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PLECAREA DELEGAȚIEI PARTIDULDI
COMUNIST ROMAN LA CONSFĂTUIREA 

INTERNAȚIONALA A PARTIDELOR COMUNISTE 

Șl MUNCITOREȘTI OE LA MOSCOVA
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La sosire, pe aeroportul Vnukovo

loan ICHIM
orim-secretar al Comitetului județean Bacău al P.C.R., 

președintele Consiliului popular județean
--------------------------------------------------------------1__________  

ț
,e perspectivele lumî- posibilităților de care dispun. A.nali- 
voltării economice; ale - zelf făcute de «comisia economică, cu 

sprijinul unui'mare număr de spe
cialiști în întreprinderile amintite, 
au scos la iveală mari rezerve ne
fructificate încă, unele deficiente or
ganizatorice care diminuează poten
țialul productiv real al industriei ju-

■unilateral al întregii 
. îți, pe care le deschid 

. 'lui român Tezele Co- 
11 al partidului pen- 

.Uiigresul al X-lea al P.C.R. și 
proiectul de Directive, comuniștii, toți 
oamenii muncii din județul nostru se 
străduiesc să obțină noi și importan
te rezultate în. îndeplinirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor luate 
în întrecerea dintre organizațiile 

■c/idețene de partid. Pe ansamblul jn- 
ța istriei județului, în cinci luni, pla

nul la producția globală a fost de
pășit cu 47 milioane lei, realizîn- 
du-se suplimentar 700 tone de cau
ciuc sintetic, 400 tone hîrtie, 22 mii 
m p țesături de lină și bumbac, cir- 

însem- 
chimice, 

Producția 
obținută 

la circa

Am citit cu mare in
teres și bucurie, acum 
cîteva zile, încercînd 
sentimentul unei mari 
satisfacții ca scriitor și 
cetățean al acestei țări, 
Tezele Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist Român pen
tru Congresul al X-lea 
al partidului.

Aceste Teze consti
tuie un document de 
o importanță excep
țională . în. viața par
tidului nostru, în via
ta întregului nostru 
popor. Fac această a- 
firmație pentru că 
sînt mulți ani de cînd 
viața poporului nostru 
este una cu viața par
tidului nostru comu- 

1 nist. S-a ajuns la

ca 2 000 m c cherestea, 
nate cantități de produse 
încălțăminte și altele, 
marfă vîndută și încasată 
peste prevederi se ridică 
37 milioane lei, iar sarcina de crește
re a productivității muncii a fost de
pășită cu 1,05 la sută, față de 1 la 
sută cît prevedea angajamentul. In 
ce privește planul de export, preve
derile sale au fost îndeplinite, livrîn- 
du-se în plus produse în valoare de 
7 milioane Iei.

Colectivele întreprinderilor indus
triale din județul nostru, organele și 
organizațiile de partid se străduiesc, 
în același timp, să înfăptuiască anga
jamentele referitoare la ridicarea în 
continuare a eficienței economice, 
definită în proiectul de Directive ale 
Congresului al X-lea al P.C.R. ca 
factor hotărîtor al dinamismului eco
nomic, care trebuie să stea la baza 
întregii activități a întreprinderilor. 
Accentul s-a pus în mod deosebit pe 
diminuarea consumurilor specifice 
de materii prime și materiale, redu
cerea costurilor și creșterea renta
bilității produselor. Roadele acestor 
strădanii se văd, în primele 4 luni ale 
anului, în cele 12 milioane lei eco
nomii peste plan la prețul de cost, în 
beneficiile suplimentare în valoare 
de aproape 16 milioane lei. Cele 
mal bune rezultate le-au consemnat, 
pînă acum, colectivele celor două 
rafinării de pe Valea Trotușului, Uzi
nei metalurgice din Bacău, uzinei de 
cauciuc sintetic și produse petro
chimice din cadrul Grupului indus
trial Borzești, precum și ale celor 
două fabrici textile din Bacău și 
Buhuși.

Rezultatele amintite — superioare 
celor înregistrate în aceeași perioadă 
a anuhii trecut — sînt rodul muncii 
susținute, pline de elan, a muncito
rilor, inginerilor și tehnicienilor din 
cadrul unităților industriale, al efor
turilor lor intense depuse pentru a- 
plicarea măsurilor de perfecționare 
a organizării producției și a muncii, 
de folosire mai bună a capacităților 
și suprafețelor de producție. In a- 
ceastă direcție, țin să subliniez apor
tul deosebit al organelor și organiza
țiilor noastre de partid. Din capul 
locului, biroul comitetului județean 
de partid a considerat necesar să 
urmărească îndeaproape mersul ac
tivității economice și să îndrume co
lectivele din întreprinderi în vede
rea valorificării, într-o măsură tot 
mal mare, a rezervelor interne ale 
producției, înlăturării unor deficien
te de natură organizatorică.

Perseverînd pe drumul obținerii 
în continuare a unor rezultate eco
nomice și mal consistente, deosebit 
de actuale sînt acum intervențiile o- 
perative și energice în acele în
treprinderi care nu și-au îndeplinit 
integral prevederile planului la 
toți indicatorii, ca și la uzina 
chimică din cadrul Grupului indus
trial Borzești, întreprinderea minieră 
și Complexul de industrializare a 
lemnului Comănești, Fabrica de 
hîrtie și celuloză Letea din Bacău, 
unități cu pondere însemnată în eco
nomia județului, dar care nu și-au 
realizat angajamentele pe măsura

Leonte Răutu, Vaslle Vîlcu, Ște
fan Voitec, Iosif Banc, Petre Bla- 
jovici, Dumitru Coliu, Emil Dră- 
gănescu, Mihai Gere, Dumitru Po
pa, Dumitru Popescu, Vasile Pa- 
tilineț, de vicepreședinți ai Con
siliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, membri al C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat șl 
al guvernului, conducători ai in-

Miercuri dimineața a părăsit 
Capitala delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al P.C.R., care va 
participa la Consfătuirea interna
țională a partidelor comuniste și 
muncitorești de la Moscova.

Din delegație fac parte tovară
șii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Voicu, membru al C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R.

La plecare pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, 
Chivu Stoica, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț; -Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, Ja
nos Fazekaș, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Rădulescu,

stituțiilor centrale șl organizații
lor obștești.

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasa
dei.

Pe aeroport, membrii delegației 
au fost salutați cu căldură de un 
mare număr de locuitori ai Ca
pitalei.

(Agerpres)

★ ★cest rezultat fericit 
pentru că, pe măsură 
ce au trecut anii, rea
lizările poporului nos
tru, condus de partid, 
au ieșit tot mai mult 
în evidență. Și aceste 
realizări nu sînt de
loc puține. Tara și-a 
schimbat nu numai 
fața, și-a schimbat și 
conținutul. în același 
interval de timp po
porul nostru și-a dat 
întreaga, lui .adeziune... 
politicii externe a par
tidului — politică no
bilă și înțeleaptă, cu 
larg răsunet interna
țional. Datorită politi
cii sale interne și ex
terne, România noas
tră socialistă a devenit 
una din țările stimate 
și iubite ale lumii.

In Tezele Comitetu
lui Central, publicate 
recent în presă, au 
fost înscrise cu clari
tate realizările obți
nute de poporul nos
tru în anii care au tre
cut — ani dintre care 
cei mai de seamă au 
fost cei dintre Con
gresul al IX-lea și 
Congresul în pregătire, 
cel de-al X-lea. Cred 
cu adîncă sinceritate 
că sfertul de veac pe 
care l-am trăit de la 
eliberare pînă astăzi 
va fi socotit în isto
ria României moderne 
ca unul care a conți
nut zile mărețe, zile 
glorioase. (Păcat că a- 
cest sfert de veac nu a 
fost descris încă în li
teratura noastră cu 
toată strălucirea pe 
care o merita). Dar 
Tezele — elaborate 
științific și cu o de
plină cunoaștere a fap
telor — nu s-au mul
țumit să sublinieze 
succesele, ele au jalo
nat cu clarviziune vii
torul economic, social 
și spiritual al Româ
niei.

Bogăția de idei și de 
probleme prezentate 
de document este 
copleșitoare. Tezele 
ne-au dat tuturor noi 
forte, noi puteri de 
muncă. Tezele ne-au 
stimulat și ne-au spo
rit capacitatea de lu- 

ne-au fecundat

gîndirea creatoare, 
ne-au inspirat noi vi
suri care ar putea fi 
realizate în viitorul 
mai apropiat sau mai 
îndepărtat al patriei. 

Ar merita sublinieri 
speciale, însoțite de 
exprimarea sentimen
telor noastre de totală 
adeziune, numeroasele 
idei și sugestii ale a- 
cestui uriaș program 
întocmit cu o prețioasă 

■ rigoare--științifică și 
străbătut de suflul 
cald al omeniei, de 
cele mai înalte și mai 
nobile idealuri ale 
umanității : bunăstarea 
și fericirea oamenilor, 
îmbogățirea și înfru
musețarea țării — dar 
nu numai a tării, ci și 
a sufletelor omenești
— abolirea războaielor 
din practica interna
țională, instaurarea 
pretutindeni a păcii, a 
colaborării între po
poare, a edificării unei 
societăți noi, mai bune, 
mai drepte...

Au trecut mai mult 
de cincizeci de 
cînd trăiesc în 
tate și de cînd
— ca ziarist 
scriitor — societatea. 
Cunoscător deci al 
vechii lumi și al ve
chilor partide politice 
burgheze, dar și par
ticipant (și nu numai 
privitor) la cele în
făptuite în România în 
acest ultim sfert de 
veac, pot declara cu 
conștiința împăcată că 
nici o dată poporul 
român — în lunga și 
zbuciumata Iui istorie
— nu a avut un partid 
care să se preocupe 
atît de mult de ne
voile maselor și care 
să întrunească totala 
adeziune a maselor 
cuin o întrunește 
Partidul Comunist Ro
mân... Maturul, înțe
leptul, curajosul și 
mereu tînărul nostru 
partid comunist...

Nu există astăzi nici 
o problemă importan
tă în viața României

MOSCOVA 4 — Corespondentul 
Agerpres N. Cristoloveanu trans
mite • Miercuri, la amiază, a sosit 
la Moscova delegația Partidului 
Comunist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al C.C. al P.C.R., care 
va participa la Consfătuirea in
ternațională a partidelor comuniste 
și muncitorești.
■ La aeroportul Vnukovo, delegația 
Partidului Comunist Român a fost 
întîmpinată de tovarășii L. I. Brej- 
nev, secretar general al C.C. al

P.C.U.S., N. V. Podgornîl, K. T. 
Mazurov, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al--------- --------------
tușev, secretar
K. V. Rusakov, 
ei Centrale de
G. I. Stepakov,
P.C.U.S., șef de secție la C.C.
P.C.U.S., și de alte persoane ofi
ciale.

Au fost prezenți Teodor Marines
cu, ambasadorul Republicii Socia
liste România în U.R.S.S., și mem
bri ai ambasadei.

P.C.U.S., K. F. Ka- 
al C.C. al P.C.U.S., 
membru al Comisi- 
Revizie a P.C.U.S., 
membru al C.C. al 

al

(Continuare 
în pag. a IV-a)

certitudinea vastelor 
Răsfoind însemnările 
m-a frapat consonanta

ani de 
socie- 

observ 
și ca

(Continuare în pag. a III-a)

Blazonul modern
al unei vechi cetăți

REPORTAJ WN TIRGOVIȘTE

Am fost la Tîrgoviște în zilele ce 
marchează pregătirea Congresului 
al X-lea al partidului. Orașul de 
la poalele Bucegilor, oamenii lui 
harnici și pasionați trăiau din plin 
efervescența de fapte a prezentu
lui, dar și 
perspective, 
din carnete, 
profundă, acordul lăuntric, de sub
stanță, al celor văzute și auzite aici 
cu amplele contururi ale viitorului 
desemnate în Teze și în proiectul 
de Directive. într-adevăr, tot ce mi 
s-a înfățișat privirilor, tot ce s-a 
desprins din convorbirile cu gos
podarii urbei, cu tîrgoviștenii întîl- 
niti la locul lor de muncă sau pe 
stradă. îmi apare ca o sugestivă 
ilustrare a orientării trasate în do
cumente de a „depune în continua
re eforturi pentru dezvoltarea eco
nomică si social-culturală a tuturor 
zonelor țării, pentru ridicarea nive
lului de viață și civilizație al ora
șelor si satelor patriei noastre".

Răspunderea Instituției publice
intr-un amplu colocviu cetățenesc
Scrisorile primite zilnic de aproape 

toate instituțiile publice declanșează 
un vast colocviu cetățenesc menit să 
găsească soluțiile cele mai eficiente 
pentru rezolvarea problemelor de in
teres general sau personal aduse în 
discuție de autorii lor. Receptivita
tea instituției față de propuneri, su
gestii sau reclamații pune dialogul 
curent cu cetățeanul, dornic să par
ticipe și pe această cale la conduce
rea treburilor obștești, sub semnul 
unei conlucrări din care ambele părți 
pot dobîndi maximum de foloase.

In mod normal, fiecare scrisoare 
ar trebui să fie deci dirijată pe un 
drum care să o ducă rapid la țintă, 
asigurîndu-i-se o rezolvare întot
deauna operativă și eficientă. Sînt 
infinite dovezile cîștigului realizat de 
acele instituții și întreprinderi care 
analizează cu atenție și în profun
zime fiecare sesizare și observație ce

intră în sfera lor de activitate. Din 
păcate, nu totdeauna răspunsurile 
date de diferite instituții la unele 
din scrisorile ce le sînt trimise spre 
rezolvare exprimă asemenea inten
ții. Nu de mult am orimit la 
redacție un astfel de răspuns

sorii relevau și cîteva cauze ale aces
tor neajunsuri : atitudinea de expec
tativă a O.C.L.P.P., precum și super
ficialitatea de care au dat dovadă co
misiile de recepție care, trecînd cu 
vederea deficiențele, l-au absolvit pe 
constructor de răspundere. Evi-

PE MARGINEA UNOR SCRISORI

din partea Consiliului popular jude
țean Ialomița în legătură cu o sesi
zare semnată de mai multi locuitori 
ai municipiului Călărași. în această 
scrisoare erau semnalate numeroase 
deficiențe privitoare la condițiile de 
dare în folosință a unor locuințe con
struite prin O.C.L.P.P. Autorii scri-

dent, faptele respective impuneau 
o analiză temeinică a acestei stări de 
lucruri (efectuată, eventual. împre
ună cu semnatarii scrisorii) pentru a 
se putea stabili apoi măsurile cele 
mai adecvate de combatere a feno
menului adus în discuție. în reali
tate, așa cum rezultă din răspunsul

consiliului popular județean, toată 
această activitate a fost împinsă în
tr-o direcție sterilă, 
sorii la fața locului 
cîteva constatări liniștitoare, din care 
înțelegem că au fost executate reme
dieri ale unor lucrări de proastă 
calitate. Este un mod de a soluționa 
într-un fel sau altul latura particu
lară a sesizării ; aspectele de ordin 
general, mai profunde — si anume 
sistemul defectuos de lucru de la 
O.C.L.P.P., transformarea recepției 
într-un act pur formal, absolvirea 
constructorului de răspundere — au 
rămas practic în suspensie totală. 
Este un caz tipic pentru ceea ce nu
mim o rezolvare de ochii lumii, pen
tru că. de fapt, dincolo de insis-

Cercetarea scri
s-a soldat cu

D. TÎRCOB

(Continuare în pag. a II-a)

O imagine
impresionantă

Impresia primă și pregnantă este 
că această localitate, al cărei nume 
e înscris în atîtea pagini de glorie 
din trecutul patriei — fostă cetate 
de scaun a lui Mircea cel Bătrîn 
și Vlad Tepeș, Mihai Viteazu și Ma
tei Basarab, leagăn al slovei tipă
rite pe meleagurile românești — 
trăiește ancorată puternic în pre
zentul socialist. Nu, istoria n-a fost 
nicidecum detronată din drepturile 
ei legitime : dimpotrivă, luminile ei 
se răsfrîng mai vii ca oricînd în 
nu de mult restauratul Turn al 
Chindiei. în profilul Curții Dom
nești, în zidurile Mînăstirii Dealu
lui, în atîtea locuri de pelerinaj ale 
generațiilor ce vin aici să-și îm
prospăteze forțele spirituale din fe
cunda întîlnire cu faptele si năzu
ințele înaintașilor.

Dar Tîrgoviștea contemporană nu 
mai este, ca odinioară, orașul pre
destinat parcă prin excelentă ro
manticelor nostalgii paseiste, con
glomerat de „ruinuri" elegiace... 
„Micul oraș de provincie" s-a smuls 
definitiv si irevocabil din matca re
veriilor contemplative, din molco- 
meala traiului patriarhal.

Un grafic expresiv, văzut la co
mitetul județean de partid, mi-a 
sugerat ideea de ritm ca o nouă și 
trainică coordonată a realității tîr- 
goviștene : de la o producție indus
trială de 24 milioane lei în 1949,

aerospațiale
De cîteva zile Le Bourget — al doi

lea aeroport al Parisului — a devenit 
pentru mai bine de o săptămînă o 
adevărată Mecca aerospațială. Un 
milion de oameni sînt așteptați la 
cea mai spectaculoasă panoramă 
mondială a ultimelor noutăți în aviația 
civilă, militară, în echipament aero
nautic și chiar în zborurile spațiale.

CORESPONDENTA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

Victor BÎRLADEANU

Bogat în noutăți, cel de-al 28-lea sa
lon aeronautic s-a deschis sub sem
nul noilor pași îndreptați spre cuce
rirea cosmosului, precum si a revolu
ției din aviația civilă si aeronautică. 
Cîteva cifre pe care le-am aflat aici 
vin să confirme că avionul se inte
grează tot mai mult în viata cotidiană. 
La fiecare două secunde trei avioane 
își iau zborul sau aterizează undeva pe 
glob, pe unul din cele 28 000 de aero
porturi civile. Peste 250 milioane pa
sageri vor fi zburat pînă la sfîrșitul 
anului curent. O jumătate de miliard 
în 1975. Și un miliard în 1990 1 Avia
ția de mîine va fi așadar, nu numai 
cea supersonică, dar și a avioanelor 
gigantice subsonice — de la 250— 
1 000 locuri. Gigantism, viteză, con
fort.

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a)

Telegramă
Tovarășului ION GHEORGHE MAU2ER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

Vă mulțumesc în modul cel mai călduros pentru felicitările și 
urările pe care mi le-ați adresat cu prilejul alegerii în funcția de 
președinte al Vecei Executive Federale a Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

împărtășesc convingerea că relațiile de prietenie și colaborare dintre 
țările noastre se vor dezvolta în continuare multilateral și urez poporului 
frate român și Dumneavoastră personal noi succese în eforturile pe 
care le depuneți pentru construirea socialismului în țara Dumneavoastră 
și consolidarea păcii în lume.

MITIA RIBICICI 
Președintele Vecei Executiv® 
Federale a R.S.F. Iugoslavia
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FAPTUL
LATURI INSEPARABILE ALE DEMOCRAȚIEI DE PARTID

Dreptul nestingherit la opinie și
/

Protejați 
lacul „Ursu“! de către fiecare comunist

Importanta balneologiei a 
stațiunii Sovata este determi
nată de condiția naturală a la
cului „Ursu“. Spre deosebire de 
alte lacuri sărate, acesta are 
caracteristic fenomenul de he- 
liotermie (la 
se formează 
dulce adusă 
ta si Auriu, 
tecă cu apa 
doar pătrunderea căldurii din 
razele solare pentru înmagazi- 
narea lor in apa sărată). Iată 
insă că in vremea din urmă 
se constată o înrăutățire a fe
nomenului heliotermic. Ca ur
mare. specialiștii si autoritățile 
județene au elaborat un studiu 
precum și documentația tehni
că privind protejarea lacului. 
(De reținut recomandarea din 
studiul hidrologic ca lucrările 
de amenajare să fie efectuate 
cel mai tîrziu în anul 1970, pen
tru împiedicarea înrăutățirii to
tale a heliotermiei). Cu toate 
acestea, inițiativa (si lucrările) 
se amină de la an la an. De a- 
ceea si aducem problema lacu
lui „Ursu“ în atenția forurilor 
competente.

suprafața lacului 
o peliculă de apă 
de pîraiele Topli- 
care nu se ames- 
sărată, permițînd

Pe timp 
de furtuna.

Reamintim conducătorilor auto 
o indicație utilă dar din păcate 
adeseori neglijată. în caz de 
furtună." ei trebuie să iasă din 
zona copacilor înalti de pe 
marginea șoselei, refugiindu-se 
cu mașinile în cîmp deschis. 
Astfel se evită accidente grave 
de felul celui petrecut pe șo-* 

înșeaua Pitești—Cîmpulung
punctul Colibași. Furtuna de 
zilele trecute. însoțită de pu
ternice descărcări electrice, a 
doborît aici o plută (specie de 
pom înalt) pe cabina unei auto
basculante. omorînd șoferul 
doi oameni.

Tudor DONE
secretar al Comitetului județean 

partid Suceava
de

uită de îndatoririle ce le revin. Pe 
bună dreptate, se subliniază în Te
zele C.C. pentru cel de-al X-lea 
Congres al P.C.R. că orice membru 
de partid trebuie să militeze neobo
sit pentru îndeplinirea sarcinilor 
construcției socialiste în domeniul 
său de activitate, să vegheze la în
făptuirea neabătută a liniei politice 
și a hotăririlor partidului. Dar ade
sea, cînd stăm de vorbă cu unii to
varăși, constatăm că ei nu înțeleg 
că manifestările de delăsare sau 
pasivitate față de îndatoririle pri
vind înfăptuirea hotăririlor, a poli
ticii partidului, înseamnă în fond a 
nu respecta disciplina de partid.

Problema ni se pare importantă și 
•ub alt aspect. în virtutea discipli
nei de partid, fiecare comunist tre

să reprezinte un model —

și

armo- 
liber

Deznoda
mint
previzibil

Intr-o perioadă relativ scurtă 
(un an de zile), Mircea Pop, 
merceolog la serviciul desface
re al Fabricii de ciment din 
Turda, a reușit să sustragă... 
170 de tone de ciment, pe care 
le-a valorificat la diverși par
ticulari. Merceologul falsifica 
documentele de livrare pentru 
diferiți beneficiari sau, in baza 
delegațiilor in alb (! ?) primite 
de la unele întreprinderi, sco
tea din incinta fabricii canti
tăți sporite de ciment, cărora 
le schimba, pe parcurs, desti
nația. Procedeul nu vutca 
nu-l ducă la tribunal El 
dea că se va „betona" în 
unui eventual control. Si 
betonat ? Dimpotrivă, s-a 
praful I

să 
cre- 
fata 
s-a 

ales

Rutieră
și nu prea

Sfîrșitul iernii a adus cu sine 
sistarea transportului pe linia 
de autobuze 54 (București—Po
pești Leordeni). Fată de starea 
drumului (denivelat si plin de 
hîrtoape) greu s-ar fi putut găsi 
altă cale. Suspendarea curselor 
părea temporară. De-a lungul 
șoselei au fost descărcate cami
oane de balast — și lucrurile 
s-au oprit aici. De ce ? Există șo
sea, există materiale, dar nu s-a 
ivit încă un constructor, spre 
disperarea numeroșilor nave
tiști, salariați ai celor șase în
treprinderi și instituții din co
mună, nevoiti să străbată zil
nic. pe jos. șaisprezece N kilo
metri ! Consiliul popular comu
nal aruncă vina ne direcția de 
specialitate din Consiliul popu
lar al municipiului ; aceasta... 
viceversa si. cînd amîndouă cad 
de acord, o fac pentru a acuza 
întreprinderea de constructii- 
montai București (care, zice-se, 
ar fi singura vinovată de de
gradarea șoselei). Cărarea 
leasă (a tergiversărilor si 
zărilor reciproce) a mai 
..bătătorită" si de alții, 
fără succes. Sînt necesari ...... 
hotărîți. Cînd porniți... lucră
rile ? Drum bun! Adică, toc
mai ce lioseste.

Dezvoltarea continuă a democrației 
reprezintă o caracteristică de bază 
a întregii vieți a partidului nostru. 
Cele mai importante probleme ale 
construcției socialiste, ale politicii 
interne și externe a partidului sînt 
puse în dezbaterea comuniștilor, fie
care dintre ei avînd posibilități ne
limitate de a-și exprima părerea, de 
a face propuneri și sugestii în legă
tură cu modul lor de soluționare. O 
dovadă dintre cele mai elocvente o 
constituie însăși dezbaterea publică 
a documentelor ce urmează a fi a- 
probate de apropiatul Congres al 
partidului.

Așa cum se arată în Tezele C.C. 
al P.C.R. pentru cel de-al X-lea 
Congres al partidului, direcțiile prin
cipale de dezvoltare a vieții interne 
de partid vor fi și în viitor adîncl- 
rea continuă a democrației și întă
rirea disciplinei de partid, stimularea 
inițiativei creatoare a tuturor orga
nizațiilor și membrilor partidului, 
manifestarea din plin a aptitudini
lor organizatorice, politice și profe
sionale ale tuturor comuniștilor.

îh aceasta se exprimă legătura in
disolubilă dintre democrația internă 
și disciplina de partid, care se com
pletează, se intercondiționează, re
prezintă un tot unitar. Este un adevăr 
incontestabil că acolo unde principiile 
democratice se află la loc de cinste, 
iar comuniștii au posibilitatea reală 
de a-și spune cuvîntul asupra trebu
rilor ce se cer rezolvate, hotărîrile 
sînt în toate împrejurările rezultatul 
deliberării în comun, acolo și disci
plina dobîndește caracterul liber con
simțit, se manifestă în plenitudinea 
ei, participarea la realizarea celor sta

bilite în colectiv are loc în propor
ție de masă. Aceasta confirmă ideea 
subliniată în Teze că adîncirea con
tinuă a democrației în viața și acti
vitatea partidului se îmbină 
nios cu întărirea disciplinei 
consimțite.

Disciplina de partid nu este o no
țiune abstractă. Conținutul ei se ex
primă înainte de toate în respecta
rea cu strictețe a normelor statuta
re, în înfăptuirea' neabătută a hotă- 
rîrilor. Se poate afirma cu certitudi
ne că perseverenta și spiritul de 
responsabilitate cu care se acționează 
pentru aplicarea hotăririlor repre
zintă criteriul esențial de apreciere 
a disciplinei de partid. De aceea, în 
practica biroului comitetului județean 
de partid s-a permanentizat procedeul 
ca, de fiecare dată, după ce s-a ana
lizat o problemă și s-a ajuns la o 
concluzie în ce privește direcțiile ce 
trebuie urmate, să se stabilească pre
cis ce are de făcut concret fiecare 
pentru ca măsurile preconizate să ' 
capete viață. De pildă, spre sfîr
șitul anului trecut, biroul comi
tetului județean a examinat cauzele 
care au făcut ca în întreprinderile 
miniere să se depășească consumul 
specific de lemn pentru armături. 
La efectuarea analizei, la elaborarea 
măsurilor au fost antrenați membri 
ai comitetului județean de partid, 
alți activiști, au fost consultați mulți 
comuniști din întreprinderile minie
re. Dacă, în prezent, consumul de 
lemn nu numai că se încadrează în 
limitele planificate, dar în unele 
unități importante, cum sînt între
prinderea de explorări miniere „Mol
dova" din Cîmpulung și întreprinde
rea minieră Vatra Dornei, a fost re
dus cu mult, aceasta se datorează 
în foarte mare măsură faptului că 
s-a îmbinat strîns 
a comuniștilor cu 
plinei în întreaga 
rare și realizare a

Insistăm asupra 
trucît chiar unii membri ai comite
tului județean de partid privesc 
democrația unilateral, numai sub as
pectul participării la ședințe, expri
mării părerilor, neglijînd celălalt as
pect, al muncii practice pentru a da 
viață celor stabilite în comun. Mai în
tîlnim uneori tovarăși aleși în organe 
de conducere ale organizațiilor de 
partid foarte activi cînd este cazul 
să ia cuvîntul într-o problemă sau 
alta, ingenioși cînd fac diferite 
propuneri, însă cînd e vorba de ac
ționat, de făcut o treabă efectivă.

la propriu și la figurat — în 
ce privește îndeplinirea și depășirea 
planului, atitudinea de înaltă res
ponsabilitate în întreaga viață so
cială. Disciplina de partid implică nu 
numai respectarea normelor din viața 
internă a organizației ci, în aceeași 
măsură, a tuturor obligațiilor profe
sionale, a legilor statului, a reguli
lor de comportare în societate. Por
nind de la ideea că planul de 
stat reprezintă o lege de la care 
nu se admite nici o abatere, organi
zațiile de partid de la 
rea Fundu Moldovei, 
pentru industrializarea 
Combinatul de celuloză 
Suceava, IPROFIL 
de in și cînepă din 
făsurat o intensă 
pentru ca membrii 
dă de înaltă conștiinciozitate și simț 
de răspundere în îndeplinirea sarci- 
riilor de producție, să manifeste o 
înaltă exigentă fată de activitatea 
lor proprie și a celor din jur.

Nu peste tot însă disciplina de 
partid este înțeleasă sub multiplele ei 
semnificații. întîlnim încă situații 
cînd adunările de partid se țin cu 
regularitate, membrii de partid sînt 
prezenți la ora anunțată, răspund la 
toate „chemările" biroului etc., dar 
aceasta nu este deajuns, dacă spiri
tul de disciplină nu se „exteriori
zează" pe tărîmul activității 
sionale.

i Ce folos că organizațiile de 
i din întreprinderile forestiere
, ședințele la datele prevăzute (une-
i ori discutîndu-se chiar despre dis

ciplină), din moment ce în "unele
i exploatări se manifestă de multă
i vreme
i ductie

novați 
tii de

întreprinde- 
Combinatul 

lemnului și 
și hîrtie din 

Rădăuți, Filatura 
Fălticeni, au des- 
muncă educativă 
lor să dea dova-

profe-

partid 
îsi tin

a- 
acu- 
fost 
dar 

nași

Pe cine luati
9

în casă?
întrebarea nu e lipsită 

sens. Constantin Turbatu 
Capitală ar putea s-o confir
me. Cu cîtva timp în urmă a 
angajat-o (ca îngrijitoare la co
pil) pe Kuzmeni Tereza din co
muna Sînzieni (Covasna). După 
nici două săptămîni femeia pă
răsea pe furiș casa, luind cu 
sine lucruri în valoare de 
vreo 14 000 lei. Identificată de 
lucrătorii de miliție, făptașa va 
primi, desigur, ce i se 
întrebarea însă rămîne 
doare. Dacă doriți cu 
nadinsul să primiți ve
în casă, consultati-l ve... 
pățitul. Motivul e limpede: 
pătitul e priceput.

de 
din

cuvine, 
in Bi

tot di- 
cineva 

Stan 
tot

deRubrică redactată
Ștefan ZIDARHA 
Gheorghe David 

sprijinul corespondențiloreu
„Scînteii

consultarea largă 
respectarea disci- 
actiune de elabo- 
hotărîrii.
acestui lucru, în-

® o a o o n
(Urmare din pag. I)

tența pe chestiuni de amănunt, pro
blemele de fond, care interesează îm
bunătățirea activității dintr-un în
treg sector, rămîn pur și simplu ne
soluționate.

Avem de-a face aici, de fapt, cu 
o confruntare între două tendințe ce 
se manifestă frecvent în munca cu 
scrisorile. Multe instituții văd în a- 
ceasta o obligație importantă, stră- 
duindu-se să rezolve fiecare sesizare 
în așa fel îneît, dincolo de măsurile 
reclamate de cazul respectiv, să des
prindă neapărat și concluzii mai ge
nerale, cu o eficientă practică spo
rită. Spre deosebire de acestea însă, 
sînt și instituții care consideră că, 
rezolvînd o anumită sesizare, nu fac 
altceva decît să-i acorde un hatîr 
autorului acesteia, ceea ce, firește, 
le împiedică să vadă în îndeplinirea 
unei astfel de datorii civice un mij
loc de îmbunătățire a activi
tății lor. Așa . se explică de ce 
uneori se ajunge chiar la conclu
zia că, pînă și în sectoare binecu
noscute ca deficitare la capitolul soli
citudine față de cetățeni, nu ar mai 
fi nimic de făcut, deoarece treburile 
merg foarte bine. Despre acest lu
cru ar vrea să ne convingă, bunăoară, 
conducerea întreprinderii „Combu
stibilul" din Constanța care, răspun- 
zînd la o sesizare privind carențele 
sistemului de deservire a populației 
la depozitele de lemne din oraș, în
cearcă să demonstreze, prin interme
diul unui lanț întreg de constatări 
proprii, că sistemul respectiv este 
de-a dreptul ireproșabil. Nici nu 
poate fi conceput un obstacol mai 
de temut în calea afirmării inițiati
velor cetățenești decît această ma
nieră de rezolvare formală a scri
sorilor.

Fără îndoială, instituția căreia 1 se 
trimite o scrisoare spre rezolvare 
este obligată să întreprindă mai întîi 
cuvenitele cercetări de rigoare, să 
constate dacă faptele sînt sau nu în
temeiate. Aceste constatări trebuie să 
vizeze și să fie subordonate însă în
totdeauna unui scop practic precis, să 
dovedească respect pentru cel ce scrie, 
pentru cetățean. Deși într-o oarecare

în mod 
mediu 

ce con- 
o aba-

deficiente serioase în pro- 
de care adesea se fac vi- 
membri de partid cu func- 
conducere ! De cîte ori nu 

s-a dezbătut problema respectării
planului forțelor de muncă ! Dar 
după ședințe, unii comuniști, in
clusiv cei din comitetul de direc
ție. au uitat de cele hotărîte în 
acest sens în adunările de partid, 
ajungîndu-se la depășirea 
neiustificat a numărului 
scriptic de muncitori, ceea 
stituie. evident, nu numai
tere de la disciplina de partid, ci 
și de la disciplina de plan. De a- 
semenea. deși într-o serie de în
treprinderi („Străduința" Suceava, 
Fabrica de conserve din lapte Cîm
pulung), se observă neajunsuri în 
ce privește folosirea timpului de 
lucru, organizațiile de partid res
pective nu fac „caz" din ele. chiar 
si atunci cînd printre cel vinovat! . 
se numără si. membri de partid. Iată 
fapte care ne impun să ajutăm mai 
mult aceste organizații spre a des-

făsura o temeinică muncă politică 
pentru a face ca 'toți membrii lor 
să înțeleagă că între democrație și 
disciplină există o strînsă legătură, 
că disciplina de partid își exprimă 
întreaga ei valoare numai în core
lație cu disciplina în producție, în 
general în viața socială.

Cu deplin temei se arată în Tezele 
C.C. pentru cel de-al X-lea Congres 
al partidului că respectarea discipli
nei de partid, a liniei politice și a 
hotăririlor partidului este o îndato
rire fundamentală a fiecărui comu
nist, indiferent de funcția ce o deține, 
într-adevăr, nimeni, si cu atît mai 
mult comuniștii ce dețin funcții de 
răspundere în organele de partid si 
de stat. în organizațiile obștești, nu 
pot să-si permită nici cea mai mică 
încălcare a disciplinei de partid, a 
îndatoririlor profesionale, a norme
lor de conduită socială. în decursul 
anilor s-au format o sumedenie de 
cadre de valoare, caracterizate prin 
devotament nețărmurit fată de cau
za partidului, prin înaltă conștiin
ciozitate. prin spirit de disciplină si 
competentă profesională, nrintr-o ți
nută morală ireproșabilă, care, în 
întreaga lor viată si activitate, ac
ționează în conformitate cu politi
ca și principiile etice ale partidu
lui. Totuși, se mai ivesc cazuri cînd 
anumite cadre încalcă în mod fla
grant disciplina de partid si de 
stat. Un astfel de exemplu ne-au 
oferit unele cadre din fosta condu
cere a întreprinderii județene de 
constructii-montai. care, deși exis
tau mari rămîneri în urmă în rea
lizarea planului de investiții, si-au 
permis să tăinuiască. adevărata sta
re de lucruri de ne șantiere, de- 
zinformînd organele de partid și 
de stat. Se înțelege că fată de ase
menea abateri grave, biroul comi
tetului județean de partid a luat 
măsurile corespunzătoare. De ase
menea. președinții cooperativelor a- 
gricole de producție din Drăgoesti, 
Volovăț și Adîncata. pentru că au 
dat dovadă de neprincinialitate. fa- 
vorizîndu-si rudele, au fost trași la 
răspundere de către organizațiile de 
partid, iar adunările generale ale 
cooperatorilor î-au înlocuit din func
țiile pe care le dețineau. Mai multă 
combativitate din partea organizații
lor de partid la momentul oportun, 
cînd greșelile sînt într-o formă em
brionară, ar contribui la aducerea 
cadrelor pe drumul cel bun, ar evita 
situațiile cînd e nevoie să se adopte 
sancțiuni.

Biroul comitetului județean de 
partid va acționa cu perseverentă 
pentru continua dezvoltare a de
mocrației de partid și întărirea dis- 
.ciplinei.de. partid, convins, fiind ■ că . 
aceasta este o, condiție esențială pen-1, 
tru a concentra toate forțele spre 
înfăptuirea luminosului program pe 
care-1 va trasa cel de-al X-Iea Con
gres al P.C.R.,

Ne adunaserăm deunăzi 
într-unul din laboratoarele 
de analize ale Ministerului 
Comerțului Interior, vreo 
15—20 de oameni. întîlnirea 
n-a avut, în fapt, nici ca
racterul unei consfătuiri, 
nici pe acela al unei mese 
rotunde — cum s-ar putea 
bănui. S-au adunat acolo 
pentru un simplu schimb 
de păreri, mai exact pentru 
a aprecia în colectiv gus
tul... răcoritoarelor — pro
ducători și comercianti.

Am vrea să precizăm din 
capul locului : însemnările 
de față nu-și propun sub 
nici o formă să reproducă, 
cuvînt cu cuvînt. tot ce 
au discutat atîția oameni 
timp de mai bine de două 
ore. Ar fi imposibil. Ne 
vom mărgini să consemnăm 
doar unele secvențe, dia
loguri mai semnificative.

Cu ce putea să debuteze 
o întîlnire între producă
torii de răcoritoare și re
prezentanții celor care le 
comercializează ? Evident, 
cu o degustare ! Altfel dis
cuțiile s-ar fi desfășurat în 
goi. ar fi fost — să zicem 
așa — fără acoperire ma
terială. Așadar, a început 
degustarea. Ceea ce l-a 
surprins mai mult pe sub
semnatul în această primă 
etapă a întîlnirii a fost 
totala (sau aproape totala) 
lipsă de 
torilor. 
treceau 
lumea 
„De ce
— am 
Afară 
toare i 
frapate, 
și să discutăm despre 
Tocmai atunci. însă, 
dintre reprezentanții 
merțului zise :

— Răcoritoarele astea, pe 
care le 
cunosc 
ani !

...S-a 
adîncă. 
urmă i ___  ___ .. .
Producătorii au recunoscut, 
nu chiar foarte direct, că 
sectorul atît de solicitat al 
răcoritoarelor (se consumă 
milioane de sticle pe zi) 
se evidențiază printr-o 
mare sărăcie de sortimente. 
De ani în șir (comentariile 
în continuare ne aparțin), 
în unitățile de alimentație 
publică, în cofetării, la 
chioșcurile specializate, la 
bufetele din incinta între
prinderilor, teatrelor, cine
matografelor ș.a.m.d. nu se 
găsește altceva decît acea 
limonada în travesti căreia 
îi zice acum „citro". 
lichid arămiu-gălbui, 
ceag, fără bioxid de 
bon, în sticlă fără 
chetă, cu capsula ruginită. 
Cum bel apa aceasta colo
rată și îndulcită — prea 
rău îndulcită — ti se face 
o sete teribilă. Si mai e 
un alt produs — citronada
— aproape la fel de gus
toasă ca prima. Noroc că 
fabrica ..Zarea" a spart a- 
cest șablon ai răcoritoare
lor! A lansat — nu de mult, 
în urmă cu numai vreo 
16 ani — niște noi pro
duse : sucurile. Suc de por
tocale. suc de lămîie. Sti
clele au și etichete. Dar 
cînd n-au. juri că lichidul " 
din ele e... citro(nadă). A- 
proape tot 
în comerțul 
e bazat pe 
extracte din

opinie a degustă- 
Lucrurile se pe- 
cam așa: toată 
bea și tăcea !
tăceți, tovarăși ? 
dat
c 

sînt 
, hai

să-i 
cald, i 
destule,

să le

întreo. 
răcori- 

bine 
bem 

ele !“ 
unul 

co-

bem noi 
de vreo

acum, le
15—20 de

o tăcereașternut
Totuși. în cele din 

s-a spart gheața.

Un 
dul- 
car- 
eti-

ce se găsește 
cu răcoritoare 
..citro" — pe 
lămîi și porto-

cale. Am ajuns într-un loc 
unde trebuie să întrerupem 
observațiile personale (în 
mare parte însușite de co
merț) șl să revenim la 
laboratorul de analize în 
care ne aflăm. Am între
bat :

— Sărăcia aceasta de 
răcoritoare e poate jus
tificată ? Poate că noi nu 
avem fructe indigene din 
care să extragem nectarul 
aromat ce dă gustul răco
ritoarelor ? Ar fi o expli
cație a lipsei de diversi
tate...

Directorii, inginerii, co- 
mercianții, specialiștii pre- 
zenti au început o ameți-

gustul). Iată însă un fapt 
notabil: specialiștii au re
alizat unele substanțe anti- 
degradante, lichidul răcori
tor căpătînd o mal mare 
stabilitate.

Recapitulînd posibilită
țile de realizare a unei 
foarte serioase diversificări 
a răcoritoarelor — materie 
primă din belșug, specia
liști așișderea, plus posi
bilitatea deloc neglijabilă 
de a face răcoritoarele să 
fie păstrate vreme mai în
delungată — n-am putut re
zista ispitei si am pus o 
întrebare foarte directă to
varășului inginer șef de la 
„Zarea" :

O întrebare de sezon

Sit timp
va mm rămîne

suverana
in chioșcuri
bat rin a
limonada ?

toare enumerare a fructelor 
din care — ați ghicit — se 
pot fabrica răcoritoare : 
caise, piersici, mere, pere, 
cireșe, vișine, gutui, zmeu
ră, afine, mure, fragi, coar
ne, măceșe... Dar e oare 
cazul să le enumerăm chiar 
pe toate ? Firește că nu e 
nevoie. Oricum apare lim
pede că marea bogăție de 
plante de tot felul și de 
fructe a țării noastre — in
clusiv cele de pădure — 
rămîne nefolosită într-un 
sector în care s-ar putea 
valorifica la maximum.

...In continuarea discuții
lor noastre, tov. Constantin 
Ciocan (inginer șef la „Za
rea") a făcut o succintă, 
dar foarte interesantă ex
punere .despre o nu prea 
recentă realizare a specia
liștilor. Cum se știe, răco
ritoarele de orice fel aveau 
în trecut un timp limitat 
de rezistentă. La unele din
tre ele, durata respectivă 
nu depășea cîteva zile, apoi 
se autodegradau (se deco
lorau. le dispăreau aroma.

Foto : Agerpres
Braseria „Coliba pescărească" din Păulești, județul Satu

măsură ieșit din comun, este semnifi
cativ în acest sens următorul caz. în 
luna octombrie a anului trecut, re
dacția noastră a trimis spre rezol
vare Inspectoratului miliției județului 
Teleorman o scrisoare primită din 
partea ing. Iulian Țuhașu, șef de 
fermă la I.A.S. Zimnicea. în această 
scrisoare, el arăta că, într-una din 
zile, pe cînd tocmai prinsese pe Va- 
sile Sfanț din Zimnicea furînd po
rumb de pe tarlaua fermei și voia 
să i-1 ia, a fost atacat cu cuțitul, lovit 
și injuriat de un alt individ, Ivănuș 
Marin din aceeași localitate. în con
tinuare. ing. Iulian Tuhașu releva că

la luarea măsurilor prevăzute de lege 
atît împotriva autorului furtului, cît 
și împotriva complicelui său.

Ar fi absurd să pretindem cetă
țeanului ca, adresînd unei instituții o 
scrisoare, să trateze în mod exhaus
tiv faptele care-1 determină să ia a- 
ceastă hotărîre. Datoria de a elucida 
problemele sub toate aspectele, de a 
completa și desăvîrși ceea ce cetățea
nul doar a început prin sesizarea sa, 
revine instituției care dispune, prin
tre altele, și de mijloacele adecvate 
acestui scop. Este o chestiune care 
pare de la sine înțeleasă. Și totuși, nu 
o dată se întîmplă ca investigația pe

însă că, pe baza cercetărilor între
prinse în urma aceleiași sesizări, 
Consiliul municipal al sindicatelor 
Sighișoara este de cu totul altă pă
rere . o bună parte din afirmațiile 
cuprinse în scrisoare au fost confir
mate și, ca atare, s-au luat măsuri 
pentru înlăturarea anomaliilor con
statate !

Oricît de voalate ar apărea ele sub 
abundenta unor „explicații" nebu
loase, asemenea manifestări de su
perficialitate, care capătă girul oficial 
al instituției, sînt, nepermise în sfera 
relațiilor acesteia cu cetățenii. în cele 
mai multe cazuri, proveniența lor nu

UN AMPLU COLOCVIU CETĂȚENESC
reclamația depusă de el a doua zi 
la miliție n-a avut nici un efect.

Iată-ne, în sfîrșit, după mai bine 
de o jumătate de an de la acest in
cident, în posesia răspunsului Inspec
toratului miliției județului Teleor
man, care confirmă faptele. Măsu
rile ? Răspunsul este foarte clar : 
reclamația ing. Iulian Tuhașu a fost 
înaintată... fostei comisii de împă
ciuire de pe lingă consiliul popu
lar Zimnicea 1 Lăsînd la o parte de
pășirea nepermisă a termenului legal 
de rezolvare, ne-am întrebat: oare 
este firesc ca un astfel de act anti
social, de o .deosebită gravitate, să 
se încheie cu un asemenea rezul
tat ? Am expus acest caz tov. Emil 
Georgescu — procuror, șef de secție 
la Procuratura municipiului Bucu
rești. După cercetarea Codului penal, 
ni s-a precizat că, dacă situația șe 
prezintă întocmai, fapta poate fi în
cadrată în articolul de lege privitor 
la complicitate, la furt. în dauna a- 
vutului obștesc, iar aceasta obligă

care o efectuează o autoritate sâu 
alta să fie deficitară, superfi
cială și, în consecință, tocmai prin 
aceasta să vicieze însuși rezultatul 
dialogului angaiat cu cetățeanul. Cu 
cîtva timp în urmă, într-o sesizare 
semnată de mai mulți muncitori de 
la Uzinele textile „Tîrnava", unita
tea Sighișoara, erau semnalate dife
rite anomalii rezultate din apli
carea defectuoasă a noului sistem de 
salarizare în întreprindere, precum și 
rezolvarea formală a multora dintre 
contestațiile înregistrate cu acest pri
lej. Răspunsul Direcției generale a 
industriei bumbacului din Ministerul 
Industriei Ușoare în legătură cu a- 
ceastă scrisoare abundă -în tot felul 
de procente și explicații care, în fi
nal, îi -duc pe semnatarii săi (ing. C. 
Popescu, director general, și V. Un- 
gureanu, șef de serviciu) la conclu
zia că, în unitatea respectivă, „au fost 
respectate prevederile hotărîrii pen
tru aplicarea noului sistem de sala
rizare și majorare a salariilor". Iată

este — cum s-ar putea crede — o 
consecință a hazardului, ci a refuzu
lui de a conlucra cu autorii sesizări
lor pentru a înțelege și adînci punc
tele lor de vedere. Pentru că. în nici 
un caz. rolul instituției nu poate 
fi limitat doar la a confirma 
sau infirma diferitele observa
ții cuprinse în sesizările ce-i sînt 
adresate. Procedîndu-se astfel se 
pierde din vedere adevăratul mobil 
care îl îndeamnă pe cetățean să ia 
atitudine fată de ceea ce se întîmplă 
în jurul său. iar discuția inițiată de 
acesta alunecă pe panta unor pole
mici înguste, sterile, uneori de-a drep
tul ridicole. Un exemplu de acest gen 
ni-1 oferă U.J.C.A.P. Olt care, referin- 
du-se la o sesizare amplă despre o 
serie de nereguli existente în cadrul 
C.A.P. „Viața nouă" din comuna 
Brastavățu, nu face altceva decît să 
împartă sentințe de tipul cutare afir
mație „este adevărată", cutare „nu 
este adevărată", chiar dacă aceste 
verdicte se bat cap in cap. Bunăoară.

I

— Am vizitat întreprin
derea dv. — l-am infor
mat. Aveți utilaje bune, în 
orice caz mai bune decît 
cele pe care le deține in
dustria locală. Fructe in
digene sînt, antidegradante 
există, specialiști avem... 
Spuneți-ne, vă rugăm, de 
ce fabricați de 16 ani nu
mai „portocală" și „lămîieî

Răspuns :
— Ar fi într-adevăr de 

mirare ca o fabrică așa 
cum e a noastră să nu pro
ducă, în condițiile date, 
decît 2—3 sortimente de ră
coritoare. Aflați deci că am 
produs mal multe sorturi 
— vreo 13. Dar cu ce 
ne-am ales ? Rînd pe rînd, 
comerțul ni le-a refuzat pe 
toate...

— Care comerț, care re
fuz ? — sare pe loc direc
torul comercial al Trustu
lui de cofetării și răcori
toare. Doar știți preâ bine 
că de ani în șir vă solici
tăm nu 13 sortimente, dar 
măcar 7—8 și ne răspundeți 
prin... tăcere.

Discuția respectivă a mal 
continuat. Era o reeditare 
a altor discuții similare, pe 
care le tot poartă industria 
cu comerțul de răcoritoare. 
Industria — fie republi
cană, fie locală (acolo unde 
există o industrie a răco
ritoarelor. întrucît în 11— 
12 județe ea lipsește a- 
proape complet) — pentru 
a demonstra că diversifică 
producția, „scoate" pe piață 
cite un produs nou, îl 
trece pe sub ochii comer
țului și ai consumatorilor, 
îl tine cîteva zile pe piață 
și... stop ! Zice : „Nu mai 
putem să mai fabricăm pro
dusul cutare". Si baza răco
ritoarelor rămîne, în conti
nuare, citro.

Dar, ia să vedem, de ce 
oare renunță producătorii 
cu atîta ușurință la pro
dusele nou create și de ce 
vădesc atîta pasiune pen
tru realizarea bătrînei li- 
monade ? Citro. sucul, li
monada sînt relativ ușor 
de fabricat. Adică ? Se ia 
lămîia sau portocala, se cu
răță de coajă și — din miez

ca și din coajă — tot „citro" 
se face. Numai că se adaugă 
zahăr, „o idee" de colorant 
alimentar (expresia nu ne 
aparține) și apă sifonată.

După cîte am înțe
les, diversificarea răco
ritoarelor șl îmbunătăți
rea calității lor dau oare
care bătaie de cap produ
cătorilor. Trebuie reglat în 
acest scop aparatul apro
vizionării, făcute cercetări 
(care nu se fac), prospec
tată piața, pusă pe picioare 
reclama, modificate, după 
caz, liniile tehnologice și 
cîte asemenea. întrebare : 
la ce bun atîta zbucium 
cînd citro(nada) merge, 
are căutare (cum să nu 
aibă, dacă altceva nu se 
găsește ?), cînd comerțul 
este nevoit să primească 
ceea ce i se oferă ?

Cum spuneam, este greu 
de înțeles de ce alături de 
sucuri și citro nu se mai 
găsește aproape nimic. A 
dispărut de pe piață pînă 
și braga, această băutură 
tradițională, care se găsea 
înainte pe toate drumurile. 
Ba nu, exagerăm. Bragă 
mai apare, meteoric, pe la 
cîte un chioșc de răcori
toare (producător I.P.A. — 
București). Cum apare 
braga, chioșcul este Imediat 
luat cu asalt.

De ce nu se mai face 
bragă ? Ne bătea gîndul că 
acest produs se realizează 
anevoie, din cine știe ce 
fructe exotice, cu cine știe 
ce aparate nemaipomenit 
de complicate. Cînd colo...

Vizitez secția de bragă 
de la I.P.A. „Braga ? Se 
face foarte ușor, ne lămu
rește maistrul secției. Se 
amestecă făină de orz cu 
făină de grîu, se adaugă 
apă. Terciul obținut se dă 
la un foc scăzut. Se adaugă 
zahăr și drojdie de bere. 
Se lasă totul la fermentat. 
După 24 de ore. pasta re
zultată se amestecă din nou 
cu apă. Se lasă la decantat 
(la limpezit) și... gata 
braga 1“ Un proces tehnolo
gic din cele mai simple.

...întîlnirea noastră la la
boratorul M.C.I. se apropie 
de sfîrșit. Gustasem tot 
felul de răcoritoare citrice. 
Cu modestia care stă atît 
de bine omului harnic, re
prezentanții orașului Tg. 
Mureș ne-au rugat să gus
tăm și produsele lor. Ce să 
vezi ? Tovarășii de la Tg. 
Mureș nu aduseseră la de
gustare citro ! Aduseseră 
niște produse cu totul ori
ginale, unele încă neomolo
gate (te pomenești că a- 
ceastă operațiune va avea 
loc colo, mai spre toamnă I) 
Se aflau acolo „Peca" — 
răcoritoare realizată £,pa 
bază de pelin ; „Cerac? 
un extract din cozi dg ci
reșe și vișine : „Turist" 
preparat din vin desalcooli- 
zat... Ni s-au părut a fi 
bune la gust produsele noi. 
Firește însă că „verdictul" 
îl va da marele public.

...Cu ce am plecat de la 
schimbul de păreri organi
zat ? S-au conturat mai 
precis cauzele care duc la 
penuria de răcoritoare. In
dustria locală, căreia îi re
vine în primul rînd sarcina 
producerii acestor băuturi, 
pare anchilozată, lipsită a- 
proape complet de inițiati
vă. Comerțul, la rîndul Iul 
— uneori de nevoie — ac
ceptă sortimentele oferite, 
fără să clipească. Dincolo 
însă de aceste cauze subiec
tive, există realmente șl 
unii factori obiectivi care 
frînează diversificarea ră
coritoarelor : industria lo
cală nu a investit, în unele 
județe de zeci de ani. ni/1 
un ban pentru a dezve’ 
sectorul respectiv. Se simte 
efectiv și lipsa unor spe
cialiști, a unor schimburi 
de experiență între județe. 
Este de așteptat din partea 
consiliilor populare, a foru
rilor de îndrumare ale in
dustriei locale, a Ministe
rului Industriei Alimentare 
și a Institutului de cerce
tări alimentare o analiză 
serioasă a problemelor le
gate de sectorul răcoritoa
relor și, mai ales, luarea 
neîntîrziată a unor măsuri 
eficiente, ale căror rezul
tate să se concretizeze în
tr-o varietate de produse 
răcoritoare, unele dintre 
ele hrănitoare, pe care a- 
vem posibilitatea să le rea
lizăm șl pe care publicul le 
solicită.

Gh. GRAURE

la un moment dat. în răspunsul res
pectiv, întîlnim o asemenea sentință : 
„nu este adevărat că tov. președinte 
(al C.A.P. „Viață nouă") ia unele ho- 
tărîri de unul singur pe motivul că 
problemele ridicate au fost discutate 
în ședințele de consiliu".... pentru ca 
aproape imediat după aceea să se a- 
firme că aceeași persoană „nu prea 
ține seama de munca colectivă, lucru 
de care în nenumărate rînduri în șe
dințele de consiliu a fost criticat..." ! 
E de prisos să mai spunem că, rezol
vînd scrisoarea printr-o asemenea 
optică. înșiși semnatarii răspunsului 
respectiv nu reușesc să descifreze 
exact în ce anume constau deficien
tele de la cooperativa agricolă 
menționată și nici să ia măsuri ferme 
pentru înlăturarea lor.

Rezolvarea efectivă a oricărei scri
sori presupune nu numai confrunta
rea simplistă a deficiențelor semna
late cu realitatea, ci și un efort su
plimentar pentru a descoperi cauzele 
fenomenelor semnalate. Or. limitarea 
acestei activități doar la un studiu 
pur descriptivist. neaprofundarea 
faptelor fac imposibil acest lucru. 
Flecare scrisoare primită de o insti
tuție îi oferă acesteia un prilej de 
a-și îndeplini unul din atributele e- 
sențiale ale activității ei. si anume 
acela de a prospecta temei
nic realitățile vieții pe . ca
lea întăririi contactelor sale cu cetă
țenii. Or. practicile formale aduc 
grave deservicii acestei cauze, dimi- 
nuînd contribuția pe care cetățenii o 
pot aduce la rezolvarea multiplelor 
probleme de interes obștesc, precum 
și eficienta investiției de timp și de 
efort pe care instituția însăși o face 
in acest scop. De aceea, pretutindeni 
se impune combaterea hotărîtă a for
malismului în rezolvarea scrisorilor 
primite de la oamenii muncii, sanc
tionarea celor care se fac vinovati de 
asemenea manifestări, crearea unui 
climat favorabil conlucrării fructu
oase a instituțiilor cu acest colabora
tor prețios care este cetățeanul.

PENTRU TURIȘTI: «
PRODUSE Șl SERVICII 

Of IA „METALOCHIM"- 
BRASOV

Printre ultimele realizări ale 
întreprinderii de industrie lo
cală — METALOCHIM — din 
Brașov se numără și un pro
dus destinat menținerii igienei 
mîinilor în diferite deplasări 
cu autoturismele sau cu tre
nul. Noul produs, cunoscut sub 
denumirea de „LAVODERM", 
este o pastă ambalată în tu
buri de 60 g. Se poate cum
păra din magazinele comerțu
lui de stat și cooperatist la 
prețul de 2,90 lei. Este util tu
riștilor, înlocuind cu succes 
apa, săpunul și... prosopul.

METALOCHIM din Brașov 
furnizează și alte produse de 
uz turistic — prelate necesare 
protejării autoturismelor, huse 
de port-bagaje. De altfel, a- 
nul acesta marchează o creș
tere a serviciilor oferite de 
METALOCHIM. Pentru deser
virea turiștilor din țară și 
străinătate funcționează două 
unități moderne menite să asi
gure întreținerea, spălarea și 
gresarea autoturismelor, cu o 
capacitate de servire de peste 
150 de autoturisme în 8 ore.

- -!
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O reglementare în vigoare pre
vede dreptul unor titulari de 
investiții ca — pe propria răspundere 
a adjuncților miniștrilor de resort 
—■ să ceară deschiderea finanțării 
anumitor lucrări de investiții cu
prinse în capitolul lucrări nenomi
nalizate ale planului. în acest cadru 
de drepturi și responsabilități spo
rite acordate ministerelor econo
mice. este exclusă cheltuirea ne
rațională a unor fonduri de 
vestiții. Și totuși. în 1968 și 
trimestrul I al acestui an. la 
pitolul lucrări nenominalizate 
planului de investiții. Banca de 
vestiții a respins finanțarea unor
crări în valoare de peste 740 mi
lioane lei. Cauza 7 Angajarea in
vestițiilor respective nu era opor
tună și nu se justifica din punct de 
vedere economic. Pînă la urmă. în 
perioada de care vorbim, s-au admis 
totuși la finanțare, pe răspunderea 
unor ministere și a beneficiarilor, 
investiții în valoare de aproape 134 
milioane lei.

„Aceste investiții ne erau strict 
necesare" au argumentat reprezen
tanții beneficiarilor cu care am dis
cutat. într-adevăr, o parte din ele 
se justificau. Practica arată însă 
că. uneori, fondurile materiale și 
bănești s-au cheltuit inutil. Și a- 
ceasta, din cauza necunoașterii ne
cesităților reale la un produs sau 
altul, stabilirii exagerate a volumu
lui de investiții destinate mai ales 
achiziționării unor mijloace tehnice.

De pildă, în momentul în care a 
achiziționat 160 vibratoare HV 11, 
întreprinderea de construcții și 
montaje siderurgice din Galați de
ținea deja în stoc 390 utilaje simi
lare ; ulterior, unele din ele au fost 
trecute în conservare, iar altele au 
fc^-f declarate disponibile. Preci
zării vcă, pe patru șantiere ale între
prinderii, 65 la sută din vibratoare 
nu erau folosite la capacitatea lor. A- 
ceastă tendință de a cheltui inutil 
unele fonduri de investiții s-a ma
nifestat și în cazul procurării a 
doi cilindri compresori, a cinci 
macarale „Pionier", a unor mij
loace de transport, maluri ES 60 
și 200, roabe pe pneuri. Cum jus
tifică aceste fapte tov. ing. Cristeii 
Eftimie, director tehnic în Ministe
rul Industriei Metalurgice 7

— La aprecierea cît mai exactă a 
situației acestor utilaje, ne-a spus 
interlocutorul, trebuie să se țină 
seama de cel puțin două ele
mente : pe de o parte, în construc- 
ții-montaj, producția nu se desfă
șoară liniar, uniform, nici ca volum, 
nici ca structură de lucrări. De aici, 
e normal ca. în momentul în care 
nu există un „vîrf" de activitate, o 
parte din utilaje sau din mijloacele 
de transport să nu fie folosite la 
întreaga capacitate. Pe de altă parte, 
necesarul de investiții pentru achi
ziționarea unor mijloace tehnice 

„trebuie formulat cu mult înainte 
de data cunoașterii exacte a 
prevederilor planului de produc
ție pentru anul următor. A- 
par ca inerente, deci, neconcor- 
danțele dintre volumul de utilaje 
achiziționate și lucrările ce se exe
cută pe unele șantiere.

Sîntem nevoiți să nu fim întru 
totul de acord cu argumentele direc
torului tehnic. O activitate cores
punzătoare. bine pusă la punct, a 
întreprinderilor de construcții-mon- 
taj, nu admite lipsa de ritmicitate 
în execuția lucrărilor, apariția unor 
„vîrfuri" și a unor „depresiuni" ale 
ritmului pe șantier. De asemenea, 
structura lucrărilor. în dinamică, nu 
poate varia prea mult ; se știe doar 
că fazele de execuție a numeroase
lor obiective ce le realizează conco
mitent, prin șantierele sale, o între
prindere de construcții-montaj nu , 
pot coincide zi de zi și decadă de 
decadă. Deci, folosirea Integrală a 
utilajelor, în cazul unei dimensionări 
judicioase a numărului lor, nu depin
de decît de spiritul gospodăresc al 
conducerilor de șantiere și întreprin-

deri de construcții — care presupune 
redistribuirea operativă a utilajelor 
între șantiere, potrivit necesităților 
reale, șl nicidecum imobilizarea lor. 
în fine, numai simpla enumerare a 
utilajelor ce nu s-au folosit inte
gral sau deloc la I.C.M.S. Galați 
evidențiază că, în majoritatea ca
zurilor, este vorba de mijloace 
absolut obișnuite activității de con
strucții, departe de orice specializare 
a acestora. Cu alte cuvinte, cunos- 
cînd experiența anilor trecuți, pon
derea și volumul diferitelor categorii 
de lucrări ce se realizează într-o a- 
numită perioadă, în momentul stabi
lirii necesarului de investiții desti
nat achiziționării unor mijloace teh
nice, sînt create condiții pentru a 
evita cheltuirea nejustificată a fon-
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NOMINALIZATE
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durilor materiale și bănești ale sta
tului.

Exagerarea de către unii titulari 
de investiții a necesităților reale ale . 
producției nu persistă numai în cazul 
utilajelor și al mijloacelor de trans
port, ci și în ceea ce privește obiec
tive și capacități industriale întregi. 
Bunăoară, în planul de investiții pe 
anul 1969 al Ministerului Industriei 
Alimentare, s-a prevăzut construirea, 
la întreprinderea de panificație 
„Titan" din București, a unei secții 
de „specialități" culinare. între 29 
ianuarie și 27 februarie a.c., va
loarea investiției respective a scă
zut de la 29,3 milioane lei, la 24,7 
milioane lei, pentru ca, la 8 mai a.c., 
documentația de deviz, înaintată 
Băncii de Investiții, să indice o sumă 
totală de peste 28 milioane lei. 
Deschiderea finanțării pentru această 
lucrare a fost la un moment dat res
pinsă. De ce 7

— în documentația remisă de Mi
nisterul Industriei Alimentare se vor
bește despre o leapacitate la produc
ția de ruladă cp mult peste cantități
le înscrise în pianul de stat —• ne-a 
relatat tov. ing. R. Mayer, director 
în Banca de Investiții. Apoi, se pre
văd unele obiecte — stăție „PECO", 
depozit lubrifianți — care nu au nici 
o legătură cu profilul întreprinderii 
de panificație, iar la poziția „coperti
nă" s-a calculat un cost mult mai ri
dicat față de sporul de suprafață 
construită.

Cu planurile acestor lucrări în 
față, tov. ing. Traian Zaharia, ad
junct al ministrului industriei ali
mentare, ne-a replicat la părerea or
ganelor bancare :

— Tinînd seama de spațiul ce-1 
ocupă fabrica și de amplasamentul 
și modul de realizare a celorlalte 
capacități și anexe, așa cum sînt ele 
cuprinse în proiect, renunțarea la 
construirea secției de ruladă — par
ter- și etaj, cu suprafață totală de 
228 mp — nu e posibilă. Dacă am 
exclude acum din planul de inves
tiții construirea secției de 
mai tîrziu cheltuielile vor 
mari.

Din discuția cu tovarășul 
al ministrului industriei alimentare, 
am reținut două importante elemente. 
Mai întîi, amplasarea secției de ru
ladă între celelalte compartimente 
ale fabricii. Apoi, faptul că, în viitor, 
creșterea cantităților din produsul a- 
mintlt — care, deocamdată, se fabrică 
la întreprinderea de panificație din 
Craiova — va impune, volens-no- 
lens. construirea secției de la „Ti
tan". Desigur, argumentele aduse nu 
pot fi ignorate. Se ridică, însă, un

mare semn de întrebare. La între
prinderea craioveană, linia de rula
dă, de care ni se amintea, a fost 
dată în exploatare și a funcționat un 
timp în condiții necorespunzătoare, 
cum, de altfel, s-a arătat recent și în 
ziarul nostru. Titularul investiției — 
M.I.A. — nu a știut ce să producă 
și cît se cere pe piață, iar linia de 
ruladă de la Craiova nu a dat o 
vreme nici jumătate din producția fi
zică planificată. Cu toate acestea, s-a 
solicitat finanțarea unei investiții si
milare, care, după cum ni s-a spus, 
„într-un an, doi sau trei va fi absolut 
necesară". Noroc că s-a sistat im
portul liniei tehnologice de fabricare 
a ruladei de la „Titan". Cel puțin așa 
ne-a relatat tov. ing. Alexandru Ne- 
greanu, director general în Ministe
rul Industriei Alimentare, care a a- 
dăugat:

— Anul viitor sau peste doi ani, 
cînd cererea la producția de ruladă 
va impune mărirea cantităților ac
tuale, utilajele necesare dotării secției 
de la fabrica „Titan" le vom realiza 
— sperăm — cu forțe proprii.

— Și, pînă atunci, ce se va în- 
tîmpla cu construcția ?

— Depozitul va fi folosit de sec
țiile celelalte. Restul de suprafață se 
va utiliza, în special, pentru 
tare.

Ne-au fost aduse suficiente 
cari pentru menținerea în 
de investiții și a celorlalte obiecte — 
stația PECO, depozitul lubrifianți, 
copertina — străine de profilul a- 
cestei întreprinderi bucureștene. Din 
această pledoarie am reținut că fac
torii de răspundere din M.I.A. do
resc uneori, cu orice preț, să anga
jeze unele fonduri de investiții, 
chiar dacă obiectivele respective nu 
sînt necesare și nu se justifică din 
punct de vedere economic. Pe bună 
dreptate, Banca de Investiții se o- 
pune unei asemenea tendințe.

După cum se subliniază în proiec
tul de Directive ale Congresului al 
X-lea al P.C.R., folosirea cu maximă 
grijă a fondurilor de investiții tre
buie să stea în atenția tuturor facto
rilor cu responsabilități în acest do
meniu : titulari, beneficiari, proiec- 
tanți, constructori, organe bancare. 
Orice decizie care angajează fondu
rile statului incumbă o mare răspun
dere și trebuie făcut totul pentru 
creșterea eficienței economice a in
vestițiilor, astfel încît să se asigure 
sporuri cît mai mari de producție și 
de venit național de pe urma fiecă
rui leu investit.

pesme-

justifi- 
planul

Dan MATEESCU

în județul Neamț

ruladă, 
fi mai

adjunct

PIATRA NEAMȚ (cores
pondentul „Scînteii"). — Co
mitetul județean Neamț al 
P.C.R. a analizat recent, în 
cadrul unei ședințe plenare 
lărgite, felul în care organi
zațiile de partid și comite
tele de direcție din indus
trie se preocupă de îndepli
nirea planului și a angaja
mentelor luate în întrecere, 
în întîmpinarea Congresu
lui al X-lea al P.C.R. și a 
celei de-a XXV-a aniver
sări a eliberării patriei. Ca 
urmare a măsurilor a- 
doptate de către orga
nele și organizațiile de 
partid, de comitetele de di
recție și prin efortul susți
nut al colectivelor din în
treprinderile județului, pla
nul de producție pe cinci 
luni a fpst îndeplinit cu o

(Urmare din pag. I)

dețului. Combaterea și eliminarea a- 
cestora constituie în prezent o preo
cupare de seamă a organizațiilor de 
partid respective. în acest scop, au 
fost adoptate măsuri, s-au întocmit 
grafice de recuperare a restanțelor, 
se analizează periodic stadiul înde
plinirii fiecărui indicator de plan.

Socotesc că acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii 
trebuie să fie în continuare lărgită 
și adîncită. Mai sînt încă unități in
dustriale în care organizarea nerațio- 
nală a locurilor de muncă determi
nă utilizarea unui număr mai mare 
de salariați decît prevederile pla
nului de stat. Așa se explică de ce 
numărul mediu scriptic planificat de 
salariați a fost depășit, pe ansam
blul județului, ceea ce a contri
buit la faptul că nivelul productivi
tății muncii nu s-a ridicat pe măsu
ra posibilităților. Stăruie încă anu
mite neajunsuri în domeniul aprovi
zionării tehnico-materiale a unor în
treprinderi. Faptul că muncitorii fa
bricii de încălțăminte „Partizanul" 
din Bacău, ca și cei de la uzina chi
mică de pe valea Trotușului au tre
buit să aștepte zile întregi și, uneori, 
chiar perioade mai lungi, să le so
sească anumite materii prime și ma
teriale, a influențat negativ rezulta
tele obținute de industria județului.

Bunăoară, Ministerul Industriei 
Chimice nu a asigurat în totalitate 
și la vreme unele materii prime din 
import. Ca urmare, colectivul uzinei 
chimice nu a putut folosi complet 
capacitățile de producție de care dis
pune și nu și-a realizat planul la 
unele sortimente, printre care polisti- 
ren, alcooli grași, care au o pondere 
valorică însemnată, atît în volumul 
producției globale, cît și în planul de 
export. O situație asemănătoare s-a 
făcut simțită și la Fabrica de postav 
din Buhuși, unitate ce aparține Mi
nisterului Industriei Ușoare. Aici, da
torită lipsei materiilor prime nece
sare pentru fabricarea unor sorti
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an- 
de 
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• „Noroc bun"!
Cităm din angaja

mentul luat de colec
tivul exploatării mi
niere Leurda în în
tâmpinarea Congresu
lui al X-lea al P.C.R. 
și a celei de-a XXV-a 
aniversări a eliberării 
tării. Pînă la 31 iulie 
a. c. vor realiza peste 
prevederile planului, 
printre altele, 15 000 
tone lignit, 30 m.l. la 
lucrările de pregătire. 
20 m.l. la 
investiții, 
economii 
re. Noile 
daugă angajamentului 
formulat la începutul 
anului curent si dau 
dimensiunea forței

productive a colectl- 
tvului de aici. Rezul
tatele pe luna mai ? 
Planul îndeplinit și 
depășit în mod sub
stantial. la toți indi
catorii. In frunte, ca 
de obicei. brigăzile 
conduse de Stan Tir- 
cavu, Ion Schiau, Va- 
sile Baba. Chirilă Bo- 
jan și cea a lui Ion 
Pop 1 (în fotografie, 
împreună cu șefii săi 
de schimb), 
care 
cent 
116,5 
Uzat 
bataje dotate 
complex
Deci. „Noroc bun" din 
toată inima I

muncă este de 90 lei Ia Oprișenești și de 71 
lei Ia Plopu. Această diferență se datorește 
unui consum mult mai mare de zile-muncă 
la Plopu, fără o justificare economică. în 
timp ce la Oprișenești se folosesc 30,2 zile- 
muncă la hectarul cu porumb, la o tonă 
consumîndu-se 8,2 zile-muncă, Ia Plopu, în 
aceleași condiții, se cheltuiesc 41,5 zile-muncă 
la hectar, iar tona de porumb se produce cu 
11,9 zile-muncă. De aici se desprinde con
cluzia că în cooperative agricole cu 
aceleași condiții de lucru trebuie să se stabi
lească norme asemănătoare. Numai pe a- 
ceastă bază se poate asigura realmente creș
terea productivității muncii.

Din discuția pe care am avut-o cu tov. 
Magder Zisu, vicepreședintele Uniunii ju
dețene Vrancea a cooperativelor agricole, a 
reieșit că, deși pe ansamblul județului mai 
sînt unele deficiențe în activitatea de nor
mare, limitele normelor orientative recoman
date de Uniunea Națională sînt respectate. 
Pentru a întări cele spuse, tov, vicepreședinte 
ne-a arătat și un instructaj care s-a ținut 
cu membrii colectivelor de normare din 
cooperativele agricole. Totuși, în afara aces
tui instructaj a fost greu să găsim un alt 
material care să ateste preocuparea uniunii 
județene pentru activitatea de normare des
fășurată în cooperativele agricole. Așa se și 
explică numeroasele deficiențe în normarea 
muncii care se întîlnesc în unele coopera
tive agricole din județul Vrancea.

La cooperativa agricolă Mirceștl, activi
tatea colectivului de normare este aproape 
inexistentă. Inginerul Nicușor Paraschiv a 
aflat numai datorită vizitei noastre că face 
parte și din acest colectiv în care a fost ales 
anul trecut. în această situație nu ne-a sur
prins pasivitatea membrilor lui care „nu s-au 
pus în mișcare" nici atunci cînd cooperatorii 
au sesizat că unele norme sînt prea mici și 
se face un consum exagerat de zile-muncă. 
în luna decembrie a anului 1968 adunarea 
generală a cooperativei a aprobat mărirea 
prețuirii în zile-muncă a unor lucrări din 
zootehnie. Din luna ianuarie, un îngrijitor- 
mulgător de vaci este retribuit, pentru fie
care 100 litri lapte muls, cu 1,30 zile-muncă 
față de o zi-muncă cît primea pînă la sfîr- 
șitul anului. Pot fi date și alte 
menea exemple. Pe ce bașă au 
făcute aceste propuneri adilnării
nerale 7 Răspunsul primit din partea tov. 
Nicușor Paraschiv nu poate mulțumi : „Mă- 

_____r 
sectorul creșterii animalelor a fost stabilită 
pentru o perioadă de 6 luni, deoarece coo
perativa nu are furaje suficiente și pro
ducțiile obținute sînt mici". O astfel de op
tică. desigur fără nici o tangență cu activi
tatea de normare, nu va duce niciodată la 
consolidarea economică a cooperativei și 
nici la creșterea veniturilor obținute de 
membrii ei.

O influență directă asupra nivelului pro
ductivității muncii are consumul de zile- 
muncă pentru personalul de conducere și 
administrativ. în această privință se constată 
că, în general, se respectă numărul de pos
turi, conform statutului și recomandărilor 
Uniunii Naționale, zilele-muncă ce revin per
sonalului de conducere și administrativ nu 
depășesc 4 la sută. Există totuși cazuri cînd 
zile-muncă se acordă cu multă ușurință. La 
cooperativa din Rîmnicelu, 2 paznici 
sînt pontați dublu, considerîndu-se că 
lucrează atît ziua, cît și noaptea. Pe 
baza unui simplu proces-verbal de șe
dință al consiliului de conducere al coo
perativei agricole „Scînteia" din însurăței, 
s-a aprobat retribuirea lunară a brigadieri
lor cu II zile-muncă mai mult decît aveau 
dreptul.

Pentru înlăturarea acestor anomalii este 
necesar ca uniunile cooperatiste județene să 
analizeze problemele privind folosirea ju
dicioasă a zilelor-muncă, să acorde un spri
jin eficient cooperativelor în care se semna
lează deficiențe. Alături de dotarea tehnică 
din ce în ce mai puternică a agriculturii 
cooperatiste, folosirea judicioasă a forței de 
muncă este una din căile principale de în
tărire a cooperativelor agricole, de ridicare 
a nivelului de trai al țăranilor cooperatori.

în proiectul de Directive ale Congresului 
al X-lea al P.C.R. se subliniază, 
între altele, că sarcina principală a coope
rativelor agricole o constituie creșterea pro
ducției și reducerea cheltuielilor pe unita
tea de produs. O cale pentru atingerea aces
tui obiectiv o constituie folosirea cît mai de
plină a forței de muncă. Rezolvarea acestei 
probleme complexe necesită stabilirea unor 
norme de muncă corespunzătoare condițiilor 
concrete de lucru din fiecare unitate In 
parte. Pentru a veni în sprijinul cooperative
lor agricole, Uniunea Națională a elaborat 
norme orientative, pe baza și în cadrul cărora 
adunările generale stabilesc norme de lucru 
în concordantă cu condițiile și posibilitățile 
locale. încă de la întocmirea planului de 
producție, consiliile de conducere pot asigura 
astfel un consum rațional și cît mai eficient 
al fondului de zile-muncă. în cadrul 
chetei de față am urmărit activitatea 
normare în cîteva cooperative agricole 
județele Brăila și Vrancea.

în numeroase cooperative agricole din ju
dețul Brăila se urmărește îndeaproape creș
terea productivității muncii. în acest scop se 
aplică diferențiat recomandările privind nor
marea și retribuirea celor care își aduc 
contribuția la realizarea producției. Pe a- 
ceastă cale, cooperativele agricole din Ianca, 
Traianu, Tătaru, Batogu si altele au reușit 
să obțină producții mari cu un consum redus 
de forță de muncă, ceea ce a contribuit la 
consolidarea lor economică și organizatorică, 
la creșterea veniturilor la zi-muncă. După 
cum ne-a relatat tov. Ion Apostolescu, pre
ședintele uniunii județene a cooperativelor 
agricole, biroul executiv al uniunii a urmărit 
îndeaproape cheltuielile de zile-muncă pen
tru a se putea interveni oportun acolo unde 
se constată depășirea prevederilor.

Trebuie arătat însă că, în județul Brăila,' 
normele de muncă variază mult de la o 
unitate la. alta, deosebirile dintre ele ne- 
avînd la bază justificări obiective. La pră- 
șitul manual pe rînd la porumb și floarea- 
soarelui, lucrare care are o mare pon
dere în fondul de zile-muncă, normele va
riază de la 0,50 ha la cooperativele Scorțaru 
Vechi și Perișoru, la 0,25 ha la cooperativa 
Zăvoaia. Asemenea diferențe mari se cons
tată la multe alte lucrări. Această situație 
duce la concluzia că activitatea de îndru
mare și control a uniunii județene este de
ficitară în ceea ce privește munca de nor- ...................._ „___ _________ ___
mare, în prezent existînd o mare diversitate rirea prețuirii în zile-muncă a lucrărilor din 
în adoptarea și aplicarea normelor locale.

Faptul că în unele cooperative fixarea 
normelor se face arbitrar, fără să aibă la 
bază uh criteriu bine precizat, este demons
trat de oscilațiile mari ale consumului de 
zile-muncă în unități cu condiții asemănă
toare. Producția globală ce revine la o zi-

ase- 
fost 
ge-

lucrările de 
2 500 000 lei 
suplimenta- 
cifre se a-

brigadă 
a consemnat re- 

„recordul" de 
m.l. lungime rea- 
într-o lună. în a- 

cu un 
O.M.K.T.

® Sacaua automata
In 1965, la coopera

tiva agricolă din 
Cîrjoaia. ■județul Iași, 
a început amenajarea 
unei instalații de ali
mentare cu avă ne
cesară sectorului zoo
tehnic. Pentru aceasta 
s-au cheltuit 234 000 
lei credite, 107 000 Ici 
fonduri. proprii si 
78 000 lei reprezen
tând valoarea zilelor- 
muncă efectuate de 
cooperatori. Dar iată 
că nici azi instalația 
nu a fost pusă în 
stare de funcționare. 
Necazurile s-au tinut 
lanț. Pînă în noiem
brie 1967 instalația nu 
a fost racordată la 
rețeaua de energie e-

lectrică. După aceea, 
conductele au plesnit 
deoarece lucrările de 
instalare si asamblare 
au fost — ,------- -
calitate. In 1968 s-au 
făcut reparații de 
53 000 lei. Instalația, 
din cauza defecțiuni
lor. tot n-a fost re
cepționată. De atunci, 
lucrările stau. Pe
semne. constructorul 

plictisit să tot 
remedieri. Fapt 

că șt acum 
pentru sectorul

de proastă

s-a 
facă 
este 
ava
zootehnic se cară tot 
cu butoaiele. Credem 
că s-a umplut paharul 
si a sosit timpul să 
curgă și apa.

® „Proprietari"

ai risipei!

săptămînă mai devreme. 
Numai în patru luni ale a- 
nului, întreprinderile din 
județ au obținut o produc
ție globală suplimentară în 
valoare de 46,3 milioane lei, 
ceea ce reprezintă peste 58 
la sută din angajamentul a- 
nual. La producția-marfă 
vîndută si încasată, angaja
mentul anual a fost realizat 
în proporție de aproape 70 
la sută.

Statisticile încheiate în 
primul trimestru consem
nează reducerea importantă 
a cheltuielilor materiale de 
producție și obținerea unui 
beneficiu suplimentar de 
24,5 milioane lei. în ce pri
vește angajamentul anual la 
export, el a fost realizat și 
depășit.

Analizînd posibilitățile e-

xistente în fiecare între
prindere, plenara comite
tului județean de partid a 
ajuns la concluzia că anga
jamentele luate în întrece
rea dintre comitetele jude
țene de partid pot fi în
deplinite în totalitate pînă 
la începutul lunii august. 
Colectivele întreprinderilor 
industriale din județ au ho- 
tărît să suplimenteze aces
te angajamente cu încă a- 
proape 40 milioane lei la 
producția globală și produc- 
ția-marfă vîndută și înca
sată, cu 20 milioane lei la 
economii și cu 60 milioane 
lei Ia beneficii peste plan. 
La export, angajamentul 
sporește cu 26 milioane lei, 
urmînd ca toate produsele 
să fie livrate pînă la în
ceputul lunii decembrie.

Ce statistică am mai 
depistat la Sucursala 
județeană Argeș a 
Băncii Naționale I Pe 
zeci de linii si co
loane. întreprinderi și 
cifre se înșirau în
tr-o ordine perfectă, 
deasupra unei linii 
fatale de „total". Este 
totalul refuzurilor de 
mărfuri înregistrate în 
acest an în între
prinderile economice 
argeșene. Pe ansam
blul județului se ob
ține o cifră specta
culoasă : 34 milioane 
lei. Este vorba de 
mărfuri expulzate din 
circuitul economic din 
cauza proastei cali
tăți. sau a unor ne
glijente de calcul. 
Dacă ar fi să se atri
buie vremii în această

costisitoare competi
ție. principalii preten
dente sînt: Uzina de 
piese auto Colibasi, 
cu 191 refuzuri în va
loare de 7,6 milioane 
lei, Întreprinderea tex
tilă Pitești, cu 114 re
fuzuri în valoare de 
3,7 milioane lei. în
treprinderea forestieră 
Stâlpeni. cu 289 refu
zuri în valoare de 
2,4 milioane lei. La 
proba competiției se 
spune că nu s-a a- 
cordat nici un pre
miu. deoarece „pro
prietarii" acestor va
lori materiale iro
site sau imobilizate 
n-au știut să prevină 
pierderile și nici să 
le recupereze de la 
cei vinovați.

mente, s-au realizat produse care vor 
avea desfacerea asigurată abia în a 
doua jumătate a anului. Stocurile de 
produse finite au crescut, depășind cu 
mult normativul, ceea ce se repercu
tează asupra situației financiare a în
treprinderii.

Este adevărat, în acest an ministe- . 
rele și celelalte organe centrale au 
acordat un sprijin mai substanțial 
unităților industriale ; cadre cu munci 
de răspundere din ministere s-au de
plasat mai des în întreprinderi și au 
rezolvat cu mai multă operativitate 
unele probleme. Dar nu ne putem de
clara de acord cu procedeul de a se 
stabili de către anumite ministere, 
chiar prin plan, sarcini inferioare

sau întreprinderea textilă „Proleta
rul", Și aceasta, în condițiile în 
care produsele întreprinderilor amin
tite sînt solicitate atît pe piața inter
nă, cît și pe cea externă. Consider că 
o atare situație trebuie înlăturată, 
stabilindu-se indicatori meniți să a- 
sigure încărcarea integrală a capa
cităților de producție din întreprin
derile respectivei ținîndu-se seama, 
în același timp, de posibilitățile de 
asigurare cu materii prime, de cerin
țele bine precizate în proiectul de 
directive, potrivit cărora accentul 
trebuie pus pe diversificarea sorti
mentelor. îmbunătățirea calității pro
duselor, corespunzător exigentelor 
populației.

obțină importante cantități de pro
duse peste plan încă din acest an. 
Cu toate acestea, nu sîntem satisfă- 
cuți de mersul lucrărilor de inves
tiții, de ritmul lucrărilor pe anumite 
șantiere. Iată de ce organizațiile de 
partid din construcții și ale benefi
ciarilor, comitetele orășenești și mu
nicipale au îndatorirea să curme 
neajunsurile care se mai manifestă 
pe unele șantiere, să intervină opera
tiv ori de cîte ori este nevoie cu 
măsuri energice. Fiecare membru al 
biroului județean de partid răspunde 
personal de unul sau mai multe o- 
biecțive de investiții. Important este 
acum să mobilizăm toate forțele de 
care dispunem pe plan local, pen-

Teodor ION

® Aviația în slujba

Îndatoriri pe deplin onorate
prevederilor planului cincinal și, în 
cazul unor întreprinderi, sarcini mai 
mici chiar decît realizările anului 
precedent. Bunăoară, volumul pro
ducției globale industriale planificat 
pentru județul nostru în acest an 
este cu 10,4 la sută mai mare față 
de rezultatele anului trecut. Și totuși, 
la acest indicator. Fabricii de spirt 
și bere si Complexului pentru in
dustrializarea lemnului din Comă- 
nești li s-au stabilit ritmuri infime 
de creștere. în cazul fabricii de în
călțăminte „Partizanul" s-a planifi
cat o producție ce reprezintă doar 95 
la sută din cea a anului trecut, iar 
pentru Fabrica de postav din Buhuși 
— de numai 97 la sută. Similar s-a 
stabilit nivelul producției și la fa
brica de hîrtie și celuloză „Letea",

Anumite probleme se ridică și în 
legătură cu îndeplinirea exemplară 
a planului de investiții. Respectarea 
termenelor de punere în funcțiune 
a noilor obiective și capacități, 
scurtarea acestora constituie o preo
cupare actuală a organizațiilor de 
partid, a întreprinderilor de con
strucții și beneficiare. *La unele o- 
biective industriale, cum ar fi dez
voltarea capacității secției de sti- 
ren-polistiren de la Grupul indus
trial Borzești, și instalația de fabri
care a drojdiei furajere de la fabri
ca „Letea" din Bacău — care au ter
men de dare în exploatare în acest 
an — stadiul actual al lucrărilor dă 
garanția conectării lor mai devreme 
Ia circuitul economiei naționale, ceea 
ce va permite unităților respective să

tru a lichida restanțele și a Im
pulsiona ritmul lucrărilor.

Există însă unele dificultăți care 
se datoresc unor ministere și altor 
organe centrale, insuficient de ope
rative în asigurarea documentațiilor 
de execuție și a tuturor avizelor ne
cesare deschiderii șantierelor, în 
contractarea unor utilaje din import. 
Aceste deficiențe stînjenesc activi
tatea de construcții-montaj și, în fi
nal, generează pierderi economiei 
naționale, prin nerespectarea terme
nelor de punere în funcțiune a anu
mitor capacități. La Fabrica de șu
ruburi din Bacău, de pildă, din cau
za amînărilor repetate ale aprobării 
studiului tehnico-economic de dez
voltare, s-a ajuns la situația că ma
șinile contractate din import au în

ceput să sosească, în timp ce proiec
tul halei în care vor fi montate nu 
a fost încă asigurat. Are vreo justi
ficare plauzibilă tergiversarea solu
ționării acestei probleme de către 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini 7 Cine va suporta e- 
ventualele daune materiale 7 La 
un alt obiectiv de investiții al a- 
celuiași minister, extinderea Fabricii 
de vane din Bacău, graficele de exe
cuție nu se pot respecta, deoarece a 
întîrziat stabilirea unor amplasamen
te, nu se livrează la timp construc
țiile metalice de către unitățile con
structoare de mașini și nu s-au 
contractat încă toate utilajele din 
import și din țară. Cît privește 
instalația de toxafen de la Grupul 
industrial Borzești, aici, cu o 
lună înainte de termenul de 
punere în funcțiune, de-abia au 
fost începute lucrările de construc
ții, iar documentația de execuție 
nu a fost elaborată decît parțial. Mi
nisterul Industriei Chimice a acor
dat prea puțină importantă acestui 
obiectiv, deși agricultura are nevoie 
de insecticidele de calitate superioară 
care urmează să se fabrice la această 
instalație.

Neajunsurile semnalate nu slăbesc 
certitudinea biroului comitetului ju
dețean de partid că sarcinile econo
mice și angajamentele luate de către 
colectivele întreprinderilor indus
triale vor fi integral îndeplinite și 
chiar depășite. Dovada o constituie 
munca stăruitoare a organelor și or
ganizațiilor de partid, a tuturor co
muniștilor, pentru mobilizarea oame
nilor muncii la îndeplinirea, lună de 
lună, a fiecărui indicator de plan. 
Avem în județ oameni harnici și ta- 
lentați, care îșl consacră întreaga lor 
activitate, întreaga lor capacitate de 
muncă înfăptuirii politicii partidului. 
Eforturile colectivelor de întreprin
deri trebuie sprijinite și de ministe
rele amintite, încît nimic să nu im
pieteze munca lor rodnică consacrată 
îndeplinirii planului și a angajamen
telor.

agriculturii
Este vorba de o pro

fesie relativ nouă : a- 
ceea de aviator al o- 
goarelor, care se răs
pândește cu fiecare an. 
Aviația utilitară agri
colă a luat o mare 
extindere în țara noas
tră. Anul acesta, agri
cultura și silvicultura 
au avut la dispoziție 
50 de avioane. Ce au 
făcut pe ogoare agri
cultorii înaripați ? Re
ținem cîteva cifre: fer
tilizarea terenului cu 
îngrășăminte chimice 
pe 70 000 hectare, apli
carea de ierbicide (sub-

stanțe pentru distruge
rea buruienilor din 
culturi) pe 140 000 hec
tare, insecticide pen
tru combaterea dăună
torilor din culturile a- 
gricole pe 40 000 hec
tare, distrugerea dău
nătorilor din păduri 
pe 100 000 hectare. 
Dacă azi fertilizăm o- 
goarele, smulgem bu
ruienile și semănăm 
orezul cu avioanele, 
viitorul ne poate re
zerva și alte surprize 
privind sfera de apli
care a aviației în agri
cultură.

• Aisbergul efe la...
Drăgășani

Nu de mult, la Drâ- 
găsani a intrat în 
funcțiune o fabrică de 
gheată. Capacitatea 
zilnică de producție: 
5 tone. Dar solicitările 
șt desfacerea nu se ri- 

o 
zi, 
în 
în

dică decît la circa 
tonă de gheată pe 
restul adunîndu-se 
stoc. Pînă acum, 
magazie s-a format
un... aisberg. Să nu fie 
necesară gheata la 
Drăgășanl 7 Nici vor-

bă de așa ceva! Fe 
pare că unitățile S’- 
organizațiile comercia
le din județul Vîlcea 
socotesc că vremea 
călduroasă încă nu a 
venit. Ele știu una și 
bună: vara e de-abia 
în luna lui cuptor. 
Deci, să se aștepte lu
na iulie. Pînă atunci, 
gospodarii de aici, deși 
au gheată, nu vor să 
judece lucrurile „la 
rece".
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de aparatură științifică
tiplice aparatele unicat, conform ce
rințelor. Există, de altfel, asemenea 
proiecte, care s-au soldat însă cu 
crearea unei singure instalații, deși 
tipul respectiv este necesar și altor 
laboratoare. Cum își satisfac cerin
țele cele rămase fără respectivul a- 
parat ? Evident, prin imDort.

Toate împrejurările pledează, 
pentru extinderea capacității de 
cepție și producție a centrului 
tru. Avem o experiență de treispre
zece ani și. ceea ce este tot atît de 
important, lucrînd nemijlocit pentru 
institutele de cercetări ale Acade
miei, care cuprind cercetători, oa
meni de știință din cele mai diverse 
domenii, dispunem de mediul cel 
mai propice pentru conceperea de 
aparatură de cercetare diversă și la 
cel mai înalt nivel. Există deci pre
misele unei participări mult mai e- 
ficiente a Centrului nostru la înde
plinirea sarcinilor trasate de con
ducerea de 
asigurarea 
științifice.

„Industrializarea științei" este, în 
momentul de față, un fenomen deo
sebit de pregnant. El se referă nu 
numai la faptul că descoperirile ști
ințifice sînt realizate astăzi mult mai 
frecvent, în majoritatea discipline
lor ieșind la iveală în șir continuu, 
ca pe o veritabilă bandă de produc
ție, ci și la volumul sporit de apara
tură complexă necesară cercetărilor, 
în fizică, de pildă, sau în chimie, se 
vorbește chiar de o electronizare a 
lucrărilor mai importante ; și nu sînt 
singurele domenii care justifică afir
mația că multe din laboratoarele de 
cercetări au devenit adevărate micro- 
uzine. Ținînd seama de acest impe
rativ al timpului nostru, proiectul 
de Directive ale Congresului al X-Jea 
al P.C.R. prevede alocarea de noi fon
duri de investiții pentru dezvoltarea 
materială a activității de cercetare, 
îndeosebi pentru dotarea cu apara
tură modernă.

în legătură cu unele aspecte ac
tuale ale activității de concepție și 
producere a aparaturii științifice în 
țara noastră, am avut o convorbire 
cu ing. MIRCEA IONESCU, director 
adjunct științific al Centrului de 
cercetări și producția aparaturii ști
ințifice din cadrul Academiei Repu
blicii Socialiste România. La început, 
interlocutorul nostru s-a referit la 
avantajele producerii în tară a aces
tei aparaturi.

— După cum reiese din experien
ța dobîndită de noi în ultimul timp, 
pe o astfel de cale se poate asigura 
o mai mare promptitudine a dotării, 
decît prin import. Căci, în general, 
procurarea unui anume aparat de 
cercetare dintr-o altă tară este ine
vitabil o chestiune de durată, une
ori de ordinul anilor, chiar dacă fa
cem abstracție de filiera încă destul 
de complicată a aprobărilor și avi
zărilor. Așa, de exemplu, un „crio- 
stat" cerut de Institutul de medicină 
din Iași — întrebuințat în cercetă
rile histologice — ar fi trebuit pla
nificat cu un an înainte, apoi co
mandat în străinătate, urmînd să so
sească în tară în curs de un an. Deci, 
aproximativ doi ani de întîrziere. Or, 
concepția și execuția au durat, la noi, 
șase luni, iar după execuția proto
tipului, numai trei luni. De aseme
nea, în felul acesta putem evita pro
curarea de peste hotare a unor apa
raturi incomplete sau depășite din 
punct de vedere al caracteristicilor 
funcționale. Este cazul a două apa
rate pentru determinări hematologice 
care, datorită erorilor mari pe care 
le dau, nu pot fi practic utilizate. 
Aceste aparate si multe altele ar fi 
putut fi concepute și executate în 
țară fără dificultăți — dacă am fi 
avut capacitatea de concepție și exe
cuție care să ne permiță includerea 
lor în planul nostru de lucru.

Pe de altă parte, se preîntîmpină 
si o serie de greutăți în privința ex
ploatării aparaturii din import, pre
cum și cele legate de eventualele 
reparații. în cazurile cînd intervin 
defecte. Există aparate aduse din im
port care stau în magazii din diverse 
motive (necunoașterea manipulării 
lor, inutilitatea lor în unele secții în 
care au fost repartizate). Așa s-au 
petrecut lucrurile cu cele trei 
gazeromatografe importate acum 
șase ani și nefolosite timp de trei 
ani, pînă cînd au fost luate de cen
trul nostru, modificate după proiec
tele proprii și date în exploatare.

— Desigur că producerea în țară 
a aparaturii științifice oferă și alte 
avantaje. De pildă, reducerea efortu
lui valutar....

— Este una din sarcinile 
ale științei și 
în actuala etapă.
cu 
de 
tul 
cît 
tifică este afectată cel mai mult de 
procesul uzurii morale, ceea ce face 
ca ea să fie produsă, de regulă, în 
serii mici și la un preț de cost destul 
de ridicat. Astfel, un gazeromatograf 
adus din import costă circa 120 000 
Iei valută. Fabricat în tară, acum 
trei ani, prototipul unui asemenea 
aparat a costat numai 80 000 lei, în 
care sînt incluse, evident, toate chel
tuielile aferente de concepție, pro
iectare, execuție. Pe lîngă reducerea 
costului aparaturii, intervin si alte 
economii, legate de cheltuieli ca tri
miterea la specializare a celor ce ur-

majore 
economiei noastre, 

Acest aspect este 
Stît mai favorabil și mai demn 
avut în vedere, sub rapor- 

realizării de economii, cu 
aparatura de cercetare știin-

mează să folosească aparatura din 
import, asigurarea pieselor de schimb 
etc. Extinderea în ultimii ani a re
țelei de laboratoare, accentul pus pe 
cercetările din ramuri de bază ale 
economiei — chimie, petrol, siderur
gie — face și mai evidentă necesita
tea dotării mai largi a laboratoarelor 
cu instalații de cercetare produse în 
țară. în felul acesta, vom răspunde 
indicației date de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cuvîntările rostite la 
Plenara C.C. al P.C.R din 16—17 de
cembrie 1968 și la Conferința orga
nizației de partid a municipiului 
București.

— Ce ne puteți spune despre rea
lizările de pînă acum ale Centrului 
din conducerea căruia faceți parte ?

— în cei treisprezece ani de acti
vitate, am realizat circa 1 000 de 
prototipuri de aparate, uzitate în 
cele, mai diverse domenii de cerce
tare din cadrul Academiei. Am do- 
bîndit o anumită experiență și dis
punem de un colectiv specializat în 
concepția, proiectarea și execuția de 
aparatură științifică. La început, a- 
cest colectiv era format doar din trei 
persoane ca, în 1958, să cuprindă o 
secție de concepție-proiectare și un 
atelier de prototipuri, capabil să re
zolve probleme dintre cele mai va
riate, de la turnătorie pînă la vop- 
sitorie. Pornind de la crearea unor 
dispozitive simple — de exemplu, că
rămizi de plumb pentru laboratoarele 
de izotopi, containere de plumb 
pentru transportul izotopilor — am 
ajuns astăzi să concepem și să pro
ducem aparatură de cercetare com
plexă. ca gazeromatografe cu co
mandă program, aparat steriotoxic 
universal (folosit la determinarea 
centrilor nervoși pe bază de coordo
nate, atît la oameni, cît si la ani
male de toate categoriile), aparatură 
necesară studiului proprietății me
talelor prin iradiere, aparate pen
tru crescut cristale în vid și în di
ferite soluții, folosite 
fabricației

— Considerați 
incontestabile 
existente ?

— în situația 
putem răspunde doar 
de circa 20 la sută cererilor de apa
ratură științifică provenind de la 
institutele Academiei. Pentru a 
ilustra decalajul existent între ce
rere și posibilitățile noastre, este 
suficient să arăt că, pentru anul în 
curs, am avut 232 comenzi pentru 
prototipuri și circa 400 comenzi de 
executat, dar supralicitînd capacita
tea noastră de execuție putem aco
peri doar 80 de comenzi, restul tre
buind să le refuzăm. Pentru alte 
instituții, cum ar fi institutele de 
învățămînt superior, institutele de 
cercetări departamentale sau labo
ratoarele uzinale — cu rare excep
ții — nici nu ne putem pune pro
blema satisfacerii unor astfel de 
comenzi, cu toate că, în urma ex
poziției de aparatură științifică pro
dusă în tară, organizată de C.N.C.S. 
în luna ianuarie a acestui an, la 
care am expus și noi un număr im
portant de aparate, am primit mul
te solicitări.

Fără îndoială că o bună parte din 
cererile pe care nu le putem satis
face vor merge la import, adueîn- 
du-se astfel aparatură cu caracte
ristici similare sau chiar mai cobo- 
rîte decît cele pe care le asigură 
centrul nostru. Și aceasta cu toate că, 
în multe cazuri, aparaturi realizate 
de noi rămîn în fază de prototin, 
datorită imposibilității practice de 
a executa și alte exemplare, ce s-ar 
amortiza foarte 
prin reducerea 
tive.

— S-ar părea 
cu o situație fără 
ce nu puteți asigura 
aparatură necesară, importul devine 
inevitabil. Or, proiectul de Directive 
ale Congresului al X-lea al partidului 
prevede creșterea în continuare a 
contribuției cercetării științifice pro
prii la rezolvarea celor mai stringente 
necesități tehnico-economice, la re
ducerea importurilor.

— Soluția o constituie dezvoltarea 
centrului nostru prin extinderea atît 
a capacității de concepție, cît și a ce
lei de producție a aparaturii științi
fice. Practic, s-ar putea crea un ate
lier pentru serie mică, pe lîngă cel 
de prototipuri existent, care să mul-

în tehnologia 
semiconductorilor etc. 

că aceste realizări 
satisfac cerințele

în care ne aflăm,
în proporție

rapid, fie și numai 
importurilor respec-
că avem de-a face 

ieșire ; devreme 
cantitatea de

deci, 
con- 
nos-

partid și de stat, pentru 
progresului cercetării

Dintre puținii scriitori 
care s-au consacrat drama
turgiei pentru copii și care 
au rămas statornici acestei 
pasiuni și acestei mi
siuni, Alecu Popovici este 
poate cel mai constant și 
cel mai activ. Probabil și 
datorită faptului că a găsit 
cheia comunicării cu un pu
blic atît de capricios, pe 
care știe să-l facă să rîdă, 
să plîngă. să învețe, și al 
cărui univers, încă voalat 
de aburul fabulosului, îl 
înțelege. Piesele pentru 
copii scrise de Alecu Po
povici — mai curînd sce
narii teatrale, căci sînt tex
te și pretexte de spectacole 
complexe, cu muzică, pan- 
tomimă, dans, numere de 
circ etc — au o calitate 
rară : absența didacticismu
lui arid și nedigerabil. Sim
țul măsurii și al adevărului, 
cinstea, respectul, politețea, 
disciplina, generozitatea, 
hărnicia sînt concepte etice 
pe care copiii, în general, 
refuză să și le însușească în 
stare brută, lucru demons
trat filogenetic de omenirea 
însăși care în perioada co
pilăriei sale a intrat prin 
parabolă si apolog în stă- 
pinirea esențelor morale.

Alecu Popovici comunică 
o sumă de precepte educa
tive, dar o face discret și 
subtil, lăsîndu-i pe micii 
spectatori să creadă că . e 
vorba de „animale rele" și 
„animale bune", de întîm- 
plări tulburătoare, cu oa- 
meni-animale și animale- 
oameni, de misterul pădu
rii și de misterul arenei. 
Așa sînt toate piesele pen
tru copii ale scriitorului : 
exuberante, joviale, dina
mice, metamorfice, cu' urși 
care merg la școală, cu ve-

verițe-raisoneur șl 
șarpe, cu duete, cuplete 
tîlc, dansuri și acrobații, 
apeluri către spectatori 
participe la acțiune, cu
mor si sarcasm, iar ultima 
dintre ele, „Poveste neter
minată", cu duioșie melo
dramatică de bună calitate. 
Autorul a construit în a- 
ceastă „Poveste neter
minată" („Eu cred că nici

păcate, pe texte foarte reu
șite), are adică toate ele
mentele unui spectacol ca- 
leidoscopic, de largă imagi
nație scenică, antrenant.

Nu pentru prima oară, 
regizorul Ion Cojar își de
monstrează măiestria în 
realizarea unor spectacole 
pline de vivacitate și în a- 
celași timp de o mare preg
nantă etică. Punînd în sce-

zare a elementelor compo
nente și de valorificare a 
virtuțior actorului complet, 
care joacă (trăiește !), cînta, 
mimează, dansează, toate 
cu egală vibrație. Dar efor
tul e implicit și deplin asi
milat de spectacol. In po
sesia unor piese de această 
factură, care să provoace 
afirmarea multiplă a vir
tuozității interpretative.

s

„POVESTE
NETERMINATĂ"

de ALECU POPOVICI

o poveste nu se termină", 
scrie dramaturgul în pro
gram), un fel de basm co
tidian despre oamenii și a- 
nimalele circului, despre un 
bunic liric și temerar, fost 
dresor de circ, despre mi
nunatele lui animale, des
pre un tată bețiv, brutal șl 
hoț. despre niște copii zur
bagii, dar cu o imensă dis
ponibilitate sufletească. Po
vestea are și o vagă intrigă 
polițistă, și numere de circ, 
și haz, și dansuri, și cîn- 
tece (nu întotdeauna

„Poveste neterminată", 
Cojar a exploatat 

posibilitățile ofe- 
lui A- 

și, cu un 
actoricesc talentat, 
nu se știe de ce 
din cînd în cînd

nă 
Ion 
toate 
rite de scenariul 
lecu Popovici 
grup 
care 
intră 
într-un fel de eclipsă de 
personalitate, a ridicat pe 
scena teatrului „Ion Crean
gă" un spectacol plin de 
vervă și mișcare, emoțio
nant și policrom. Intuim la 
elaborarea acestui spectacol 
mari eforturi de sincroni-

teatrul „Ion Creangă" și 
actorii săi înzestrați ar pu
tea asigura continuitate 
momentelor lor de creație 
autentică. (Firește, vorbind 
de „factura" acestor piese 
nu avem în vedere exclu
siv scenarii în genul celui 
scris de Alecu Popovici. 
ci și toate acele lucrări ca
pabile să ofere copilului un 
contact revelator cu lumea 
complexă și miraculoasă a 
teatrului).

Muzica lut Vasile Vese- 
lovski. melodioasă și captl-

vantă. decorurile 
concepute dinamic 
fan Hablinschi. ca 
actorilor întregesc 
nea unui spectacol 
tor, care știe că trebuie să 
placă publicului său.

Actorii. în general, au 
consunat punctului de ve
dere literar și regizoral al 
spectacolului, au făcut to
tul pentru împlinirea lui. 
Remarcabili au fost Ion Lu
cian (bunicul) care a ținut 
sala într-o tensiune perpe
tuă si plină, creînd imagi
nea unui bunic afabil, sim
patic. surprinzător, altă va
riantă a personajului de 
neuitat al Iui Delavrancea, 
apoi Alexandrina Halic, 
Daniela Anencov. Felix Ca- 
roly. Janine Stavarache. 
Gheorghe Gîmă, Gheorghe 
Angheîuță, Mircea Mușa- 
tescu, Mișu Andreescu. 
Dacă Ion Lucian descinde 
din literatura sentimentală 
bună, alți interpreți. și mai 
ales cel al tatălui bețiv șî 
brutal (Nicolae Spudercă) 
vin din melodrama ieftină, 
cu accente groase, de „spi
rite ale răului". Unele pue
rilități ale textului (trebuie 
oare să amintim din nou că 
literatura pentru copii nu 
trebuie să fie ea însăși co
pilăroasă. răsfățată, dimi
nutivală ?) au fost preluate 
de actori. în dauna autenti
cității psihologice și com
portamentale. Dar, firește, 
micii spectatori nu se îm
piedică de aceste asperități 
ale spectacolului si reacțio
nează spontan, cu o parti
cipare și atitudini releva
bile, la sugestiile textului. 
Ce-și poate dori mai mult 
un teatru pentru copii ?

Programul I

germană. Lecția 58 (reluare), 
elevi. Consultații la fizică. 

Semiconductori. Prezintă : 
Cristian Constantinescu.ț

ț

ț 
ț 
ț

*

șapte pitici 
de păpuși 
din Bucu-

,,Atențiune,

de seară. Buletin me-

european de box : 
finală (Intervlziune,

10,00 — Limba
10.30 — Pentru

Tema ; 
prof. dr.

11,00 — Ce ați dori să revedețl ? Filmul ar
tistic ; „Dragoste tîrzie".

12.55 — închiderea emisiunii de dimineață.
17,15 — Telex T V.
17,20 — Albă ca zăpada șl cei 

(III). Prezintă Teatrul 
al Palatului pionierilor 
rești.

17.35 — Limba rusă. Lecția 59.
18,00 — Studioul pionierilor — 

filmăm !“
18.30 — Telejurnalul

teorologic.
19,00 — Campionatul 

Sferturi de 
Euroviziune).

21,45 — Mindrie. Versuri închinate partidu
lui, de : Victor Eftimiu, Demostene 
Botez, Mihai Beniuc, Cicerone 
Teodorescu, Majteny Erik, Gh. Tomo- 
zei, Violeta Zamfirescu, Nichita Stă- 
nescu, Victoria Ana Tăușan.

22,00 — Concursul laureaților celui de-al 
5-lea concurs național al cîntăreți- 
lor și instrumentiștilor — Transmi
siune de la Sofia.

22,40 — Artă plastică : Prin expoziții.
22.55 — Școala specială de miliție — repor

taj filmat.
23,05 — Romanțe.
23,10 — Telejurnalul de noapte.
23.35 — închiderea emisiunii programului I.

ț 
ț

I

Programul II
20,00 — Telex T. V.
20,05 — Concert simfonic. Orchestra simfo

nică a Radioteleviziunii. Dirijor 
Emanuel Elenescu. Solistă, pianista 
Paola Caffarella (Italia). In pro
gram : Simfonietta nr. 2 de Zeno 
Vancea, Concertul nr. 2 pentru pian 
și orchestră de Maurice Ravel.

20,45 — Seară de balet : Spectacol muzical- 
coregrafic prezentat de Orchestra 
Filarmonicii și Ansamblul de balet 
de la Volksopera din Viena.

21.10 — Tele-enciclopedia (reluare).
22.10 — închiderea emisiunii programului II.

a ani-
20 de

VIC- 
18,30; 
20,15. 
9,15—

!ng. Traian SAVA

a

de azi și

prin justețea poziției
Fata cu ilic negruION MUSCELEANUBRĂDUȚ COVALIU de asemenea, mîndri

unei
lucran 
Benone 
Crișan,

de Stat din Ploiești 
sfirșitul lunii mai,

(Albanf 
Drăgușin

Șuvăilă, 
Romeliu 
Ambro-

con-
demonstrează 
unei viziuni

Dumitru SOLOMON

ț

ț

*

ț

ț

0 Neîmblînzita Angelica : PATRIA
9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21. BUCU
REȘTI — 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 
22, FAVORIT — 9,45 ; 11.45 ; 13,45 ; 
16 ; 18.15 ; 20,30, STADIONUL DI
NAMO — 20,30.
0 Alexandru cel fericit : REPUBLICA
— 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, 
GRĂDINA FESTIVAL — 20,15.
0 La dolce vita : GRĂDINA DOINA
— 20,15.
0 Nu vor fi divorțuri : FESTIVAL — 
8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Am două mame șl doi tați : 
TORIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
20.45, GRĂDINA EXPOZIȚIA — 
0 Prințesa tristă s LUMINA — 
16,15 în continuare.
0 Amprenta : LUMINA — 18,30 ; 20,45. 
o Anul trecut la Marienbad : CEN
TRAL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30:
20.45.
0 Roșii și albii : UNION — 15,30 ; 18; 
20,30.
0 Ciocîara : CINEMATECA — 10 :
12.30 ; 14,30 ; 16,30.
• Pe plajele lumii : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
0 Contemporanul tău (ambele serii): 
ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE
15.30 ; 19.

• Crăciun cu Ellzabeta : GRADINA 
BUZEȘTI — 20,15.
o Pe urmele șoimului : DACIA — 
8,15—16,30 în continuare ; 18,45 ; 23.
O A trăi pentru a trăi : BUCEGI — 
9 ; 11.45 ; 14.30 ; 17,15 ; 20, la grădină
— 20.30, AURORA — 9,30 ; 12,15 ; 15 ;
18 : 20.45, la grădină — 20,15.
o Becket : UNIREA — 16, la gră
dină — 20.
• 
la 
la
•
o
TART — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Paradisul îndrăgostlțllor : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18.
0 Tata : COTROCENI — 20,30.
o Vremuri minunate la Spessart : 
POPULAR — 15,30 ; 18, FLOREASCA
— 9,15 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30.
• Tandrețe : POPULAR — 20,30.
o Vițelul de aur (ambele serii) : FLO
REASCA — 20.
o Răutăciosul adolescent : MUNCA
— 16 ; 18 ; 20.
• Samuraiul : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
• Dragostea unei blonde : FLACĂRA 
— 20,30.
• Comedlanțll : ARTA — «,45—16,45 
în continuare ; 19,30, la grădină — 
20,15.
a Feldmareșala : VITAN — 15,30 ; 18; 
20,15.
o Apele primăverii : CRÎNGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Pipele : COSMOS — 15,30 ; 18; 20,15.
• Primăvara pe Oder : VIITORUL — 
20,45.
e Ziua In care vin peștii : PACEA — 
15,45 ; 18 ; 20,15.

21.

Vera Cruz — LIRA — 15,30; 18; 20.15; 
grădină — 20,15, RAHOVA — 15.30, 
grădină — 20,15.
Acuzatul : RAHOVA — 18.
Rolls Royce-ul galben : FEREN-

0 Filarmonica de stat „George Enes- 
cu“ (sala Studio a Ateneului Român) : 
Recital de pian susținut de Florica 
Gabriela Popescu ; Recital de vioară 
susținut rle Silvlan Ițicovici — 20.
O Opera Română ; Don Pasquale — 
19,30. . <
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : Idiotul — 19,30 ; (sala 
Studio) : Travesti — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Meteorul — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Tandrețe și abjecție — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de sas
safras — 19,30.
• Teatrul Mic : Iertarea — 20.
• Teatrul Giulești : Visul unei nopți 
de iarnă — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" ; 
Othello — 10 ; Hedda Gabler — 15 ; 
Ciocîrlia — 20.
0 Teatrul. „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : Papuciada — 17 ; (sala 
din str. Academiei) : A fugit un tren 
— 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase" 
(sala Savoy) : Tănase-Revue — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : 
Femei, femei, femei — 19,30.
• Ansamblul Artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Fantezie ’69 — 20.

șiSintetizînd cuprinzător 
totodată selectiv experiența 
unei perioade de activitate 
foarte scurte, aceea a ulti
mului an. organizat conform 
selecției realizate de fiecare 
artist în parte, Salonul, con
ceput sub forma unei ex
poziții cu vînzare, își află 
rațiunea de a fi în însuși 
scopul pe care și-1 propune: 
acela de a crea o imagine 
sugestivă, de ansamblu, re
prezentativă pentru nivelul 
actual al creației artiștilor 
bucureșteni. Prin ceea ce 
angajează și prefigurează, 
expoziția se constituie ca 
una din manifestările ar
tistice importante ale aces
tui an.

Lucrările în general de 
mici dimensiuni, desti
nate mai ales decorației in
terioare sînt reunite în 
marea lor majoritate sub 
semnul unei stări de calmă 
și spontană bucurie. Ele 
sînt învestite cu puterea de' 
a transmite adevărate pro
fesiuni de credință, con
vingeri. concepții dintre 
cele mai variate, inedite 
moduri de gîndire plas
tică. Aparent divergente, 
aceste tendințe care țin de 
modalitatea de exprimare, 
converg și se unesc în îm
brățișarea lucidă și pasio
nată a realității. în afir
marea unor sentimente cu 
adevărat contemporane. 
Forma de manifestare, mai 
directă și spontană 
mai elaborată, pune 
vidență 
concepții 
minate.

Slujite 
îmbogățite cu aportul ori
ginal al propriei sensibili
tăți. peisajele semnate de 
Michaela Eleutheriade.

Ileana Radulescu, Valentin 
Iloeflich, Stoica Răzvan, 
Ileana Cojan, Dan Băje- 
naru etc.
viabilitatea
care poate cuprinde și ex
prima convingător realități 
contemporane.

înregistrate ca într-o 
diagramă a sensibilității, 
valorificînd calitățile plas
tice ale concretului, aspec-

dița) 
ale lui 
Constanța 
Copilaș, Marianne 
zie, care printr-o 
centrare a calităților pic
turale au capacitatea de a 
evoca o realitate complexă 
pornind de la cîteva ele
mente.

Departe de a fi rezultatul 
unui proces formal de în-

tate la fel de complexă și 
revelatoare, lucrările care 
abordează figura umană 
recreează o lume în care 
omul apare firesc, fără în
florituri. dar și fără sche- 
matisme. în contact cu lu
mea dar si cu el însuși. în 
contact cu istoria, formu- 
lînd între el și ceilalți ra
porturi sociale și morale. 
Am reîntîlnit aceeași refe-

prezenta 
clare, bine

sau 
în e- 
unor 

deter-
cu sinceritate si

Teatrul din Ploiești
ș

O

20-a aniversare
Teatrul 

versat, la 
ani de la înființare. De-a lungul ce
lor două decenii care au trecut, 
teatrul ploieștean a adus la lumina 
rampei, în fața numeroșilor specta
tori ai puternicului centru industrial 
care este Ploieștiul. un bogat reper
toriu din dramaturgia națională și 
universală.

în cadrul recentei sărbătoriri, 
Teatrul de Stat din Ploiești a orga
nizat o „Săptămînă a dramaturgiei 
românești" în cadrul căreia a pre
zentat un ciclu de spectacole cuprin- 
zînd piese ale dramaturgiei dintre 
cele două războaie și ale dramatur
giei originale contemporane, o piesă 
de teatru pentru păpuși, precum și 
spectacole de revistă.

Cu acest prilej, colectivul teatru
lui ploieștean a trimis o telegramă 
COMITETULUI CENTRAL 
PARTIDULUI COMUNIST 
MAN, TOVARĂȘULUI NICOLAE 
CEAUȘESCU. în telegramă se spune: 

„La aniversarea a 20 de ani de la 
înființarea Teatrului de Stat din Plo
iești, actorii, muncitorii si tehnicienii, 
întregul colectiv de slujitori ai aces
tui lăcaș de cultură ne Îndreptăm

gîndurile cu nețărmurită dragoste că
tre conducerea de partid și de stat, 
către dumneavoastră personal, tova
rășe Nicolae Ceaușcscu, exprimîn- 
du-vă recunoștința noastră fierbinte 
pentru minunatele condiții create oa
menilor de cultură și artă din patrii» 
noastră, pentru înflorirea fără i.je> 
cedent pe care, sub conducerea par
tidului, o cunoaște arta teatrală ro
mânească.

Ne angajăm ca spectacolele noastre 
să oglindească în imagini artistice vii 
noile relații sociale, universul bogat 
de gînduri și sentimente al oameni
lor muncii din România socialistă, să 
evoce înaltele idealuri patriotice șl 
să cultive simțul de răspundere pen
tru destinele poporului, pentru pro
gresul țării. încredințăm Comitetul 
Central al partidului, pe dumnea
voastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că ne vom con
sacra toate forțele, întreg talentul șl 
puterea de muncă ca participant! ac
tivi la marele efort al întregii noastre 
societăți, spre înfăptuirea țelurilor 
luminoase ale politicii partidului și 
statului nostru, spre realizarea sarci
nilor ce ne vor reveni din hotărîrilo 
Congresului al X-Iea al partidului".

Cartea vieții noastre
de mâine

(Urmare din pag. I)

socialiste care să n.u fie abordată in 
Teze, analizată, direcționată.

Citind și recitind Tezele ne simțim 
mîndri că poporul român are la cîr- 
ma sa un partid atît de puternic, cu 
aproape două milioane de membri, ca 
Partidul Comunist Român. Dar Par
tidul Comunist Român nu este un 
partid important numai prin numărul 
mare al membrilor pe care îi are. ci 
și prin forța sa morală, prin noblețea 
ideilor pe care le susține pe plan 
internațional, 
sale politice.

Ne simțim.

portul motivelor ca 
vente investigații ale 
arte de mare expresivitate 
și vechime.

Nevoia de a concentra 
imaginea, de a o simplifica, 
esențializînd astfel ideea și 
sporind eficienta sugestiei 
plastice, apare și se impune 
cu necesitate în compoziții 
ca cele ale lui Anghel Ion 
Gheorghe, Constantin Ni-

SALONUL DE PRIMĂ VARĂ

Al ARTIȘTILOR BUCUREȘTENI
surprin
de nu- 
în pei- 

naturi

te ale naturii sînt 
se și interpretate 
meroși expozanți 
saje. flori sau 
moarte. în acest caz. natura
— izvorul de imagini al 
unor frumuseți variate — 
oferă pictorilor sursa di
rectă. tonică, a unei perso
nale emoții lirice. Naturilor 
statice de ținută clasică 
semnate de Lucia Dem. Bă- 
lăcescu sau Ghiță Popescu, 
Ii se alătură lirismul reținut 
al florilor lui Vasile Cel- 
mare, lucrări mai grave, 
mai aspre, cu acorduri cro
matice încărcate de ecouri 
(Vasile Baboie. Pavel Co-

registrare și apoi de '"trans
mitere a motivului, aceste 
lucrări, dintre care se re
marcă florile viguroase, cu 
putere de iradiație poetică, 
îmbinînd economia mijloa
celor și rafinamentul tonu
rilor, ale lui Brăduț Cova- 
liu, florile lui Viorel Măr
ginean, contopite în ambi
anta calmă a întregului, 
sau natura moartă de certă 
monumentalitate semnată 
de Ion Pacea, consemnează 
evocator elementele unui 
decor prin care se defineș
te un cadru și se cristali
zează o atmosferă afectivă, 
înrădăcinate într-o reali-

rință la realitatea fizică și 
psihică a personajului iz- 
vorîtă din necesitatea de a 
evoca 'o atmosferă afectivă 
specifică la Ion Muscelea- 
nu. Portretului realizat de 
Ion Sălișteanu în trăsături 
laconice, strict esențiale, cu 
un substrat dens, i se a- 
daugă cele semnate de 
Bondi Rodica — „Materni
tate". sau Fappas Tanasis 
— „Portretul". De aseme
nea. „Bihorene" de Rodica 
Pândele, „Pădurence" de 
Belinciu Aurelia, „Femeie 
din Făgăraș" de Teodor 
Dan, abordînd figura uma
nă. se manifestă sub ra-

țescu. Dan Negoescu, Viori
ca Ilie sau Carolina Iacob, 
care recurg la un lim
baj metaforic, la o evo
care poetică a elementelor 
celor mai semnificative ale 
realului. Lucrările actualei 
expoziții aduc pe lingă o 
articulare coerentă a teme
lor tratate, vibrații colo- 
ristice de mare frumusețe, 
parcurgînd luminos o trece
re de la lucrările în care 
griul constituie o prezență 
compactă, grea, 
proape, la 
til valorate, 
lucire vie, 
rescentă. Lucrările lui Vir-

dură a- 
lucrări sub- 

de o stră- 
lucid fosfo-

știind că 
tru și a 
un comunist de o valoare excepțio
nală, plin de vigoare și înțelepciune, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu.

întregul nostru partid și întregul 
nostru popor se află astăzi — cînd 
am purces la pregătirea celui de-al 
X-lea Congres — și se va afla me
reu și mereu lîngă conducătorii noș
tri gata să sprijine hotărîrile pe care 
le va lua conducerea de partid și da 
stat, pentru binele patriei noastre, 
pentru libertatea poporului nostru, 
pentru suveranitatea și independența 
statului nostru socialist.

Tezele !... Aceste Teze trebuie să 
fie citite, recitite de fiecare, studiate 
profund și apoi discutate în toate 
colțurile țării, de către toți oamenii, 
din toate sectoarele de muncă.

Tezele trebuie să fie socotite Car
tea vieții noastre de astăzi și Cartea 
vieții noastre de mîine.

Cel de-al X-lea Congres al Parti
dului Comunist Român este destul de 
aproape. Să-1 întîmpinăm cu noi 
realizări și cu brațele pline de flori.

la conducerea statului nos- 
partidului nostru se află

| În zilele de 8 și 15 sumo

lor, imagi- 
realului in-

gil Almășanu, Horia Ber- 
nea, Lucia loan. Gheorghe 
Iacob, Geta Bărbulescu 
Mermeze, aduc un croma
tism rafinat în cadrul 
căruia discreția asociațiilor 
cromatice este constanta 
care imprimă ansamblului 
unitate și stil. Capacitatea 
de a nuanța și diversifica 
culoarea, de a o organiza 
armonios, aparține și lu
crărilor lui Cojan Aurel, 
Lia Szasz, Mircea lonescu, 
Horea Mihai etc. făcînd tre
cerea spre lucrări în care 
forța negrului. învăluitor 
și zbuciumat, devine adesea 
impresionantă 
Constantin sau 
Nicolae).

In totalitatea 
nile. fațete ale
tuit în poezia lui inepuiza
bilă, ilustrează o diver
sitate de stiluri și persona
lități artistice cărora le 
corespunde o diversitate 
valorică.

Trecerea, de-a lungul ce
lor două săli destinate ex
poziției, de la lucrări care 
recurg la o inventariere mi
nuțioasă a lumii spre lu
crări care să accentueze 
mai ales asunra motivului 
șl a semnificației sale, ac
centuează această denivela
re valorică, incluzînd și 
căutări neduse pînă la ca
păt. pînze de o mai slabă 
calitate artistică. Lucrările 
cu adevărat convingătoare 
însă își vor afla, desigur, 
locul cuvenit în sufletul a- 
celora mulți, dornici să 
trăiască în ambianța for
melor armonioase și a cu
lorilor.

Marina PREUTU

După cunoscutul succes re
purtat de curînd la Teatrul 
Națiunilor din Paris, Teatrul 
„LUCIA STURDZA BULAN- 
DRA" prezintă în zilele de du
minică, 8 iunie — orele 10,30 
și 20 și duminică, 15 iunie 
— la aceleași ore, patru spec
tacole cu „D’ALE CARNA
VALULUI" de I. L. Caragiale 
la Sala Palatului. Rolurile vor 
fi interpretate de Toma Cara- 
giu, Octavian Cotescu, Gina 
Patrichi. Rodica Tapalagă, 
Marin Moraru. Aurel Cioranu, 
Ștefan Bănică, Mihai Mereuță 
și alții. Regia aparține lui Lu
cian Pintilie. Decorurile : Liviu 
Ciulei și Giulio Tincu. Costu
mele : Ovidiu Bubulac.

Biletele se pot procura de la 
casele teatrului din bd. Schitu 
Măgureanu 1, Podul Izvor, te
lefon 15 60 60 și din str. A- 
lcxandru Sahia 76 A, Grădina 
Icoanei, telefon 12 44 16.
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Cronica zilei
«■BMHunn'in

Miercuri a părăsit Capitala, în- 
. dreptîndu-se spre patrie, delegația de 
i procurori ai Republicii Populare Bul

garia, condusă de Ivan Vacikov, 
, procuror general, care la invitația 
; procurorului general al Republicii 
) Socialiste România, Augustin Alexa, 
i a făcut o vizită în țara noastră. La 
I plecare, delegația a fost salutată de 
I Augustin Alexa și cadre de conduce- 
I re din procuratura generală. Au fost 

1 de față Gheorghi Bogdanov, amba- 
, sadorul Republicii Populare Bulga- 
i ria la București, șl membri ai Amba

sadei.
★

Miercuri dimineața a plecat Ia 
Moscova tov. Nicolae Toâder. mi
nistrul petrolului, președintele Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
industria de petrol si gaze, care 
va participa la consfătuirea pre
ședinților comisiilor permanente 
de ramură din țările membre ale 
CA.E.R.

*
Miercuri dimineață Mircea Malița, 

adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, a primit pe membrii dele
gației comerciale a Consiliului de 
export norvegian, care face o vizită 
în tara noastră.

In aceeași zi, Marcel Popescu, vice
președinte al Camerei de Comerț, a 
oferit un cocteil în saloanele Hote
lului Athănăe Palace în cinstea dele
gației comerciale a Consiliului de 
export norvegian.

•Ar
în întîmpinarea sărbătorii națio

nale a Suediei — 6 iunie, Institutul 
român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a organizat miercuri o 
seară culturală, la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S. Manifestarea a fost des
chisă de Octav Livezeanu, vicepre-

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

6, 7 și 8 iunie. în țară : vreme insta
bilă și rece mai ales la începutul 
intervalului. Cerul va fi mai mult 
noros. Vor cădea ploi sub formă de 
averse. In regiunea de munte se vor 
semnala lapoviță și ninsoare. Vînt 
potrivit. Temperatura în ușoară 
creștere la sfîrșitul intervalului. Mi
nimele vor fi cuprinse între 3 și 13 
grade, iar maximele între 13 și 23 
de grade, izolat mai ridicate. în 
București: vreme instabilă și rece 
mai ales la începutul intervalului. 
Cerul va fi mai mult noros. Vor 
cădea ploi mai ales sub formă de 
averse. Vînt potrivit. Temperatura în 
ușoară creștere la sfîrșitul interva
lului.

ședințe al Institutului. Criticul de 
artă George Sbârcea a conferențiat 
despre „Muzică, artă, viață în Sue
dia". A urmat un recital de poezie 
suedeză, susținut de actorii Irina 
Petrescu și Șerban Cantacuzino, 
după care a fost prezentat un pro
gram de filme suedeze. In asistență 
se aflau funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe, Comi
tetul de Stat pentru Cultură și Artă, 
oameni de artă și cultură, ziariști. Au 
fost prezenți, de asemenea, baronul 
Cari Rappe, ambasadorul Suediei 
la București, membrii ambasadei și 
alți membri ai corpului diplomatic. 
A fost de față dl. Stig Lundgren, 
președintele Asociației pentru edu
cația muncitorilor (A.B.F.) din Sue
dia, care face o vizită în țara noas
tră, la invitația I.R.R.C.S.

★
La invitația Consiliului Superior 

al Agriculturii, miercuri seara a so
sit în Capitală dl. S. A. Ibrahimi, se
cretar general al Ministerului Agri
culturii al Marocului. Oaspetele va 
vizita institute de cercetări și sta
țiuni experimentale, unități agricole 
de stat și întreprinderi ale industriei 
constructoare de mașini și va avea 
întrevederi cu memori ai conducerii 
agriculturii țării noastre. La sosire, pe 
aeroportul Băneasa, oaspetele a fost 
întîmpinat de Angelo Miculescu, 
prim-vicepreședinte al ’■ Consiliului 
Superior al Agriculturii, și de func
ționari superiori din consiliu.

★
In cadrul schimburilor prevăzute 

în înțelegerea de colaborare pe anul 
1969 dintre Uniunea scriitorilor din 
România și Asociația oamenilor de 
litere din Polonia, au sosit în Bucu
rești prozatorii polonezi Barbara 
Novrocka, redactor la „Tribuna 
Ludu“, și Stanislas Pogaczewski.

★
Ansamblul artistic militar din Bra

tislava, care întreprinde un turneu 
în țara noastră, a susținut miercuri 
seara, în sala „Fantasio" din Con
stanța, primul spectacol pe litoral, 
în zilele următoare. Ansamblul va 
prezenta spectacole la Casa de cul
tură din Mangalia și Teatrul de 
stat din Constanța.

★
La sediul Asociației de Drept In

ternațional și Relații Internaționale 
(A.D.I.R.I.) a avut loc o reuniune în 
cadrul căreia a conferențiat Robert 
Novak, comentator politic al ziaru
lui „Washington Post". Au fost pre
zent! cercetători în domeniul drep
tului internațional, cadre didactice 
din învățămîntul superior, funcțio
nari din M.A.E., ziariști. Au luat 
parte Harry G. Barnes, însărcinatul 
cu afaceri a.i. al S.U.A: la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

0 DELEGATE fi CONSIUUUII 

NATIONAL AL FRONTULUI 
UNITĂȚII SOCIALISTE 

A PLECAT TA SOFIA
O delegație a Consiliului Națio

nal al Frontului Unității Socialiste, 
condusă de tov. Vasile Potop, se
cretar al Consiliului, a plecat 
miercuri seara în R. P. Bulgaria, 
unde, la invitația Consiliului Na
țional al Frontului Patriei, va face 
o vizită de schimb de experiență.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa, delegația a fost condusă de 
tov. Mihai Levente, secretar al 
Consiliului Național, și de membri 
ai Consiliului.

Au fost de față Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulga
ria la București, șl membri ai 
ambasadei.

(Agerpres)

întoarcerea
din R. P. Bulgaria 

a delegației 
de activiști ai P.C.R.»

Miercuri dimineața s-a înapoiat 
din R. P. Bulgaria delegația de ac
tiviști ai Partidului Comunist Ro
mân. condusă de tovarășul Vasile 
Marin, prim-secretar al Comitetu
lui județean Ialomița al P.C.R., ca
re. la invitația P.C. Bulgar, a făcut 
o vizită în schimb de experiență.

La sosire. în Gara de nord, dele
gația a fost întîmpinată de tova
rășul Bujor Sion. șef de secție la 
C.C. al P.C.R.. de activiști de par
tid.

A fost de fată Gheorghe Bogda
nov. ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București.

(Agerpres)

și mîine semifinalele
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ALTE REZULTATE:

A apărut nr. 5/1969 al revistei

„PROBLEME
Numărul pe luna mai a.c. al 

revistei cuprinde articolele : Un 
moment de seamă al statisticii 
românești de MANEA MĂNES- 
CU, membru corespondent al A- 
cademiei. Dezvoltarea și perfec
ționarea colaborării în cadrul 
C.A.E.R., de RADU CONSTAN- 
TINESCU, Planificarea âttfvității 
de cercetare științifică de T. 
MALACOPOL, Creșterea pro
ductivității muncii — expresie 
sintetică a sporirii eficientei 
producției sociale de dr. VA- 
SILE RAUSSER, Micșorarea 
ponderii și costului cons
trucțiilor — factor de spo
rire a eficienței economice a in
vestițiilor de dr. DUMITRU MA
RES și dr. CORNEL OLARIU 
(Timișoara), Importanța econo- 

■J mică a reducerii cheltuielilor de 
transport de A. SCHÂCHTER, 
Rolul creditului în dezvoltarea 
economiei naționale de MOISE 
MUNTEANU, Perfecționarea 
conducerii economice și princi
piile rentabilizării producției a- 
gricole de GH. SERAFIM, Cu 
privire Ia crizele de suprapro
ducție în economia României ca
pitaliste de dr. V. AXENCIUC, 
încorporarea cercetării tehnico- 
științifice din țările capitaliste

ECONOMICE"
industrializate în producția ma
terială de dr. TĂNASE GHIȚÂ.

In continuare, revista pu
blică : Planificarea și mode
larea prețurilor — dezbate
re științifică organizată de 
catedrele de economie politică și 
conducerea planificată a econo- . 
miei naționale din Academia de ■ 
studii economice și de revista 
„Probleme Economice" ; Mobili
tate, operativitate și simț de răs
pundere în prevenirea și valori
ficarea stocurilor supranorma- 
tive — anchetă economică reali
zată de revista „Probleme Eco
nomice" ; Folosirea rațională a 
forței de muncă — dezbatere ști
ințifică organizată de revista 
„Probleme Economice" și de Fa
cultatea de studii economice a 
Universității din Timișoara: 
Probleme actuale privind econo
mia țărilor în curs de dezvoltare 
— dezbatere științifică organizată 
de Facultatea de economie a A- 
cademiei de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu" de pe Iîngă 
C.C. al P.C.R., în colaborare cu 
Direcția de studii din. Ministerul 
Comerțului Exterior și Institutul 
pentru studierea conjuncturii e- 
conomice internaționale.

Concurs de afișe cu tema: 
Congresul al X-lea 

al Partidului Comunist Român
In cinstea celui de-al X-lea Con

gres ăT partidului, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă. în colabora
re cu Uniunea Artiștilor Plastici, or
ganizează un concurs de afișe cu 
tema „Congresul al' X-lea al Parti
dului Comunist Român".

La concurs sînt invitați să parti
cipe membri ai Uniunii Artiștilor 
Plastici, ai Fondului plastic, arhitecți 
membri ai Uniunii Arhitecților, pre
cum și alte persoane' care doresc să 
ia parte la concurs. Un concurent 
poate prezenta una sau mai multe 
lucrări.

Lucrările se vor preda — sub for
mă de proiect definitiv, la dimensiu
nile 70X100 cm — în zilele de 27, 28 
și 30 iunie a.c. între orele 10—14 la 
Oficiul pentru organizarea expoziții
lor de artă al C.S.C.A., str. Batiștei 
nr. 13. Pentru concurenții din provin
cie, data de 27 iunie se ia în consi
derare după ștampila poștei.

La concurs se vor acorda urmă
toarele premii : un premiu I în va
loare de 8 000 lei ; două premii II în 
valoare de 5 000 lei fiecare ; 3 premii 
III în valoare de 3 000 lei fiecare.

ONUL MODERN

VECHI CETA TI
(Urmare din pag. I)

primul an de după naționalizare, 
s-a ajuns astăzi — la o distanță de 
numai două decenii — la peste 700 
de milioane, adică <de aproximativ 
treizeci de ori mai mult. In acest 
răstimp. în raza actualului muni
cipiu industria a devenit o reali
tate impunătoare, am spune domi
nantă : în afara exploatării minie
re Șotînga — mult lărgită și mo
dernizată. cu o producție de șase 
ori mai mare decît în 1948 — și a 
pilcurilor de sonde ale schelei de 
extracție Tîrgoviște, ajunse cu 
pliscurile lor de cocostîrci meta
lici pînă la periferiile orașului. 
Tîrgoviștea s-a mai îmbogățit în 
acest răstimp cu întreprinderi im
portante ca termocentrala Doicesti, 
fabrica de- prefabricate din beton 
autoclavizat. fabrica „Victoria", 
întreprinderea de industrie locală 
„Ciocanul" etc.

In chiar inima orașului se află 
blazonul de noblețe al Tîrgoviștei 
contemporane : Uzina de utilaj pe
trolier. Se spune că industria con
structoare de mașini este pivotul, 
axul vital al oricărei economii mo
derne : prin însăși plasarea ei ur
banistică, intr-un loc de unde do
mină prezentul și viitorul orașului, 
uzina din Tîrgoviște reprezintă o 
sugestivă întruchipare a acestui a- 
devăr. între Turnul Chindiei și 
edificiile masive ale uzinei se în
tinde nu numai un răstimp măsu
rat în veacuri, ci și un curcubeu 
de lumină peste epoci.

Pregătindu-se să întîmpine ani
versarea unui secol de existență — 
pe aceste locuri a fost înființată în 
deceniul al șaptelea al secolului 

, trecut „Fonderia de tunuri", unul 
dintre primele arsenale militare 
moderne din țara noastră — co
lectivul uzinei înscrie vrednice îm
pliniri: anul trecut s-au realizat 
aici, peste plan, armături indus
triale de oțel în valoare de 4 mi-

lioane de lei, precum și aproape 
200 de agregate de pompare prin 
aspersiune pentru irigații. în pa
ranteză fie spus, denumirea actua
lă a uzinei nu-i mai cuprinde nici 
pe departe întreaga sferă de acti
vitate, deoarece între zidurile ei se 
produc utilaje nu numai pentru in
dustria petrolului, ci și pentru chi
mie, pentru agricultură etc., iar 
aria geografică spre care se răs- 
frîng razele acestei complexe acti
vități depășește cu mult hotarele 
cîmpiilor cu sonde.

— Trăim într-o continuă înnoi
re — îmi spunea tovarășul Ion 
Gătejoiu, secretarul comitetului de 
partid. Nu e an în care măcar un 
sector al uzinei să nu fie supus 
unor lărgiri sau transformări ra
dicale. Dar cel mai important e că 
toate acestea se petrec „din mers", 
fără să afecteze desfășurarea nor
mală a muncii cotidiene. Nimeni — 
și în primul rînd noi sîntem 
aceia ! — nu ne scutește de sarci
nile curente. Mai ales că aceste 
sarcini, deși „curente", cunosc și 
ele o continuă înnoire de substan
ță, îndeosebi pe plan calitativ. 
Precum ne îndeamnă documentele 
ce vor fi supuse Congresului al 
X-lea, ducem bătălia pentru cali
tate și competitivitate, ceea ce în
seamnă. în fond, o bătălie centru 
o înaltă eficientă economică.

Pentru dezvoltarea în continuare 
a uzinei se vor investi, în anii ur
mători, peste două sute de mi
lioane de lei, investiție ce se va 
concretiza în dublarea capacități
lor la turnătorie (se va ajunge la 
23 000 tone piese turnate pe an, în- 
lăturîndu-se, totodată, defecțiunile 
care generează astăzi o cantitate 
prea mare de rebuturi) ; într-o 
nouă forjă cu o capacitate anuală 
de 4 000 tone piese forjate ; într-o 
nouă secție de tratamente termice ; 
într-o nouă fabrică de armături de 
oțel (se va ajunge, pe an, de la 
9 000 la 15 000 tone vane pentru li
niile automate ale rafinăriilor șl 
uzinelor chimice) ; în mărirea ca-

pacității la halele de construcții 
metalice și de instalații pentru fo
raj. în cîțiva ani — o tulburătoa
re „schimbare la față" care va si
tua orașul printre cele mai puterni
ce cetăți metalurgice ale tării noas
tre.

E numai unul dintre multiplele 
și sugestivele etaloane ale viitoru
lui după care își ghidează efortu
rile tîrgoviștenii. Și, deși uzina de 
utilaj petrolier se află în centrul 
orașului, la întrebarea : „Unde se 
află viitorul industrial al Tîrgoviș
tei ", ei îți răspund, călăuzindu-ți 
privirile spre miază-zi.

Noile obiective industriale ce se 
vor construi aici constituie o măr
turie a importantelor investiții ce 
vor fi făcute de statul socialist, 
orientate — asa cum se subliniază 
în Proiectul de Directive ale celui 
de-al X-lea Congres — spre cons
truirea de obiective productive. în 
vederea creșterii potențialului eco
nomic al tării.

Jurnalul construcțiilor înscrie 
noi file de urbanistică modernă. 
Spre gară se ridică un nou cartier 
de locuințe ; menționăm că numai 
anul acesta se vor da în folosință 
850 de apartamente față de 313 anul 
trecut. Iar această „metamorfoză" 
urbanistică se înscrie în încîntăto- 
rul peisaj al orașului. Cetățenii 
și-au îmbogățit recent urbea cu încă 
două parcuri; în imediata vecină
tate a gării. Acum, preocupările 
gospodărești vizează imaginea de 
mîine a Parcului Chindiei, cu o în
tindere de 19 hectare, cu un lac 
artificial de peste patru hectare, cu 
un motel și un teatru de vară cu 
900 de locuri.

Pleci din Tîrgoviște cu sentimen
tul tonic că fostul „mic oraș de 
provincie" trăiește în ritmul unor 
substanțiale prefaceri economice și 
sociale, la unison cu atîtea alte 
locuri din țară, pe care cincinalele 
viitoare le vor înălța pe treptele 
de civilizație proiectate în docu
mentele Congresului al X-lea al 
partidului nostru.

® Cunoaștem toți medaliații. Printre ei, șapte români © Astăzi

Ieri după amiază, norocosul și în- 
tîmplătorul învingător al lui Anto- 
niu la categoria „ușoară", maghiarul 
Harksa l-a întîlnit în drum pe italia
nul Capretti, un pugilist tehnic, dur în 
lovituri. Capretti n-a voit cu nici un 
chip să se autoaccldenteze în ultime
le secunde ale meciului și, drept ur
mare. a cîștigat detașat la puncte. 
Toată seria de obstrucții a lui 
Harksa, deși neavertizată de către ar
bitru, n-a servit la nimic. Capretti a 
lovit tare cu dreapta și adversarul a 
fost făcut de două ori knock-down. 
Privind notele date de juriu la me
ciul sus menționat, am constatat că 
acesta a prețuit cum se cuvine si
tuațiile de knock-down printr-o di
ferență convenabilă de puncte. Și 
iarăși am regretat nedreptatea ce 
i se făcuse lui Mihai Aurel din par
tea unui prost arbitraj. E drept, în 
boxul amator, pugilistului numărat 
de către arbitrul de ring nu i se 
scad puncte, însă regulamentul nu 
spune să nu ții cont de knock-down 
— și încă de două K.D. succesive ! — 
atunci cînd acorzi nota generală pen
tru fiecare rund 1

Tot pe marginea meciului Mihai 
Aurel—Rozek, împreună cu cîțiva 
colegi de peste hotare, chestionam 
oficialități din jurul ringului „euro
penelor" asupra faptului completa
mente anormal de a declara învin
gător pe un boxer care n-a obținut 
de la nici unul dintre cei cinci ju
decători vreun punct în plus, avînd 
în schimb, din partea a doi dintre 
arbitri, vreo cinci puncte... în minus 1 
Iar victoria s-o decidă, cu 3—2, trei 
arbitri care au indicat meci egal, cu 
„preferințe" ? Oficialii au ridicat je
nați din umeri, de unde se vede 
treaba că regulile în vigoare sînt 
departe de a fi perfecte dacă permit 
asemenea interpretări care la rîn- 

fla-

Alexe în ultimele opt luni. Dar să nu 
uităm că în francezul Victor, boxe
rul nostru a întîlnit un adversar de 
talie perfect egală și cu o greutate 
identică (ambii : 92 kg). Din acest 
punct de vedere lucrurile se vor 
complica foarte mult atunci cînd 
Alexe va fi pus în situația să lupte 
contra lui Hussing (R. F. a Germa
niei), înalt de doi metri și cîntărind... 
108 kg 1 Adică nu mai puțin de 16 
kilograme în plus 1 Atenție A.I.B.A. : 
n-a sosit oare momentul să se înfiin
țeze și o categorie a „supergreilor" ?

Fără părtinire
Nu pot fi de acord cu acei dintre 

spectatori care ieri seara au dezapro
bat hotărîrea arbitrului de a-I opri 
pe Pușcaș să mai lupte contra en
glezului Richardson. După fiecare 
meci am scris cu sinceră simpatie 
despre tînărul reșițean. un sportiv 
inimos și corect. însă această simpa
tie a mea, ca și a multor altora, nu 
trebuie să ne umbrească obiectivi
tatea. Ieri, Pușcaș a fost învins de 
un adversar mult mai bun, cu lovi
turi teribile — croșeuri de dreapta 
— care și-au atins în mod repetat 
ținta. După două K.D.-uri suferite, 
Pușcaș a mai recepționat și în run
dul al treilea un croșeu extraordi
nar care l-a adus în situația de 
„groggy". O altă numărătoare, o sim
plă formalitate, nici nu mai era ne
cesară. învingătorul. Richardson, una 
dintre revelațiile „europenelor", me
rită toate laudele. Să i le dăm în 
modul cel mai sportiv cu putință ! 
Iar lui Pușcaș să-i spunem să nu 
dispere, se află abia la începutul 
carierei, are tot timpul să ne arate 
ce poate sub raportul performanței.

splendid meci de box. Cunoscuți ca 
puternici, cu lovituri dintre cele 
mai dure, ambii pugiliști ne-au lă
sat să așteptăm aproape un rund 
întreg, pînă să-și arate măiestria. 
Apoi însă s-au angajat într-o luptă 
acerbă pentru victoria sportivă. 
Probabil, dreptele lui Victor, trimise 

, cu adresă în rundul al doilea, l-au 
obosit pînă la urmă pe Wolke. Ca o 
consecință, în cele trei minute finale 
Wolke a provocat numeroase clin- 
ciuri și a depășit chiar limitele re
gulamentului. Din păcate, arbitrul 
England s-a mulțumit cu cîteva sim
ple observații nehotărîndu-se să 
pună în funcțiune firescul avertis
ment. Victor Silberman a învins 
însă și acest'impediment de arbitraj 
și s-a dovedit capabil să forțeze 
victoria, victoria cea mai frumoasă 
din viața lui. Un „olimpic" a cobo- 
rît de pe soclu, dar a coborît demn. 
Se cuvine să-l însoțim cu aplauze 
pentru modul perfect cavaleresc, 
„olimpic" am zice, în care Wolke 
și-a acceptat înfrîngerea.

Categ. pană: Tatar (Turcia) 
învinge la puncte pe Tsironis 
(Grecia), Mihailov (Bulgaria) 
învinge la puncte pe Prichard 
(Țara Galilor), Orban (Ungaria) 
întrece la puncte pe Laine 
(Franța) ; Categ. ușoară : Fro
lov (U.R.S.S.) întrece la puncte 
pe Silveabaek (Danemarca), 
Jakubovski (Polonia) întrece la 
puncte pe Zaharopoulos (Gre
cia). Stoicev (Bulgaria) întrece 
la puncte pe Veselinovic (Iu
goslavia) ; Categ. semimijlo- 
cie: Musalimov (U.R.S.S.) în
trece la puncte pe Sandal (Tur
cia), Meyer (R.F.G.) întrece la 
puncte pe Ikonomakos (Gre
cia), Kirakov (Bulgaria) între
ce la puncte pe Henderson (An
glia) ; Categ. mijlocie mică; 
Fachetti (Italia) întrece la 
puncte pe Skalka (Polonia) ; 
Categ. semigrea : Pozniak
(U.R.S.S.) întrece la puncte pe 
Osster (Suedia), Jensen (Dane
marca) întrece la puncte pe 
Stankov (Bulgaria) ; Categ. 
grea : Hussing (R.F.G.) întrece 
la puncte pe Cemerys (Ceho
slovacia).

GALELE SEMIFINALE
ASTĂZI, de la ora 19

Categoria semfmuscă (48 kg): 
Gedo (Ungaria) — Escudero 
(Spania). Udella (Italia) — Rozek 
(Polonia) ; categoria muscă (51 
kg) : Novikov (U.R.S.S.) — Gras
so (Italia), Olech (Polonia) — 
Ciucă (România) ; categoria co- 

; coș (54 kg) : Piner (Anglia) — 
) Dumitrescu (România), Dowling 
' (Irlanda) — Cosentino (Franța) ; 

categoria semiușoară (60 kg) : 
Cuțov (România) — Lomakin 
(U.R.S.S.), Pilicev (Bulgaria) — 
Petek (Polonia) ; categoria mij
locie (75 kg) : Gheorghiev (Bul
garia — Tarasenkov (U.R.S.S.), 
Virtanen (Finlanda) — Parlov 
(Iugoslavia).
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asemenea interpretări care la 
dul lor provoacă nedreptăți 
grante...

Un prosop salvator

Un „olimpic" 
coboară de pe soclu...

edi- 
sal-

Monea calcă ferm 
spre finală

MÎINE, de la ora 19

Pentru prima oară în această 
ție a campionatelor, un prosop 
vator, semnificînd cerința imediată 
de abandon, a fost aruncat de la 
colțul ringului. „Soigneurul" boxeru
lui austriac Augusto Egle n-a mai 
așteptat intervenția arbitrului și a 
decis să-și scape elevul cu de la 
sine putere. Pînă atunci, Egle su
ferise ravagiile provocate de croșeele 
de stînga ale lui Ion Covaci. în 
rundul al doilea, pînă la „abandon", 
românul aruncase, una după alta, 
serii furioase de lovituri la corp și 
Ia figură, uimindu-ne încă o dată 
prin forța și vitalitatea cu care este 
din belșug înzestrat. Dacă adaug 
acestor caracteristici naturale clari
tatea loviturilor, rezultă pentru mine 
constatarea că Ion Covaci este nu 
numai în formă sportivă bună, ci și 
în simțitor progres tehnic. Și că pare 
pus pe mari fapte 1

Manfred Wolke, campionul olim
pic, și Victor Silberman, campionul 
român, au disputat împreună un

Monea face impresia unui soldat 
bătrîri, călit în tot soiul de bătălii 
grele, căruia alte și mereu alte în
cercări nu-i mai pot răpi nici cal
mul, nici priceperea de a lupta. Ad
versarul lui Monea de ieri seara, un 
englez tenace, ambițios nevoie mare, 
pe numele de Frankham, s-a apărat 
curajos, însă vice-campionul olimpic 
l-a învățat să respecte legea celui 
mai tare de pe ring. Frankham a su
portat multe, printre altele și un 
K.D. în al doilea rund, iar Monea 
și-a luat la sfîrșit decizia, victoria, ca 
un drept ce i se cuvenea. Românul 
calcă ferm spre finală și nu cred 
că Schlegel îl va putea opri.

Valeriu MIRONESCUe „ âiiiei“:
Duelul celor doi „grei"

să vezi o partidă 
categorie „grea", 
un pronunțat ac- 

dintre Ion 
Alain Victor

Rar se întimplă 
între pugiliști de 
fără obstrucții, cu „ , 
cent tehnic. întîlnirea 
Alexe (România) și 
(Franța) a fost un astfel de meci și 
el a plăcut mult spectatorilor. Un 
fel de duel dintre directele de stin
gă (Alexe) și cele de dreapta (Victor) 
s-a făcut remarcat pe timpul celor 
nouă minute de luptă. Din acest 
duel. în fiecare dintre runduri. a 
ieșit învingător campionul nostru, cu 
cel puțin un punct diferență. Si cred 
că nu greșim dacă îi acordăm califi
cative bune atît pe planul tehnic, cît 
și în privința tacticii de luptă, cali
ficative mult mai mari decît la ori
care dintre partidele susținute de

ȘAPTE GOLURI 
LA BUCUREȘTI...
Foarte multi dintre suporterii Ste

lei au considerat cele 
înscrise de bucuresteni 
ta ca fiind atu-urile 
de-a doua manșă a __________
„Cupei României". Poate că si ju
cătorii 
dit la 
du-ne 
bordat 
de pe 
Capitală (al doilea meci al semifi
nalei). 12 minute după primul flu
ier al arbitrului. Voinea a înscris 
un gol care a avut darul să trans
forme calmul în superficialitate : do
minarea teritorială, ocaziile — una 
mai mare decît alta — nu se con
cretizează ne tabela de marcaj.

Constăntenii — care, după cum 
au iucat în prima repriză, nu au 
venit Ia București să facă act de 
prezentă — sesizînd exact situația 
psihologică a adversarilor, au pă
răsit atitudinea de expectativă în 
care se complăcuseră oînă atunci 
și au avansat spre poarta lui An
drei. Rezultatul ? Tufan (min. 12) 
și Kallo (min. 42 din 11 m) au în
scris. răsturnînd nu numai scorul.

două goluri 
la Constan- 

sale în cea 
semifinalelor

clubului bucurestean au sîn- 
fel. Scriem aceasta gîndin- 

la calmul cil care ei au a- 
meciul de ieri după-amiază 
stadionul „23 August" din

la concursul excepțional
PRONOEXPRES

La 8 iunie va avea loc un 
concurs excepțional PRONO- 
EXPRES la care se atribuie 
autoturisme Dacia 1100, Mosk- 
vici 408 cu 4 faruri și radio, 
Skoda 1000 M.B. și Trabant 
601, în număr nelimitat, și alte 
10 autoturisme prin tragere la 
sorți.

Concursul oferă, de aseme
nea, 75 de excursii de două 
săptămîni în renumita stațiune 
balneo-climaterică Soci. Clima 
subtropicală, vegetația luxuri
antă, pitorescul regiunii con
feră vacanței petrecute la Soci 
un farmec deosebit. O aseme
nea excursie, ca și alte premii 
în numerar de valoare varia
bilă și premii fixe în bani pot 
fi obținute la concursul 
PRONOEXPRES ce se apropie.

Concursul de admitere la 
Liceul agricol din Focșani 
va avea loc între 19—20 iunie 
1969. înscrieri pentru admitere 
în anul I la specialitățile 
ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE și 
CADASTRU și ORGANIZAREA 
TERITORIULUI se primesc pînă 
la 17 iunie a.c. la sediul liceu
lui din str. Cuza Vodă nr. 46. 
Telefon : 17.59.

Toată această evoluție este prefi
gurată'într-un fel sau altul de actua
lul salon, care prezintă în chip de 
vedetă avionul supersonic „Con
corde 001“ — după cum se știe — rod 
al cooperării franco-britanice. Adus 
din orașul său natal, Toulouse, 
001 a făcut o demonstrație Ia mică 
înălțime deasupra Parisului salutat 
de zeci de mii de localnici ce îl aș
teptau înarmați cu binocluri și apa
rate fotografice. După acest zbor, 
fumegînd și vuind năpraznic deasu
pra capetelor noastre, „Concorde" 
s-a așezat pe aeroport. Fratele său 
geamăn 002 construit peste Canalul 
Mînecii va sosi și el peste cîteva zile.

Ca si în anii precedenti. participa
rea U R.S.S. este axată pe aviația 
civilă. în domeniul avioanelor si e- 
licopterelor noi sau modificate, 
constructorii sovietici au căutat 
cele mai noi norme de secu
ritate, performanțe economice și cel 
mai bun confort. Printre noutățile 
sovietice : enormul TU-154 (164 pasa
geri cu 960 km la oră), IL-62, într-o 
versiune modificată, puternicul MI-6, 
elicopter ce ridică 26 tone marfă. , 
L-am revăzut pe Antonov 22 — pri
mul avion-cargou gigantic din lume. 
El face și azi senzație prin volumul 
său neobișnuit. TU-144, ultima nou
tate supersonică sovietică, concuren
tul lui „Concorde" nu e prezent la 
salon. După cum nici super colosul 
american „Galaxy".

Salonul spațiului... Misterioasele 
mașini ce explorează celelalte plane
te te seduc cel mai mult. Tehnica 
spațială sovietică prezintă mașini de 
un imens interes. Poți contempla o 
replică a stației interplanetare au
tomate „Venus 4". A celei care a 
aterizat pe „Venus" după patru luni 
de zbor, în 1967. Apoi pe „Proton-4", 
cel mai greu laborator zburător spa-
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Categoria pană (57 kg) : Tatar 
(Turcia) — Mihailov (Bulgariă), 
Richardson (Anglia) — Orban 
(Ungaria) ; categoria ușoară (63,5 
kg) : Capretti (Italia) — Frolov 
(U.R.S.S.), Jakubovski (Polo
nia) — Stoicev (Bulgaria) ; cate
goria semimijlocie (67 kg) : Mu
salimov (U.R.S.S.) — Mayer
(R.F.G.), Kiriakov (Bulgaria) — 
Silberman (România) ; categoria 
mijlocie mică (71 kg) : Fachetti 
(Italia) — Covaci (România), 
Imrie (Scoția) — Tregubov 
(U.R.S.S.) ; categoria semigrea l 
(81 kg) : Pozniak (U.R.S.S.) — ’
Jensen (Danemarca). Monea (Ro
mânia) — Schlegel (R. D. Ger
mană) ; categoria grea (peste 81 
kg): Alexe (România) — Hus
sing (R.F.G.), Denderys (Polonia) 
— Pandov (Bulgaria).
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dar și acel avantaj de două go
luri înscris în deplasare, pe care 
contau 'atît de mult steliștii — su
porteri și jucători. Și... meciul a 
devenit extrem de atractiv si e- 
moționant. îndeosebi în- această 
cursă a golurilor de deplasare. In 
min. 45. Vigu a egalat pentru Steaua 
(o frumoasă acțiune personală, prin 
care a căutat si a reușit 
cumpere eroarea care a < 
cordarea penaltiului din 
marcat oaspeții).

Cea de-a doua repriză 
nut în întregime Stelei si 
fi fost la box arbitrul ar fi putut 
opri meciul pentru inferioritatea u- 
neia dintre combatante (Farul). 
Fotbaliștii de la Steaua s-au iucat 
cu ocaziile de gol. aproape una 
de fiecare minut, dar au reușit să 
înscrie totuși prin Crăiniceanu (min. 
58 și 79). Al 5-lea goL al bucuresteni- 
lor a fost de fapt un autogol : Stoi
ca (min. 74).
Steaua.

In formația 
părut ieri și 
treg Stefănescu. tînărul a cărui pro
movare a fost cerută cu insistentă 
de presă în ultimele luni. El s-a 
integrat perfect, activînd ca un ju
cător de bază alături de D. Nicolae, 
Hălmăgeanu sau Crăiniceanu. Cînd 
oare îl vom vedea si pe Iordă- 
nescu ?

înainte de a încheia, un cuvînt 
pentru portarul Stefănescu de la 
Farul : deși a primit 5 goluri; a 
făcut o partidă excepțională.

Valentin PAUNESCU

să-și răs- 
dus la a- 
care au

a anarți- 
dacă am

Deci 5—2 pentru

învingătorilor a a- 
a jucat un meci în-

țial din lume : 17 tone. Sau pe sate
litul de telecomunicații ,,Molniâ-l“. 
Cosmonauții sovietici Alexei Eliseev 
și Vladimir Satalov, prezenți la inau
gurare, te întîmpină surîzători. Ei au 
realizat pentru prima oară joncțiu
nea celor două cabine „Soiuz-4“ și 
„Soiuz-5“.

în pavilionul american alăturat, 
sînt prezenți cosmonauții din echi
pajul lui „Apollo-9“ : McDivitt, Scott 
și Schweickart. Cabina originală a 
lui „Apollo-8“, prima care a plimbat 
în jurul Lunii trei oameni, este foto
grafiată de numeroși vizitatori. Poți 
privi interiorul ei prin ușa de intra
re, chiar s-o atingi cu mîna. Scutul 
său termic poartă urmele profunde 
ale flăcărilor ce au înnegrit-o din 
cauza temperaturii ridicate în traiec
toria ei spre Pămînt cu 40 000 km 
pe oră.

Am văzut misteriosul modul lunar 
— „Lem". Nu originalul, ci o repli
că a sa. Cel care va așeza pe Lună 
doi oameni în iulie. Un păianjen me
talic enorm cu patru ghiare învelite 
în foi de aluminiu. Si cu un „cosmo
naut" ocazional la bord. Alături, un 
manechin cu cască luminiscentă în 
combinezon astral. Conduce un vehi
cul de experiențe lunare. Un soi de 
tractor pe patru roți. Este primul 
vehicul ce va încerca rezistența echi
pamentului terestru pe Lună puțind 
fi acționat de cosmonauti sau direct 
de pe pămînt.

întrucît actualul salon marchează 
60 de ani de la organizarea primei 
manifestări de acest gen, el se va 
încheia cu o spectaculoasă paradă 
aeriană. Cu acest prilej cei doi frați 
„Concorde", 001 și 002, vor zbura pe 
cerul Parisului împreună cu unul 
din strămoșii lor, Bleriot (care tra
versa Canalul Mînecii în zbor pentru 
prima oară în urmă cu șase decenii), 
ca un simbol al progresului aeronau
ticii în acești ani.
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PATRU
SUCEAVA
(corespondentul „Scîn- 

Pe stadionul Arini din 
Suceava în decursul a... 90 de mi
nute de ploaie, formațiile Chimia 
din localitate și Dinamo București 
și-au disputat șansele în cea de-a 
doua manșă a semifinalelor „Cupei 
României" la fotbal. Cum era șl 
de așteptat, victoria a revenit re
dutabililor fotbaliști din București 
cu scorul de 3—1 (1—0). în ciuda 
terenului alunecos, jocul a fost de 
o bună factură tehnică, ambele e- 
chipe furnizînd un bun spectacol 
fotbalistic, aplaudat la scenă des
chisă de către cei peste 10 000 de 
spectatori, cifră record pentru a- 
cest stadion. Scorul este deschis 
în min. 38 de Sălceanu. După re
luare. în min. 50 Dinu iese în a- 
tac si. aproape Pe cont propriu, 
majorează scorul la 2—0. La nu
mai 5 minute de la consumarea a- 
cestei faze. Frătilă. proaspăt intrat 
în teren. înlocuindu-1 ne Dumi- 
trache, mai înscrie încă un gol în 
favoarea formației bucurestene. Sin
gurul punct al gazdelor a fost rea
lizat de Danileț în min. 84, dintr-o 
lovitură de la 11 m.

SUCEAVA 
teii").

În cîteva rînduri
TENIS. — Ilie Năstase și Ton Tiriac 

au furnizat o mare surpriză în cam
pionatele internaționale ale Franței, 
eliminînd în sferturile de finală ale 
probei de dublu bărbați (cu 6—3, 6—1, 
7—5) redutabilul cuplu profesionist 
australian Ken Rosewall-Fred Stolle. 
In semifinale, jucătorii români vor 
întîlni perechea australiană Roy E- 
merson — Rod Laver.

ATLETISM. — La Torino a conti
nuat concursul internațional de atle
tism, la care participă sportivi din 
mai multe țări europene. America de 
Sud și S.U.A.

Campionul olimpic la săritura cu 
prăjina, Bob Seagren, a terminat în
vingător în proba sa favorită cu un 
rezultat remarcabil : 5,35 m. In pro
ba feminină de 800 m, pe primul loc 
s-a clasat italianca Paula Pigni cu 
2’07”2/10. Sportiva noastră Viorica 
Gabor a ocupat locul 4 cu 2’10”6/10. 
Sprinterul american Doug Hawkins 
și-a adjudecat victoria în cursa de 
100 m plat cu timpul de 10”2/10,

FOTBAL. — Selecționatele de 
fotbal ale Angliei și Mexicului, care 
terminaseră la egalitate (0—0) prima 
partidă, s-au întîlnit în meci revanșă 
în orașul Guadalajara. Peste 40 000 
de spectatori au asistat la o verita® 
bilă demonstrație a echipei engleza 
învingătoare cu scorul de 4—0 (3—Op

PRONOEXPRES
Numerele extrase la concursul nr. 23 

din 4 iunie 1969
EXTRAGEREA I : 37 24 26 17

41 13. FOND DE PREMII 402 249
lei.

EXTRAGEREA A II-A: 11 8 15
44 4 39 21. FOND DE PREMII 8
328 465 lei.
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Ciocniri înire muncitori 
și poliție

MONTEVIDEO 4 (Agerpres). — 
Pentru a patra zi consecutiv, în 
cartierul Cerro din Montevideo au 
avut loc noi ciocniri între forțele de 
poliție și muncitorii de la întreprin
derile frigorifice, cărora li s-au alătu
rat și studenții. Pe străzile acestui 
cartier și în alte patru puncte din 
capitala uruguaiană au fost ridicate 
baricade. Folosind întregul arsenal 
de care dispun, forte armate și de 
poliție au intervenit pentru reprima
rea muncitorilor. Au fost operate 
mal multe arestări. Corespondentul 
agenției France Presse relata după 
aceste noi incidente că această parte 
a orașului Montevideo avea un as
pect dezolant, străzile fiind presărate 
de ruine iar arborii scoși din rădă
cini.

Congresul sindicatelor

britanice

La Croydon, o suburbie din .sudul 
Londrei, s-a deschis miercuri Congre
sul extraordinar al sindicatelor brita
nice convocat de Consiliul General al 
T.U.C. pentru a dezbate documentul 
acestuia intitulat „Prag pentru acți
une". Cei 1600 de delegați, reprezen- 
tînd circa 9 milioane de membri ai 
sindicatelor afiliate la T.U.C., ur
mează să se pronunțe prin vot asupra 
acestui program, pe care autorii săi îl 
propun ca alternativă la proiectul de 
lege guvernamental cu privire la re
glementarea relațiilor dintre sițidicate 
și patroni.

Este cunoscut că valul de împotri
vire în mișcarea sindicală s-a ridicat 
mal ales datorită faptului că proiec
tul de lege conține clauze penale 
(amenzi transformabile în închisoare! 
pe care tribunalele le vor putea a- 
piica greviștilor în viitor. Prezentînd 
propriul său plan de măsuri, prin 
care își arogă dreptul de a interveni 
în disputele sindicale și chiar de a 
sancționa sindicatele considerate re
calcitrante, T.U.C. încearcă să evite 
intervenția directă a autorităților si 
să convingă pe liderii laburiști să re
nunțe la adoptarea legii.

Pe parcursul ultimelor săptămîni. 
cînd au avut loc o serie de conferințe

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA LIVIU RODESCU

anuale ale sindicatelor, s-a format 
un curent atît de ostil clauzelor pe
nale încît se așteaptă ca la Croydon 
rezoluția de respingere a acestora să 
întrunească votul covîrșitor al dele
gațiilor. De altfel, marea majoritate a 
sindicatelor și-au definit ferm atitu
dinea, arătînd că. în cazul în care 
sancțiunile penale ar fi menținute, 
T.U.C. ar trebui. în semn de protest, 
să-și retragă programul și să inițieze 
acțiuni energice la scara întregii miș
cări sindicale, inclusiv o grevă gene
rală demonstrativă.

Mai controversată se anunță o altă 
rezoluție, care se pronunță în spriji
nul programului T.U.C. Unele sindi
cate îl dezaprobă în forma lui actu
ală, întrucît consideră inacceptabilă 
ideea intervenției T.U.C. în cazurile 
concrete ale acțiuniloi' greviste. Con
ducerea puternicului sindicat al mun
citorilor din industria constructoare 
de mașini (A.E.U.), care numără 
1 150 000 membri, a revenit marți a- 
s.upra poziției sale anterioare de res
pingere a planului T.U.C., hotărînd 
să-i acorde totuși sprijinul său, dar 
păstrîndu-și rezerva de a-și reconsi
dera acordul în cazul că proiectul de 
lege si clauzele penale nu vor fi a- 
bandonate. Intr-adevăr, previzibila e- 
ventualitate ca liderii laburiști să ig
nore în cele din urmă programul 
T.U.C. și să insiste asupra introdu
cerii legislației antisindicale a trezit 
în rîndurile sindicatelor bănuiala că 
administrația laburistă ar urmări, în 
fond să demonstreze că ..alternativa 
sindicală" nu ar fi eficace si că pen
tru „reglementarea grevelor" este ne
cesară o strictă legiferare.

Confruntarea în acest domeniu este 
destul de avansată în faza actuală și 
se pare că marile sindicate, definind 
majoritatea aritmetică a voturilor., 
sînt dispuse să aleagă râul cel mai 
mic, preferind astfel programul 
T.U.C. în locul legii antisindicale. In 
condițiile existente la deschiderea 
congresului, rezoluția favorabilă pro
gramului are șanse mărite de a fi a- 
dopt-ată. Momentul crucial nu are 
însă loc aici, ci la Downing Street, 
unde luni urmează să se întrunească, 
după închiderea congresului. Consiliul 
General al Ț.U.C. si membrii cabine
tului britanic pentru analiza finală a 
situației. Dună unele ipoteze, s-ar 
profila un fel de compromis, potrivit 
căruia liderii laburiști ar accepta o 
suspendare a clauzelor penale, poate 
chiar si a întregului proiect de lege, 
oferind programului T.U.C. o peri
oadă de încercare pentru a-și dovedi 
în practică eficacitatea. Se afirmă 
însă că acest compromis ar fi numai 
temporar, întrucît administrația la
buristă ar intenționa să introducă la 
viitoarea sesiune a parlamentului, un 
proiect de lege mult mai cuprinzător 
pentru o reformă a sindicatelor. De 
aceea, o bună parte a activiștilor sin
dicali avertizează împotriva oricăror 
concesii .și adoptă o atitudine mai 
combativă în anărarea drepturilor și 
libertătiloi’ sindicale.

Italia. Aspect de la o recentă demonstrație a populației din Neapoie împo
triva N.A.T.O. și a bazelor militare străine de pe teritoriul tării

ÎNAINTEA iNTlLNIRII OE PE INSULA MIDWAY în Congresul S.U.A. se intensifică presiunile pentru încetarea războiului din Vietnam
COLORADO SPRINGS 4 (Ager

pres). — Președintele S.U.A., Richard 
Nixon, . a sosit marți la Colorado 
Springs în drum spre insula Midway, 
din Oceanul Pacific, unde se va în- 
tîlni duminică cu șeful regimului sai- 
gonez, Nguyen Van Thieu. El a de
clarat că din cauza importanței pe 
care o acordă acestei întîlniri a ho- 
tărît să includă în delegația sa pe 
toți principalii săi consilieri militari 
și civili, veniți de la Washington și 
Saigon. în urma acestei măsuri, din 
delegația S.U.A. vor face parte se
cretarul de stat, William Rogers, mi
nistrul apărării. Melvin Laird, Henry 
Kissinger, consilier principal al Casei 
Albe pentru problemele externe, ge
neralul Earl Wheeler, șeful comanda
mentului mixt al statelor majore a- 
mericane, Henry Cabot-Lodge, con
ducătorul delegației S.U.A. la convor
birile de pace de la Paris, generalul 
Creghton Abrams, comandantul for
țelor americane din Vietnam, si alții.

Potrivit agenției U.P.I., președintele 
Nixon se află supus unor presiuni 
crescînde din partea unei însemnate 
părți a Congresului S.U.A. pentru a 
obține o reglementare pașnică a con
flictului vietnamez. Această presiune, 
menționează agenția citată, se in
tensifică pe măsură .ce cresc pierde
rile americane pe eîmpurile de luptă 
sud-vietnanieze, numeroși congres
man! denuntînd „manevrele obstruc
ționiste" ale liderilor saigonezi pen
tru a se împiedica realizarea unui 
acord la Paris. în fruntea acestei 
campanii s-a plasat senatorul Edward 
Kennedy, care a declarat săptămîna 
trecută că șeful regimului saigonez, 
Thieu, va trebui „să ducă singur mai 
departe războiul din Vietnam, dacă 
nu este pregătit să facă concesii re
zonabile Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud".

■Ar
WASHINGTON 4 (Agerpres). — In 

subcomisia economică mixtă a Con
gresului prezidată de senatorul Wil
liam Proxmire, au început audierile 
consacrate implicațiilor creșterii spi
ralei înarmărilor asupra vieții poli
tice americane. Intr-o declarație dată 
publicității la deschiderea acestor au
dieri. care vor dura două săptămîni, 
Proxmire a arătat că „nici un fel de 
eforturi depuse de guvern în vede

O O B ® O
In fiecare secundă, pe planeta 

noastră se nasc patru copii. In fie
care sâptămînă, pămintul trebuie să 
hrănească 1 200 000 de oameni mai 
mult decît în săptămîna precedentă. 
Cifrată Ia 1 860 milioane în 1920, 
populația lumii număra în 1966 nu 
mai puțin ca 3 355 milioane de suflete. 
Progresiunea aceasta demografica 
atît de vertiginoasă pune mereu mai 
multe probleme sociale, economice și 
politice din' cele mai complexe, cu 
implicații pentru întreaga activitate 
umană. „Anuarul statisticilor mun
cii", care trece în revistă situația 
muncitorilor în ultima jumătate de 
veac, înregistrează o altă cifră, mai 
preocuoantă decît cele mai sus ci
tate. In 1960, numărul celor avîncl 
vîrstă de muncă se ridica la 1 300 mi
lioane oameni, respectiv 40 la sută 
din populația totală a lumii. „Anua
rul" — publicat de Biroul Internațio
nal al Muncii — relevă însă >că o 
treime din aceștia sînt economicește 
inactivi și că mai mult ca jumătate 
din cei activi se află în agricultură. 
Ce se va întimpla în deceniul care 
urmează, ținîndu-se seama de faptul 
că continuitatea mobilizării brațelor 
de muncă rămîne în urma demogra
fiei galopante ?

întrebarea are o acuitate și mai 
alarmantă, dacă ne referim la țările 
în curs de dezvoltare. Am în fața 
mea raportul pe care îl va prezenta 
directorul general al Bifoultii Inter
national al Muncii, David A. Morse, 
la Conferința internațională a muncii 
din 4—26 iunie. Creșterea rapidă a 
populației avînd vîrsta de a munci — 
se afirmă în raport — va pune a- 
cestor țări. în următorii zece ani, o 
problemă redutabilă. Se apreciază că 
populația activă din aceste țări va 
SDOri de la 1 012 milioane la 1 238 mi
lioane, pînă în 1980, ceea ce repre
zintă o creștere de 22 la sută. In a- 
ceeași perioadă, se prevede că creș
terea medie a populației totale va fi 
de 25 la sută. Așadar, o fracțiune re
lativ mai slabă va putea satisface e- 
xigențele sporite ale colectivității.

Fenomenul este îngrijorător. Cau

rea îmbunătățirii situației economiei 
nu pot să aibă șanse de succes dacă 
noi nu vom examina în profunzime 
capitolul cheltuielilor militare".

„Menținînd pur și simplu numai 
continuarea construirii proiectelor 
militare aprobate în prezent, fără a 
lua în considerare posibilitatea in
troducerii unor noi sisteme de arme 
și cheltuielile efectuate în Vietnam, 
cheltuielile militare vor crește în a- 
nul fiscal 1974 cu peste 20 miliarde 
dolari față de sumele alocate în pre
zent", a arătat Charles Schultzer, fost 
director al bugetului în timpul ad
ministrației Johnson.

agențiile de presa transmit:
Lupte violente între trupe a!e guvernului irakian și 

unități militare ale minorității kurde au avut 100 ^p«mma tre
cuta în partea de nord a Irakului — anunță postul de radio kurd, citat de 
agenția U.P.I. Pozițiile ocupate de trupele generalului Barzani au fost atacate 
de două brigăzi ale armatei irakiene susținute de avioane, tancuri și artilerie. 
Avioanele au lansat napalm asupra pozițiilor kurde, distrugînd întinse suprafețe 
de culturi. Postul de radio citat afirmă că au fost scoși din luptă 250 de 
soldați irakieni, iar un avion a fost doborî!.

Raimondo Ungaro, secre
tau! genera! ai Confede
rației generale a muncii 
din Argentina, a fost arestat 
marți, împreună cu secretarul de 
presă al confederației, Ricardo de 
Luca, fostul președinte al sindicatului 
feroviarilor. Arestarea a avut loo la 
scurt timp după ce Ongaro a de
clarat la o conferință de presă că o 
nouă grevă generală de 24 de ore 
urmează să fie declanșată în viitorul 
apropiat pentru a protesta împotriva 
politicii sociale și economice a gu
vernului.

zele sînt cunoscute. „Dacă țările în 
curs de dezvoltare întîmpină grave 
probleme economice, sociale și poli
tice — afirmă David A. Morse — a- 
ceasta se datorește într-o foarte largă 
măsură neputinței de a utiliza în mod 
productiv resursele cele mai abun
dente de care dispunem, adică re
sursele umane, mîna de lucru. Dez
voltarea economică n-a atins ritmul 
scontat, deci n-a ameliorat, cum se 

O problemă socială acută:

Sesiunea jubiliară a O. I. M.

CORESPONDENȚA DIN GENEVA DE LA HORI A LIMAN

spera, nivelul de trai al maselor". 
Eforturile desfășurate pînă acum 

n-au fost neglijabile. Cu toate aces
tea, rezultatele sînt minime. Directo
rul general al B.I.M. precizează : „în 
primul rînd,, progresul economic al 
țărilor în curs de dezvoltare este teri
bil de lent ; în al doilea rînd, dimpo
trivă, creșterea rapidă a populației 
lor anulează, în numeroase cazuri și 
în mare măsură, rezultatele progre
sului economic. Se apreciază că țările 
în curs de dezvoltare consacră între 
30—70 la sută din resursele lor pe

Un interviu al

premierului Baunsgaard

Guvernul donez

este pentru 
o conferință 
asupra securității 
europene

PARIS 4 (Agerpres). — într-un 
interviu acordat ziarului „Le 
Monde", primul ministru al Dane
marcei, Hilmar Baunsgaard, a ară
tat că politica economică a Da
nemarcei urmărește dezvoltarea 
schimburilor ei comerciale cu un 
număr tot mai mare de țări, in
clusiv cu țările socialiste.

în ceea ce privește relațiile 
Danemarcei cu Piața comună, 
premierul a precizat că țara sa a 
cerut aderarea în același timp cu 
cererile Angliei, Irlandei și Nor
vegiei. Dacă Danemarca își leagă 
soarta de cea a Angliei, a explicat 
Baunsgaard, ea face acest lucru 
pentru că jumătate din exporturile 
ei se îndreaptă spre piața britanică, 

în altă ordine de idei, primul 
ministru Baunsgaard a declarat' 
că „guvernul danez dorește cu 
ardoare o conferință, asupra secu
rității europene".

EXTINDEREA TULBURĂRILOR 
IN ANDHRA PRADESH

HYDERABAD 4 (Agerpres). — Pri
mul ministru al Indiei, Indira Gand
hi, a sosit miercuri seara la Hydera
bad, capitala statului Andhra Pra
desh, pentru a examina la fața lo
cului situația creată în urma inci
dentelor provocate de adepții creării 
unui nou stat autonom în sudul 
tării. Tulburările au cunoscut o ex
tindere bruscă de miercuri, cînd au 
fost .atacate trei posturi de poliție, 
două edificii guvernamentale și doua 
uzine electrice. Pînă în prezent. în 
cursul incidentelor 20 de persoane 
au fost ucise și aproximativ 90 ră
nite.

Un avion cvadrimotor 
neidentificat * lansat miercuri 
bombe incendiare asupra capitalei 
haitiene, Port-au-Prince. Cîteva bom
be au căzut în curtea palatului prezi
dențial. Artileria antiaeriană a obligat 
avionul șă părăsească spațiul aerian 
Haitian.

La Khartum președintele Con
siliului Comandamentului Revoluției 
Sudaneze, Gaafar Mohammed el Nu- 
meiry, a primit delegația guvernamen
tală a R. D. Germane, în frunte cu 
Werner Titel, vicepreședinte al Con-

care le procură creșterea economică 
pentru a face față creșterii populației, 
astfel încît nu le mai rămîne decît 
foarte puțin pentru îmbunătățirea ni
velului de trai sau pentru reinvesti- 
tii și continuarea procesului de dez
voltare. De aceea, sărăcia macină și 
va măcina, fără îndoială, mereu mai 
multi oameni".

Pesimiste, constatările acestea nu 
sînt totuși fataliste. Conferința inter

națională a muncii are, anul acesta, 
o dublă semnificație : ea marchează 
aniversarea unei jumătăți de veac de 
existentă a Organizației Internațio
nale a Muncii (O.I.M.) și prilejuiește 
lansarea primei etape a unui „Pro
gram mondial de utilizare a rnîinj^ 
de lucru". Element al strategiei 
în curs de elaborare în vederea 
promovării obiectivelor celui de-al 
dpilea Deceniu al Națiunilor Unite 
pentru dezvoltare, programul O.I.M. 
își propune să ajute țările în curs de

SITUAȚIA DIN NIGERIA
9

G U Thant speră într-o reglementare a conflictului civil 
© Biatra va pune în libertate grupul de tehnicieni italieni 

condamnați la moarte
în ultimele zile au avut loc noi 

lupte între forțele federale nlgeriene 
și trupele biafreze. Potrivit unui co
municat militar difuzat în orașul 
Owerri, forțele biafreze ar fi înain
tat pe ruta Elele — Port Harcourt. 
Avioane federale au bombardat săp- 
tămina trecută localitățile Arochukwu 
și Ututu.

Secretarul, general al O.N.U., 
U Thant, și-a exprimat ieri speranța 
într-o reglementare rapidă a conflic
tului civil din Nigeria conform ho- 
tărîrilor Organizației Unității Africa
ne. Rugat să comenteze intensifica
rea războiului, U Thant a dat publi
cității — prin purtătorul său de cu- 
vînt — o declarație în care se ara
tă : „Secretarul general continuă să 
fie profund preocupat de suferințele

FRANȚA

Regrupări de forțe în vederea 
celui de-al doilea 
tur d® scrutin

PARIS 4 (Agerpres). — Pregăti
rile în vederea celui de-al doilea 
tur de scrutin al alegerilor prezi
dențiale din Franța se desfășoară 
în ritm susținut. Poher și spri
jinitorii săi justifică hotărîrea de a 
continua -lupta electorală prin do
rința de a menține centrul ca en
titate politică distinctă. Dar, tocmai 
în rîndul grupărilor de centru, ră- 
mînerea lui Poher în bătălia elec
torală provoacă serioase disensiunii

Fostul premier și gaulllștii în
cearcă să constituie o coaliție spri
jinită pe actuala majoritate, gru
pările de centru și unele grupări 
de dreapta. De altfel, și în rîndul 
acestora din urmă s-au produs 
unele deplasări, ca de pildă ralie
rea grupării lui Tixier Vignancourt 
Ia candidatura Iui Pompidou, 
după ce în primul tur de scrutin 
l-a sprijinit pe Poher.

siliului de Miniștri al R.D.G., trans
mite agenția A.D.N.

Tratativele americano— 
vest-germane în problema 
compensării cheltuielilor 
de întreținere a trupelor 
americane staționate pe 
Rin au luat sfîrșit marți seara la 
Bonn. După cum informează agenția 
D.P.A., noua rundă de tratative din
tre R.F.G. și S.U.A. a eșuat. întrucît 
negocierile nu au înregistrat nici un 
progres față ele pozițiile anterioare, 
cele două părți au convenit să se în
tâlnească din nou la Washington, la 
o dată ce va fi stabilită ulterior.

Purtătorul de cuvînt al 
Departamentului de Sta al 
S.O., Robert McCloskey, a negat 
temeinicia unei știri apărute în zia
rul „New York Times" potrivit că

dezvoltare să-și formuleze planurile 
economice astfel încît să se îngăduie 
o mai largă folosire a resurselor u- 
mane și creșterea productivității prin 
formarea profesională a diferitelor 
categorii de oameni ai muncii, îndeo
sebi tineri muncitori și muncitori a- 
gricoli. Intr-o perspectivă mai înde
părtată. programul vizează ca nu nu
mai politicile naționale în domeniul 
economic și social, dar și schimburile, 
asistenta tehnică și investițiile inter
naționale să fie concepute în funcție 
de influențele lor asupra utilizării re
surselor umane. El precizează, firește, 
că guvernelor le incumbă în primul 
rînd sarcina de a traduce în viată 
aceste principii. După cum se știe, 
țara noastră a promovat si sprijinit 
ideea folosirii depline a resurselor 
umane. în ultimii ani. la numeroase 
conferințe ale organizațiilor interna
ționale.

La lucrările actualei conferințe, 
deschisă miercuri, participă repre
zentanți din cele 121 de state mem
bre ale O.I.M., printre care și din 
Romănia.

Agenda conferinței cuprinde — în 
afara dezbaterii raportului directoru
lui general asupra Programului mon
dial de utilizare a mîinii de lucru — 
probleme ca inspecția muncii în agri
cultură. asigurările de boală, concedi
ile plătite, mecanismul de fixare a 
salariilor minimale, mai ales în țările 
în curs de dezvoltare, aspecte speci
ale ale formării tinerilor în vederea 
dezvoltării. Directorul general al 
B.I.M. va supune conferinței al cin
cilea raport asupra politicii de apart
heid în Republica Sud-Africană. Ra
portul constată că apartheidul a 
slăbit poziția "mișcării sindicale sud- 
africane. întrucît „exclude din pro
centul normal al negocierilor colec
tive marea majoritate a mîinii de 
lucru, adică pe muncitorii africani" 
și el face apel la solidaritatea inter
națională. capabilă să influențeze 
schimbarea situației dramatice a mi
lioane de oameni supuși unui regim 
al injustiției rasiale. 

umane generate de conflictul civil 
din Nigeria. El speră, sincer, că acest 
război tragic va fi terminat rapid 
printr-o reglementare conformă de
ciziilor Organizației Unității Afri
cane".

★ \
Biafra a informat guvernul portu

ghez asupra hotărîrii sale de a pune 
în libertate grupul de tehnicieni ita
lieni capturați de forțele biafreze și 
condamnați la moarte, a anunțat pur
tătorul de cuvînt al Ministerului de 
Externe al Portugaliei. Reprezentan
tul Biafrei, a precizat acesta, a co
municat Ministerului de Externe că 
guvernul biafrez a acordat prizonie
rilor „clemența", urmînd ca aceștia 
să fie puși în libertate cit mai cu- 
rînd cu putință.

Pe de altă parte, cercurile poli
tice constată că hotărîrea de a cere 
alegătorilor să se abțină de la vot 
la 15 iunie, adoptată de Partidul 
Comunist Francez, nu semnifică 
renunțarea comuniștilor la o luptă 
politică activă. „A te abține, scria 
miercuri dimineața „L’Humanite", 
nu înseamnă a te dezinteresa de 
scrutin. Poziția noastră este ofen
sivă, ea are semnificația unui pro
test împotriva unei false alterna
tive".

Comisia administrativă a Confede
rației Generale a Muncii din Franța 
s-a întrunit miercuri după-amlază la 
Paris pentru a analiza rezultatele 
primului tur de scrutin. Un comuni
cat publicat la sfîrșitul ședinței men
ționează că, ținînd cont de situația 
creată după primul tur de scrutin, 
Comisia administrativă a C.G.T. 
cheamă pe oamenii muncii francezi 
ca la 15 iunie să se abțină de la vot.

reia președintele Nixon ar fi hotărît 
să retragă armele nucleare americane 
din Okinawa ca o parte a unui plan 
privind retrocedarea Acestei insule că
tre Japonia. El a menționat că „nu 
s-a ajuns la nici o' hotărîre cu pri
vire la viitorul staltit al Okinawei 
și nici asupra echipamentului militar 
american dislocat pe insulă".

Unități ale armatei con
goleze au deschis miercuri 
tOCUl asuPra studenților universității 
Lovanium, care au organizat o de
monstrație antiguvernamentală, trans
mite agenția Reuter. în cursul ciocni
rilor, 12 studenți au fost uciși și șase 
răniți. După dispersarea demonstran
ților, capitala congoleză a luat as
pectul unui oraș în stare de asediu, 
importante forte armate fiind dispuse 
în jurul principalelor edificii publice.

Un acord arsco-bulgar 
cu privire la reglementarea cursului 
fluviului Marita, care delimitează 
frontiera dintre cele două țări, a fost 
semnat la Atena, anunță agenția B.T.A.

Telespecîawriî britanici 
l-au urmărit marți seara pe Sirhan 
Sirhan, asasinul senatorului Robert

10 nave de război, printre care 
două distruyătoare americane, o 
fregată engleză si una neo-zee- 
landeză, au luat parte la cerce
tările în vederea descoperirii 
unor eventuali supraviețuitori 
ai ciocnirii dintre contratorpilo- 
rul american „Frank Evans" ji 
portavionul australian „Mel
bourne" in cursul manevrelor 
navale ale S.E.A.T.O. In foto
grafie : echipele de salvare in 
acțiune.

Marți seara, un purtător de 
cuvînt al marinei militare ame
ricane a anunțat că cercetările 
au fost abandonate, fără a se 
obține vreun succes. La Wa
shington s-a hotărît formarea 
unei comisii de anchetă.

Pentagonul a anunțat ci în 
urma acestei catastrofe un ma
rinar a murit, 73 sînt dați dis
păruți, iar 200 au fost salvați 
de portavionul australian „Mel
bourne".'

Reacții după 
aruncarea în aer 

a conductei 
Tapline

IERUSALIM 4 (Agerpres). — Gu
vernul israelian nu va permite re
pararea porțiunii de pe înălțimile 
Golan a conductei petroliere apar- 
ținînd companiei Tapline, aruncată 
în aer de un comando palestinean, 
decît dacă va primi garanții din 
partea firmei americane că vreo 
nouă acțiune de acest fel nu va 
aduce prejudicii Israelului. Această 
hotărîre, anunțată de premierul 
Golda Meir în cadrul unei confe
rințe de presă, a fost luată ca ur
mare a revărsării unor mari canti
tăți de petrol în lacul Tiberiada, 
principala sursă de aprovizionare cu 
apă a tării.

BEIRUT 4 (Agerpres). — Premie
rul desemnat libanez, Rashid Kara- 
me, s-a pronunțat miercuri în fa
voarea unei cooperări între forțele 
armate ale țării și organizațiile de 
rezistentă palestinene.

Declarația sa ilustrează exis
tența în continuare a unor deo
sebiri de vederi substanțiale în
tre liderii libanezi, ceea ce îngreu
nează soluționarea crizei. La 
sporirea tensiunii a contribuit si 
acțiunea de sabotaj întreprinsă de 
un comando palestinean asupra con
ductei petroliere aparținînd firmei 
americane Tapline care, prin fap
tul că aduce prejudicii financiara 
importante Libanului și altor țări 
arabe, a fost în mare măsură deza
probată la Beirut.

CONVORBIRILE CVADRIPAR- 
TITE ÎN PROBLEMA ORIEN
TULUI APROPIAT

NEW YORK 4 (Agerpres). —< 
Marți a avut loc cea de-a 13-a re
uniune a ambasadorilor la O.N.U. ai 
celor patru mari puteri în problema 
Orientului Apropiat.

Potrivit cercurilor diplomatica 
bine informate, reuniunile ambasa
dorilor vor continua pînă la sfîrși
tul lunii iunie, urmînd să fie apoi 
suspendate, cel puțin tempora’'"pen
tru a se permite lui Gunnar J; ring, 
reprezentantul secretarului general 
al O.N.U., U Thant, în Orientul A- 
propiat. să stabilească contacte cu 
părțile Implicate în conflict si să 
ia cunoștință de opiniile lor asupra 
concluziilor la care s-a ajuns.

Kennedy, într-un iniei.? .
do B.B.C. în premie. ■ 
terviul a fost luat 
înainte ca asasinul se 
transferat la secția pei
Ia moarte a închisorii . ■ ' ;

Tratative olicit 
cambodgiene a,« 
Varșovia. Din partea po uueza parti
cipă ministrul de externe, Stefan Je- 
drychowski, iar din partea cambod- 
giană ministrul afacerilor externe, 
prințul Norodom Phurissara. Pt 'rivțt 
agenției P.A.P., părțile au proce' 4 ia 
un schimb de vederi în legătură cu 
relațiile bilaterale dintre cele două 
țări, precum și cu unele problem® 
majore ale situației internaționala.

Unitățile militare din Re
publica Populară a Yeme
nului de Sud RU capturat însem
nate cantități de armament de prove
niență americană în timpul luptelor 
desfășurate săptămîna trecută în re
giunea de nord a Yemenului împo
triva unor grupuri ostile regimului, 
care încercau să pătrundă în țară ve
nind din Arabia Saudită — anunță 
agenția M.E.N.

Vizita lui Jeno Fock

FRAGA 4 (Agerpres). — Jen3 
Fock, președintele guvernului re
voluționar muncitoresc-țărăneso 
ungar, aflat într-o vizită la Praga, 
a avut o întrevedere cu Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, transmite 
agenția C.T.K. Cu acest prilej s-a 
făcut un schimb de informații asu
pra situației din cele două țări 
și au fost discutate probleme ale 
colaborării politice, economice și 
culturale dintre cele două țări. 
Jeno Fock a fost primit, de ase
menea, de președintele R. S. Ce" 
hoslovace, Ludvik Svoboda.

La Praga au început convorbi
rile oficiale dintre Jeno Fock și 
Oldrich Cernik, președintele gu
vernului federal al R. S. Ceho
slovace.
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