care lucrează la montajul 
bicicletelor au fost reparti
zați, deocamdată, să efec
tueze alte operații 
preced montajul

unde se află și cu ce se 
ocupă tovarășii din grupa 
de organizare a producției 
și a muncii ?

— Cauza acestei stări de 
lucruri, ne spunea tov. Du
mitru Stoica, secretarul or
ganizației de 
ției, constă în 
-defectuoasă a 
biciclete.

într-adevăr,
în prealabil condiții tehni- 
co-organizatorice corespun
zătoare. conducerea uzinei

într-o hală nouă. Normal 
ar fi fost ca, în prealabil, 
să se fi creat un stoc de 
piese, cel puțin pentru zi
lele în care urma să-și în
trerupă activitatea. Dar a- 
ceastă măsură de prevedere 
nu s-a luat. Nici conduce
rea uzinei, nici cea a sec
ției nu s-au gîndit la im
plicațiile pe care le poate 
avea neasigurarea unui stoc 
minim de piese. Și conse
cințele ? în loc de 7 200 
de biciclete, cît era pre-

Iată-ne Ia forjă, secție 
care din cei 35 000 butuci 
spate, prevăzuți să-i fa
brice în luna aprilie, nu a 
livrat secției mecanică u- 
șoară decît 22 000 bucăți.

— Cauza o constituie 
lipsa S.D.V.-urilor, justi
fica tov. Remus Caciuc, 
șeful forjei. Presa respec
tivă a stat patru zile, pînă 
s-au confecționat S.D.V.-u
rile.

Aflăm că S.D.V.-urile

TIMPUL DE LUCRU ESTE 0 COMPONENȚA

A AVUȚIEI GENERALE (IV)

AU RELAȚII
de absențe 
sau fără
dincolo de

care 
și unde 

există un loc îngust". Deo
sebit de izbitoare este lip
sa unei organizări raționale 
a muncii. Spațiul restrîns 
al atelierului are un aspect 
dezordonat. Grămezi de 
piese și șubansamble zac în 
neorînduială pretutindeni, 
încît oamenii abia au loc 
să se miște, Vizitînd atelie
rul, nu poți să nu te întrebi:

DE... SURORI VITREGE
a luat măsura de a pro
grama execuția în paralel 
a mai multor tipuri de 
biciclete. Or, datorită lip
sei unui spațiu corespun
zător, numărului mic de 
utilaje și forță de muncă, 
nu poate fi organizat un 
flux rațional de fabricație, 
ivindu-se mari perturbații 
în folosirea timpului pro
ductiv, cu efecte negative 
asupra ritmicității pro
ducției și productivității 
muncii, a asigurării piese
lor necesare montajului.

— „Golurile" cele mai 
frecvente, ne relata adjunc
tul șefului de secție, se 
produc din cauza lipsei bu
tucului din spate al bicicle
tei, care nu iii se livrează 
ritmic , și în cantitățile pre
văzute de către secția me
canică ușoară.

Să vedem, deci, cum 
explică tovarășii de la me
canică ușoară această si
tuație. în secția amintită se 
produc cea mai mare par
te din piesele necesare 
bicicletei. în cursul lunii 
aprilie, însă, ea s-a mutat

văzut să se monteze în pri
ma decadă a lunii aprilie, 
s-au montat doar 4 500 bu
căți ; în aceeași perioadă a 
lunii mai s-a montat mai 
puțin de o treime din nu
mărul de biciclete prevăzut.

— Consider, ne spunea 
tov. Francisc Lamm, șeful 
secției mecanică ușoară, 
că trebuia mai întîi să a- 
sigurăm un stoc de piese 
tampon 
cel puțin o 
nu este în 
noastră că 
acest stoc, 
vrat cîteva 
de către secția forjă. Or. 
acest fapt a avut 
cusiuni nu numai în 
ția montaj ' biciclete, 
și în secția noastră.

Spre edificare, ni 
dat următorul exemplu : 
din cauza nelivrării rit
mice a butucului-torpedo 
de către secția forjă, 24 
muncitori au stat între 10 
și 18 aprilie în „gol" de 
producție, pierzîndu-se pes
te 1 600 ore bune de lucru.

Continuăm investigația.

suficient pentru 
lună. De altfel, 
întregime vina 
nu s-a creat 
Nu ni s-au li- 
repere de bază

reper- 
sec- 
dar

s-a

respective au fost coman
date secției sculărie încă 
de anul trecut, dar că ni
meni nu a mai urmărit 
execuția lor și, în conse
cință, acestea nu s-au lan
sat în lucru. Secția forjă nu 
și-a îndeplinit obligațiile 
de plan nici la alte repere. 
De exemplu, din cele 4 000 
bucăți cruci cardanice pen
tru mașinile agricole, ea a 
livrat abia 2 300, în ciuda 
faptului că în acest caz 
erau asigurate S.D.V.-urile. 
De altfel, în luna aprilie, 
secția nu și-a realizat pla
nul de producție decît în 
proporție de 79 la sută.

— Luna trecută, ne-a 
declarat tov. Petre Ga
vrila, secretarul organiza
ției de bază din secția me
canică grea, noi puteam 
realiza o producție valori
că cu un milion lei mai 
mare, dacă forja ne-ar fi 
livrat la timp și în între
gime semifabricatele. Am 
fi putut produce în plus 
300 bacuri pentru univer
sale F.I.-250. în realitate, 
la începutul unei luni noi

nu lucrăm timp de cîteva 
zile, pentru ca în a doua 
jumătate a lunii să înce
pem „asaltul". Nu mai 
știm unde ne este capul. 
Oamenii și mașinile sini 
suprasolicitate. Mașinile 
se defectează, se exclud 
reviziile și reparațiile, iar 
rebutul crește. O bună 
parte din cele 111 tone re
buturi consemnate anul 
trecut și alte cîteva zeci 
de tone din acest an sînt 
consecința lipsei de ritmi
citate a producției.

La uzina din Zărnești, 
cînd vorbim de fluxul teh
nologic trebuie să vorbim 
deci și de un adevărat flux 
al unor învinuiri reciproce 
succesive, al unor rapor
turi defectuoase de co
laborare dintre secțiile de 
fabricație. Și implicațiile 
s-au concretizat, în ulti
mă analiză, în' nerealiza- 
rea productivității mun
cii. Este de neînțeles de ce 
și acum directorul general, 
comitetul de direcție al 
întreprinderii privesc ne
putincioși și nu curmă 
cauzele proastei organi
zări interne. Bunăoară, 
prin lansarea concomi
tentă în fabricație a mai 
multor tipuri de biciclete, 
în loturi mici, un lot de 
1 500 butuci se uzinează în 
6 ore, în timp ce reglarea 
mașinilor de prelucrat 
rează 20 de ore.

Este inexplicabilă șl 
ziția de expectativă a 
mitetului de partid __
uzină. în timp ce în sec
toarele de fabricație s-au 
acumulat o serie de nea
junsuri organizatorice, pro
pice unei stări acute de 
indisciplină, comitetul de 
partid din uzină, căruia îi 
revin sarcini precise în 
traducerea în viață a ho- 
tărîrii partidului și guver
nului privind întărirea 
disciplinei în muncă și 
respectarea programului 
de lucru, trece cu vederea 
sesizările organizațiilor de 
bază din secțiile de pro
ducție, amînînd momentul 
intervențiilor eficace. Nu 
se poate pierde din vedere 
că timpul de lucru trebuie 
folosit cu maximă eficien
ță în fiecare zi, indiferent 
că este vorba de începu
tul sau sfîrșitul lunii, de 
un sector sau altul de pro
ducție. Iar acest impera
tiv nu poate fi realizat de
cît prin întărirea colabo
rării dintre secții. prin 
programarea judicioasă a 
producției și asigurarea 
unui decalaj rațional în
tre operații, de-a lungul 
întregului flux tehnologic.

du-

po- 
co- 
din

,T

a întreprinderii textile „Dacia" din Capitală Foto : M. Anareescu

Utilaje în curs de asimilare 
în industria electrotehnică

Industria noastră electrotehnică realizează în acest an produse de 
mare tehnicitate și complexitate. Se află astfel în curs de asimilare 
grupul hidroenergetic de 6 MW pentru hidrocentrala Paltin, cel de 
178 MW (Pelton) pentru centrala hidroenergetică Lotru, precum și 
grupul hidroenergetic de 178 MW (Kaplan) și transformatorul bloc de 
190 MWA pentru șantierul hidroenergetic și de navigație de la Porțile 
de Fier.

(Urmare din pag. I)

Deci, cu 10 zile și, respectiv. 5 .zile 
înainte de sfîrșitul semestrului I - 
dacă constructorul își respectă și 
ultimul angajament asumat — se va 
putea ’ introduce materia primă, în 
cele două instalații de bază ale ra
finăriei. Judecind că efectuarea pro
belor tehnologice necesită durate 
de timp mai mari decît zilele care 
vor rămîne pînă Ia 30 iunie a.c., 
este lesne de înțeles că termenul de 
punere în funcțiune va fi depășit- 
După aprecierea beneficiarului, des
pre o punere în funcțiune reală, în 
accepțiunea 
va putea fi 
lunii iulie, 
puțin acum, 
se admită nici un compromis în co
laborarea dintre factorii «de răspun
dere, ci să se intervină la fața locu
lui pentru aplicarea neîntîrziată a 
măsurilor și hotărîrilor luate, preve- 
nindu-se orice impas care ar putea 
împiedica terminarea lucrărilor.

De la Pitești am revenit pe șan
tierul trăgătoriei de țevi la rece de 
la uzina „Republica" din Capitală, 
încă la sfîrșitul trimestrului II, anul 
trecut, aici trebuia să fie dată în 
exploatare circa 45 la sută din ca
pacitatea proiectată a noii 
torii. Din multiple cauze, 
care ziarul nostru a scris la 
potrivit, s-a hotărît ca secția 
dată în funcțiune la întreaga capa
citate abia la 30 iunie a. c. în urmă 
cu circa 3 luni, într-un alt articol, 

. ■ s-a relatat că multe dintre deficien
țele care au împiedicat anul trecut 
punerea în funcțiune a noii capaci
tăți continuau să persiste si la acea 
dată.

Perenitatea neajunsurilor pe acest 
important șantier al industriei me
talurgice ne-a îndemnat să facem 
noi investigații la fața locului. Nici 
de data aceasta nu am putut afla 
lucruri îmbucurătoare. Cu aproape 
o lună înainte de scadența replani- 
ficată a punerii în funcțiune, ace
leași grave neajunsuri — de care 
am vorbit în urmă cu un an,

apoi acum 3 luni — continuă 
azi să zădărnicească execuția 
mala a lucrărilor. Mai mult chiar, 
în unele domenii s-a pierdut și 
avansul care se crease la un mo
ment dat ; de unde acum trei luni 
constructorul declara, sus și tare, 
iar beneficiarul aproba, că are su
ficient avans pentru a nu se crea 
nici o problemă la punerea în func
țiune, astăzi ambii se văicăresc că 
se află în... criză de timp. Pe șan
tier, dominante sînt lîncezeala. 
dezordinea în execuția logică a lu
crărilor și nimic nu indică simpto-

si nor-

secția de

înceapă probelecă va reuși să 
nologice în jurul datei de 15 
a.c., iar constructorul și montorii îi 
întrețin speranța cu angajamente. 
Cert este deocamdată un singur lu
cru : la sfîrșitul trimestrului II, cu 
cîteva provizorate, va fi pusă în 
funcțiune ceva mai mult de 80 la 
sută din capacitatea proiectată. Ni
meni dintre cei cu care am .discutat 
pe șantier și în uzină nu aii'putut, 
însă, aprecia cu exactitate cînd vor 
fi create toate condițiile pentru a se 
asigura o activitate productivă nor
mală și la întregul potențial a noii 
capacități de țevi trase la rece.

iunie
ca și a altora care azi apar cu ter
mene necorelate de livrare ?

— Pentru utilajul în cauză, dispo
nibilitățile valutare nu ne-au permis 
să trecem .mai devreme la contrac
tare. în alte cazuri, însă, întîrzierea 
contractărilor se datorește în exclu
sivitate organelor de comerț exte
rior. Pentru importul unor cuplaje și 
frîne electromagnetice, de exemplu, 
am avizat oferta la 16 ianuarie a.c., 
iar contractarea lor nu se perfectase 
nici pînă acum cîteva zile (n.n. — 
discuția a avut loc în ziua de 26 mai 
a.c.). Și în această situație se află și 
alte utilaje.

Nicolas MOCANU 
corespondentul „Scînteîi'

Grăbirea
(Urmare din pag. I)

deplină a cuvîntului, 
vorba abia la sfîrșitul 
Important este ca, cel 

în al 12-lea ceas, să nu

trăgă- 
despre 
timpul 
să fie

Punerea în funcțiune

me de mobilizare generală în vede
rea accelerării ritmului de muncă.

Problema capitală nerezolvată o 
constituie asigurarea utilajelor teh
nologice. Din motive care ne-a 
fost greu să le. aflăm de fiecare dată 
cînd am fost pe acest șantier, o sea
mă de utilaje care condiționează 
punerea în funcțiune a ■ întregii ca
pacități — ca grupul de acționare 
a unui banc de tras la rece, tablouri 
de comandă și de distribuție — nu 
sînt nici azi contractate pentru a fi 
importate sau fabricate în țară. Multe 
alte utilaje au fost contractate în dez
acord pronunțat .cu 
nere în funcțiune 
la „Republica". Si 
„goluri" de utilaje 
a căror livrare
■mult tărăgănată de uzinele .,23 Au
gust" din Capitală și de U.M. Aiud.

în atari condiții, beneficiarul speră

termenul de pu- 
a trăgătoriei de 
la toate aceste 

se adaugă acelea
este nepermis de

De aceea, am solicitat și punctul 
de vedere ai titularului de investiții.

— La sfîrșitul acestui trimestru se 
va pune în funcțiune doar o capaci
tate de 21 000 tone țevi trase ; restul, 
pînă la nivelul proiectat, se va da 
în exploatare în semestrul II — ne-a 
spus ing. Iginio Pavoni, secretar ge-. 
neral în Ministerul Industriei Meta
lurgice.

— Bine, “dar o parte dintre utila
jele care condiționează punerea în 
funcțiune a acestui „rest" de capaci
tate nu sînt încă contractate.

— La începutul celei de-a doua ju
mătăți a lunii mai a fost contractat 
motorul de acționare pentru bancul 
de tras la rece — căci despre el 
este vorba — cu termen de livrare 
pentru trimestrul IV a.c. Vom face 
toate demersurile posibile ca să-1 
primim în timp util.

— De ce nu s-a asigurat din vreme 
contractarea acestui utilaj important.

— Din păcate, chiar și în momentul 
de față mai sînt necontractate la im
port utilaje importante. Bunăoară, 
instalația de decapare.

— Ea nu condiționează punerea în 
funcțiune, ci doar realizarea sorti- 
mentăției proiectate, sarcină ce se va 
înfăptui pe parcursul perioadei de 
atingere a parametrilor proiectați. 
Raționamente economice ne-au dictat 
să nu blocăm valuta cu instalații care 
nu sînt de primă urgență.

— Cu prilejul investigațiilor făcute 
pe șantier am remarcat că construc
torii și montorii nu lucrează în ritm 
susținut, 
pentru a 
ției ?

— Am ajuns să organizăm cu ei 
discuții de lucru și de cîte două ori 
pe săptămînă. E adevărat, își iau an
gajamente, pe unele le respectă, pe 
altele nu. Personal cred, însă, că 
pînă la 15 iunie constructorii și 
montorii vor încheia principalele lu

Ce a întreprins ministerul 
înviora „tempoul“ execu

crări care condiționează punerea în 
funcțiune a capacității amintite., ■

Chiar și după această discuție nu 
putem spune că am obținut toate răs
punsurile dorite. Termenul de 
punere în funcțiune integrală a noii 
capacități, localizat undeva, prin se
mestrul II, ține încă de domeniul 
calculului probabilistic. Cheia „sur
prizelor" rămîne și pe mai departe 
asigurarea utilajelor. în cazul de 
față sînt din nou înfățișate imper
fecțiunile actualei metodologii de 
planificare a investițiilor, care ad
mite ca fixarea prin planul de stat 
a termenului de punere în funcțiune 
să se facă fără a exista, în prealabil, 
garanția asigurării utilajelor în timp 
util. Astfel se ajunge, în unele si
tuații, la imposibilitatea respectării 
termenului de dare în exploatare și 
la diminuarea răspunderii titularului 
de investiții și a furnizorului de uti
laje pentru această gravă încălcare 
a disciplinei de plan.

în aceste zile, cînd termenul in
trării în funcțiune a zeci și zeci de 
noi obiective și capacități de pro
ducție bate la ușă, este momentul ac
țiunilor hotărîte, precise și cu efica
citate imediată. Fiecare zi sau ceas 
au devenit extrem de prețioase și 
irosirea lor poate cîntări greu în ba
lanța restanțelor ce există sau care 
pot surveni. După cum s-a desprins 
și din anchetă, unii factori de răs
pundere care .concură la înfăptuirea 
planului de investiții au înțeles acest 
imperativ economic major și, în 
consecință, au declanșat o puternică 
mobilizare a tuturor forțelor exis
tente pe șantiere. Alții însă, invocînd 
diferite cauze obiective. rămîn 
imperturbabili chiar și în cel 
de-al 12-lea ceas, lăsînd lucrurile să 
evolueze de la sine. Mai mult ca ori- 
cînd, acum se impune ca titularii de 
investiții, constructorii, beneficiarii 
noilor obiective să depună maximum 
de interes și efort pentru a soluționa, 
în timpul cel mai scurt, toate proble
mele care se ridică în legătură cu 
intrarea în funcțiune a noilor obiec
tive industriale — pentru ca econo
mia națională să beneficieze din plin 
de efectele favorabile ce i se cuvin, 
potrivit fondurilor cheltuite cu rea
lizarea acestor investiții industriale.

cooperativele agricole Holboca, 
Tuțora și Bosia din județul Iași 
lucrau la întreținerea culturilor 
numeroși tractoriști. însă la 
prășit erau foarte puțini coope
ratori. Și .la cooperativa a- 
gricolă Strunga, din cauză că 
nu s-a prășit de îndată 
manual pe rînduri după prașila 
mecanică, o.................. ~
lîngă livada 
năpădită de 
30 ha sfecla 
din cauză că

în unele cooperative agricole, 
lucrările de întreținere se des
fășoară anevoios pentru că or
ganizațiile de partid, consiliile 
de conducere nu se ocupă în 
suficientă măsură de antrenarea 
cooperatorilor la muncă. La 
cea din Mărgineni, județul Ba
cău, din cele 120 brațe de mun
că cîte sînt în fiecare brigadă 
vin la treabă doar cîte 20—30 pe 
zi. Din această cauză nu au fost 
prășite decît suprafețe mici cu 
sfeclă de zahăr, iar prășitul po
rumbului pe cele: 700 ha încă 
n-a început. Situații asemănă
toare am întîlnit la cooperati
vele agricole din Hemeiuș și Le- 
tea Veche, unde, de asemenea, 
lucrează ia întreținerea culturi
lor doar 30—40 la sută din nu
mărul cooperatorilor. Mult ră
mase în urmă cu întreținerea 
culturilor sînt și 'cooperativele 
din Helegiu, Bîrsănești, Gura 
Văii, Căiuți etc.

întîrzierea lucrărilor se dato
rește și defecțiunilor în organi
zarea muncii, lipsei de răspun
dere manifestată la unii condu
cători de unități pentru soarta 
producției. La cooperativa agri
colă Remetea Mare, județul Ti
miș, președintele Ilie Cionca în 
loc să se ocupe de organizarea 
producției și a muncii a lăsat 
treburile baltă. Era acasă, unde 
ridica un gard de cărămidă: j 
se învoise pe 3 zile de la uniu
nea cooperatistă județeană. La 
cîmp, cu toate că floarea-soare- 

. lui era năpădită de buruieni, 
prășitul se desfășura în ritm 
lent. Și în alte cooperati
ve agricole din județul Timiș 
realizările la întreținerea cultu
rilor sînt minime. Astfel, la cele 
din Giarmata, Sînpetru Mare, 
Valcani, Utvin și Pustiniș, în 
total 19 cooperative, pînă zi
lele trecute se realizase sub 30 
la sută din lucrările de întreți
nere pe suprafețele cultivate cu 
prășitoare.

Față de cele relatate este ne
cesar ca membrii consiliilor de 
conducere, specialiștii din uni
tățile agricole, uniunile jude
țene și direcțiile agricole să ia 
măsurile necesare în vederea 
urgentării lucrărilor de între
ținere.

tarla situată chiar 
cooperativei este 
buruieni. Pe alte 

de zahăr tînjește 
n-a fost prășită.
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PROLOG LA SESIUNEA
EXAMENELOR UNIVERSITARE
Ne mai despart doar cîteva zile de 

primele examene ale unei noi sesiuni 
universitare. O sesiune care, la ca
pătul unui an de perfecționări ale 
structurii școlii noastre superioare, 
dobîndește ea însăși semnificația u- 
nui veritabil examen. Iată de ce in
stituțiile de învățămînt superior se 
regăsesc în efortul de a dezvolta un 
dialog cît mai larg și mai viu între 
profesori și studenți, în străduința de 
a conferi tuturor cunoștințelor pre
date pe parcursul semestrelor un ca
racter cît mai sistematic. Dar, după 
cum se știe, nu numai planurile și 
programele de învățămînt, ci și în
săși optica de verificare a pregătirii 
viitorilor specialiști a fost perfecțio
nată. Hotărîrea conducerii de partid 
și de stat, adoptată în urmă cu un 
an, de a se fixa la 7 limita superi
oară a numărului de examene în
tr-un an universitar, urmată de pre
vederea obligativității, consemnată 
în noul Regulament al activității pro
fesionale a studenților, ca fiecare tâ
năr aflat pe băncile amfiteatrelor să 
promoveze la sfîrșitul sesiunii din iu
nie cel puțin 4 examene, au valoarea 
unor prerhise fundamentale pentru 
pregătirea mal aprofundată a tinere
tului studios.

Cum se potențează aceste premi
se ? Consiliile profesorale și senatele 
universitare, înființate în cursul ac
tualului an universitar și în compo
nența cărora intră, pe baza unui prin
cipiu larg democratic, reprezentanți 
ai cadrelor didactice și studenților, 
s-au dovedit a fi și în momentul apro
pierii Orei de bilanț excelente organis
me de conducere a procesului de învă
țămînt. Cu mai multe săptămîni în ur
mă au fost întocmite planuri de acțiuni 
care țin seama de reușitele și îndeo
sebi de nereușitele sesiunii din iarna 
trecută. Printre obiectivele acestora 
întîlnim organizarea sistematică de 
consultații, menite să ușureze apro
fundarea și sistematizarea liniilor 
fundamentale ale disciplinelor uni
versitare studiate ; a fost alcătuit, de 
asemenea, planul calendaristic al exa
menelor în așa fel îneît studenții să 
poată avea suficient timp pentru stu
diu; în biblioteci s-a creat un pro
gram prelungit, iar în cămine apro
pierea examenelor a fost marcată de 
o conlucrare mai strînsă între recto
rate, asociațiile studenților și ser
viciile administrative în vederea 
creării unui climat cît mai propice 
învățăturii.

Evident însă, buna desfășurare a 
sesiunii presupune în primul rînd 
preocuparea pentru aspectele de 
fond ale pregătirii studenților, gri
ja pentru fructificarea noilor forme 
de legătură dintre profesori și stu- 
denți stabilite în ultimul timp. Pentru 
că chiar dacă am aprecia că elabo
rarea și predarea spre publicare pînă 
azi doar a unui număr de 6 dintre 
cele 82 titluri de manuale, prevăzute 
a fi tipărite pe anii 1968—1969 cu 
posibilitățile locale ale Institutului 
politehnic din Capitală, poate fi su
plinită prin alte instrumente de stu
diu ; chiar dacă am admite că soli
citările studenților anilor I, II și III 
de la Institutul de arhitectură „Ion 
Mincu", de a li se oferi mai din timp 
întreaga bibliografie la cursul de 
Teoria arhitecturii pot fi încă satis
făcute ; chiar dacă am considera o 
simplă scăpafe faptul că la căminul 
nr. 8 „Gabroveni" mai sînt studenți 
din anii II și III ai Institutului de 
petrol, gaze și geologie care încă nu-1 
cunosc pe cadrul didactic îndrumător 
de grupă, în schimb nu putem găsi 
nici o scuză pentru nerespectarea în
tocmai a programului de lucru sta
bilit, deopotrivă de profesori și stu
denți, aceasta avind urmări greu re- 
părabile.

Discutam în ziua de 21 mai cu vreo 
20 de studenți din grupele 152 șl 153 
ale anului IV la Institutul de petrol, 
gaze și geologie, cînd interlocutorii 
mei au fost anunțați din partea ca
tedrei că predarea proiectului de hi- 
drogeologie trebuie făcută chiar înce- 
pînd cu a doua zi. Altfel nu vor fi 
primiți în examen. Anunțul a pro
dus mai întîi nedumerire, apoi ex
plicații privitoare la imposibilitatea 
respectării termenului. După 24 de 
ore am trecut pe la catedră : din 49 de 
studenți, doar 6 predaseră proiectul. 
După alte 48 de ore, cu 2 ore înain
tea expirării termenului anunțat și în 
avizierul catedrei, am revenit. Cifra 
ajunsese la 21. Explicația am aflat-o 
ulterior, dintr-o convorbire cu tova
rășul conf. dr. ing. Petre Bomboe, 
decanul Facultății de geologie tehni
că. Potrivit prevederilor 
al III-lea din articolul nr. 
lui Regulament privind 
profesională a studenților, 
fost inițial informați că 
proiectele pînă în ajunul

— Prin însuși caracterul activității 
studențești de proiectare. Deficitar, 
după părerea celor mai mulți dintre 

prin 
prea 
care 
cade

colegii mei, în primul rînd 
aceea că se pune un accent 
mare pe execuție, pe elementul 
într-un institut de proiectare 
frecvent în sarcina desenatorului, și 
mai puțin pe latura de concepție in
ginerească — ne răspunde Ștefan 
Stănescu, președintele Consiliului 
Uniunii Asociațiilor Studenților din 
Institutul de construcții. Colegii 
noștri de la construcții civile, bună
oară, obligați fiind să redacteze un 
număr foarte mare de planșe, folo
sesc cel mult un sfert din timpul de 
elaborare a proiectelor pentru munca 
de concepție. Este o deficiență care 
influențează imens pregătirea stu
denților pentru examene. Din punct

de vedere al timpului, cît și al me
todei de lucru. Sperăm totuși că în 
acest an ea va fi pentru ultima oară 
prezentă. înființarea secțiilor de sub- 
ingineri o face pe deplin remedia- 
bilă.

în discuțiile din cercurile univer
sitare, consacrate pregătirii apropia
tei sesiuni, se afirmă frecvent, și pe 
bună dreptate, că din ansamblul 
preocupărilor actuale nu mai poate 
lipsi stabilirea modului de desfășu
rare a examenului conceput în per
spectiva noii structuri a procesului 
de învățămînt. De exemplu, astăzi 
cursurile de Petrol și Cărbune din 
anul al IV-lea și cele de Mecanică 
și de Rezistența materialelor din 
anul al Il-lea din Insțitutul de pe
trol, gaze și geologie, predate sepa
rat de două cadre didactice, figu
rează în cuprinsul unui singur exa
men ; cursul de Proiectare agricolă 
și cel de Proiectare industrială din 
anul al IV-lea al Institutului de ar
hitectură „Ion Mincu". ca și cel de 
Mașini de construcție și cel de Elec
trotehnică din anul - al III-lea al fa-

cultăților de construcții civile și cai 
ferate, drumuri și poduri au fost co
masate tot în coordonatele cîte unui 
singur examen. Asemenea măsuri 
sînt chemate să favorizeze cristaliza
rea unei viziuni de sinteză, asupra 
celor studiate, dar, implicit, să con
tribuie la realizarea dezideratu
lui mai vechi ca examenul uni
versitar să verifice nu numai bogă
ția de cunoștințe și puterea de reți
nere a faptelor, ci să și demonstre
ze capacitatea intelectuală a candida
tului. înțeles astfel, examenul uni
versitar se va apropia și mai mult de 
înțelesul său originar al colocviului 
— discuție între două sau mai multe 
persoane. O discuție bazată în pri
mul rînd pe conexiuni ample, pe 
cuprinderea unui spațiu vast de gîn- 
dire.

— în aceste condiții date ale foarte 
apropiatei sesiuni de examene, cred 
că e obligatorie o regîndire a însuși 
modului în care se va desfășura exa
minarea — spunea prof. dr. docent 
Nicolae Bărbulescu, șeful catedrei de 
fizică moleculară de la Universita
tea d.in București. Și aceasta, înce- 
pînd de la formularea de către ca
tedre a „biletelor", care nu pot să 
mai fie cele din anii trecuți, ci tre
buie să exceleze prin caracterul lor 
selectiv și de sinteză. Să nu uităm 
că de multe ori de personalitatea 
profesorului și implicit de metoda 
lui de examinare — de poziția pe 
care se plasează, de viziunea adop
tată, de momentul psihologic ales 
pentru a interveni sau nu cu o între
bare — depinde ca studentul, creînd 
și nu reproducînd un răspuns, să 
vadă în examen o posibilitate de a-și 
manifesta individualitatea. Există o 
artă a interogației ce implică, fi
resc, o predispoziție spre problemati
zarea faptelor tratate, pe care, din 
păcate, nu o întîlnim pretutindeni.

Sînt tot atîtea elemente care, în 
preajma unei noi sesiuni, îndeamnă 
la intense reflecții. Cu atît mai mult 
cu cît apropiatele confruntări uni
versitare sînt chemate să se înscrie 
sub toate raporturile pe coordona
tele perfecționărilor multiple aduse 
școlii noastre superioare, să confere 
conceptelor de exigență și autoexi
gență o substanță- sporită.

• Filarmonica de „George
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic — 20. Dirijor : 
Mircea Basarab. Solist: Bruno 
Leonardo Gelber (Argentina).

• Opera Română : Studio de ba
let modern — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giăle" (sala Studio) : Castlliana — 
19,30.

• Teatrul de Comedie : Nicnlc — 
20.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Victimele datoriei — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Sfîn- 
țul Mitică Blajinu — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : La ciorba dc potroace 
— 19,30 ; (sala Studio) : Matineu 
literar „Adela" — 18.

• Teatrul Mic.: Prețul — 20.

0 Teatrul Giuleștl : Ulise șl coin
cidențele — 19,30.

• Teatrul „Barbu Delavraneea" : 
Balul florilor; La lumina 
nării

• Teatrul „Ion Creangă" : 
pînzele sus ! —■ 18,30.

Cara-0 Studioul I.A.T.C. „I. L. 
giale" : Disonanță — 19,30.

0 Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 17 ; (sala din 
Academiei) : Punguța cu 
bani — 10 ; A fugit ,un tren — 17.

0 Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" (la Teatrul de vară Herăs
trău) ; De la Bach la Tom Jones 
— 20.

0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Tănase-Revue 
— 19.30 ; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : Femei, femei, femei — 
19,30; (grădina Boema) : Nu te 
lăsa Stroe ! — 20.

• Ansamblul Artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Selec- 
țiunl ’68 — 20.

Mihaî IORDÂNESCU

SCINTEIA vineri 30 mai 1969

©G- g© ©scriitorilor din Cluj

aliniatului 
20 al nou- 
activltatea 
aceștia au 
pot preda 

lor. ulterior însă într-o ședință de 
catedră, din motive tactice, s-a a- 
juns la concluzia că e necesar ca stu
denții să fie determinați să predea 
proiectul pînă la ultima zi de curs, 
spre a se putea pregăti mai bine pen
tru examene. Foarte bine. Numai că 
asemenea prevederi, din moment ce 
se anulează una pe alta, cu greu pot 
fi admise ca fiind de natură să-i asi
gure muncii în vederea examenelor 
un caracter sistematic, riguros, rațio
nal.

Eram la sediul Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților din Institutul 
de construcții, cînd se discuta o pro
blemă oarecum asemănătoare. Mun
ca „în asalt".

— Cum se explică totuși această 
permanentă criză de timp sub sem
nul căreia debutează aproape în fie
care an predarea și susținerea pro
iectelor? Pentru că e greu .de con
ceput ca o deficiență în fixarea ca
lendaristică a momentului predării 
proiectelor să poată pune sub sem
nul nesiguranței o muncă începută 
de studenți cu luni de zile în urmă.

de la Brad
Concursul de admitere la 

Liceul agricol „Ion Ionescu de 
la Brad" din comuna Horia- 
Roman, județul Neamț, se va 
desfășura intre 19—28 iunie 
a.c. înscrierile pentru admite
rea în anul I — la specialită
țile agronomie, veterinară și 
zootehnie — se primesc între 
1—17 iunie. Relații suplimen
tare se pot obține la telefon 
1068.

tății Babeș-Bolyai, prof. Jancso Ele- 
m6r, de la Facultatea de Filologie, 
Mâliusz Jozsef, din partea Consiliului 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară, Ion Arcaș, redactor șef 
adjunct al ziarului „Făclia".

în continuare, a fost ales comitetul 
Asociației scriitorilor din Cluj, ca 
secretar al acestuia fiind ales scrii
torul Dumitru Radu Popescu.

Luînd cuvîntul, tovarășul Aurel 
Duca, prim-secretar al Comitetului 
județean de partid-Cluj, preșe
dinte al consiliului popular jude
țean, a adus un călduros salut adu
nării, urînd oamenilor, de litere în
truniți la Cluj succese în activitatea 
viitoare de creație, în munca nobilă 
destinată îmbogățirii literaturii noas
tre cu opere de înaltă valoare artis-

Joi, în sala festivă a Bibliotecii 
centrale universitare, a avut loc a- 
dunarea generală de constituire a 
Asociației scriitorilor din Cluj. Au 
participat scriitori români si ma
ghiari din județele Clui. Bihor. 
Alba. Satu Mare și Maramureș, oa
meni de artă si cultură, numeroși 
invitați.

în cuvîntul introductiv, scriitorul 
Laurentiu Fulga. vicepreședinte al 
Uniunii Scriitorilor, care a condus 
adunarea, 
sociatiilor 
literaturii 
tru Radu 
lialei din 
rilor. a prezentat 
tivitate al Filialei 
ta. printre. altele, 
aici, români și 
ocupați activ de 
noraneitătii. de 
ale construcției 
bordarea în operele lor a 
cu o sporită exigentă artistică.

Scriitorii din această parte a tă
rii au publicat, în ultimii ani, 200 
de. volume la Editura pentru litera
tură și peste 100 de volume la Edi
tura tineretului. S-a subliniat, de 
asemenea, colaborarea strînsă din
tre revistele literare române si 
maghiare, în încheiere, raportorul 
a relevat că Asociația scriitorilor 
din Clui va constitui un nucleu e- 
fervescent în pulsul dinamic ge
neral al vieții literare din tara 
noastră, membrii ei depunînd toate 
eforturile ca scrisul lor să devină 
un bun spiritual al întregului popor.

Au luat cuvîntul la discuții vn 
mare număr de scriitori care si-au 
exprimat adeziunea fată de Doli- 
tica internă si externă a partidu
lui si statului nostru, hotărîrea u- 
nanimă a oamenilor de litere de pe 
aceste meleaguri de a fi ostași de
votați în uriașa bătălie ce care po
norul nostru, condus de partid, o 
dă pentru înflorirea patriei noastre 
socialiste.

în cuvîntul 
Rebreanu a 
Constituirea 

este o expresie a adîncirii demo
cratismului orînduirii noastre socia
liste. problemă ce stă în perma
nentă în preocupările conducerii de 
partid si. de stat. Asociațiile vor fi 
fără îndoială organisme viabile în 
care scriitorii români si maghiari. 
voi1 avea posibilitatea să-si afirme 
talentul și puterea de creație, con
tribuind astfel la ridicarea presti
giului literaturii noastre naționale.

Poetul Letay Lajos. redactor. șef 
l al revistei „Utunk", și-a exprimat

a vorbit despre rolul a- 
scriitorilor în ridicarea 

noastre. Scriitorul Dumi- 
Popescu. secretarul 
Clui a

Fi- 
Uniunii Scriito- 
raportul' dc ac- 
în care se ară- 
că scriitorii de 

maghiari, sînt pre- 
problemele 
problemele 
socialiste.

contem- 
actuale 
de a- 

acestora

său. scriitorul Vasile 
spus printre altele : 
asociației scriitorilor

satisfacția pentru atmosfera crea
toare ce caracterizează activitatea 
scriitorilor români și maghiari din 
această parte a tării. Vorbitorul și-a 
exprimat convingerea că Asociația 
scriitorilor va asigura un climat si 
mai propice conlucrării dintre scri
itorii români si maghiari.

Poetul Aurel Gurghianu. redactor 
șef-adiunct al revistei ..Steaua", a 
vorbit de necesitatea ca redacțiile 
revistelor literare să-și deschidă mai 
larg paginile tinerelor talente pentru 
a le încuraja și în acest mod în per
fecționarea lor. scriitoricească.

Poetul Lăszlâfi Aladâr a insistat 
asupra modului cum conducerea a- 
sociatiei va trebui să muncească pen
tru a-si aduce contribuția la stimula-

In încheierea adunării, într-o at- Român, tovarășului NICOLAE 
mosferă de puternic entuziasm, cei CEAUȘESCU, secretar general al 
prezenți au adresat Comitetului C.C. al P.C.R., următoarea tele- 
Central al Partidului Comunist gramă:

Asociația scriitorilor din Cluj, întrunită în ședința plenară dc consti
tuire, în ziua de 29 inai 1969, adresează Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, dv. personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, cele mai 
vii mulțumiri pentru grija neobosită ce o purtați scriitorilor și tuturor oa
menilor de cultură din patria noastră

în contextul măsurilor înnoitoare ce privesc ansamblul activității poli
tice și sociale inițiate de partid, pe linia transpunerii în practică a hotărî- 
rilor Congresului ai IX-Iea, constituirea Asociației teritoriale a scriitorilor 
din Cluj se înscrie printre acțiunile importante ale vieții literaro din orașul 
nostru. Obștea scriitoricească, indiferent de limba în care se scriu opereic 
literare, se prezintă în aceeași unitate fermă, animată de principiile 
călăuzitoare ale politicii partidului nostru. Adoptând în creația artistică cri
teriile diversității stilurilor și viziunilor artistice proprii fiecărei persona
lități creatoare, înlăturînd dogmele și prejudecățile de orice fel, literatura 
noastră de astăzi, în spiritul democratismului larg preconizat de partid, pro
clamă cu fermitate țelul ei suprem, anume de a răspunde cît mai deplin 
comandamentelor sociale și naționale ale poporului nostru.

Asociația teritorială a scriitorilor din Cluj, pe aceste temeiuri solide ale 
politicii culturale a partidului nostru, depune eforturi susținute organizato
rice și ideologice în vederea mobilizării tuturor scriitorilor la realizarea unui 
climat favorabil creației literare. Scriitorii din Cluj, români și maghiari, 
într-o frățească și strînsă colaborare, și-au adus aportul Ia înflorirea litera
turii întregii țări, dovadă fiind cărțile apărute, precum și conținutul variat și 
bogat al revistelor literare din Cluj. Participarea scriitorilor la viața ob
ștească este generală și fructuoasă, aceștia îndeplinindu-și în mod demn 
sarcinile lor de artiști cetățeni ai României socialiste.

Asigurăm conducerea partidului și pe dv. personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și pe viitor vom depune maxime eforturi pentru a 
fi la înălțimea sarcinilor trasate tuturor oamenilor de litere, pentru ca 
toți scriitorii să fie în primele rînduri ale muncii de făurire a socialismului, 
pentru măreața cauză a poporului și a partidului nostru.

tlcă, inspirate din munca și .’/-Jița 
poporului nostru, condus de partid, 
pe drumul desăvîrșirii construcției 
socialiste.

în încheiere a luat cuvîntul acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uniu- 

Scriitorilor.
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"'

rea activității de creație. Au mai 
luat cuvîntul scriitorii Grigore Beu- 
ran, Kântor Lajos, Kiss Jeno, loan 
Lungu, Pavel Belu, Balogh Edgăr, 
Radu Enescu, Huszâr Sândor, pre
cum și numeroși invitați printre 
care Romeo Ghircoiașu, președintele 
Comitetului județean pentru cultură 
și artă, Dumitru Pop, decanul Fa
cultății de Filologie a Universi-

la9,15—16 în con-

I

VOLGA
18.15 ; 2<

Crăciun cu Ellsabeta : MOȘILOR — 20,30.
Becket: POPULAR — 15,30 ; 19.
Apele primăverii : MUNCA — 16.
Spartacus : MUNCA — 18.
Căsătorie pripită : FLACARA — 15,30 ; 18.
Comisarul X : FLACARA — 20,30.
Rlo Bravo : RAHOVA — 15 ; 18, la grădină — 20,15. 
Vremuri minunate la Spessart: PROGRESUL — 15,30 ; 
; 20,30.

•
18 ,
• Tată de familie : GRADINA PROGRESUL-PARC 
20,15;
• Marele șarpe : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.

cinema

(Urmare din pag. I)

ULTIMELE„Patria”

pot 
nu-

incomunicabil. 
mînuiește un 
arbitrar, dez- 

incoerent după 
asocia-

măcar să suge- 
norme și direc- 
Ficcare este li- 

pe creația lui.

MAREA ARTĂ

și acum. că 
talente remar- 
și încă nume- 

printre tinerele

• Alexandru cel fericit : SALA PALATULUI — 17,16 (se
ria de bilete — 2878) ; 20,15 (seria de bilete — 2879).
• La dolce vita : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Am două mame și doi tați : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, GRADINA FESTIVAL — 20,15.
• Prințul negru : LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 
18,45 ; 21, GRĂDINA DOINA — 20,15 ; STADIONUL DI
NAMO — 20,15.
• Vițelul de aur (ambele serii) : FESTIVAL — 9 ; 12,30 ;
16 ; 19,45.
• A trăi pentru a trăi : CENTRAL
9.15 ; 11,45 ; 14,15 ; 16,45, FAVORIT 
10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Roșii șl albii : CENTRAL — 19, 
21.
• Tarzan, omul junglei : VICTORIA
— 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 20,45, ME
LODIA — 9 ; 11,15 ; 13,3b ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20,15.
0 Pentru încă puțini dolari : LUMINA — 
tinuare ; 18,30 ; 20,45, COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Elixirul dragostei : CINEMATECA — 10 ; 12,30 : 14,30 ;
16.30.
• Adio, Gringo : DOINA - 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
LIRA - 15,30 : 18, la grădină - 20,15, CIULEȘTI - 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
0 Contemporanul tău (ambele serii) : UNION — 16 ; 19.
0 Pe plajele lumii i TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
O In umbra coltului : FEROVIAR — 8,30—16,15 în con
tinuare ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ;
17 ; 19 ; 21, FLOREASCA — 9 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AURORA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20,15.
0 Asasinatul s-a comis luni : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — 9,30—16,30 în continuare ; 18, la 
grădină — 20,15.

« Rolls Royce-ul galben : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE 
— 15,15 ; 17,45 ; 20.
o La Est de Eden : BUZEȘTI — 15,30, la grădină — 20,15.
• Iluzii : BUZEȘTI — 18.
o Noaptea e făcută pentru... a visa : DACIA — 8,15—16,15 
în continuare ; 18,30 ; 20,45, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15, la grădină — 20,15.
• Comedianții : BUCEGI — 9—14,30 în continuare ; 17,30, la 
grădină — 20.
• Crimă în stil personal : UNIREA — 15,30 ; 18.
■ Profesioniștii : GRĂDINA UNIREA — 20,15.

0 Răutăciosul adolescent : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Riscurile meseriei : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Urletul lupilor: cotroceni — 
15,30 ; 18.
0 Astă-seară mă distrez : VIITORUL 
— 15.30 ; 18.
0 Pipele : COTROCENI — 20,30, VII
TORUL — 20,30.
0 Pe urmele șoimului :
9—15,45 în continuare ; 

grădină — 20,15.' V1TAN — 18, ____
0 Vera Cruz : VITAN — 15,30.
0 Paradisul îndrăgostlțllor : MIORIȚA — 9 ;
17 ; 19 ; 21,
0 Pașa i MOȘILOR — 15,30 ; 18, PACEA — 15,30 ; 18 ; 
20,15.

11 ; 13 ; 15 ;

Recent s-a deschis Biblioteca municipala pentru copii „Ion Creangă", cu se
diul in str. Christian Tell nr. 10. Biblioteca dispune de un fond de peste 20 000 de 
cărți în limbile : română, franceză, engleză, germană, rusă și maghiară, o 
discotecă, diascop, diafilme și diapozitive, magnetofon, pick-up, televizor. Săp- 
tămînal se organizează audiții muzicale, vizionări la televizor a emisiunilor 
pentru copii etc.

Biblioteca își continuă activitatea și în timpul vacanței de vară.
Foto : M. Cioc

menii ale tehnicii, ști
inței, prin însăși na
tura lor. nu se 
adresa decît unui 
măr restrîns de spe
cialiști. De aceea, ne 
vom referi numai la 
ceea ce cuprinde ex
clusiv accepția de li
teratură, fie în ordi
nea beletristică, fie în 
cea critică și eseistică. 
Aci scrierea a atins în 
toate timpurile gradul 
cel mai înalt și cel 
mai larg al calității 
sale comunicabile, de 
scrisoare, întocmită in
variabil pentru a fi 
accesibilă adresantu
lui. De aceea, ruperea 
legăturii cu cel față 
de care te îndrepți în 
scris înseamnă o des
trămare a însăși func
țiunii scrisului.

Nu vrem să spunem 
nici pe departe că 
scriitorul trebuie să 
recurgă la un rabat 
calitativ în ceea ce 
privește ideea sa, a- 
dică să o denatureze 
în sensul superficia- 
lizării ei pînă la 
nivelul platitudinii. 
Un asemenea procedeu 
ar dăuna și culturii și 
gustului public. Mai 
întîi cititorul s-ar de
prinde să privească 
totul cu facilitate, iar 
în al doilea rînd, ar 
afla, în mod inutil, 
ceea ce știa dinainte, 
fără a fi îmbogățit cu 
nimic nou și substan
țial. Scriitorul trebuie 
să-și valorifice ideile 
cele mai subtile, cele 
mai complex nuanța
te, cele mai profunde 
în conținutul 
centrat. Nu 
însă, nici 
care să nu 
exprimată cu 
Nu contestăm că a- 
ceasta este o piatră 
grea de încercare, care 
nu poate fi înlăturată 
de oricine. Folosim, de 
aceea, tocmai exem
plul celor mai mari 
figuri din literatura 
universală. Bunăoară, 
la un Dante, la un 
Shakespeare, la un 
Goethe, nu admirăm

lor con- 
există, 

o idee 
poată fi 
claritate.

numai neîntrecuta lor 
adîncime, ci mai cu 
seamă expresia cu
prinzătoare șl sintetică 
cu care adeseg. prin- 
tr-o simplă frază sau 
chiar printr-un singur 
cuvînt. perfect în
capsulat în contextul 
respectiv, aduc din
tr-odată la convergen
ța unei limpezimi ui
mitoare stările sau 
conținuturile cele mai 
complicate ale trăirii 
sau gîndirii umane. 
Unele versuri emines
ciene. ca „la-nceput 
cînd ființă nil era, 
nici neființă" sau „și 
-lumea-ncearcă în za
dar din goluri a se 
naște", constituie do
vezi zdrobitoare că și 
cele mai nebănuite cu
tezanțe ale mintii își 
pot afla formulări de 
o claritate fulgurantă. 
Aceasta și este chiar 
una din trăsăturile 
distinctive ale marilor 
genii.

Dimpotrivă, expresia 
„absconsă", cum se 
spunea pe vremuri, 
sau „incifrată", cum 
se spune astăzi, con
stituie o cale toc
mai opusă efortului 
eminescian. Nu mai 
este străduința de a 
face clară o idee 
dîncă, ci. dimpotrivă, 
de a da o aparență 
de valoare închisă în 
neguri unei gîndiri 
modeste sau chiar li
nei lacune de gîndire. 
Or, niciodată o cultură 
n-a fost mai dăunată 
decît prin seceta ideii 
care imobilizează pro
pulsia către adevărata 
cultură, și mărturisim1 
că am riscat această 
din urmă afirmație 
fără teama de a fi e- 
xagerat. într-adevăr, 
în asemenea cazuri nu 
mai interesează ideea, 
ci „limbajul" luat se
parat ca material ar
tistic. Faptul relevă o 
contradicție în ter
meni. deoarece. în 
mod normal, asociația 
cuvintelor este tot ex
presia unei idei. Tn 
funcțiunea sa proprie, 
limbajul are totdeauna 
un sens care-1 face

comunicabil. Prin de
posedarea de acest 
sens i se ia însăși ra
țiunea de a exista. 
Adevăratul cuvînt po
etic exprimă esența 
din lucruri. El este 
mai cuprinzător, mai 
profund, mai substan
țial decît cel din vor
birea obișnuită, iar nu. 
dimpotrivă, mai sărac, 
mai întunecat. mal 
tulbure. Poezia în
seamnă supra-vorhirc, 
nu anti-vorbire. Că au 
existat în evoluția li
terară și momente de 
confuzie nu-i mai pu
țin adevărat, dar ele 
au fost totdeauna 
scurte și trecătoare. 
De aceea, este momen
tul să ne așezăm, să 
ne limpezim, si să

tive. Nu tot ceea ce 
se prezintă astăzi „in- 
cifrat" la vechii autori 
era privit ca atare și 
în vremurile respec
tive. Diferitele epoci 
Istorice, o dată cu pe
rimarea lor succesivă, 
îngroapă cu ele și 
modurile respective de 
orientare în cunoaș
tere. ce fac să se în
țeleagă lucrurile în
tr-un anumit fel de 
care noi nu mai dis
punem. Este firesc, de 
aceea, ca și cei mai 
mari erudit! moderni 
să pătrundă mai puțin 
dintr-o operă literară 
veche decît unii oa
meni simpli ai acelei 
epoci. Aceștia din 
urmă n-aveau nevoie 
de interpretări, fiindcă 
pentru ei apărea totul

lumea timpului său; 
aceasta este rațiunea, 
declarată expres de el. 
pentru care și-a scris 
Divina Comedie în 
limba italiană, iar nu 
în latina accesibilă 
numai erudiților. Ob
scuritățile unor vechi 
opere poetice sînt, în 
cea mai mare parte, 
produse din pricina 
distantei de timp, iar 
nu de autorii lor. ast
fel îneît ele nu pot fi 
invocate pentru o teză 
contrarie.

Marii poeți, se va 
spune, au totuși, prin 
intuițiile lor pătrun
zătoare. și unele des
chideri către viitor, pe 
care oamenii obiș- 
nuiți ai timpului, în
zestrați cu un orizont 
mai puțin cuprinzător,

claritate nu-1 va putea 
învinui, iar acest caz, 
interpretat în mod de
viat și abuziv, poate 
ușor să determine pre
zumția dar nu și com
portamentul de pre
cursor. O asemenea a- 
tltudine contradicto
rie urmărește să-și 
fundeze succesul ime
diat tocmai pe baza 
„neînțelegerii" pre
zente. cerînd cititoru
lui. cu ochii închiși, o 
semnătură în alb, fără 
verificarea capacității 
de acoperire a credi
tului solicitat. Lăsînd 
la o parte amănuntul 
că noțiunea de pre
cursor presupune un 
fenomen de excepție, 
și că prea multi „pre
cursori" dintr-odată 
devin cu toții suspecți.

redăm scrisului fi
reasca sa menire co
municabilă. întâietatea 
„limbajului" trebuie 
să cedeze în favoarea 
ideii și să reintre fie
care funcțiune a crea
ției artistice în ordi
nea și în ierarhia ei 
naturală.

Se va spune, desigur, 
că există unele forme 
sau inflexiuni obscure 
și la marii scriitori din 
vechime, fiindcă altfel 
ele n-ar fi provocat, 
pînă astăzi inclusiv, o 
serie nesfîrșită de in
terpretări. așa cum în
registrăm cu privire 
la tragicii greci, la 
unele pasaje din Di
vina Comedie, la ca
racterul lui Hamlet. 
Comentariile nenumă
rate ar fi generate toc
mai de obscuritățile a- 
cestor autori sau ale 
acestor opere. O ase
menea concluzie pro
vine însă în mare 
parte dintr-un joc a- 
măgitor de perspec-

clar dintr-odată. Așa 
ne explicăm, bună
oară, că tragicii greci, 
comentați si astăzi 
încă în contradictoriu, 
se adresau Ia zeci de 
mii de spectatori de 
toată mina, bucurin- 
du-sc de o înțelegere 
unanimă. Și negreșit 
că acesta nu este sin
gurul exemplu ce se 
poate invoca. Poetul 
Virgiliu. cunoscut în 
tinerețe numai prin 
Bucolicele sale — din
tre care unele mai în
trețin și astăzi dispute 
între învățați — se 
vedea, ieșind întîmplă- 
tor pe străzile Romei, 
obiect al unor spon
tane ovații publice ; 
și aceasta într-o vreme 
cînd cititul nu era 
nici pe departe răspîn* 
dit ca astăzi. Dante, la 
rîndul său. care pare 
a avea în creația 
sa atîtea implicații 
obscure, și-a conceput 
totuși opera pentru a 
fi înțeleasă de toată

nu le pot pătrunde în 
întregime. Nu negăm 
adevărul 
El poate 
cu cazul 
de tipul 
care nu 
de difuzare în epoca 
lor, și abia mai târziu 
s-au văzut înțeleși și 
apreciați la justa va
loare. Se știe, de alt
fel, că în toate dome
niile cunoașterii există 
mari precursori sau 
anticipatori, cu atît 
mai mult în sectorul 
lțterar. unde intuiția 
joacă un rol atît de 
însemnat. Totuși, a- 
cest fapt. în sine de 
netăgăduit, dacă este 
rău înțeles, unilate
ral interpretat, poate 
crea confuzii primej
dioase. Stendhal, pen- 
tl-u a reveni la un 
nume de curînd invo
cat, s-a adresat în
tr-adevăr unui cititor 
al viitorului. Dar ci- 
ne-1 citește pe Stend
hal numai de lipsă de

acestui fapt, 
fi asociat șl 

scriitorilor 
lui Stendhal, 
s-au bucurat

trebuie să mal adău
găm că anticipatorii 
autentici din trecu
tul depărtat, sau chiar 
foarte apropiat, n-au 
urmărit niciodată 
să-și facă o vogă de 
moment tocmai din 
faptul de-a nu fi în
țeleși și să-și influen
țeze publicul, învătîn- 
du-1 să „nu înțeleagă" 
Cu totul alta este în- 
rîurirea necesară pe 
care scriitorul trebuie 
să o exercite asupra 
cititorului. Ea nu se 
poate funda decît pe 
acea comunicare di
rectă, inteligibilă, pe 
care n-au disprețuit-o 
nici Sofocle, nici 
Shakespeare, nici Cer
vantes, nici Tolstoi, 
nici Tudor Arghezi, 
nici Camil Petrescu, 
chiar dacă operele lor 
cuprindeau și atîtea 
deschideri către viitor.

Se va invoca iarăși 
cazul unor poeți greu 
accesibili, și totuși de 
valoare, cum ar fi la

noi Ion Barbu. Cre
dem că ar trebui lă
murită și această pro
blemă. Ion Barbu 
este într-adevăr un 
poet dificil, dar nu un 
poet confuz, deci ra
dical 
El nu 
limbaj 
voltat 
întâmplătoare 
ții obscure, ci unul ri
guros. rezultat dintr-o 
aplicare laborioasă, si 
mai cu seamă înteme
iat pe o perfectă aco
perire în idee. Totul 
se desprinde aci din
tr-o coordonare strictă 
atent selectivă, a con
cepției cu expresia ar
tistică. Comunicarea 
sa este incomodă, lip
sită de facilitate, dar 
totuși efectivă, reală : 
ea există. Tocmai a- 
ceastă trăsătură, ca
re-1 definește .esențial 
pe poet, a scăpat din 
vedere unor imitatori 
formali ai săi. Ei îi 
adoptă empiric sintaxa 
fără a o face șă re
zulte dintr-o rigoare 
lăuntrică, și-i înlo
cuiesc armătura so
lidă a ideii, prin
tr-un fond de in
consistentă, ce nu 
oferă nici un obiect 
ne care să-l capteze 
facultatea receptivă. 
De altfel. Ion Barbu, 
cu formația sa mate
matică — așa cum a- 
pare vizibilă si în Poe
zie. — este purtătorul 
unei experiențe depen
dente de atâtea condi
ții pentru a fi readop- 
tată. îneît nu poate fi 
urmată oricînd și ori
cum. Contrastul dintre 
el și unii adenți ai săi 
arată limpede că m», 
rea artă nu poate fi o 
simplă aventură.

Desigur că toate cele 
împărtășite mai sus ar 
fi inutile dacă am trăi 
într-o epocă de vid 
complet al talentelor 
si valorilor. Din ni
mic nu poate ieși ni
mic. oricît de bune 
sugestii te-ai strădui 
să difuzezi. Lucrurile, 
însă, nu stau asa. Am 
mai spus-o de atîtea

ori și ne place să re
petăm 
există 
cabile. 
roase. .
noastre elemente scrii
toricești. Uneori ne în- 
tîmpină chiar seîn- 
teierl surprinzătoare. 
Dacă există acest fond 
de valoare 
există __
mai regretabil 
irosit 
sterile, 
cere a 
iar nu 
cruțare.
față, desfrîul ,.limba
jului" consumă un 
bun real, care altm’ 
teri ar putea fi exce
lent valorificat la ni
velul marii poezii. Nu 
dorim să impunem, si 
nici 
răm 
tive.
her 
conformă propriei na
turi și propriului tem
perament. Nu este 
însă nimeni liber de-a 
nu fi liber, de-a se 
aservi, neconstrîns, la 
remorca unei mode, 
pe care atîtea exem
ple similare din tre
cut o arată caducii. 
Departe de a aduce o 
contribuție la progre
sul poeziei, un aseme
nea procedeu îi ră
pește toată bogăția pe 
care truda timpului 
a cristalizat-o. Poe
tul are datoria u-

• nei răspunderi fată de 
propria lui realizare 
ce contribuie și la rea
lizarea culturii ne 
care o reprezintă. Iar 
expresia culturală a 
fost. în toate vremu
rile, comunicarea dc 
valori. N-a existat 
nici o cultură alcătuită 
numai din comunicări 
fără valoare și nici 
numai din valori ne
comunicate. Talentele 
de astăzi nu trebuie 
să se piardă în ceată, 
ci să se comunice la 
lumină în toată ple
nitudinea lor cu 
poporul, cu oamenii 
din jurul lor.

și el 
este cu atit 

a fi 
în experiențe 
Orice avere se 
fi fructificată, 
risipită fără 
în cazul de

10,00 Limba rusă. Lecția 58 (re
luare). 10,30 Pentru elevi. Consul
tații la limba română, ci. a Xll-a. 
Tema : Universul liric în creația 
argheziană. 11,00 Limba spaniolă. 
Lecția 60. 11,30 Monografi! con
temporane (reluare) : „Orașul
dintre turnuri'' (Sighișoara). .11,50 
„Rapsodia florilor" — em lshe 
muzical-coregrafică de awl 
Urmuzescu (reluare). 12.15 
derea emisiunii dc dihtlneață. 
17,30 Telex TV. 17,35 Lanterna ma
gică, Filmul pentru copii : „Bum- 
mi și Maxi" 17,50 Limba spa
niolă, Lecția 60 (reluare). 18,15 Pen- 

școlarl. Să ne cunoaștem pa- 
: Vestigii milenare la Pon- 
Euxlnus — Transmisiune de 
Muzeul de arheologie din 

Constanța 18,35 Contrapunct — 
Emisiune muzicală de Traian 
Buhlea 19,00 Tele-universitatea. 
Ciclul : Viața (I) Miracolul pro- 
toplasmei — Emisiune inaugu
rală. 19,30 Telejurnalul de seară.
— Buletinul meteorologic. 19,45 
Reflector. 20,00 Seară de ope
ră : „Don Carlos" de Verdi
— Transmisiune în direct de
Ia Opera din Timișoara. în dis
tribuție : Marius Șala, Giuseppe 
Zampieri de la Opera de Stat din 
Viena, Emil Rotundu, Francisc 
Kadar, Marieta 'Grebenișan, Mira 
Popescu, Olimpia Bizerea, Va
sile Nicola, C-tin Petrescu, Ro- 
dica Sabin. Dirijor : Nicdlae Bo
boc. Regia : Pierre Medicln
(Franța). Scenografia: Vladimir 
Jedrinski (Franța) 0 In pauze : — 
Interviu cu Nicolae Boboc, direc
torul Operei din Timișoara. 0,05 
Telejurnalul de noapte, o,15 închi
derea emisiunii.

La cinematograful

SPECTACOLE CU.LA DOLCE VITA"„■

Unul dintre cele mai dispu
tate filme ale ultimilor ani, 
distins cu marele premiu — 
Palme d’or — în 1960, la Fes
tivalul de la Cannes, rulează 
în aceste zile la cinematogra
ful „Patria” din Capitala. Este 
o coproducție franco-italiană 
al cărui generic reunește cîte- 
va nume de prim rang ale e- 
cranului european : Marcello 
Mastroianni, Anita Ekberg, 
Anouk Aimee, Lex Barker și 
alții Scenariul și regia : Fe
derico Fellini. Pentru cei care 
n-au văzut încă filmul, la „Pa
tria”, se anunță ultimele spec
tacole.

I
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LUCRĂRILE SESIUNII
COMITETULUI EXECUTIV AL 
FEDERAȚIEI SINDICALE MONDIALE 

Cuvîntul tovarășului Gheorghe Apostol

în cea de-a doua zi a lucrărilor 
celei de-a 36-a sesiuni a Comitetului 
Executiv al Federației Sindicale Mon
diale, care se desfășoară la Bucu
rești, au continuat dezbaterile pe 
marginea proiectului documentului 
de orientare și de acțiune sindicală, 
ce urmează să fie supus spre apro
bare celui de-al VII-lea Congres sin
dical mondial.

Au luat cuvîntul Ramon Freire 
Pizzano (Uruguay), secretar general 
al Centralei oamenilor muncii, 
Lutchmeeparsad Bardy (Insula Mau
ritius), secretar general al Federației 
Muncii, Ho Tchang Son (R.P.D. Co
reeană), vicepreședinte al Consiliului 
Central al Sindicatelor, Ryszard Pos- 
pieszynski (R. P. Polonă), secretar 
al Consiliului Central al Sindicatelor, 
Henri Krasucki (Franța), secretar al 
Confederației Generale a Muncii — 
C.G.T,, Davingin Jadamsuren (R. P. 
Mongolă), președintele Consiliului 
Central al Sindicatelor, Andreas Ziar- 
tidis (Cipru), secretar general al Fe
derației naționale a oamenilor mun
cii — Peo, Remi Rakobote (Republica 
Malgașă), vicepreședinte al Federa
ției sindicatelor muncitorilor, Dago- 
bert Krause, secretar general al U- 
niunii internaționale a sindicatelor lu
crătorilor din funcțiuni publice și si
milare, Nguyen Cong Hoan (R. D. 
Vietnam), vicepreședinte al Federa
ției sindicatelor, Gheorghe Apostol 
(România), președintele Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor, Cruz Villegas (Venezuela), 
președintele Centralei unitare a oa
menilor muncii, și Tran Hoai Nam, 
membru al Sindicatelor pentru elibe
rarea Vietnamului de sud.

în cuvîntul lor, vorbitorii au subli
niat o serie de probleme referitoare 
la conținutul documentului de orien
tare și de acțiune sindicală, au făcut 
propuneri pentru completarea și îm
bunătățirea lui, pentru activitatea vii
toare a Federației Sindicale Mondia
le. A fost relevată necesitatea dez
voltării unității de acțiune a centra
lelor sindicale — naționale și inter
naționale — indiferent de afilierea și 
orientarea lor politică, în interesul 
general al luptei oamenilor muncii de 
pretutindeni pentru o viață mai bună, 
pentrf' progres social și pace.

Cont uziile asupra dezbaterilor la 
primul .-punct de pe ordinea de zi 
a sesiunii au fost formulate de Louis 
Saillant, secretar general al F.S.M.

în cuvîntul său, tovarășul Gheor
ghe Apostol a arătat că proiectul 
Documentului de orientare și de ac
țiune sindicală conține aprecieri și 

, obiective care demonstrează că se 
fac eforturi pentru adaptarea Fede

rației Sindicale Mondiale la realită
țile contemporane, că se caută so
luții pentru întărirea unității in
terne a F.S.M. și dezvoltarea legă
turilor sale cu alte organizații.

Vorbitorul a subliniat necesitatea 
de a stabili și lărgi contactele cu or
ganizații sindicale internaționale și 
centrale naționale, indiferent de afi
liere, de a discuta cu acestea și de a 
iniția împreună cu ele acțiuni uni
tare pentru realizarea unor obiecti
ve de comun acord acceptate.

Viața, experiența internațională — 
a spus vorbitorul — demonstrează că 
plasarea în centrul activității F.S.M. 
a problemelor specifice sindicale și 
abordarea lor ținînd seama de di
versitatea de condiții în care acțio
nează fiecare centrală, răspund mai 
bine rolului F.S.M., intereselor oame
nilor muncii și organizațiilor lor sin
dicale.

în legătură cu constatarea cuprinsă 
în document că fiecare centrală na
țională îșl determină liber propria 
orientare, vorbitorul a subliniat im
portanța aplicării principiilor egali
tății în drepturi și neamestecului în 
treburile interne.

Abordînd problema securității eu
ropene, tovarășul Gheorghe Apostol 
a spus : Cercuri tot mai largi ale opi
niei publice, inclusiv organizații sin
dicale de alte afilieri, se pronunță 
pentru găsirea unor soluții care să 
permită popoarelor europene să tră
iască în pace și securitate, pentru re
cunoașterea realităților de după cel 
de-al doilea război mondial, pen
tru înfăptuirea unor măsuri cum ar 
fi: lichidarea blocurilor militare, rea
lizarea dezarmării generale, retrage
rea trupelor străine în limitele gra
nițelor naționale, renunțarea la de
monstrațiile de forță care înveni
nează atmosfera internațională, ac
celerează cursa înarmărilor și pun în 
pericol pacea în Europa și în lume.

Reprezentantul sindicatelor din Ro
mânia a subliniat însemnătatea orga
nizării unei întîlniri a reprezentanți
lor tuturor organizațiilor sindicale 
din Europa, care să discute proble
mele economice și sociale actuale 
interesînd pe oamenii muncii de 
pe continent și care ar crea pre
mise pentru apropierea pozițiilor sin
dicatelor în problema securității eu
ropene și în alte probleme.

Referindu-se la problema revizuirii 
statutului F.S.M., tovarășul Gheorghe 
Apostol a relevat importanța egali
tății la vot a organizațiilor membre 
și a exprimat speranța că se va a- 
junge la soluții unanim acceptabile, 
în concordantă cu principiile demo
crației muncitorești.

Cronica

Ședința Comitetului Executiv 
al C. A. E. R.

în zilele de 27—29 mai a avut loc 
la Moscova cea de-a 4I-a ședință a 
Comitetului Executiv al Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

în conformitate cu hotărîrile sesiu
nii a XXIII-a specială a Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, Comi
tetul Executiv a aprobat modul de 
organizare a lucrărilor pentru du

cerea la îndeplinire a măsurilor con
crete privind realizarea hotărîrilor 
sesiunii Consiliului.

Ședința Comitetului Executiv a 
fost prezidată de P. Jaroszewicz, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Populare Polone, 
reprezentantul permanent al Poloniei 
Ia C.A.E.R.

lORcm lowteMi
GHEOM RĂDULESCU 01 LA MOSCOVA

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în 
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc, s-a înapoiat joi de la Mos
cova, unde a participat la lucrările 
celei de-a 41-a ședințe a Comitetului 
Executiv al C.A.E.R.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Janos Faze- 
kas, vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri, Virgil Pîrvu și Mihaî 
Bălănescu, miniștri, Vasile Malin- 
schi, guvernatorul Băncii Naționale, 
Vasile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și alte per
soane oficiale.

Au fost de față I. S. Ilin, ministru 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice la București, și alți membri 
ai ambasadei.

(Agerpres)

PRIMIRI
LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

SPOR
MIINE ÎNCEP LA BUCUREȘTI 

CAMPIONATELE EUROPENE DE BOX

„TOTUL ESTE GATA 
AȘTEPTĂM PRIMUL GONG“ 
CONVORBIRE CU GHEORGHE GURIEV, PREȘEDINTELE

FEDERAȚIEI ROMÂNE DE BOX

Joi dimineața a părăsit Capitala, 
Indreptîndu-se spre Stockholm, o 

' delegație' a Uniunii Tineretului-Com
munist condusă de tovarășul Ion 
Iliescu, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., ministru pentru problemele 
tineretului, care va face o vizită 
oficială în Suedia. La sosirea pe ae
roportul Arlanda din Stockholm, de
legația a fost întîmpinată de Bosse 
Ringholm, președintele U.T.S.D., 

' Leif And ;sson, consilier la președin
ția Cons! ului de Miniștri, membru 
al Comite. lui Executiv al U.T.S.D., 
și de alți Conducători ai acestei or
ganizații.

★

Delegația Procuraturii Generale a 
Republicii Populare Bulgaria, con
dusă de Ivan Vacikov, procuror ge
neral, care, la invitația procurorului 
general al Republicii Socialiste Ro
mânia, Augustin Alexa, face o vizită 
în țara noastră, a fost primită joi 
de ministrul afacerilor interne, Cor
nel Onescu. în aceeași zi, delegația 
a făcut o vizită la cooperativa agri
colă de producție din comuna Gîr- 
bovi, județul Ilfov. Seara, oaspeții 
au asistat la un spectacol al Operei 
Române.

*
Cunoscutul scriitor american Wil

liam Saroyan, aflat în țara noastră, 
a făcut joi la amiază o vizită la Uni
unea Scriitorilor. Au fost de față 
Harry G. Barnes, însărcinat cu. afa
ceri ad-interim al Statelor Unite la 
București, și membri ai ambasadei.

★
La sediul Uniunii Societăților de 

științe medicale a avut loc joi după- 
amiază solemnitatea înmînării diplo
mei de onoare a Societății de micro- 
biologie profesorului doctor Andre 
Lwoff, laureat al Premiului Nobel, 
președintele Asociației internaționale 
a societăților de microbiologie.

directorul Institutului de cercetări 
asupra cancerului din Paris.

A
Joi dimineață a plecat în Franța 

o delegație a Uniunii Scriitorilor 
pentru a participa la primul 
Festival internațional al cărții de la 
Nissa, care se va desfășura între 
31 mai — 10 iunie.

*
La invitația Institutului român 

pentru relațiile culturale cu străină
tatea, ne-a vizitat țara prof. Victor 
Buescu, șeful catedrei de limbă și 
cultură românească, recent creată în 
cadrul Facultății de litere a Universi
tății din Lisabona. în cursul vizitei, 
oaspetele a avut întrevederi la 
I.R.R.C.S., Ministerul învățămîntului, 
Facultatea de filologie a Universității 
București, la Academia Republicii So
cialiste România și la unele din insti
tutele sale, la bibliotecile Academiei, 
Universitară și Centrală de stat, pre
cum și la Editura pentru literatură 
universală.

★
Cu prilejul vizitei în tara nostră 

a reprezentantului regional al Com
paniei aeriene braziliene „Varig" 
Frank T. Rubli. ministrul Braziliei 
la București, M. A. de Salvo Co
imbra. a oferit joi după-amiază un 
cocteil.

★
Joi după-amiază la Muzeul de artă 

din Cluj s-a deschis expoziția „Arta 
muzicală în Republica Federală a 
Germaniei", organizată de Uniunea 
Compozitorilor din România, în ca
drul schimburilor culturale dintre 
cele două țări. Cu acest prilej au luat 
cuvîntul Romeo Ghircoiașiu, vicepre
ședinte al Uniunii Compozitorilor din 
România, și Robert Machold, muzi
colog la Biblioteca de Stat din Miin- 
chen.

(Agerpres)

Joi la amiază, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Iosif Banc, 
a primit pe șefii delegațiilor Repu
blicii Populare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Republicii 
Democrate Germane, Republicii 
Populare Mongole, Republicii Popu
lare Polone, Republicii Populare Un
gare și Uniunii Sovietice, care parti
cipă la lucrările celei de-a XXVII-a 
ședințe a Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru agricultură, ce se 
desfășoară în aceste zile în Capitală.

La întrevedere, care a decurs
*

Vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Drăgănescu, a primit joi 
dimineața pe vicepreședintele Co
mitetului național pentru energie 
nucleară din Italia (C.N.E.N.), Carlo 
Salvetti, care ne vizitează țara.

★
Președintele Comitetului pentru 

energia nucleară, acad. Horia Hu
lubei, a oferit joi un dejun în 
cinstea vicepreședintelui Comitetului 
național pentru energia nucleară din 
Italia, prof. Carlo Salvetti. Au parti
cipat membri ai conducerii celor două 
comitete, academicieni și oameni de 
știință. A fost prezent Niccolo Mos
cato, ambasadorul Italiei la Bucu
rești.

*
Joi după-amiază a părăsit Capitala 

prof. Carlo Salvetti, vicepreședinte al 
Comitetului național pentru energia 
nucleară din Italia, care ne-a vizitat 
tara.

înainte de a părăsi Capitala, oaspe-.', 
tele a avut o convorbire cu redacto
rul Agenției române de presă „Ager- . 
preș", Petru Uilăcan, căruia i-a de
clarat, printre altele : Acordul sem
nat la București între Comitetul pen
tru energia nucleară al Republicii 
Socialiste România și Comitetul na
țional pentru energia nucleară al Re
publicii Italiene reprezintă prima 
etapă în colaborarea între cele două 
organisme, și dintre cele două țări 
în domeniul multilateral al energiei 
nucleare. Acordul este foarte amplu

intr-o atmosferă de prietenie, a par
ticipat Nicolae Giosan, președintele 
Consiliului Superior al Agriculturii.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme referitoare la diferite ra
muri ale agriculturii, rezultate și 
preocupări actuale, precum și în le
gătură cu dezvoltarea colaborării și 
cooperării în domeniul științei și 
producției agricole, în interesul pro
gresului economic și social al fiecă
rei țări, al întregului sistem socia
list.

★
La convorbirea avută cu acest pri

lej, desfășurată într-o atmosferă cor
dială, a luat parte președintele Co
mitetului pentru energia nucleară, 
Horia Hulubei.

*
și se extinde de la cercetarea funda
mentală pînă la aplicațiile pașnice 
ale energiei și tehnologiilor nuclea
re. îmi exprim convingerea că țările 
noastre vor putea face împreună un 
lung drum în dezvoltarea energeticii 
nucleare și introducerea acestei noi 
tehnici.

Referindu-se la vizita făcută la In
stitutul de fizică atomică, profesorul 
Salvetti a menționat că a rămas plă
cut impresionat de dotarea lui, de 
tematica studiilor și îndeosebi de ni
velul de pregătire al cercetătorilor, 
Consider — a spus d-sa — că în do
meniul nuclear România a ajuns la 
un stadiu,de maturitate suficient de 
mare pentru a înfrunta și rezolvă 
problemele tehnice și științifice pe 
care le pune introducerea tehnicii 
nucleare în țara dv. Urez cercetăto
rilor, oamenilor de știință români ca 
munca lor să fie încununată de cît 
mai multe succese. îmi exprim, tot
odată, satisfacția pentru contactele 
personale și discuțiile pe care le-am 
avut cu specialiști români și încre
derea că ele vor contribui la dezvol
tarea colaborării și a înțelegerii reci
proce, care caracterizează relațiile 
dintre România și Italia.

(Agerpres)

Faza pregătitoare a campionatelor 
europene, atît pe planul general or
ganizatoric cît și pe acela al pregătirii 
lotului nostru reprezentativ, o putem 
considera în întregime încheiată. A- 
tenția amfitrionilor competiției, Fede
rația română de box șl comisiile spe
cializate, se îndreaptă acum spre 
desfășurarea campionatelor la modul 
cel mai reușit cu putință. în ajunul 
primelor gale am solicitat părerile 
tov. Gheorghe Guriev, președintele 
federației noastre de box, asupra 
marelui eveniment sportiv pe care-1 
găzduiește Bucureștîul.

— într-un interviu publicat ieri în 
ziarul nostru, dl. H. R. Banks, secre
tar general al A.I.B.A., avea cuvinte 
de laudă pentru organizatorii români 
și pentru condițiile de prim rang care 
au fost asigurate campionatelor eu
ropene...

— Domnul Banks este o persoană 
foarte gentilă, totuși să nu credeți 
că a exagerat cu ceva. Nu pot fi acu
zat de lipsă de modestie, fiindcă fe
derației nu-i revin merite speciale în 
privința condițiilor de prim rang 
despre care vorbea dl. Banks, Rolul 
federației noastre a fost și este, firesc, 
mai mult de natură tehnică. Noi 
am beneficiat însă de pe urma 
sprijinului multilateral, decisiv, ce 
ne-a fost acordat de către orga
nele de partid și de stat. Nu
mai așa, de pildă, s-a putut ame
naja în timp record arena cu 10 000 
de locuri, unde se vor desfășura ga
lele competiției; numai așa s-au pu
tut asigura condiții bune de găzduire, 
de antrenament și de supraveghere 
medicală pentru aproximativ 250 de 
sportivi și de oficiali străini ce vor 
participa la întreceri. Sînt convins că 
tradiția ospitalității românești, defi
nită cu ocazia atîtor competiții de 
amploare pe care le-a găzduit țara 
noastră, se va confirma pe deplin 
și la campionatele europene de box.

— Dacă vreți să ne spuneți cîteva 
cuvinte despre importanța acestei 
competiții, despre influența ei asupra 
dezvoltării boxului din România.

— Mai întîi ăș vrea să reamintesc 
că atribuirea organizării celei de-a 
XVIII-a ediții a C.E. Bucureștiului 
s-a făcut de către Biroul european al 
A.I.B.A., pe baza recunoașterii meri
telor boxului nostru și în conformi-, 

,'tate cu popularitatea acestui sport în 
rîndul publicului român. Am certitu
dinea că întrecerile din Capitala noas
tră vor constitui un excelent prilej 
pentru schimbul de experiență pugi
listic! la scară continentală. Totodată, 
sper că ele își vor aduce contribuția 
într-un sens mai larg, în sensul prie
teniei între sportivii țărilor europe
ne, ca și în privința cunoașterii Ro
mâniei socialiste și a marilor ei rea
lizări.

— Plasarea boxului în centrul opi
niei publice sportive, prin interme
diul campionatelor continentale, va 
avea cu mare probabilitate urmări 
dintre cele mai favorabile.

— Cu siguranță — nu cu mare pro
babilitate — se va produce o creștere 
a popularității boxului. Rîndurile 
suporterilor pugilismului vor crește și 
datorită televizării galelor, iar o con
secință indirectă va fi apariția altor 
numeroși practicanți ai acestui sport. 
Nu fac exces de optimism atunci cînd 
prevăd pentru viitorii ani o sporire 
spectaculoasă a numărului boxerilor, 
noi centre de box, antrenori mai 
mulți decît astăzi, mijloace tehnice 
mai bune.

— Presupunem că impulsul va fi 
cu atît mai puternic cu cît reprezen
tanții noștri vor obține performanțe, 
rezultate de răsunet.

— Fără îndoială I Dacă faceți cum
va vreo aluzie cu privire la pregăti
rea lotului reprezentativ, țin să vă 
fac cunoscută părerea biroului fede
ral în această direcție. Noi credem 
că am luat măsurile cuvenite pe toa
te planurile pregătirii celor 11 tri
colori. Selecția am apreciat-o drept 
foarte judicioasă, rezultată fiind din- 
tr-o largă consultare ; preparativele 
iarăși le-am considerat bine puse la 
punct. Tin și pe această cale să-mi 
exprim încrederea în toți Cei 11 re
prezentanți ai României la campio
natele europene, precum și în antre
norii și medicii care au muncit cu 
pricepere pentru țelul comun al per
formanței. Nu manifest un optimism 
exagerat, dar nici nu sînt pesimist cu 
privire la rezultate. Am pur și simplu 
convingerea că boxerii români s-au 
pregătit bine și dispun de toată am
biția sportivă spre a-și apăra șan
sele pe ringul europenelor.

— Majoritatea componenților lotu
lui sînt însă foarte tineri.

— Trebuie să ne gîndim de pe 
acum la Jocurile Olimpice din 1972, 
de la Miinchen. Pe aceia dintre ti
neri care vor trece cu brio examenul 
de măiestrie sportivă în viitoarele 
zile îi așteaptă o perioadă și mai 
grea — pregătirea îndelungată pen
tru turneul olimpic. Dar poate că 
e prea devreme să discutăm despre 
așa ceva.

— Devreme n-ar fi... In sfîrșit, o 
ultimă întrebare : aveți emoții 7

— Mai e vorbă ! Cred că am mai 
multe decît oricare alt suporter al 
boxului. Cred că vă închipuiți de 
ce ? Nu 7

— Desigur. Vă urăm însă satisfac
țiile pe care le așteptați și vă rugăm 
să transmiteți celor 11 băieți cu inimă 
de foc și pumni de fier mult succes.

Valeriu MIRONESCU

în ziarul de ieri am prezen
tat cîteva date despre boxerii 
români din așa-zisele categorii 
mici — de la semimuscă la 
semiușoară. Astăzi vă facem cu
noștință cu ceilalți șase pugiliști 
români, ce vor participa la „eu
ropene".

VASILE ANTONIU (ușoară). 
— A debutat cu zece ani în 
urmă, la Brăila. Primul său an
trenor : Gh. Baltă. Consacrarea 
o cunoaște însă la clubul Di
namo București, datorită aten
tei și competentei îndrumări 
primite din partea antrenorilor 
Constantin Nour și Constantin 
Dumitrescu. Boxer cu o mare 
forță, rezistent, bun tehnician, 
Antoniu se impune mai întîi în 
limitele categoriei semiușoară, 
cucerind în 1965 medalia de 
bronz la „europenele" din Ber
lin, iar în 1965 și 1966 titlul de 
campion național. în 1967 devi
ne campion balcanic. De anul 
trecut apare la categoria ușoa
ră, cîștigînd titlul național. 
Este de profesie instalator.

VICTOR SILBERMAN. — 
Campionul nostru la categoria 
semimijlocie — bucureștean, 
născut în 1947 — s-a impus ca 
un autentic talent încă de ju
nior (în 1966 a cîștigat titlul la 
categoria ușoară). Anul trecut, 
devine campion de seniori la ca
tegoria semimijlocie, titlu ce 
și l-a păstrat în acest an. De 
profesie lăcătuș. Primul său an
trenor — Teodor Niculescu (în 
1963). Acum activează la clubul 
Steaua (antrenori: Ion Chiriac 
și Marcu Spakov).

ION COVACI. A împlinit de 
curînd 24 de ani, vîrstă a depli
nelor posibilități. Experiența sa, 
dublată, la „ora europenelor", 
de o formă corespunzătoare îl 
impun atenției generale. La pre
cedentele campionate europene 
(Roma, 1967), Covaci a fost dis
tins cu medalia de bronz. A 
fost campion al țării la catego
ria mijlocie-mică în 1966, 1967, 
1968. Debutul său pugilistic este 
legat tot de Brăila, unde a avut 
ca prim antrenor pe Ion Ciocan. ■ 
Actualii antrenori sînt C. Nour . 
și C. Dumitrescu (Dinamo Bucu- , 
rești). Profesia de bază — lăcă- , 
tuș.

HORST STUMPF. Reprezen- 1 
tantul nostru la categoria mij- ' 
locie este cunoscut ca un boxer i 
foarte ambițios, cu o rezistență , 
deosebită. în ultimii patru ani , 
s-a numărat printre protago
niștii campionatelor naționale, 
deși pînă la urmă n-a putut 1 
ocupa decît locul secund (în 1966 1 
și 1969) și locul al treilea (1967 ' 
și 1968). Drumul lui Stumpf în 
box a început la Sibiu, sub în- ' 
drumarea antrenorului Nicolae 1 
Negrea. A continuat apoi la ' 
Steaua. De anul trecut apără i 
culorile clubului Metalul Bucu- i 
rești, fiind pregătit de antreno- , 
rul Ion Stoianovici. Horst . 
Stumpf are 25 de ani.

BLOC-NOTES

ȘEDINȚA COMISIEI PERMANENTE
C.A.E.R. PENTRU AGRICULTURĂ

în Capitală se* desfășoară lucrările 
celei de-a XXVII-a ședințe a Comi
siei permanente C.A.E.R. pentru 
agricultură.

La ședință iau parte delegațiile 
Republicii Populare Bulgaria, Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Repu
blicii Democrate Germane, Republi
cii Populare Mongole. Republicii

Populare Polone, Republicii Socia
liste România, Republicii Populare 
Ungare și Uniunii Sovietice.

La deschiderea ședinței, partici- 
panții au fost salutați, din partea 
guvernului țării noastre, de Nicolae 
Giosan, președintele Consiliului Su
perior al Agriculturii.

(Agerpres)

Joi au sosit în Capitală ultimele 
delegații de sportivi care vor par
ticipa, cu începere de sîmbătă, la 
cea de-a 18-a ediție a campionate
lor europene de box. Au sosit 
boxeri din Bulgaria, Ungaria, Ceho
slovacia, Belgia, R. F. a Germaniei, 
Scoția, Olanda, Spania, R. D. Ger
mană și Iugoslavia. La campionate
le europene vor participa boxeri din 
25 de țări.

★
Astăzi dimineață are loc vizita 

medicală a participanților, după 
care se va efectua tragerea la sorți 
pentru stabilirea programului com
petiției. După-amiază, de la ora 16,

în aula Institutului de Petrol șl 
Geologie din Capitală, se va desfă
șura o conferință internațională de 
presă.

★
Biroul de presă al campionatelor 

comunică că cei mai multi boxeri 
înscriși în competiție, cîte 21, vor 
evolua la categoriile pană și semi- 
mijlocie. Cîte 18 s-au înscris la 
muscă, semiușoară și ușoară, iar 19 
vor participa la mijlocie-mică. Iată 
participarea la celelalte categorii : 
semimuscă — 9 ; cocoș — 15 ; mij
locie — 16 ; semigrea — 15 și grea 
— 16.

(Agerpres)

ION MONEA. Este unul din
tre cei mai simpatizați boxeri 
români și se află în plină glo
rie. Printre performanțele lui se 
numără două medalii cucerite 
la Jocurile Olimpice (bronz, la 
Roma și argint, la Mexico) șl 
două la campionatele europene 
(argint, la Moscova și bronz la 
Roma). Din 1960 el a cucerit 
zece titluri de campion națio
nal : cinci la categoria mijlocie 
(1960—1964) și cinci la categoria 
semigrea (1965—1969). In 1969 și 
1962 a devenit campion balca
nic. Activitatea lui pugilistică 
este în întregime legată de clu
bul Dinamo București : a debu
tat în 1957, la „Tînărul dinamo- 
vist" (antrenor Traian Ogrin- 
janu), continuîndu-și și desăvîr- 
șindu-și pregătirea sub suprave
gherea antrenorilor C. Nour șl 
C. Dumitrescu. Acum, la 28 de 
ani, lui Monea i se ivește oca
zia de a urca, In sfîrșit, pe cea 
mai înaltă treaptă a podiumu
lui europenelor.
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A apărut nr. 5/1969 al revistei

LUPTA UE CLASĂ
Numărul pe luna mai a.c. al 

revistei publică articolele : Uni
tatea socialistă a poporului de 
SERGIU TAMAȘ, ION IUGA; 
Rezolvarea problemei naționale 
— rezultat al făuririi societății 
socialiste de LADISLAU BA- 
NYAI, RICHARD WINTER ; 
Realism și spirit creator în po
litică de ION MITRAN ; Rela
ția dialectică investiții-eficiență 
de GHEORGHE ȘICLOVAN ; 
Politica blocului 
și noile realități ale vieții in
ternaționale de SERGIU VE
RONA.

Sub titlul „Tradiția «Sburăto- 
rului» și actualitatea vieții lite
rare", revista publică interven
țiile lui VICTOR EFTIMIU, 
ȘERBAN CIOCULESCU, VLA
DIMIR STREINU, RADU 
BOUREANU, CICERONE THEO- 
DORESCU, IOANA POSTELNI- 
CU. URY BENADOR, SANDA 
MOVILA, ȘTEFAN ROLL la 
colocviul pe această temă orga
nizat cu prilejul împlinirii a 50 
de ani de la apariția primului 
număr al revistei amintite.

în continuare, revista cu
prinde materialele : Categoriile 
de necesitate și interes în so-

nord-atlantic

ciologia marxistă de GAVRIL 
SZTRANYICZKI, Integrarea so
cială a tînărului inginer de 
I. ȘERBĂNESCU, I. HOȚA, M. 
LUPU, E. NICOLAE, M. TRAIS- 
TARU — ,1a rubrica „Sociologie 
și investigație socială" : Siste
matizarea localităților rurale 
văzută din punct de vedere 
geografie de ION BĂCANARU
— la rubrica „Opinii" ; Strue- 
tură> structuralitate, structura
lism de LUDWIG GRUNBERG
— la rubrica „Consultație" : 

Rolul și răspunderile statelor
mijlocii și mici pentru menține
rea păcii internaționale de MI
HAIL LEVENTE, Perspective de 
acorduri asupra interzicerii ar
melor nucleare și a altor arme 
de distrugere în masă de TU
DOR DRAGANU, Colaborarea 
culturală internațională și con
tribuția ei la o mai bună înțe
legere între popoare de ION 
MARGINEANU. Clasa munci
toare din Africa de TRAIAN 
CARACIUC, TĂNASE NEGU- 
LESCU — la rubrica „Docu
mentar".

Revista mai cuprinde rubri
cile „Critică și bibliografie" si 
„Revista revistelor".

COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE

Joi dimineața s-au deschis în Ca
pitală lucrările sesiunii de comuni
cări tehnico-științifice prilejuite de 
împlinirea a 20 de ani de activitate 
a Institutului de cercetări pentru 
materiale și prefabricate de con
strucții din București.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE CEAUȘESCU, în 
care se spune, între altele : Ne ex
primăm deplina încredere și atașa
mentul nostru față de politica parti
dului, care, sub conducerea înțeleap
tă a Comitetului Central, asigură 
mersul continuu ascendent al Româ
niei socialiste pe calea progresului 
economic, social și cultural.

Ne angajăm să punem în slujba 
științei toată capacitatea noastră de 
creație pentru dezvoltarea și prospe- 
rarea acesteia, neprecupețind nici 
un efort în realizarea sarcinilor de 
cercetare ce ne revin, în vederea 
întîmpinării celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. și a celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării patriei de 
sub jugul fascist cu noi și importan
te realizări.

(Agerpres)
★

Ieri au început lucrările celei de-a 
XII-a sesiuni științifice a Institutului 
politehnic din București, consacrată 
aniversării a 25 de ani de la elibe
rare. Timp de trei zile, cît durează 
această manifestare științifică de 
prestigiu, vor fi prezentate. în cu
prinsul celor 33 de secții, circa 600 
de lucrări. Participă peste 1500 
de cadre didactice ale politeh
nicii bucureștene sau ale altor insti
tuții de învățămînt superior din țară, 
specialiști ai institutelor de cercetări 
ale Academiei și departamentale, cer
cetători din laboratoarele uzinale, 
studenți.

(Urmare din pag. I)

siunea C E NTO
nu rezervă țărilor narticinante mai 
multă securitate, ci dimpotrivă. „Ai
doma celorlalte pacte occidentale 
(NATO și SEATO) — scrie „Nedaye 
Iran Novine". oficiosul guvernamen
tal din capitala Iranului — CENTO 
si-a pierdut în decursul ultimilor 
ani semnificația sa militară dato
rită îndoielilor existente asupra va
lorii sale reale si practice".

în schimb, experiența, mai ales 
a ultimilor ani. a dovedit că sînt 
întru totul posibile relații normalei 
reciproc avantajoase. între cele trei 
țări regionale si țările socialiste, că 
aceasta corespunde intereselor po
poarelor respective. Este un fapt că 
relațiile fiecăreia dintre ele cu ță
rile socialiste s-au dezvoltat si am
plificat în ultimii ani. Măsura în 
care CENTO continuă să fie supusă 
degradării. în care se evidențiază 
caracterul anacronic al acestui or
ganism. ca si al celorlalte blocuri 
militare, sub înrîurirea mutațiilor 
pozitive, a destinderii în viata in
ternațională a fost subliniată chiar 
de ministrul de externe iranian. 
Ardechir Zahedi. președintele se
siunii. Potrivit presei din Teheran, 
Zahedi ar fi afirmat în cuvîntarea 
sa că CENTO. produsul unor îm
prejurări ce dominau în urmă cu 
14 ani, nu poate rămîne un pact 
înghețat, insensibil la transformări
le produse în lumea contemporană, 
generatoare de condiții si posibili
tăți noi privind cooperarea între 
state. ..Noi — a spus ministrul de 
externe al Iranului — am reușit să 
normalizăm si să extindem relațiile 
noastre cu state apartinînd altor 
sisteme social-politice". Această 
parte a declarațiilor lui Zahedi a 
fost reținută de observatorii poli
tici si corespondenții prezent! aici 
ca fiind revelatoare pentru ten
dințele ce se manifestă în opinia 
publică, inclusiv în cercurile con
ducătoare din cele trei țări, si care 
merg în sensul cerințelor imperioa
se ale vieții internaționale de a se

înlătura produsele „războiului rece” 
si a se deschide orizonturi largi co
laborării si înțelegerii între toate 
statele. Necesitatea imperioasă a u- 
nei largi cooperări, reciproc avan
tajoase. între toate statele, a fost 
relevată pregnant în mesajul adre
sat sesiunii de Sahinsahul Iranu
lui. mesaj în care — după cum 
scrie „Journal de Teheran" — a- 
ceastă cooperare este apreciată ca 
„o contribuție eficientă la salvgar
darea păcii si consolidarea stabili
tății într-un climat favorabil dedi
cării fără rezerve a resurselor ma
teriale si intelectuale ale tuturor 
națiunilor, prosperității si bunăstării 
popoarelor de pretutindeni".

După cum este știut, Iranul, Tur
cia și Pakistanul acționează de mai 
mulți ani pentru schimbarea accen
tului activității de pe latura militară 
pe cea a colaborării economice, dar 
această tendință nu a fost întîmpi
nată cu înțelegere de puterile tute
lare ale pactului . Cu toată starea de 
spirit vădit nefavorabilă din rîndul 
reprezentanților celor trei state din 
regiunea vizată de pactul CENTO, 
n-au lipsit nici de astă dată tenta
tivele de a menține caracterul mili
tar al pactului, — e adevărat fără 
prea mari rezultate. „Încercările mi
niștrilor american și britanic — scrie 
într-un comentariu buletinul Iran 
Presse — de a reactiva rolul militar 
al CENTO prin insinuări și vechi 
formule din panoplia războiului rece 
n-au găsit ecou în rîndurile dele- 
gaților din cele trei țări regionale"

Incontestabil, problemele cu care 
sînt confruntate realmente cele trei 
state sînt în primul rînd problemele 
dezvoltării lor economice și de aci 
preocuparea de a întregi efortul pro
priu cu avantajele unei largi coope
rări economice. Dar în această ul
timă privință, cadrul CENTO nu 
s-a dovedit prea rodnic, unele re
zultate s-au obținut doar pe linia 
cooperării dintre cele trei țări regio
nale. dar nu si între ele si cele două 
puteri extraregionâle. La sesiune 
reprezentanții Turciei, Iranului, Pa

kistanului și-au reînnoit pledoariile 
în favoarea colaborării economice în
tre toti membrii CENTO, dar. 
după cît se pare, fără multe șanse 
de vreme ce Zahedi. la conferința de 
presă de după închiderea sesiunii, a 
declarat: „Cred că în domeniul co
laborării economice și dezvoltării in
dustriale trebuia nu numai să vor
bim dar și să trecem la fapte".

în aceste condiții, în cuvîntările 
rostite au fost evidențiate mai ales 
realizările obținute pe linia R.C.D. 
(Regional Cooperation for Develop
ment — Cooperarea regională pentru 
dezvoltare), organism de colaborare 
regională între cele trei state, dar 
în afara CENTO, al cărui scop 
constă în promovarea unor strînse 
contacte economice între cei trei par
teneri asiatici. în cadrul R.C.D. 
au fost lărgite relațiile comerciale, 
turismul, schimburile culturale. Re
prezentanții „celor trei" au hotărît de 
comun acord să-și acorde ajutor re
ciproc la construirea unor obiective 
industriale în țările lor. în plus, s-au 
lărgit schimburile culturale, de spe
cialiști și de documentație. La sesiu
ne s-a mai manifestat dorința celor 
trei de a dezvolta această colaborare. 
După cum. observă „Ayandegan", 
cooperarea regională domină din ce 
în ce mai mult preocupările țărilor 
din această zonă și interesul lor este 
de a face colaborarea economică tot 
mai activă în viitor. Unele cercuri 
din cele trei capitale sînt de părere 
că în cele din urmă CENTO va fi 
desființat, rămînînd numai R.C.D., 
ca o expresie a dorinței de cola
borare economică pe bază de ega
litate între Iran. Pakistan și 
Turcia.

Sesiunea CENTO vine astfel să 
confirme că, la fel ca și în cadrul 
NATO sau SEATO. devin tot 
mai profunde contradicțiile dintre 
existența și activitatea blocurilor mi
litare, pe de o parte, și aspirațiile 
popoarelor spre destindere, dezvolta
re economică nestînjenită, adîncirea 
și lărgirea colaborării între toate sta
tele lumii, întărirea păcii.

i

ION ALEXE. Lansat în ring, 
la Cîmpina, de profesorul de la
tină Nicolae Marinescu, un asi
duu activist pe tărîmul boxu
lui, Ion Alexe se afirmă repe
de. De trei ani este pregătit la 
clubul Dinamo București de an
trenorii C. Nour și C. Dumi
trescu. Anul 1967 marchează în
ceputul consacrării pe plan in
ternațional : în „Turneul spe
ranțelor olimpice" de la Buda
pesta s-a clasat pe locul I. Anul 
acesta a cîștigat pentru a treia 
oară consecutiv titlul de cam
pion național la categoria grea. 
Este de profesie lăcătuș. Peste 
două luni va împlini 23 de ani.

„CM HMNIIOR EUROPtPJr

Voleibaliștii români 
s-au calificat 
pentru finala 
competiției

Joi la Brno, în meci retur pentru 
semifinalele „Cupei campionilor 
europeni' la volei masculin, Spar
tak Brno a învins cu 3—2 (15—10, 
13—15, 15—12, 8—15, 15—12) pe
Steaua București. învingători în 
primul joc ou 3—1, voleibaliștii 
români s-au calificat pentru finala 
competiției urmînd să întîlnească 
echipa bulgară T.S.K.A. Cerveno 
Zname.



PARIS

Conferința 
evadripartită 
în problema 
Vietnamului

PARIS 29 (Agerpres). — Joi s-a 
întrunit cea de-a 19-a ședință ple
nară a Conferinței în patru de la 
P<aris în problema Vietnamului.

Relevînd dorința guvernului >ău 
de a se ajunge la o reglementare, șe
ful adjunct al delegației R. D. Viet
nam, Ha Van Lau, a respins afirma
țiile care pretind că între planul în 
zece puncte propus de F.N.E. și pla
nul în opt puncte al președintelui 
Nixon ar exista „puncte de similitu
dine". Aceste două planuri — a sub
liniat Ha Van Lau — sînt funda
mental diferite, în special în ceea ce 
privește două probleme esențiale : 
cea a retragerii trupelor americane 
din Vietnamul de sud și cea a auto
determinării poporului sud-vietnamez. 
Reprezentantul Frontului Național 
de Eliberare, Tran Buu Kiem, a in
sistat, în cuvîntul său, asupra nece
sității înlăturării actualei administra
ții de la Saigon, ca o condiție pre
alabilă a oricărei discuții asupra vii
torului politic al Vietnamului. Am
basadorul S.U.A., Henry Cabot 
Lodge, a reluat propunerile ameri
cane privitoare la „o abordare cu 
suplețe" a problemei retragerii tru
pelor străine de pe teritoriul Vietna
mului de sud.

Reprezentantul administrației sai- 
goneze, Pham Dang Lam, a repetat 
refuzul de a recunoaște dreptul legi
tim al F.N.E. de adevărat reprezen
tant al populației sud-vietnameze. Pe 
de altă parte, un purtător de cuvînt 
al Ministerului de externe de la Sai
gon a declarat joi că actuala admi
nistrație „nu va accepta niciodată 
formarea unui guvern de coaliție sau 
a unui cabinet de pace", așa cum a 
propus Frontul Național de Elibe
rare.

PLENARA C.C. AL P. C.
DIN CEHOSLOVACIA

REZOLUȚIA PLENAREI
C. C. AL P. C. ITALIAN

PRAGA 29 (Agerpres). — După 
cum transmite agenția C.T.K., la 
29 mai, la Praga s-a deschis Ple
nara Comitetului Central al P.C. 
din Cehoslovacia.

Raportul la primul punct al or
dinii de zi : „Sarcinile principale 
ale partidului în situația politică

O noua rundă 
de negocieri

americano-spaniole

Demonstrație la Londra pentru acordarea de drepturi civile tuturor păturilor 
populației din Irlanda de nord

KHARTUM

Precizările primului ministru 
sudanez in legătură 

cu politica noului guvern
KHARTUM 29 (Agerpres). — Pri

mul ministru al guvernului sudanez, 
Abubakr Awadallah, a acordat un 
interviu corespondentului de la Khar
tum al agenției M.E.N., în care a sub
liniat că „noul guvern instaurat în 
Sudan sprijină regimurile progresiste 
din întreaga lume".

Referitor la proiectele guvernului, 
primul ministru a relevat că în Sudan 
va fi creată o organizație politică din 
care vor face parte reprezentanții în
tregului popor. Consiliul Comanda
mentului revoluției va adopta măsuri 
necesare în vederea reorganizării ar
matei, introducînd serviciul militar o- 
bligatoriu și reechipînd forțele armate.

Referindu-se la actuala situație din 
Orientul Apropiat, primul ministru al

actuală" a fost prezentat de Gus
tav Husak, prim-secretar al Comi
tetului Central.

Plenara va dezbate, de aseme
nea, probleme legate de pregătirea 
Consfătuirii partidelor comuniste 
și muncitorești de la Moscova, pro
bleme organizatorice și altele. 

Sudanului a declarat că guvernul său 
consideră problema palestineană drept 
cea mai importantă problemă arabă, 
căreia este necesar să i se acorde aten
ția cuvenită.

în încheierea interviului său, Abu
bakr Awadallah a afirmat că, excep- 
tîndu-i pe cei cîțiva miniștri din fos
tul guvern, care se află sub arest la 
domiciliu, în Sudan nu există deținuți 
politici.

★
în cadrul ultimei reuniuni a nou

lui Consiliu de Miniștri al Sudanu
lui a fost creat un comitet special, 
însărcinat cu întocmirea unui plan 
de măsuri referitoare la soluționa
rea problemei sudului, relatează din 
Khartum corespondentul agenției 
France Presse.

ROMA 29 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază au luat 
sfîrșit lucrările Plenarei Comite
tului Central și ale Comisiei Cen
trale de Control ale Partidului 
Comunist Italian, care au audiat 
și au discutat raportul : „Poziția 
și inițiative ale P.C.I. pentru dez
voltarea luptei ttntiimperialiste și 
pentru unitatea mișcării muncito
rești internaționale", prezentat de 
Luigi Longo, secretar general al 
P.C.I.

Participanții la lucrările plena
rei C.C. și ale C.C.C. au adoptat 
în unanimitate o rezoluție prin 
care aprobă raportul secretarului 
general și dau mandat delegației 
care va reprezenta partidul la 
Conferința de la Moscova a parti

Canada recunoaște 
guvernul R. P. Chineze 
ca unic guvern al Chinei

„Libertate tovarășului
Horacio Fernandez Inguanzo!“

OTTAWA 29 (Agerpres). — Ca
nada a hotărît să recunoască gu
vernul R. P. Chineze ca unic gu
vern al Chinei, a declarat joi mi
nistrul de externe, Mitchell Sharp, 
într-o cuvîntare ținută la Institu

AUTORITATILE CANADIENE
VOR RETRAGE 0 PARTE DIN FORȚELE 

ARMATE STAȚIONATE ÎN R.F.G.
BRUXELLES 29 (Agerpres). — Ca

nada a anunțat oficial partenerilor săi 
din Alianța atlantică hotărîrea sa ire
vocabilă de a repatria pînă la sfîrșitul 
anului 1972 o parte a forțelor sale sta
ționate în R.F. a Germaniei, unde nu 
va mai menține decît „forțe ușoare, 
mobile și transportabile pe calea ae
rului", transmite agenția France Presse. 
Joi urmează să înceapă discuții asupra 
amănuntelor tehnice între experții ca
nadieni și ai N.A.T.O., în vederea sta
bilirii modalităților de retragere a for
țelor oanadiene, alcătuite în prezent 
din unități aeriene și de infanterie, cu 
un efectiv total de circa 10 000 de 
oameni. Expunînd într-o conferință de 
presă poziția Canadei, ministrul cana

Noul guvern sirian
DAMASC 29 (Agerpres). — La 

Damasc a fost dată publicității lista 
noului cabinet sirian, remaniat prin- 
tr-o hotărîre a partidului de guver- 
nămînt Baas. Din vechiul cabinet au 
fost demiși nouă miniștri. Președin
tele republicii, Noureddin El Atassi, 
își păstrează în continuare și funcția 
de președinte al guvernului, iar ge
neralul Hafez Assad pe cea de mi
nistru al apărării. Portofoliul aface
rilor externe a fost încredințat lui 
Moustapha El Sayed, care ia locul 
deținut în vechiul guvern de Moha
med Eid Ashawi. în afara acestuia, 
au mai fost înlocuiți, printre alții, 
miniștrii informațiilor, economiei și 
finanțelor.

delor comuniste și muncitorești să 
ilustreze și să sprijine cu acest 
prilej pozițiile conținute în ra
portul tovarășului Longo, adop- 
tînd o linie de conduită în con
formitate cu acestea. Comitetul 
Central își exprimă speranța că 
conferința de la Moscova, prin- 
tr-o discuție sinceră și deschisă 
în jurul problemelor obiective 
care stau în fața mișcării comu
niste și muncitorești internaționale 
și printr-o confruntare deschisă 
și constructivă a pozițiilor, va ști 
să găsească terenul cel mai eficace 
de luptă împotriva imperialismu
lui și de unitate de acțiune între 
partidele comuniste și toate for
țele antiimperialiste. 

tul Canadian al Afacerilor Ex
terne din Toronto. El a arătat că 
această recunoaștere „se încadrea
ză în logica noii politici externe 
independente" a guvernului cana
dian.

dian al apărării, Leo Cadieux, a de
clarat că menținerea de trupe în Ca
nada și în Europa occidentală implică 
obligația costisitoare a două tipuri de 
echipament și antrenament. El a adău
gat că „țara sa nu este prima care 
își retrage forțele din N.A.T.O.".

★
LONDRA. — Ministrul american al 

apărării, Melvin Laird, care a sosit 
miercuri la Londra, a făcut o declara
ție arătînd că la Bruxelles a depus 
insistențe pentru a convinge Canada 
să reia în considerare planurile sale. 
Exprimîndu-și îngrijorarea față de a- 
ceastă perspectivă, Laird a declarat că 
exemplul Canadei ar putea fi urmat 
de alte țări membre ale pactului nord- 
atlantic.

CAMPANIA ELECTORALĂ
DIN FRANJA

48 de ore înaintea 
primului tur de scrutin

PARIS 29 (Agerpres). — Cu 48 de 
ore înaintea primului tur de scrutin 
al alegerilor prezidențiale din Fran
ța, un sondaj al opiniei publice îi in
dică din nou pe Georges Pompidou 
(41 la sută din cei interogați s-au 
pronunțat în favoarea sa) și Alain 
Poher (27 la sută), drept principali 
favoriți, față de ceilalți candidați : 
Jacques Duclos, candidatul Partidului 
Comunist Francez (16 la sută), Gas
ton Defferre, candidatul Partidului 
socialist (8 la sută), Michel Rocard, 
desemnat de partidul P. S. Unificat 
(4 la sută), Alain Krivine, candidat 
al „Ligii comuniste" (2 la sută) și 
Louis Ducatel, candidat independent 
(2 la sută).

Datele acestui ultim sondaj au con
stituit, după aprecierea agenției 
France Presse, un nou stimulent pen
tru candidatul P.C.F., care și-a văzut 
sporite șansele cu încă 2 la sută. în 
oadrul unei dezbateri radiotelevizate, 
Jacques Duclos a cerut tuturor ale
gătorilor de stînga să voteze în fa
voarea sa, arătînd că orice vot dat 
celorlalți candidați ai stîngii, clasifi
cați în urma sa în sondajele de opi
nie, ar însemna un vot pierdut. Can
didatul P.C.F. încearcă să realizeze 
astfel, în ultimul moment, o unitate 
a stîngii, care nu a putut fi obținută 
în perioada desemnării candidaților 
prezidențiali, pentru a ocupa unul din 
primele două locuri în primul tur de 
scrutin.

MOSCOVA 29 (Agerpres). — 
Participanții la. Comisia pregăti
toare a Consfătuirii internaționale 
a partidelor comuniste și munci
torești de la Moscova au adoptat 
joi următorul apel intitulat „Li
bertate tovarășului Horacio Fer
nandez Inguanzo":

„Noi, reprezentanții a 70 de par
tide comuniste și muncitorești 
participante la lucrările Comisiei 
pregătitoare a Consfătuirii inter
naționale, aflînd despre arestarea 
de către poliția franchistă a tova
rășului Horacio Fernandez In
guanzo, membru al Comitetului

Securitatea europeană 
trebuie realizată 

cu participarea tuturor 
statelor de pe continent 
Comunicatul privind vizita lui Pietro Nenni In Iugoslavia

BELGRAD 29 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al Ita
liei, Pietro Nenni, care a făcut o 
vizită oficială în Iugoslavia, a pă
răsit Belgradul, plecînd spre patrie.

în comunicatul comun cu privi
re la convorbirile purtate cu se
cretarul de stat pentru afacerile 
externe al Iugoslaviei, Mirko Te- 
pavaț, se arată că cele două părți 
consideră că rezolvarea unor pro
bleme importante, cum ar fi secu
ritatea Europei, nu trebuie să fie 
încredințată numai marilor puteri. 
Soluția acestei probleme trebuie 
căutată cu participarea tuturor ță
rilor europene, indiferent dacă a- 
parțin sau nu vreunei grupări. De 
asemenea, s-a constatat că politica 
de destindere riu are altă alterna
tivă și că pentru îmbunătățirea si
tuației din Europa și reinstaurarea 
climatului de încredere este nece
sar ca toate țările să depună efor
turi pentru înlăturarea a tot ceea 
ce constituie factor de tulburare în 
relațiile reciproce. De asemenea, 
este necesară abținerea de la exer
citarea de presiuni, amenințări sau 
folosirea forței.

Cei doi miniștri și-au exprimat 
satisfacția în legătură cu evoluția 
relațiilor reciproce. S-a căzut de 
acord să fie format un comitet spe
cial iugoslavo-italian care să ur
mărească evoluția relațiilor econo
mice și să facă propuneri guverne
lor în vederea extinderii colaboră
rii economice.

★

înainte de a părăsi Belgradul, mi
nistrul de externe al Italiei, Pietro 
Nenni, a ținut o conferință de 
presă, în cadrul căreia s-a re
ferit, printre altele, la pașii con- 
creți care trebuie întreprinși pentru 
realizarea unei atmosfere menite să 
favorizeze convocarea unei conferințe 
a tuturor țărilor continentului în pro
blema securității europene. „Pentru a 
se ajunge la acest țel, a spus el, tre
buie să se pornească de la respectarea 
suveranității și independenței fiecărei 

HBBBBEraOHEBI

executiv al Partidului Comunist 
din Spania, cerem cu hotărîre eli
berarea lui imediată.

Chemăm pe toți comuniștii, pe 
toți democrații din întreaga lume 
să se manifeste în mod solidar în 
apărarea unuia dintre conducăto
rii cei mai reputați ai oamenilor 
muncii din Asturia, pentru a-1 
smulge pe acest erou revoluțio
nar din mîinile poliției secrete 
franchiste.

Sîntem de partea tuturor acelora 
care luptă în Spania împotriva 
dictaturii fasciste a lui Franco.

Libertate tovarășului Horacio 
Fernandez Inguanzo !“.

țări, de la renunțarea la orice fel de 
presiuni și amestec în treburile interne 
ale altora, de la îmbunătățirea sub
stanțială a relațiilor bilaterale între 
state. Pe lîngă aceasta, trebuie să se 
adopte o serie de măsuri 4 planul 
relațiilor economice, politic' if militare 
și umane, care să reducăSiiementele 
de tensiune, elemente care în trecut 
au constituit un obstacol serios în ca
lea colaborării".

Pietro Nenni a spus că Apelul de 
la Budapesta al țărilor participante la 
Tratatul de la Varșovia „exprimă o 
cerință a epocii noastre" și că „tre
buie să se treacă de la apeluri și de
clarații la acțiuni concrete care să facă 
posibilă traducerea în viață a ideii 
securității europene". Ministrul italian 
și-a exprimat convingerea ca „relații 
atît de largi și fructuoase ca cele e- 
xistente între Iugoslavia și Italia — 
țări cu sisteme social-politice diferite 
— pot să existe și între alte state eu
ropene care aspiră ca Eutopa să de
vină un factor pozitiv de pace și pro
gres pe plan mondial".

Austria susține convocarea1 
unei conferințe * pepene
VIENA. — Guvernul austriac 

este de acord ca conferința 
cu privire la asigurarea securi
tății europene, propusă în Ape
lul de la Budapesta al țărilor 
membre ale Tratatului de la Var
șovia, să aibă loc la Helsinki. în
tr-o scrisoare adresată guvernului 
finlandez, dată publicității miercuri 
la Viena, se arată că guvernul Aus
triei privește cu interes propunerea 
ca această conferință să aibă loc 
în capitala Finlandei. Guvernul 
austriac va aproba, la timpul cu
venit, o hotărîre a statelor intere
sate în favoarea propunerii guver
nului finlandez, se adaugă în scri
soare.

*

La Washington a 
început o nouă rundă 
de negocieri america- 
no-spaniole în. legă
tură cu controversa
ta problemă a reîn
noirii acordului bila
teral din 1953 
vind 
militare 
Spania, 
a patra 
ultimele 
a se aiunge la un nu
mitor comun 
prevederilor 
ale noului 
condițiile 
termenul de 
re. precum i 
tumul 
bănești.

După cum este cu
noscut. ultima din se
ria celor 
cercări a 
martie a. ___
delegația spaniolă 
redus (de la 1 200 000 000 
la 300 000 000 dolari) 
suma pretinsă State
lor Unite pentru pre
lungirea cu încă cinci 
ani a acordului ex
pirat în octombrie a- 
nul trecut. în același 
timp însă, ea a for
mulat o serie de pre
tenții politice, pe care 
administrația 
le-a respins ca 
„nerealiste".

Reluînd într-o 
mă foarte puțin 
rită pretențiile avan
sate. partea spaniolă a 
prezentat acum 
secretarului de 
Alexis Johnson 
proiect de acord 
vizoriu. pentru o pe
rioadă de 18 luni si 
nu de cinci ani. cum 
se convenise anterior. 
După cum consideră 
observatorii politici.

pri- 
soarta bazelor 

ale S.U.A. din 
Aceasta este 
încercare din 
șapte luni de

i asupra 
eseniiale 

acord : 
politice, 

închirie- 
si cuan- 

compensatiilor

patru în- 
esuat la 24

c. Atunci, 
a

S.U.A. 
fiind
for- 

dife-

sub- 
stat 
un 

Dro-

partea spaniolă „spe
ră că în acest răs
timp criticile unor 
conaresmani împotri
va acestui tratat se 
vor tempera" („Wa
shington Post"), iar 
guvernul din Madrid 
va reuși să neutrali
zeze. mișcările de pro
test ale muncitorilor, 
tineretului si intelec
tualilor. care se ridi
că împotriva prezen
tei bazelor militare a-

CORESPONDENȚA 
DIN WASHING

TON DE LA 
CONSTANTIN 

ALEXANDROAIE

mericane pe teritoriul 
Spaniei, pe conside
rentul că acestea știr
besc suveranitatea 
națională si sînt un 
factor de insecuritate.

Pentru . prelungirea 
pe 18 luni. Madridul 
cere 
lari, 
nou 
a 
semnarea _____
Tn același timp, une
le cotidiene din Ma
drid avertizau S.U.A. 
că ..dacă nu satisfac 
cererile spaniole vor 
fi nevoite să pără
sească bazele". Dar în 
Statele Unite nimeni 
nu ia în serios ase
menea amenințări. în- 
trucît se știe că — 
dună cum subliniază 
..The Evening Star" 
— ..ajutorul militar în 
valoare de 2,6 miliar-

52 milioane do- 
scăzîndu-si din 

pretențiile pentru 
precipita astfel 

acordului.

în 
de 

a 
contribuit la menține
rea la putere a reai- 
mului dictatorial al 
lui Franco".

în cadrul aceluiași 
ioc de întărire a po
zițiilor la tratative. 
Departamentul de 
Stat al S.U.A., cate
gorisind bazele 
Spania la 
„importantă 
ră“. a lăsat 
teleagă că 
tea lipsi de ele. Nu
meroși membri ai 
Congresului american, 
aflînd că oficialitățile 
de stat si militare ca
lifică bazele din Spa
nia drept „dispensa
bile". îsi pun între
barea : Atunci de ce 
se cheltuiesc 500 mi
lioane dolari anual 
pentru întreținerea 
lor ? „Grupul libera
lilor din Congres — 
arată 
Post", 
nuntă 
noirii 
folosire a acestor ba
ze militare 
nu se mai acorde 
un fel de aiutor 
gimului franchist. 
S.U.A. să nu-si 
ia nici un fel de 
gaiament fată 
Spania".

Acesta este contex
tul oolitic în care 
legația spaniolă 
văzut nevoită să 
forțeze obținerea 
înnoirii pe încă cinci 
ani a. acordului amin
tit si să ceară doar 
prelungirea 
acord pînă 
vară, cînd 
s-ar putea

de dolari pompat 
ultimii 15 ani 
S.U.A. în Spania

din 
capitolul 
secunda- 

să se în- 
s-ar pu-

„Washington 
care se nro- 
împotriva reîn- 
acordului de

— cere să 
nici 
r.e- 
iar 

mai

de
s-a 
nu 
re-

vechiului 
la orimă- 

lucrurile 
limpezi. I§ §t/r/iinrciiiiiiinirnrnrrrrri/rii/rrsirrrirrtirnririirrrni/iriifiiiiniriitnrrriiiiriii>.

âgerițhfe de presă transmit:
Prevederile inechitabile pentru Venezuela din acor

dul comercial CU Statele Unite constituie o piedică în calea dez
voltării industriale a țării, a declarat în cadrul unei conferințe de presă minis
trul adjunct al dezvoltării economice, Antonio Casas. El s-a pronunțat pentru 
revizuirea acestui acord dezavantajos și s-a declarat în favoarea stabilirii și 
dezvoltării relațiilor comerciale cu statele socialiste. Antonio Casas a subliniat 
că Venezuela trebuie să întrețină relații comerciale cu toate statele lumii, în 
conformitate cu interesele sale naționale.

Comitatal ponitru proble
me sociale al Consiliului 
economic și social al 0.N.U. 
(ECOSOC) a adoptat în unanimitate 
o rezoluție prin care cere Adunării 
Generale să condamne energic rasismul, 
nazismul și apartheidul și să recomande 
tuturor statelor să atragă atenția opi
niei publice asupra primejdiilor pe 
care le prezintă ' astăzi reînvierea na
zismului într-o serie de țări.

Situația din Argentina.Ih 
urma reuniunii de miercuri a Consi
liului național al securității, președin
tele Argentinei, Juan Carlos Ongania, 
a ordonat armatei să-și asume răspun
derea pentru menținerea ordinii în 
întreaga țară. Această măsură a fost 
luată după ce Confederația Generală 
a Muncitorilor din Argentina a chemat 
la o grevă generală de 24 de ore pen
tru vineri.

La Roma au ,uât sfîrșit lucră
rile Conferinței naționale a Partidu
lui Socialist Italian al Unității Prole
tare (P.S.I.U.P.) pe tema : „Situația și 
perspectivele lujotei maselor în Italia 
și rolul P.S.I.U.P.". în raportul pre

zentat de Dario Valori, secretar ge
neral adjunct al P.S.I.U.P., se subli
niază că, pentru a se realiza o nouă ali
niere a forțelor politice din Italia, 
este necesară adoptarea unei platfor
me comune pe baza actualelor obiec
tive ale acțiunii maselor : îmbunătăți
rea condițiilor de viață și de muncă, 
lărgirea drepturilor muncitorilor, dez
voltarea sudului țării, lupta împotriva 
șomajului și desprinderea de angaja
mentele unilaterale față de N.A.T.O.

Prima convorbire telefo
nică de probă între Tokio și 
MOSCOVa a realizată pe li
nia telefonică intercontinentală Asia- 
Europa-Asia. Linia se construiește de 
întreprinderi din U.R.S.S., Dane
marca, Japonia și R. F. a Germa
niei. O parte din ea trece prin fundul 
Mării Japoniei. Lungimea totală a 
liniei este de 13 000 km.

0 nouă provincie kurdă 
denumită „Provincia Dehok" a fost 
creată în nordul Irakului, în urma 
unei hotărîri adoptate miercuri de 
Consiliul revoluției irakiene. Ea ur
mează să grupeze în majoritate mem
bri ai minorității kurde.

Consiliul ministerial al 
Pieței comune s-a întrunit 
la BrUXelIeS Pentru a pune la 
punct poziția „celor șase" în nego
cierile de reînnoire a Tratatului de a- 
sociere a 18 state africane la C.E.E. 
Acest tratat expiră peste cîteva zile. 
Se anunță din capitala belgiană că 
miniștrii nu au putut cădea de acord 
asupra tuturor punctelor asocierii.

„Cosmos-284" - un nou 
satelit artificial al Pămîntului — a fost 
lansat în U.R.S.S.

La Tunis s-a deschis al 
14-lea tîrg internațional la 
care participă 22 de țări, printre care 
și România.

Parlamentul turc a hotă
rît ca cele două camere ale 
sale să intre în vacanță cu 
două săptămîni mai devreme decît se 
prevedea inițial. Observatorii politici 
apreciază că această hotărîre se dato
rează dorinței membrilor Parlamentu
lui de a evita urmările dezacordurilor 
intervenite în Adunarea Națională cu 
prilejul prezentării proiectului de a- 
mendament constituțional privind rea
bilitarea politică -a demnitarilor fostu
lui partid democrat.

Convorbirile între ministrul 
de externe al Belgiei, Pierre Harmel,

și ministiul afacerilor externe al Ceho
slovaciei, Jan Marko, aflat într-o vizită 
oficială în Belgia, au început la Bru
xelles. Cei doi miniștri au examinat 
probleme privind situația actuală din 
Europa, precum și alte probleme in
ternaționale.

Alto atacuri ale aviației 
americano-saigoneze asu
pra regiunii cambodgiene de

frontieră Kandal au fost dezvăluite în
tr-o notă publicată de comandamentul 
militar cambodgian.

Programul de acțiune pe 
perioada următoare a Con
siliului General al Sindica
telor din Japonia a fost dat 
publicității la Tokio. Documentul sta
bilește obiectivele clasei muncitoare 
nipone în lupta pentru interesele vi
tale, împotriva politicii de alianță mi
litară cu S.U.A., pentru abrogarea 
Tratatului de securitate japono-ame- 
rican. Consiliul General al Sindicate
lor subliniază necesitatea colaborării 
cu partidele comunist, socialist și Ko- 
meito în cadrul acțiunilor împotriva 
capitalului monopolist.

Administrația națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spa
țiului cosmic (NASA) a dat publicității primele fotografii’ și filme luate de 
astronaufii Stafford, Cernan și Young în timpul zborului lor lunar la bordul 
navei spațiale „Apollo-10". Clișeele prezintă aspecte ale reliefului din zona 
„Mării Liniștii", unde urmează să aselenizeze astronaufii navei „Apollo-11".
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