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Delegafia Partidului Comunist Român, condusâ de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, în timpul lucrărilor Consfătuirii

repre- 
comu-

Africa

© în Capitală - produse 
în valoare de 191 mili
oane lei peste plan 
® Producția suplimen
tara realizata în jude
țul Constanța reprezintă 
70 la sută din angaja
mentul anual ® Pe pa
noul de onoare al mu
nicipiului Galați: depă
șirea cu 6,5 la sută a 

sarcinilor de export

in documentele de covîrsitoare însemnătate aflate în prezent în dezbaterea partidului și a întregului popor, în pregătirea Congresului al X-lea al P.C.R., apare pe prim plan, ca o coordonată majoră a programului multilateral de dezvoltare a patriei1 pentru anii următori, dezvoltarea puternică a industriei, în aceasta își găsește expresia, o dată mai mult, consecvența cu care partidul promovează politica marxist- leninistă de industrializare socialistă. politică atestată de experiența anilor de construcție socialistă drept calea sigură spre înflorirea economică și socială a patriei, spre asigurarea u- nui înalt nivel de bunăstare si civilizație al întregului popor.încă acum aproape veac, la Conferința partidului din 1945,

Dr. Constantin IONESCU 
director general 

al Direcjiei Centrale de Statistică

dea

din Costa Rica, Partidului Comu
nist din Cuba (în calitate de ob
servator), Partidului Comunist din 
Danemarca, Partidului Comunist 
Dominican, Partidului Comunist 
din Ecuador, Partidului Muncii din 
Elveția, Partidului Comunist din 
Finlanda, Partidului Comunist 
Francez, Partjdului Socialist U- 
nit din Germania, Partidului So
cialist Unit al Berlinului Occi
dental, Partidului Comunist din 
Germania, Partidului Comunist 
din Grecia, Partidului Comunist 
din Guadelupa, Partidului Muncii 
din Guatemala, Partidului Pro
gresist Popular din Guyana, Parti
dului Unit al Comuniștilor 
Haiti, Partidului Comunist 
Honduras, Partidului Comunist 
India, Partidului Comunist 
Iordania, Partidului Comunist
Irak, Partidului Popular din Iran, 
Partidului Comunist din Irlanda 
de Nord, Partidului Liga Munci
torească Irlandeză, Partidului Co
munist din Israel, Partidului Co

munist Italian, Partidului Comu
nist din Lesotho, Partidului Co
munist Libanez, Partidului Comu
nist din Luxemburg, Partidului E- 
liberării și Socialismului din Ma
roc, Partidului Comunist din Mar- 
tinica, Partidului Comunist Mexi
can, Partidului Popular Revolu
ționar Mongol, Partidului Socia
list din Nicaragua, Partidului 
Marxist-leniniștilor din Nigeria, 
Partidului Comunist din Norve
gia, Partidului Comunist din Pa
kistanul de est, Partidului Popu
lar din Panama, Partidului Co
munist din Paraguay, Partidului 
Comunist din Peru, Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez, Parti
dului Comunist din Porto Rico, 
Partidului Comunist din Portuga
lia, Partidului Comunist din Reu
nion, Partidului Comunist Român, 
Partidului Comunist din Salvador, 
Partidului Comunist din San Ma
rino, Partidului Comunist Sirian, 
Partidului Comunist din Spania,

La 5 iunie a.c., în Palatul Mare 
al Kremlinului din Moscova s-a 
deschis Consfătuirea internaționa
lă a partidelor comuniste și mun
citorești.

La Consfătuire au sosit 
zentanți a 75 de partide 
niște și muncitorești:

Partidului Comunist din
de Sud, Partidului Avangarda So
cialistă din Algeria, Partidului Co
munist din Argentina, Partidului 
Comunist din Australia, Partidu
lui Comunist din Austria, Parti
dului Comunist din Belgia, Parti
dului Comunist din Bolivia, Parti
dului Comunist Brazilian, Parti
dului Comunist din Marea Bri- 
tanie, Partidului Comunist Bulgar, 
Partidului Comunist din Canada, 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, Partidului Comunist din 
Ceylon, Partidului Comunist din 
Chile, Partidului Progresist al oa
menilor muncii din Cipru, Parti
dului Comunist din Columbia, 
Partidului Avangarda Populară

România într-o țară îrj plină dezvoltare, cu o economie puternică, prosperă, cu o industrie a cărei producție întrece de 14 ori nivelul din 1938. Pentru a ilustra și mai bine ceea ce s-a realizat în industrie, voi aminti că numai sporul producției de otel din 1968 față de 1967 reprezintă mai bine decît de 2,3 ori producția anului 1938, iar sporul peste plan al producției de energie electrică din primul trimestru al anului

din 
din 
din 
din 
dinfăurirea unei economii moderne, bazată pe producția în ritm înalt a ramurilor cheie ale industriei — energetica, metalurgia, construcțiile de mașini, chimia — la introducerea largă a progresului tehnic în întreaga economie națională, la asigurarea independenței economice a tării, ca singură bază viabilă a celei politice. Capacitatea creatoare a poporului, entuziasmul pus în slujba propășirii patriei, a făuririi viitorului țării, încrederea nețărmurită a maselor largi în politica partidului au fost chezășia traducerii în viată a programului de industrializare.Ceea ce cu un sfert de veac în urmă părea un vis. ceea ce stîrnea zîmbete malițioase sau' furie turbată în rînduriie reactiunii externe și interne, este azi fapt împlinit. „Visătorii" comuniști, care au preluat conducerea unei țări înapoiate din punct de vedere economic, cu un aparat de producție pe jumătate distrus de război, cu o agricultură în paragină — au reușit într-o perioadă istoricește scurtă să transforme

(Continuare în pag. a IlI-a) (Continuare in pag. a Vl-a)

un sfert Națională în plină revoluție populară. Partidul Comunist Român, arătîndu-se un demn continuator "al tradițiilor celor mai înaintate din gîndirea românească, respin- gînd concepțiile reacționare, potrivit cărora România ar fi trebuit să ră- mînă în situația de tară ..eminamente agricolă11, sublinia necesitatea industrializării socialiste.în concepția partidului nostru, industrializarea însemna nu o simplă construcție de întreprinderi, nu o însumare mecanică a industriilor, ci un vast program care să ducă la

opinii

artist al poporului

Primavara aceastane-a adus încă o dată
Căci,nu pe seama

lul din Cluj la Prato.
Lucia bturdza

să constat ca oteresseamă de cronicari deajunsteristică a reprezen— au observat bunaoa-din Uniunea Sovieticăsau din Finlanda — unfond de vitalitate, depatos umanist, de emo

ție proaspătă, de ver

tacolelor

unde uneori se fac aufi cunoscute, așa cum
si creatorilor de teatru.dezbateremareainternațională noi para căror însușire de

alte cazuri estetice. De
teatrusectorstituie. implicit, o re-a eferves-cunoasterecentei de creație defi
nitorie acestpentru istoriamomentteatrului nostru,

săturile artei contemporane se configureazăvidualizatdistinct. Tot atît de a-bilitate specifice vieții artistice din țara noas- (Continuare 
în pag. a IV-a)manifestă

e umanist

In întîmpinarea Congresului 
al X-lea al partidului și a celei 
de-a XXV-a aniversări a elibe
rării patriei, colectivele între
prinderilor industriale din în
treaga țară înscriu mereu noi 
succese în îndeplinirea sarcini
lor de plan pe 1969 și a anga
jamentelor asumate în întrece
rea socialistă.© în primele cinci luni ale a- nului, întreprinderile din Capitală au obținut o producție globală industrială cu aproape 191 milioane lei mai mare față de prevederi, ceea ce reprezintă circa 38 la sută din angajamentul anual. Planul la producția marfă vîndută și încasată a fost realizat în proporție de 101,4 la sută, iar la productivitatea muncii de 101,8 la sută, în această perioadă au fost livrate peste plan 563 tone de laminate finite pline, 1131 tone țevi din oțel, 1 039,4 tone mașini și utilaje pentru industria metalurgică, 1619 băi din fontă emailate, 35 000 m p țesături tip lînă, 223 tone ulei comestibil și alte produse. Planul de livrări la export a fost depășit, în cinci luni, cu 140 milioane lei în comparație cu valoarea contractelor scadente și cu 165,3 milioane lei fată de plan, angajamentul pe întregul an la acest obiectiv fiind depășit cu 40,3 milioane lei. Cele mai bune rezultate în activitatea economică au fn‘ această per,r de la

teatrului
numai in ana spectaconfirmarea că teatrulreprezintă una din celemai tipice expresii aleputerii creatoare a po-porului nostru.firește,hazardului trebuie pusfaptul că Teatrul Mic

Radu BELIGAN
colului, ci ți în domeniul literaturii critice,zite puncte de vedereproprii, vrednicene îndreptățesc s-o a-vă, o aptitudine specia firmăm cîteva studii si

Combinatul chimic din Turnu-Măgurele. Fabricile de acid azotic și azotat de amoniu — etapa a doua de dezvoltare a Combinatului Foto : 8. Cristian

obținute în ' colectivele ănătoarea", ', între- 1". uzina de în- Tabrica altele.
la Moscova, Naționa lă pentru înfățișarea contribuții datorateizvoarelor de simpatiecu viața ale inimii o- atît teoreticienilor cît

uncitorii sintetice ,—i.alatia din cadrul . . rtelon III, intrată în -ncțiune în acest an, cu o capacitate de 1 000 tone pe an. și-a realizat toți parametrii proiectați încă din primul trimestru de funcționare. Acesta este unul din principalele succese ale chi- miștilor din Săvinești în întîmpinarea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării tării. De curînd, aici a intrat în funcțiune, cu 7 luni înainte de termenul prevăzut, și cea de-a doua parte a instalației — linia de rețele cord. Ea va produce
(Continuare In pag. a IlI-a)

landra la Florența și menești. Aceasta nu-i,Paris, Nottara la Nancy, Teatrul de Comediela Helsinki au obținutaprecieri elogioase.Dacă publicul și critica din atitea orașe europene au fost unani-a recunoaștemeritele mișcării noastre artistice este pentru că teatrul românesc-trăiește astazi informe aparte de originalitate și seducție. Șipoate nu-i lipsit de informație deosebită aula o concluziecomună în ceea ce privește trăsătura caractațiilor noastre. Existăra criticii din Franța,

fără îndoială, singuraparticularitate a spec-românești,

dar mi se pare extremde semnificativ că, în-tr-o epoca tn care teatrul de pretutindenicunoaște o intensă circulație a temelor, a a-titudinilor și a mijloacelor de expresie, trăîn reprezentațiile noastre într-un chip indisi perfectdevărat e că valorilede gindire si de sensi

ticipăm, așadar,prin volume teoretice.curge tocmai dinprejurarea că sînt solidare cu eforturile întregului nostru teatru,cu evoluția lor specifică și că marchează înplanul reflecțieidiferențiazăaltfel, faptul că pentrua doua oară găzduimun colocviu I.T.I., iarîn cadrul lui va fi deschisă si o expoziție in- 'ternatională a cărții deun ampluromânesc con-

înființarea miliției, acum două decenii, într-o perioadă de profunde transformări economice și social-po- litice, s-a înscris ca un eveniment însemnat în ansamblul măsurilor luate de partid pentru făurirea statului socialist.în anii construcției socialiste — sub conducerea și îndrumarea permanentă a partidului — miliția a slujit cu credință și devotament interesele poporului și patriei.Nobila misiune ce i s-a încredințat putea fi dusă la îndeplinire numai de către cadre devotate trup și suflet poporului muncitor. La chemarea partidului, încă de acum două decenii, numeroși comuniști și ute- ciști au intrat în rînduriie miliției, hotărîți să-și consacre fără rezerve întreaga lor putere de muncă pentru a contribui, alături de ceilalți lucrători, la apărarea orînduirii socialiste.în perioada de început, în condițiile luptei îndîrjite cu vrăjmașii regimului, cînd elemente ale claselor înfrînte căutau să lovească în tînăra putere populară, cînd speculanți, hoți și delapidatori încercau să submineze noul sector socialist al economiei, cadrele de miliție, fii credincioși al

Cornel ONESCU
ministrul afacerilor interne

poporului, au luptat cu hotărîre pentru îndeplinirea exemplară a misiunii ce le-a revenit.Animați de voința fermă de a duce cu succes lupta împotriva infracțio- nismului. ofițerii si subofițerii de miliție au adus o contribuție în-
socialiste — latură esențială a democratismului vieții noastre sociale Si de stat.Contribuția procuratură, alte organe obștești — la miliției iustitie. de stat apărarea — alături de securitate și si organizații valorilor ma-LA ANIVERSAREA MILIȚIEI

semnată la apărarea avutului obștesc. Ei au acționat si acționează cu fermitate pentru întărirea ordinii de drept, pentru prevenirea si descoperirea infracțiunilor, pentru asigurarea liniștii publice. Manifes- tînd intransigentă fată de cei ce încalcă legile tării, miliția își aduce contribuția la asigurarea legalității

teriale si spirituale ale societății socialiste. a vieții, integrității, onoarei și avutului personal al cetățenilor conferă activității sale un profund caracter umanist.în îndeplinirea sarcinilor de mare însemnătate ce le-au revenit, cadrele de miliție au dat dovadă de un înalt simt al datoriei patriotice, neprecupe-

țindu-șl uneori nici viața pentru a răspunde încrederii acordate. Vor ră- mîne veșnic vii în amintirea noastră faptele de eroism ale celor căzuți la datorie. Jertfa supremă a cpt. Ghiță Alexandru, lt. major Iuga Iancu, Poleac Vasile. Lăbuș Radu, lt. Puiu Cristea, sit. Balic Gheorghe, pit. Zi- daru Constantin și a celorlalți eroi înscriși în Cartea de aur a miliției românești constituie pentru noi o pildă nepieritoare a dragostei față de tară, a devotamentului nemărginit fată de cauza socialismului.Abnegația, curajul și spiritul de sacrificiu cu care cadrele de miliție își fac datoria le-au atras stima si respectul oamenilor muncii. Sînt tot mai numeroase scrisorile primite de la cetățeni sau de la conducerile unor instituții și întreprinderi prin care se aduc mulțumiri pentru operativitatea si competenta de care dau dovadă organele primit bilirea lezate, lui lor.
de miliție, pentru sprijinul din partea acestora în resta- . drepturilor sau intereselor' în apărarea vieții si avutu-

(Continuare în pag. a Ii-a)



PAGINA 2 SCInTEIA - vineri 6 iunie 1969
fW

a

Oferta
anul la

al

de

condu- unora de a- intole- sînt

gestionar
Dobrina din

S-a oprit...

Prompti 
tudineMarți, 3 iunie, publicam în cadrul rubricii un apel cetățenesc, soliciți nd identificarea lui Constantin Corniciuc. Arătam cu această ocazie că procuratura locală Ploiești emisese împotriva sa un mandat de a- restare preventivă, fiind învinuit de abandon familial si neplata pensiei de întreținere a fiului său timp de treisprezece ani. Apelul nostru a nă
șit ecou. Ni, s-a comunicat, de Ia Procuratura municipiului Ploiești, că individul a fost depistat în comuna Broscăuți (Botoșani). Arestat de organele locale de miliție, Corniciuc va apare în fața instanței. Justiția are cuvîntul ! Desigur, cu aceeași promptitudine.

I Stau de lemn
In urmă cu mai multi ani în 

imobilul din strada Popa Tatu 
nr. 67 (sectorul 7, București) a 
luat ființă o secție a coopera
tivei „Arta lemnului", O dată cu 
începerea activității cooperati
vei, a încetat si liniștea celor 
cinci familii care locuiesc în 
aceeași clădire. Curtea (și așa 
nu prea spațioasă) s-a trans
format într-un depozit de lăzi, 
cherestea și deșeuri, în vreme 
ce fierăstraiele. polizoarele și tot felul de unelte fac din zori și pînă-n seară, un zgomot in
fernal. Apelurile și rugăminți
le adresate de locatari condu
cerii cooperativei s-au dovedit 
zadarnice. Ceva-ceva promisiuni 
s-au făcut, dar nici una n-a 
depășit stadiul hârtiilor. Cei de 
la „Arta lemnului" rămân... de 
lemn. Mu locuiesc în imobilul 
cu pricina-.

»•

Valman Pincu. 
magazinul nr. 85 
Huși, a fost surprins de către 
șeful inspecției comerciale de 
stat a județului Vaslui încer- 
cînd să comercializeze vopsea 
pentru care nu avea forme le
gale... Pincu a oferit, pe loc. drept mită, 5 000 de lei. Inspec
torul comercial. împreună cu 
locotenentul maior de miliție 
Dumitru Toader au organizat 
(și realizat) prinderea în fla
grant a mituitorului. Valoarea 
mitei (depășind-o cu mult pe 
cea a vopselei) surprindea. Cer
cetările s-au extins. Acasă la 
gestionar s-au descoperit încă 
40 kg de vopsea și 100 pe
rechi de galoși (știa el ce știa !) 
De aceea verdictul (un an în
chisoare) s-a pronunțat în con
secință.

în eforturile pentru a-și îndeplini npbila misiune ce le revine — aceea de a contribui la formarea studenților ca specialiști înarmați cu concepția științifică, materialist-dialec- tică asupra naturii și societății, cu convingeri politice, etice și civice în stare să le insufle forța de a acționa in sensul realizării înaltelor idealuri ale socialismului — slujitorii . școlii beneficiază de prețiosul instrument al studiului ideologic, menit să înlesnească aprofundarea teoriei mar- xist-lenlniste, a temeiurilor teoretice ale politicii partidului, descifrarea principalelor sensuri ale dezvoltării lumii contemporane.Pe linia preocupărilor sale pentru bunul mers al studiului ideologic al cadrelor didactice din în- vățămîntul superior, biroul Comitetului de partid al Centrului universitar București a analizat recent conținutul și eficienta acestui studiu. Scopul pe care ni l-am propus a fost să valorificăm la maximum experien’a de pînă acum pentru o cît mai bună desfășurare a studiului ideologic în viitorul an de învățămînt, de pe acum în curs de pregătire. Aceasta este cu atît mai necesar cu cît perfecționarea formelor de studiu ideologic al cadrelor didactice va contribui, fără îndoială, la însușirea temeinică și în strînsă legătură eu sarcinile specifice învătămîn- tului a documentelor Congresului al X-lea al P.C.R.între progresele consemnate de analiza noastră pentru a- nul de învățămînt pe cale de a se încheia, relevăm, în primul rînd, mai buna a- daptare a studiului la specificul fiecărei facultăți, ponderea principală a- vînd-o formele superioare de studiu — cercurile teoretice. Este semnificativ, din acest punct de vedere, faptul că aproape 4 500 din cele 5 216 cadre didactice universitare din București care sînt înscrise la studiul ideologic fac parte din cercuri teoretice.Pozitiv este, de asemenea, faptul că într-o mai mare măsură decît în anii trecuți s-a pus accentul pe dezbateri, pe discuții vii și antrenante. care să permită o muncă independentă de analiză și interpretare, degajarea unor concluzii pentru activitatea instructivă, educativă și științifică a corpului profesoral. Cu deosebit interes au dezbătut cadrele didactice problemele legate de politica economică a partidului, rolul și funcțiile statului în etapa actuală, rolul națiunii în lumea contemporană, socialismul și democrația, de libertate și responsabilitate. umanism socialist, progres social, cultură, revoluție tehnico-știin- țifică etc, relevîndu-se, cu această o- cazie, abordarea științifică, realistă și creatoare de către P.C.R. a procesului complex al construcției socialiste in tara noastră și a problemelor fundamentale ale contemporanei- ' tații. Menționăm, de asemenea, că în cercurile de studiu a fost dezbătută cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a cadrelor didactice, desprinzîndu-se concluzii prețioase pentru activitatea corpului profesoral în etapa actuală. Unele dezbateri, orientate pe probleme filozofice ale diferitelor discipline științifice, au contribuit la elucidarea unor chestiuni teoretice de pe pozițiile filozofiei marxiste. înrîu- rind. astfel. în mod pozitiv, conținutul Ideologic al unor cursuri de specialitate.Merită a fi relevată inițiativa comitetelor de partid de la Academia de studii economice. Institutul me-

dlco-farmaceutic etc. de a organiza, în afară de dezbaterile teoretice din cercuri, simpozioane la care au participat cursanți din două sau mai multe cercuri.în semestrul al doilea al actualului an universitar, la inițiativa comitetelor de partid din mai multe institute, s-au organizat conferințe și simpozioane pe probleme ideologice de mare actualitate, susținute de cadre de înaltă competență. în cadrul acestor manifestări, care s-au bucurat de o largă audiență, au fost abordate teme ca : dezvoltarea continuă a democrației socialiste în țara noastră (Institutul de petrol, gaze și geologie) ; marxismul și gîndirea filozofică contemporană; valorificarea moștenirii culturale (Institutul de construcții) ; socialismul și democrația (Institutul medico-farmaceutic) ;

nele facultăți ale Institutului politehnic, la Institutul de arte plastice, la Institutul agronomie.Există și. un alt aspect al problemei la care ne referim. La unele facultăți (Fizică, Matematică ș.a.) sînt cercuri care ani în șir studiază probleme filozofice ale științelor naturii. Firește, aceasta corespunde profilului învățămîntului ideologic și slujește, în același timp, orientării profesionale a cadrelor didactice specializate în științele naturii. Ceea ce reproșăm, însă, acestor cercuri este faptul că nu abordează, în același timp, și probleme politico-ideologice majore ale contemporaneității. Oricare ar fi profilul unui cerc de studiu. nu credem că specificul Iul exclude și abordarea unor probleme ideologice generale, care să dea posibilitate cursanților să dobîndească

STUDIUL IDEOLOGIC 
AL CADRELOR DIDACTICE - 

LA NIVELUL 
EXIGENȚELOR ACTUALE!

Conf. univ. Cornel PACOSTE
prim-secretar al Comitetului de partid al centrului universitar București

formarea conștiinței socialiste a studenților și rolul cadrelor didactice (Institutul politehnic) și altele.în afară de aceste aspecte pozitive, biroul Comitetului de partid al Centrului universitar București a relevat unele neajunsuri care se manifestă în studiul ideologic al cadrelor didactice. După aprecierea noastră, în unele institute și facultăți el nu se ridică la nivelul exigențelor, nu reprezintă încă o pîrghie eficace în perfecționarea activității instructiv- educative. Aceasta se datorește, în principal, unor elemente de rutină și formalism, care atrag după sine scăderea interesului cursanților, precum și insuficientei preocupări a birourilor organizațiilor de bază din unele facultăți pentru buna organizare și desfășurare a studiului ideologic.Apare destul de evidentă tendința spre profesionalizarea studiului ideologic. La Institutul de petrol, gaze și geologie, de pildă, 5 din cele 7 cercuri teoretice au tratat tot anul problemele progresului tehnic în construcția de utilaj petrolier, în tehnologia țițeiului, în energetică etc. O asemenea tematică poate, desigur, să prezinte interes pentru specialiștii din institut, dar abordarea ei își are locul în învătămîntul profesional, în cursurile de specializare sau în ședințele. de catedră și nu în cadru) învățămîntului de partid, care trebuie să fie. prin excelență, an învățămînt politic-ideologic, menit să-i înarmeze pe cursanți cu concepția mate- rialist-dialectică despre natură și societate, cu cunoașterea bazelor teoretice ale politicii partidului nostru. Asemenea tendințe „profesionaliza- toare" sau „tehnicizante" s-au mai în- tîlnit la Facultatea de istorie. Ia u-

criterii clare, prin prisma cărora să găsească răspuns, cu maturitate politică, la fenomenele noi apărute în procesul dezvoltării sociale.Uneori, se pun în discuția cursanților chestiuni elementare sau stereotipe care, în mod firesc, nu stîrnesc interes. Au fost dezbateri în care legătura problemelor de specialitate cu problematica filozofică a fost făcută în mod simplist, dogmatic.Convingerea noastră, așa cum a rezultat din analiza efectuată, este că studiul ideologic al cadrelor didactice se poate îmbunătăți substanțial în viitor.Considerăm că se impune o viziune mai largă și mai elastică asupra studiului ideologic, în sensul diferențierii tematicilor în funcție de profilul fiecărei facultăți și, în același timp, o puternică ancorare în actualitatea politico-ideologică. într-un an universitar, fiecare cerc teoretic ar putea organiza, potrivit tematicii sale specifice, 3—4 dezbateri care să se desfășoare pe bază de referate și coreferate. Pe grupe de cercuri apropiate ca profil și ca nivel sau pe facultăți, s-ar mai putea organiza 1—2 simpozioane sau s'esiuni de referate, precum și expuneri pe probleme politico-ideologice majore, în afară de aceste forme, intenționăm ca, dezvoltînd experiența din acest an, să organizăm la nivelul Centrului universitar, pentru cadre didactice din diferite institute, informări, conferințe pe probleme actuale ținute de cadre cu înaltă competență.în elaborarea tematicilor. în Orientarea dezbaterilor din viitorul an de studiu obiectivul major va fi —

așa cum se arată în Tezele Comitetului Central al P.C.R. pentru Congresul al X-lea, cunoașterea aprofundată de către toți cursanții a liniei politice a partidului nostru, a poziției sale în problemele mișcării comuniste și muncitorești și ale situației internaționale. Tematica studiului ideologic va trebui să ofere cadrul pentru studiul aprofundat al documentelor Congresului, pentru dezbaterea celor mai importante probleme teoretice legate de dinamica dezvoltării societății noastre, de practica social-politică a partidului și statului.în alcătuirea tematicilor studiului ideologic trebuie să ținem seamă și de faptul că în ultimii ani s-au realizat progrese în dezvoltarea unor probleme de științe sociale care nu au făcut obiectul unui studiu organizat din partea, cadrelor didactice. Se impune, de aceea, reflectarea într-un fel sau altul în tematica învățămîntu- lui ideologic a acestor probleme noi. îndeosebi din domeniul filozofiei, culturii, civilizației și al istoriei, al sociologiei, esteticii. axiologiei, al teoriei acțiunii, problematicii omului si umanismului socialist. precum și probleme ca prognoză și decizie în dirijarea vieții sociale, conducerea științifică a proceselor economice, criterii și Indicatori ai e- ficientei întregii activități economice și altele.Combativitatea 1- deologică trebuie să constituie. în mai mare măsură decît pînă acum, o caracteristică a dezbaterilor. în acest sens, va trebui să acordăm o mai mare a- tenție analizei critice a principalelor curente și orientări din gîndirea burgheză contemporana : concepțiile fenomenologice și viziunile structuraliste, existențialismul, neopoziti- vismul, abordările filozofice idealiste ale teoriilor matematice, fizice, biologice etc.Se impune, de asemenea, ca la institutele tehnice, Institutul agronomic, Academia de studii economice, facultățile cu profil umanist de la Universitate să capete o pondere mai mare decît pînă acum în tematica studiului ideologic, problematica filozofică, sociologică și politologică a omului în societatea contemporană.în condițiile în care exigențele față de studiul ideologic al cadrelor didactice au crescut atît de mult, este necesară o deosebită grijă pentru selecționarea propagandiștilor ; profesorii și conferențiarii de la catedrele de științe sociale vor trebui antrenați cu prioritate în acastă activitate de răspundere alături de alte cadre didactice valoroase de diferite specialități, atît din institutele proprii cît și din alte institute. Pe a- această linie. Facultatea de filozofie ar trebui să-și aducă o contribuție sporită, să se afirme mai mult în viața ideologică din centrul nostru universitar.Cel de-al X-lea Congres al partidului va marca un puternic avînt al activității politice și ideologice, va stimula gîndirea creatoare în domeniul teoriei și practicii construcției socialiste. Aceasta se va răsfrînge si asupra învățămîntului de partid, amplificîndu-i valențele și dîndu-i noi semnificații în munca practică a diferitelor 'categorii de oameni ai muncii, inclusiv a cadrelor didactice din învățămîntul superior.
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dram4 4Inspectoratul de miliție județului Vaslui. în colaborare cu Inspectoratul județean pentru protecția muncii, a controlat recent starea tehnică a autovehiculelor de la unitățile de pe teritoriul municipiului Bîr- lad și orașului Negrești. în cele 14 instituții și unităti e- conomice în care s-a efectuat controlul, din 714 autovehicule verificate, 218 au fost găsite circulînd cu defecțiuni tehnice grave la sistemele care afectează siguranța traficului rutier. S-au aplicat sancțiuni contravenționale celor 218 cători auto, precum si dintre cei răspunzători ceasta stare de lucruri . rabilă. Astfel de acțiuni întotdeauna binevenite. Numai așa vor fi puși ..pe roate" cei care se ocupă de starea vehiculelor, iar accidentele cauzate de defecțiunile tehnice vor fi si ele (sperăm)... frînate.
Relatăm o întâmplare (recen

tă) de la Școala ajutătoare nr. 3 
din Capitală (Splaiul Unirii nr. 
114). Profesorul Gheorghe Si
menea și directorul, Dumitru 
Ivan, au avut o discuție „prie
tenească" în cabinetul acestuia 
din urmă. Mobilul discuției: o 
vreme profesorul Simenea a lip
sit. de la școală nejustificat. Di
rectorul a dispus reținerea din 
salariu a perioadei respective. Totul s-a terminat prin aceea că 
directorul a ieșit din cancelarie 
plin de singe, scena continuînd 
în fața unor elevi, profesori, pă
rinți, care încercau în acest 
timp să-l potolească pe arțăgo
sul profesor de a transforma 
holul școlii în ring de box. 
Se știe că Simenea nu este 
la prima manifestare de acest 
gen. Iată „filmul" partidei. Ur
mează „decizia" — indiscutabil 
necesară — a juriului.

Rubricd redactată i
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților 
Scînteii

CONCURS
DE PROIECTARE

Consiliul popular al munici
piului Cluj și Consiliul popular 
al județului Cluj organizează 
un concurs public de proiec
tare — cu participare nelimi
tată — pentru „SISTEMATI
ZAREA PIEȚEI MĂRĂȘTI" 
din municipiul Cluj.

Pentru acest concurs se a- 
cordă un premiu I de 20 000 
lei, două premii II de 15 000 lei, 
două premii III de 10 000 lei și 
trei mențiuni de 5 000 lei fie
care.

Elementele privind elabora
rea soluțiilor căutate sînt. in
cluse în tema-program care se

poate obține de cei interesați 
la secretariatul concursului din 
cadrul Consiliului popular 
municipal Cluj — Serviciul 
de. arhitectură și sistemati
zare— Piața Libertății nr. 1. 
Tema-program poate fi solici
tată, de asemenea, prin scri
soare recomandată, la aceeași 
adresă, pînă la data de 30 iu
nie a.c.

Cei ce doresc să participe la 
concurs pot consulta tema-pro
gram la toate institutele prin
cipale de proiectare din țară.

Proiectele realizate se vor 
depune pînă la 30. IX. a.c.

Valea Oltului. Camping la Cozia Foto : Gh. Vințilă

Mulți, foarte multi cetățeni — sa- lariați sau foști salariați ai C.F.R.- ului, care au nevoie de adeverințe pentru acoperirea anumitor perioade de muncă. îndeosebi în vederea pensionării. — se adresează cu cereri Arhivei de la Turnu Roșu și. nu de puține ori, presați de situații, se încumetă să vină pînă aici. Aici însă în loc de act, primesc un sfat: „Mergeți liniștiți. Noi nu putem elibera adeverințe pe loc. Vă vom trimite răspuns la domiciliu". Dar cetățeanul. după ce a străbătut atîția kilometri, are pretenția să i se spună măcar cînd va primi răspunsul. Ce garanții i se oferă ? Dialogul se poartă pe terenul echilibristicii : „depinde dacă o să vă găsim în acte ; depinde de perioada pe care o solicitați ; depinde de regionala de care aparțineți ; depinde..."...îl avem partener la discuție pe tovarășul Ion Dobrescu din Oficiul de control asupra veniturilor din Ministerul Căilor Ferate (detașat pe post de șef de birou, întrucît fostul șef a ieșit la pensie la 1 mai și nu i s-a găsit înlocuitor).— Cîte cereri sosesc zilnic pe adresa arhivei ?— Am primit 200, 300 și chiar mal multe. Acum sosesc mai puține.— Cîte se rezolvă într-o zi ?— Practic, nici una. Ciclul de rezolvare la noi e mult mai lung.— Atunci, în cît timp rezolvați o cerere ?— în nici un caz nu mai repede de 7—8 luni. Și a- ceasta în situațiile fericite. Trebuie să știti că primim și cereri pe care nu le putem rezolva deloc.Vizităm numeroasele săli. Munții de dosare te întîmpină la tot pasul. Sînt peste 25 000. Pentru fiecare cerere ce urmează a fi rezolvată se iau la mî- n$, filă cu filă, dosare. Iar fiecare dosar este peste măsură de durduliu. Orice cerere rezolvată aici este rezultatul unei munci titanice, care amintește de legendarul Sisif. Numărăm om cu om salariatii arhivei și ajungem la o cifră rotundă : 50. Nu ne putem pronunța dacă sînt mulți sau puțini. Știm doar că au de rezolvat, numai în acest an— și ați văzut cum ! — peste 13 600 de cereri. Și mai știm că abia au terminat „stocul" de cereri al anului 1967 și au introdus pe „rol" anul 1968, cu cele 14 000 de cereri ale sale. Anului 1969 nu i-a venit rîndul.Arhiva de la Tr. Roșu, e adevărat, nu este o simplă arhivă de școală în care, după ce consulți un opis, mergi exact la un dosar și găsești actul pe care-1 cauți (deși n-ar fi rău să fîe așa, și poate ar fi chiar posibil). Dar oricîte greutăți ar exista, și oricît de obiective ar fi ele, arhiva de aici nu poate rămîne mai departe o citadelă surdă Ia avalanșa de cereri ce-i sînt adresate.— Noi sîntem dispuși să luăm toate măsurile — ne asigură tovarășul Paul Constantinescu, directorul Oficiului pentru controlul veniturilor din Ministerul Căilor Ferate — pentru a perfecționa activitatea acestei arhive. Am trimis controale peste controale. Am luat măsuri pentru rear- hivarea materialului, am suplimentat și numărul de salariați. Ritmul de rezolvare a cererilor fată de anii trecuți a crescut cu 50—70 la sută. Acum am detașat acolo, timp de o lună de zile, un salariat din centrală. Personal merg de cîte 4—5 ori pe an la Tr. Roșu. Nu văd, practic, ce am mai putea face.— Arhiva de la Tr. Roșu — replicăm noi — este o instituție publică și are obligația, ca orice instituție, să respecte termenele stabilite prin hotărîrile de partid, prin lege, pentru rezolvarea cererilor adresate de oamenii muncii.— Știm, aveți dreptate. Dar ce putem face ?Să revenim la „procesul tehnologic" al arhivei. Acesteia îi sînt solicitate adeverințe din care să rezulte activități prestate la C.F.R. de la o lună pînă la zeci de ani. Aici se află în custodie state de plată din 1921 pînă în 1949. Cereri au sosit și continuă să sosească pentru toți acești ani. Orice cerere, care nu are date de referință exacte, este un ac aruncat în carul cu fin ! Iar statistica este, după cum vom vedea, de partea carului... Personalul arhivei ne asigură că peste 50 la sută din solicitanți adresează cereri atît cu date de referință incomplete, cît și cu date care nu se confirmă nici aproximativ. Aici nu se poate lucra cu jumătăți de măsură : așa cum cetățeanul are pretenția— și pe bună ' dreptate — să fie prompt servit, și arhiva are aceeași pretenție — și tot Pe bună dreptate— să i se ofere date informaționale cît mai exacte. Dar încă de la prima

CERERI CARE-ȘI
AȘTEAPTĂ LUNI DE ZILE 

REZOLVAREA
LA ARHIVA C.F.R. 
DIN TURNU ROȘU

fază a relațiilor public — arhivă, nu se respectă această „reciprocă". Cererile nu sînt dirijate spre arhivă prin direcțiile regionale C.F.R., deși există un ordin al ministrului care prevede acest lucru, spre a evita a- valanșa de cereri incomplet întocmite ; solicitanții — și aceștia nu sînt puțini — întocmesc cererile cu date pe care le furnizează memoria la prima... inspirație (și memoria înșeală !). Există — dacă s-ar face simțită o minimă inițiativă — și o soluție mai simplă : punerea la dispoziția cetățeanului (pe căi multiple : prin poștă, prin direcțiile regionale) a unor cereri tip, cu spații libere pentru completarea datelor obligatorii care să permită simplificarea circuitului în cercetarea cererii.Ce drum urmează mai departe cererile ? Are loc o primă clasare : pe perioade (1921—1932 ; 1933—1938 ;1939—1944 ; 1945—1949) și pe direcții regionale C.F.R. Nu trebuie să fii specialist, în arhive ca să-ți dai seama că această „clasare" — în interesul creșterii ritmului de rezolvare — ar mai avea nevoie de ceva, și anume de separarea cererilor care solicită perioade mai scurte — o lună, un an și chiar doi — de cele care solicită perioade mult mai lungi. In- ' traducerea în stocuri mai mari a cererilor cu cicluri scurte ar îmbunătăți, categoric, termenul de rezolvare.Și sistemul de cercetare arhivistică ni s-a părut extrem de greoi, solicitînd personalului de aici o muncă extenuantă și, am zice, nici cu garanții absolut certe. Asupra organizării pro- priu-zise a arhivei, pentru justețea opiniei, am invitat la fața locului un specialist de la Arhivele Statului din Sibiu, , pe tovarășul Mir
cea Stoia. După ce a vizitat arhiva, acesta ne-a declarat:— Arhiva pune probleme spinoase și ele se datoresc, în primul rînd. faptului că sistemul de organizare nu corespunde normativelor în vigoare (clasificarea materialului pe ani, pe luni, unităti, subunități etc.). Cercetarea și manevrarea fondului docu- mentaristic se realizează extrem de greoi, cu un volum uriaș de muncă, întrucît arhivarea materialului nu este făcută pe principii de organizare strict științifice. (Notăm aici, într-o paranteză, că zecile de echipe de control din partea Ministerului Căilor Ferate, trimise la Tr. Roșu, n-au avut niciodată în componența lor un specialist arhivist).In sfîrșit cu chiu cu vai. întortocheatul drum al rezolvării unei cereri se încheie. Munca de investigație — uneori de un an, alteori de mai mult — este terminată și actul solicitat, veți spune dv, pleacă spre cetățean. Dar de unde 1 Lucrurile se complică din nou, iar o explicație cît-/ de cît plauzibilă a acestor complicații a fost greu de găsit. Ce se întîmplă ? Spre surprinderea noastră, fișele cercetate la Tr. Roșu pleacă la direcțiile regionale C.F.R., pentru ca a- cestea să elibereze adeverințele, tre- cînd din nou printr-un circuit anevoios și complicat. Am verificat — Ia Regionala C.F.R. București — consecințele acestui circuit și am constatat că el mai prelungește cu cel puțin o lună, dacă nu chiar cu mai mult, termenul în care actul solicitat ajunge în mîna cetățeanului.— De ce nu eliberează arhiva adeverințele ? — mă adresez din nou forului tutelar.— N-are dreptul, ne explică tovarășul director Constantinescu.— Ipoteza pe care am emis-o în biroul dv. că, o dată plecată de la Tr. Roșu spre direcțiile regionale, cererea intră într-un nou cerc vicios, s-a adeverit...— Cred, e posibil. Dar nu mal sîntem noi vinovății...Citadela nu vrea să se dezmintă. Deși solicitată prin scrisori adresate presei, organelor de partid și de stat, la perfecționări menite să-i asigure un dialog corect cu cetățeanul, ea continuă să rămînă insensibilă. Organismele responsabile din Ministerul Căilor Ferate, de care aparține arhiva, au fost sesizate în repetate rînduri — direct și prin intermediul ziarului. Măsurile luate sînt însă, după părerea noastră, departe de a fi avut efectul așteptat în direcția unei îmbunătățiri a deservirii publicului. Punem deci din nou în atenția conducerii ministerului situația arhivei de-la Tr. Roșu întrucît posibilități de perfecționare există -și toate pîrghiile de acționare asupra lor se află, în primul rînd, în mîna acestui for.

Constantin PRIESCU

@ @ @ 3 K(Urmare din pag. I)Pretutindeni,. pe întreg cuprinsul patriei, cadrele miliției se află permanent la datorie, gata orieînd. în orice împrejurare. să intervină cu hotărîre si curaj. Nu există satisfacție mai mare Pentru cadrele miliției decît conștiința că activitatea ce o depun se bucură de prețuirea maselor largi ale oamenilor muncii, că strădaniile lor se încadrează în e- forturile constructive ale întregului, popor.Partidul ne-a îndrumat să folosim în activitatea noastră ajutorul pe care oamenii muncii, direct interesați în ocrotirea tuturor valorilor orîndu- irii socialiste, pot să ni-1 dea. Sînt numeroase exemplele care arată că populația sprijină în mod direct organele de miliție în acțiunile pe care la întreprind pentru apărarea avutului obștesc, identificarea si prinderea unor infractori, menținerea ordinii si liniștii publice, asigurarea desfășurării normale a traficului rutier.Legătura cu masele a devenit un principiu fundamental al activității miliției, una din condițiile esențiale ale îndeplinirii cu succes a sarcinilor sale. Intervenția activă a cetățenilor în apărarea legalității socialiste este o dovadă grăitoare a creșterii rolului maselor, al opiniei

® ® H S3 Iii H publice, care condamnă faptele antisociale și participă la prevenirea și lichidarea lor.Socialismul presupune formarea unui om cu o înaltă conștiință politică și cetățenească. In acest scop, partidul desfășoară o vastă activitate educativă, folosind toate mijloa-

® O B ® ®lor educative în respectarea normelor juridice.Prin popularizarea legilor, dezaprobarea abaterilor antisociale și susținerea eforturilor organelor chemate să asigure legalitatea socialistă,' presa, radioul, televiziunea, instituțiile de artă și cultură contribuie la fău-

S I 0 ® O 1In contextul dezvoltării activității economice, politice și sociale din țara noastră, sîntem preocupați de perfecționarea continuă a muncii proprii în scopul îndeplinirii cu tot mai multă eficiență, a misiunilor ce ne sînt încredințate. Indicațiile plenarelor Comitetului Cen-
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Două decenii în slujba poporului
cele de influențare ideologică a maselor.In condițiile actuale, ca urmare a schimbărilor survenite în structura economică și socială a țării, a vastei munci educative desfășurate sub conducerea partidului, principiile e- ticii' socialiste pătrund tot mai profund în conștiința și comportarea membrilor societății. Crește rolul organizațiilor de masă și obștești ,în combaterea faptelor antisociale, sporește rolul convingerii și al metode-

rirea omului cu înalte trăsături mo- ral-politice, ceea ce constituie implicit un ajutor prețios și pentru organele de miliție.Realizările obținute Pe parcursul celor două decenii își au izvorul în conducerea și îndrumarea de către Partidul Comunist Român a întregii noastre activități. Hotărîrile de partid cu privire la perfecționarea legislației și activității -organelor de stat cuprind indicații prețioase și pentru munca organelor de miliție. ... ,

. trai al Partidului Comunist Român din iunie 1967 și aprilie 1968. potrivit cărora respectarea legii trebuie să constituie îndatorirea noastră fundamentală, cuvintele tovarășului Nicolae Ceaușescu, care spunea că „legea trebuie să fie respectată, în primul rînd, de aceia care sînt chemați să vegheze la aplicarea ei", sînt mereu prezente în conștiința cadrelor noastre.Pentru activitatea desfășurată în

asigurarea muncii pașnice și creatoare a poporului, numeroși ofițeri și subofițeri din miliție au fost decorați cu ordine și medalii ale Republicii Socialiste România. De curînd, conducerea de partid și de stat a hotărît ca, în fiecare an, în a doua duminică a lunii iunie, să fie sărbătorită „Ziua Miliției". Aceasta ne însuflețește în obținerea de noi realizări în numele și pentru folosul patriei noastre socialiste. Asigurăm conducerea de partid și de stat, pe toți oamenii muncii, că ne vom strădui să fim demni de cinstea ce ni s-a făcut, de încrederea ce ni se a- cordă.Sarcinile crescînde ce stau în fața miliției impun ridicarea pe o treaptă superioară a muncii de educație politico-ideologică, de instruire a cadrelor. Cu sprijinul organizațiilor de partid, vom intensifica educarea întregului personal în spiritul respectului față de lege, adevăr și dreptate, pentru ca fiecare lucrător de miliție să acționeze numai în conformitate cu legile țării. Pregătirea profesională și militară, însușirea și folosirea metodelor criminalistice moderne în combaterea infracționis- mului constituie condiții esențiale pentru desfășurarea la un nivel superior a activității organelor de miliție. In acest sens, în ultimii ani

a fost perfecționat sistemul de pregătire a ofițerilor și subofițerilor.Aniversarea a două decenii de la înființarea miliției are loc în condițiile în care poporul nostru, condus de către Partidul Comunist Român, obține succese remarcabile în opera de desăvîrsire a construcției socialiste. Tezele Comitetului Central al P.C.R. și proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al partidului deschid noi perspective pentru ridicarea patriei noastre pe trepte tot mai înalte ale civilizației și bunăstării. Ne exprimăm si cu acest prilej atașamentul nostru unanim si deplin la politica internă sl internațională a partidului, la mărețul program de edificare deplină a socialismului în România.Pătruns de semnificația istorică a apropiatelor evenimente de însemnătate excepțională în viața poporului nostru — Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român și a XXV-a aniversare a Eliberării României de sub jugul fascist — întregul personal al miliției le întîmpină cu noi succese în lupta pentru apărarea muncii pașnice, creatoare a poporului, a legalității socialiste, hotărît să-și aducă în tot mai mare măsură contribuția la înfăptuirea înaltelor idealuri ale socialismului și comunismului în patria noastră.



în luna mai s-a intrat într-un sezon „mort" în ce privește aprovizionarea cu cartofi: cei de toamnă n-au fost în cantități îndestulă- ■ toare, iar cei timpurii nu apăruseră încă. Zilele acestea. în Capitală și în diferite alte orașe, au mai fost puse în vînzare unele cantități de cartofi de toamnă aduși din județele mari cultivatoare. De ce nu s-a putut asigura o aprovizionare continuă a pieței ? S-ar putea Tace a- ; firmația că producția ' a fost- bună și că se I puteau acoperi din rezerve toate'cererile. Este adevărat. Dar la risipa care s-a făcut în toamnă cu prilejul transportului , și depozitării 1 s-a adăugat un fapt nou, neprevăzut: din cartofii destinați consumului, o parte a trebuit să fie dată, în primăvară, . pentru sămînță. Aceasta : a adus din nou în actualitate problema atît de discutată a asigurării cartofilor de sămînță din soiurile solicitate de con- ! sumatori. în anii din urmă, I ziarul nostru a publicat mai multe articole pe a- ceastă temă. Adăugăm a- I cestora încă unul în care 1 dezbatem două probleme.Prima : cum se asigură cartofii de sămînță ? De la Institutul de cerce- . țări pentru cultura car- I tofului și sfeclei aflăm i că s-a precizat o schemă de reînnoire a cartofilor de sămînță potrivit căreia, în fiecare an, urmează să se planteze 6 la sută din su- i prafață cu tuberculi de să- mînță originală. Cu ceea ce se produce pe suprafața respectivă, în al doilea an. se plantează 24 la sută din te- 1 renul destinat pentru cartofi, iar în anul al treilea, cu materialul săditor mit se cultivă 70 la suprafață. Pînă toate bune. Dar se . întrebareace fel de cartofi au fost puși în pămînt în această primăvară ? „Ceea ce . am avut și am putut procura mai ușor" — răspund reprezentanții celor mai multe unități agricole. Explicația o dă tov. ing. Gh. Tușa din Consiliul Superior al Agri- I culturii : ,.îh toamnă au ' fost reținute cantități su- i ficiente de cartofi I sămînță, dar fiind zitate în condiții, respunzătoare s-au în unele unități cole, procentul de deri a variat între Ia sută. Ca urmare buit să se apeleze si la Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor ceea ce, evident, a diminuat fondul destinat a- nrovizionării populației. Ar -rebui să se facă depozite pentru păstrarea cartofilor de sămînță".
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I

într-adevăr, procentul mare de pierderi de pînă la 50 la sută la cartofii de sămînță însilozați este de-a dreptul îngrijorător. Producătorii știu, de ani de zile, cum să păstreze cartofii fără să apeleze la depozite speciale. Desigur, pentru cantitățile mari sînt necesare și asemenea depozite și chiar se construiesc. Pentru cantitățile mai mici, care se păstrează obișnuit în fiecare cooperativă agricolă. nu depozitele linsese, ci răspunderea. Lipsite de îndrumare și control din partea uniunilor cooperatiste, unele cooperative agri-

competențelor continuă, iar cartofii (și gospodinele) așteaptă" (Scînteia nr. 7577) tovarășul Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior ăl Agriculturii, a convocat la o dezbatere pe cei care răspund de problema respectivă — specialiști din cadrul Consiliului și de la institutele de specialitate. Iată o parte din discuțiile purtate atunci :
N. Giosan: De ce nu avem o cantitate mai mare de cartofi din soiurile cu calități culinare superioare ?

Berindei (director

sumă populația din țările europene cu tradiție în cultivarea cartofului ?
M. Berindei: în cea mai mare parte soiuri timpurii și semitimpurii. Aceste soiuri ocupă 77 la sută din suprafețele cultivate cu cartofi în Olanda, 83 la . sută în Belgia. 74 la sută în Franța. Soiul Merkur a fost înlăturat.N. Giosan; Atunci de ce să necăjim gospodinele o- ferindu-le un soi de cartof inferior, pe care alte țări nici nu-1 cultivă ? Să revizuim structura soiurilor. Din cantitatea totală de cartofi care se produce.

A UNU
DISPUTA COMPETENTELORLa un an după publicarea articolului

TR

CONTINUĂ, IAR CARTOFII (Șl GOSPODINELE) AȘTEAPTĂ"

obți- sută aici pune

. pentru depo- neco- stricat. agri- r pier- 40—50 a tre-

cole nu au acordat atenția cuvenită însilozării : cartofii au fost puși în silozuri fiind încă umezi, amestecați cu pămînt și resturi vegetale. în condițiile unei ierni prelungite, neglijente au scump.Cele relatate explică situația tă primăvară, făcut ca ea să repete ? în unitățile producătoare de cartofi de să- mînță să se acorde cea' mai mare atenție lucrărilor de întreținere pe loturile semincere și mai ales să se combată mana care adesea produce pagube. De asemenea, încă de pe acum să se întreprindă măsuri pentru a se asigura baza materială necesară bunei păstrări peste iarnă a cartofilor de sămînță.,■’ în însă nete nu consumatorilor. Critica a pus în mișcare organele de specialitate. în primăvara anului trecut, după publicarea articolului : „Disputa

asemenea fost plătitepînă acum din aceas- Ce trebuie nu se mai

articolele- amintite era criticat faptul că u- din soiurile cultivate coresnund cerințelor Critica

adjunct al Institutului de cercetări pentru cultura cartofului și sfeclei) : A fost o perioadă cînd nu am putut tine seama de cerințele consumatorilor și de aceea s-au extins soiurile tîrzii. Soiul Merkur, de exemolu. dă producții mari și este rezistent, dar. din punct de vedere culinar, nu-i bun de- cît pentru piure. Dacă s-ar fi mers pe linia soiurilor timpurii, de calitate superioară, dar care sînt sensibile la mană, s-ar fi putut să avem calamități la această cultură.
N Giosan : Se pare că noi mergem oe o linie greșită. cultivînd pe .aproape 80 la sută din- teren soiul tardiv Merkur. despre care se spune că este porcesc, înainte exista o proporție între sojuri stabilite pe bază de .cerere, 'jSe cultivau , Sf------- 1soiuri t lichidat.
M. Berindei : Eu nu consider că Merkur este porcesc. A fost necesar pentru o perioadă.N. Giosan; Ce soiuri con

' Giilbaba. noi le-am

200 000 tone să fie din soiuri bune pentru salate, pentru prăjit și soteuri, ră- mînînd pentru piure soiurile tardive. ,Judecind după cele arătate mai sus rezulta că treburile intrau pe un făgaș bun. Desigur, într-un an nu se putea face ceea ce nu s-a realizat în douăzeci. Ce s-a făcut tdtuși ? într-o discuție avută nu de mult, tov. M. Berindei ne-a declarat : „S-a- schimbatstructura soiurilor cultivate. Dacă pînă acum am avut, pentru consumul de iarnă, soiuri tardive, în proporție de sută la sută, s-a prevăzut ca 25 la sută din suprafața cultivată să fie cu soiuri superioare ; 40 la. sută cu soiuri de calitate. bună, iar restul de 35 la sută — soiuri de mare cons'um cum sînt Merkur, Ora și Voran. Din punctul nostru de vedere schimbarea soiurilor trebuie să fie însoțită și de schimbarea prețului, de stabilirea diferențiată a preturilor pe soiuri".Orientarea dată de Consiliul Superior al Agricultu-

rii în ce privește soiurile care să se cultive este bună. Numai că ea nu se materializează. Soiurile cultivate în prezent denotă că, în unele județe, nu se respectă indicațiile Consiliului Superior al Agriculturii în ce privește îmbunătățirea sortimentului. în județul Mureș este o situație mai bună : 40 la sută din suprafețe au fost plantate în primăvară cu soiuri timpurii și semitimpurii (Urgenta. Colina, Brașovean), 42 la sută cu soiul Merkur si restul alte soiuri. Cu totul altfel stau lucrurile în celelalte județe mari cultivatoare de cartofi. în județul Covas- na, 85 la sută din suprafețe au fost plantate cu soiul Merkur, iar în județul Suceava — peste 80 la sută. Deci, se cultivă pe cea mai mare suprafață tot cartof cu nume de zeu, dar cu renume de... porcesc. „Merkur“-ul este soiul diform și răpănos care se vinde toată iarna și primăvara în magazinele I.L.F., și pe care gospodinele nu-1 agreează datorită calităților sale culinare nesatisfăcătoare.Si totuși este cultivat pe suprafețe mari : 16 000 ha în județul Suceava și 10 000 ha în județul Covasna. Desigur, aceasta se datorește, în primul rînd, modului cum este organizată ducerea tofilor cauzele natură, cole nu acest soi în cultură și care, de bine de rău, dă producții mari. De aci și necesitatea ca Departamentul pentru valorificarea fructelor si legumelor să încheie contracte ferme in care să prevadă ce soiuri să se cultive.Cererea consumatorilor de a se produce cartofi de calitate superioară este îndreptățită. Dacă cele timpurii, care încep să fie recoltate. în această perioadă și asigură aprovizionarea Dietei pînă în sep- tembrîe, satisfac cerințele consumatorilor, cele de toamnă sînt, în mare parte, necorespunzătoare. Deși-, gur, au fost luate măsuri pentru schimbarea structurii soiurilor. Dar să se urmărească și îndeplinirea lor întocmai. Aceasta este . atît în interesul consumatorilor care vor beneficia de un produs mai bun, cît și al unităților agricole care vor realiza, pe această cale, venituri mai mari din valorificarea unor cartofi de calitate superioară.

pro- car- Dar altă agri-și asigurarea de sămînță.sînt . și de Cooperativele vor să renunțe la puțin pretențios

productive
Pornind de la aprecierea din proiectul de Directive ale Congresului al X-lea al P.C.R. că utilizarea cu maximă eficiență a timpului de lucru este o cale principală de creștere a productivității muncii, am rugat mai multe cadre de conducere din diferite ministere și întreprinderi industriale să ne dea explicații în legătură cu faptul că în anumite unități productive exiștă încă o disproporție între încărcarea ■ celor trei schimburi de lucru ale unei zile. între numărul sa- lariaților care muncesc dimineața și al celor care își desfășoară activitatea în partea a doua a zilei sau noaptea. Ni s-a răspuns că această situație dă serios de gîndit, coeficienții de schimburi scăzuti — cu mult sub 2, respectiv sub 3 — fiind un indiciu sigur al unor defecțiuni organizatorice cu implicații economice negative. Am primit însă și numeroase replici . de genul : „Și ce vedeți rău în asta — cîtă vreme planul de producție se realizează întocmai ?“.Desigur, privit exclusiv prin prisma realizării sarcinilor de plan, fenomenul abordat nu prezintă motive de îngrijorare. Lucrurile sînt însă mult mai complicate decît par la prima vedere. Economia noastră națională este, după cum se știe, angajată în eforturi de investiții susținute. în industrie — ca și în alte domenii ale producției materiale, de altfel — înainte de a decide construirea de noi unități și capacități, dotarea cu noi mașini și utilaje, trebuie să se aibă în vedere, în mai mare măsură, dacă potențialul productiv al celor existente este utilizat integral. Ca atare, pentru a putea aprecia just coeficientul de schimburi al unei anumite întreprinderi nu este nicidecum suficient să se știe doar în ce măsură unitatea în cauză și-a îndeplinit planul de producție. Trebuie cercetat cu multă atenție în ce măsură reflectă acest indicator o exploatare ' rațională în timp a mașinilor, instalațiilor și utilajelor din dotare, un nivel al sarcinilor sale de plan apropiat de capacitatea de producție maximă proiectată. Ceea ce, din păcate, nu se face chiar întotdeauna, diferiți! coeficienți de schimburi fiind etichetați într-o întreprindere- sau alta drept ..buni" -sau „slabi", după criterii ce se dovedesc uneori cu totul arbitrare.Departe de noi gîndul de a pleda în mod mecanic pentru egalizarea cu orice preț a schimburilor. Repartizarea uniformă a oamenilor pe schimburi numai de dragul de a obține un indice „bun" este, după cum susțin

specialiștii, o adevărată aberație tehnică șl economică ; doar nu interesează „simetria" schimburilor, coeficientul în sine, ci, după cum spuneam, gradul de. valorificare a potențialului productiv al utilajelor pe care această cifră reușește să-l oglindească.Să ne referim însă, pentru o exactă înțelegere a problemelor, la cîteva situații concrete. La uzinele „Electropntere“-Craiova, în lunile aprilie și mai, ca și în primul trimestru, de altfel, coeficientul de schimburi a oscilat în iurul cifrei de 1,3. Este adevărat, sarcinile de plan (cu excepția productivității muncii) au fost îndeplinite. Ceea ce nu pe-a împiedicat să presupunem că cifra amintită indică, înainte de orice, existența unor mari capacități de pro-
TIMPUL DE LUCRU 
ESTE 0 COMPONENTĂ 
A AVUȚIEI GENERALE. 
CUM ÎL FOLOSIM ? (V)ccducție neutilizate.' La o sumară analiză. presupunerile s-au confirmat: deși situația este mai bună decît în perioada corespunzătoare a anului trecut, în primul trimestru doar 60,3 la sută din fondul nominal disponibil de timp — respectiv 49 la sută din cel calendaristic — al mașinilor- unelte din sectoarele de bază a fost efectiv utilizat. Să însemne oare, a- ceasta, că la „Electroputere" s-ar putea produce, cu utilajele existente, mai multe locomotive, transformatoare, motoare sau aparataje electrice ?— Nu — ne răspunde categoric ing. Saul Lercr, directorul tehnic al uzinelor — și anume, pentru că deși anumite mașini-unelte nu sînt folosite, într-adevăr decît 8 ore pe zi, adică din 24 ore, o serie de utilaje și de secții-cheie- specifice produselor noastre sînt supraîncărcate, nu au cum să producă mai mult. în orice caz, pe măsura creșterii sarcinilor de plan, a dotării cu noi utilaje specifice, mașinile-unelte semi- active vor fi încărcate mai bine.Continuîridu-ne investigațiile în legătură cu decît un ajuns la nu poate problema

țin că în prezent se impune o nouă reglementare, realistă, a acestor probleme, reglementare care să cointereseze uzinele, să le facă să alerge, pur și simplu, după lucrări în colaborare pentru terți parteneri.L-am M întrebat pe directorul tehnic al uzinelor ce s-ar întîmpla dacă actualii muncitori ar fi uniform repartizați pe schimburi. Răspunsul a venit prompt: „Nu s-ar cîștiga absolut nimic : mașinile care acum stau degeaba după amiază ,— s-ar afla în această situație dimineața ; ar fi nevoie, în schimb, de mai multi maiștri, de mai multe cadre de supraveghere".O ultimă observație în legătură cu coeficientul de schimburi de tele lum neproductive.cu precădere, în schimbul dimineața. în acest domeniu se pare, deci, că specialiștii uzinei ar putea acționa cu mult succes în vederea îmbunătățirii indicatorului la care ne referim.Spre deosebire de cazul precedent, datorită specificului diferit al procesului ei de producție, întreprinderea de reparații auto-Craiova ar avea de cîștigat de pe urma unei uniforme repartizări pe schimburi a muncitorilor, respectiv a majorării indicelui la care ne referim și care este, în. prezent, de 1,53. Si iată de ce : prin încărcarea schimbului doi la nivelul schimbului întîi, suprafețele de producție ar fi dimineața mai descongestionate. și, ca atare, procesul tehnologic s-ar putea desfășura în condiții optime. Aceasta ar însemna o sporire a productivității muncii, care x ar permite obținerea unei producții anuale suplimentare în valoare de 8—10 milioane lei.— Dar de ce nu procedați în consecință ? am întrebat.— în principal — ne-a lămurit ing. Vergiliu Petcn, directorul întreprinderii — pentru că avem peste 200 de muncitori care, în producție fiind, urmează diferite forme de învăță- mînt. Cursurile desfășurîndu-sa numai seara, toți acești oameni nu pot veni la lucru decît dimineața. Practic, 25 la sută din componențîi fiecărei brigăz;i nu lucrează prin rotație, el numai, în schimbul de dimineață.în legătură cu această situație se pune deci întrebarea : consideră oare organele locale că este Imposibil să organizeze învățămîntul celor din producție în ture, adică în așa fel îneît acesta să nu stînjenească în nici un fel activitatea întreprinderilor ?Solicitînd, în legătură cu cele relatate în rîndurile de față, părerea s x secretar cuComitetului dînsul ne-a

dela „Electroputere". lui se ridicat ascunde si de munci care se în
scăzut In spa- un vo- auxiliare execută, de

în pro- față de fată de

sînt o nou- se desprin-

cel planificat. Așa stînd considerăm că au dreptate dre tehnice și economice de troputere" si din alte uzine

Ion HERȚEG

(Urmare din pag. I)

vaselor de 10 000 tone

primit o pe larg luni ale globalejudețul Bihor am care sînt arătate din primele cinci planul producției
anual 1 000 tone de rețele cord care vor fi folosite la fabricarea anvelopelor. precum și 100 tone de fire tehnice cu utilizări speciale.

o Din știre in succesele anului : .industriale a fost realizat, pe ansamblul județului. în proporție de 102,8 la sută, iar cel al producției marfă vîndută și încasată — de 103,4 la sută. Valoarea produselor livrate peste plan se ridică la 70 milioane lei. Numeroase unități industriale și-au realizat de pe acum o parte din angajamentele asumate inițial pentru acest an.în ultimele zile organizațiile de partid și comitetele de direcție din- tr-o serie de întreprinderi blhorene au examinat posibilitățile de punere în valoare a noi resurse Interne. Pe baza lor, s-a trecut la suplimentarea angajamentelor luate inițial. Colectivul întreprinderii miniere Oradea a hotărît să-și tripleze angajamentul inițial : producția suplimentară va fi pînă la sfîrșitul anului de 12,5 milioane lei. La rîndul său, întreprinderea „Bihoreana" și-a suplimentat angajamentul cu 700 000 lei la producția marfă și cu 360 000 lei la capitolul economii și beneficii peste plan.

luni, 833 tone laminate finite pline, 75 tone sîrmă trasă, 682 m c prefabricate din beton, 48 tone fire de bumbac, 20 000 m p țesături din bumbac și altele.Industria orașului Brăila se prezintă la finele primelor 5 luni din acest an cu realizarea planului la producția globală în proporție de 100,5 la sută, depășirea însumînd o valoare de 10,5 milioane lei. Livrările la export s-au realizat porție de 107,3 Ia sută — plan și de prevederile 119.6 la sută din contracte.
(Urmare din pag. I)

Șantierul naval Galati. Perspectivă de ansamblu a calei de lansare a

utilajele care nu lucrează schimb sau nici atît, am concluzia că numărul lor fi redus, deci nu se pune unei redistribuiri a lor; este vorba atît de tipodimensiuni diferite, cît și de mașini amplasate în fluxuri tehnologice și chiar în fabrici diferite. Și atunci, cum ar putea crește, totuși, la ..Electroputere", indicele de utilizare extensivă a utilajelor și. implicit. coeficientul de schimburi ? Se pare că acest lucru ar fi posibil prin preluarea unor sarcini de colaborare de Ia terțe uzine. Ne-am dat însă seama că această soluție este evitată sistematic de conducerea uzinei, deoarece prezintă riscul real al unei și mai pronunțate înrăutățiri a productivității muncii : pentru realizarea unor lucrări de valoare mult mai mică decît a celor reclamate de producția de bază este necesară angajarea unor noi muncitori. Or, numărul mediu scriptic efectiv al acestora îl depășește și-așa cu 4,2 la sută pe lucrurile, acele jcala „Elec- care sus-

ing. Constantin Tudor, problemele economice al județean Dolj al P.C.R., spus :— Constatările dv. nu tate pentru noi. Din ele __ de, între altele, concluzia că a devenit cît se poate de necesară o analiză amănunțită, în fiecare întreprindere, a coeficientului de schimburi, a implicațiilor sale economice, a posibilităților de îmbunătățire a utilizării capacităților de producție,S-ar putea aduce, desigur, în discuție și alte fațete ale chestiunii a- bordate. Ne rezumăm însă la.a sublinia, în încheierea acestor rînduri, că analizarea aprofundată a coeficientului de schimburi va duce, fără doar și poate. în multe întreprinderi, la măsuri inedite de îmbunătățire a activității economice.
Ing. Adrian PRODAN

• In cinci luni din acest an, industria județului Constanța și-a îndeplinit sarcinile de plan la producția globală în proporție de 102 la sută, la producția marfă — de 102,3 la sută, iar la productivitatea muncii — in proporție de 101,1 la sută. în a- ceastă perioadă au fost produse peste plan 733 tone acid sulfuric, 530 tone îngrășăminte chimice, 1 203 tone celuloză și hîrtie, 4 800 tone ciment, 13 000 mp țesături de lînă și alte produse în valoare de aproape 36 milioane lei. Mai mult de jumătate din producția globală realizată peste prevederile planului a fost obținută pe seama creșterii productivității muncii. Producția realizată în plus în cele cinci luni care au trecut reprezintă peste 70 la, sută din angajamentul luat pe întregul an.Industria municipiului Galați și-a realizat sarcinile de plan, Ia producția globală, în proporție de 101,9 la sută. Din angajamentul de 34 460 000 lei, luat în întrecerea socialistă care se desfășoară în cinstea Congresului al X-lea al P.C.R. și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei, colectivele întreprinderilor gălățene au dat peste plan o producție globală în valoare de 26 220 000 lei. La producția marfă vîndută și încasată prevederile planului pe 5 luni s-au realizat sută. proporție de

miei : agricultura, transporturile, construcțiile. Sîntem astăzi în situația să echipăm economia, în mare Parte, cu mașini și utilaje fabricate în tară ; munca socială mai productivă, resursele ____șl umane ale tării sînt mai bine fructificate.Dacă la toate acestea se adaugă efectele pozitive asupra ridicării nivelului de trai material și cultural al poporului, profundele transformări pe plan social — îmbunătățirea substanțială a structurii pe ramuri a populației ocupate, procesul intens de

participării active a fiecărui popor Ia progresul general al umanității, la schimbul de bunuri materiale și spirituale pe plan mondial".în acest context, apare eu o deosebită putere necesitatea continuării industrializării ca factor fundamental de soluționare a numeroase probleme care stau încă în fața poporului nostru : modernizarea în continuare a economiei, atenuarea și apoi lichidarea decalajului care mai desparte tara noastră de țările industriale avansate, îmbunătățirea în continuare a repartizării teritoriale a for

Pornind de -la această linie generală . în construcția economică, proiectul de Directive stabilește sarcini pentru fiecare ramură industrială și pe întreaga industrie, a căror transpunere în viață va asigura creșterea continuă și multilaterală a potențialului economic al țării noastre.O caracteristică principală a dezvoltării industriei în perioada următoare va fi realizarea în continuare a unor ritmuri susținute de creștere a volumului producției — de 8.5— 9,5% în medie pe an în perioada 1971—75, producția globală industrială

ducție de 55—57 miliarde kWh, iar producția de energie termică, cu largi utilizări în multe și variate domenii ale economiei, va ajunge la 55—57 milioane gigacalorii. Nivelul ce va fi atins de producția de energie electrică în ultimul an al cincinalului, ca rezultat al creșterii acesteiâ cu 56—62°/o în raport cu anul 1970, precum și ritmul superior de creștgre față de ritmul mediu anual al producției întregii industrii, sînt factori de bază pentru promovarea progresului tehnic în industrie și în întreaga economie națională.Un ritm înalt se prevede pentru dezvoltarea producției industriei constructoare de mașini în ansamblu și cu deosebire pentru subramurile mai importante din care fac parte industria electrotehnică și electronică, mecanica fină, fabricația de mașini- unelte. Față de un ritm mediu a- nual de 11,5—12% al întregii industrii constructoare de mașini, corespunzător unei creșteri cu 72—76% fnță de 1970, producția mașinilor- unelte va înregistra în cincinal o creștere de la 1,8—2 ori.Producția industriei electrotehnice va crește de asemenea într-un ritm mai mare decît cel prevăzut pentru ansamblul industriei constructoare de mașini, — de 15—17% anual —, dez- voltîndu-se îndeosebi fabricația mașinilor, utilajelor și agregatelor cu parametrii superiori constructivi și funcționali, care să satisfacă cerințele creșterii continue a electrificării tării.într-un ritm și mai înalt încă decît industria electrotehnică va crește industria electronică. Producția ei urmează să fie în anul 1975 de 2,2—2,4 ori mai mare față de anul 1970, prin dezvoltarea fabricației și asimilarea în producție a unor aparate electronice industriale, aparate de măsură și control electronice, mijloace de automatizare, dispozitive semiconductoare pe bază de siliciu și de circuite integrate etc., care au o contribuție esențială în desfășurarea proceselor de, automatizare, comandă, control și reglare.Sarcini importante revin industriei chimice, a cărei producție va crește în cincinalul următor cu 85—92%, într-un ritm mediu anual de 13—14%,

superior ritmului de creștere a producției pe întreaga industrie — pe baza sporirii continue a nivelului de valorificare complexă a unor materii prime de mare însemnătate economică cum sînt gazul metan, produsele petroliere, resursele de sare. Posibilitățile mari care au fost create de a dezvolta și diversifica industria chimică vor fi orientate în special pe linia realizării unei game largi de înlocuitori ai metalului, lemnului șl altor produse.O atenție deosebită se va acorda în continuare dezvoltării și modernizării industriei bunurilor de consum. Creșterea prevăzută pînă în anul 1975 — de 40—45% în industria ușoară și 35—40 % în industria alimentară — diversificarea și ridicarea calității produselor, vor da posibilitatea realizării unor noi pași înainte pe calea îmbunătățirii aprovizionării populației.în perspectivă, pînă în anul 1980, se prevede o creștere a producției industriale de 2—2,3 ori față de 1970, accentul punîndu-se în continuare asupra dezvoltării ramurilor cheie ale economiei naționale.Acest vast program trasat în proiectul de Directive va fi susținut de o politică corespunzătoare în domeniul realizării unei proporții optime între acumulare și consum, iar în interiorul fondului de acumulare, între acumulare în sfera producției materiale și în sfera neproductivă. Este semnificativ faptul că, în viitorul cincinal, industriei îi vor fi a- locate 57—58% din totalul fondurilor de investiții.înfăptuirea programului elaborat de partid va marca o creștere considerabilă a forțelor de producție, va asigura înflorirea multilaterală și progresul țării noastre, ridicarea continuă a nivelului de trai material și cultural al poporului. Nu încape îndoială că clasa muncitoare, intelectualitatea tehnică, toți cei ce muncesc își vor pune și de aci înainte întreaga lor energie și pricepere în slujba înfăptuirii prevederilor din Directive, care, prin adoptarea lor de către Congresul al X-lea al partidului, vor deveni programul de lucru al întregului partid, al întregului nostru popor.

1969 (191 milioane kWh) însumează aproape 20 la sută din ția aceluiași an 1938.realizărilor obținute în dezvoltarea industrială a Românieipregnantă dacă se are în vedere că țara noastră produce astăzi o gamă largă de produse caracteristice unei industrii moderne.Realizările din ultimii trei ar.i, cînd principalele eforturi ale întregului popor au fost îndreptate spre înfăptuirea programului multilateral de dezvoltare a patriei elaborat de Congresul al IX-lea, au dus considerabil mai departe opera de industrializare socialistă. După cum se știe, ritmul mediu anual de creștere a producției industriale în perioada 1966—1968 a fost de 12,3 la sută, mult superior celui prevăzut de cincinal, ritmurile de creștere în ramurile cheie — energie electrică, construcții de mașini, chimie — fiind și mai înalte și, de asemenea, superioare ritmurilor planificate.Expresia sintetică a transformărilor petrecute în economie, ca rezultat al politicii de industrializare, o constituie transformarea industriei în ramură conducătoare a economiei naționale, participarea ei într-o proporție tot mai mare la crearea venitului național. Dacă în perioada 1950—1968 venitul național al țării a crescut de 5,2 ori, venitul național creat de industrie a sporit de 9,9 ori.Industrializarea a-schimbat radical proporțiile în economie, a condus către preponderenta producției mijloacelor de producție în ansamblul producției materiale, a contribuit la o mai. rațională repartizare geografică a forțelor de producție pe cuprinsul țării și, ca atare, la o valorificare superioară a resurselor materiale. la o îmbunătățire fără precedent a aparatului de producție și, în consecință, la o înzestrare tehnică a muncii pe care țara noastră n-a cunoscut-o niciodată în istoria sa.Sînt suficiente dovezi care atestă că industrializarea a determinat schimbări adinei în structura gene-, rală a economiei, în caracterul exportului, a asigurat modernizarea si avîntul celorlalte ramuri ale econo-

produc- Imaginea a devenit materialeapare mai

INDUSTRIAL
urbanizare, de transformare a orașelor în puternice centre economice și culturale etc. — apare cu deosebită claritate importanta industrializăriiOamenii muncii s-au convins de-a lungul anilor că roadele industrializării socialiste se resimt, direct sau indirect, 'în nivelul de trai al. populației. în dezvoltarea industrială a țării își află sursa principală creșterea salariului real al oamenilor muncii,' sporirea desfacerilor de mărfuri, realizările în construcția de locuințe, în dezvoltarea învătămîn- tului de toate gradele, condițiile civilizate de trai care au pătrund tot mai larg în menllor.Așa cum subliniaNicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului din 1967, „istoria civilizației omenești reliefează rolul primordial pe care l-a jucat și îl joacă industria în dezvoltarea bazei tehnice-materiale a societății, în înflorirea multilaterală a economiei, a științei și culturii, în ridicarea nivelului de trai al poporului, în apărarea și consolidarea independenței naționale a fiecărui stat, în asigurarea

pătruns și casele oa-tovarășul

țelor de producție și utilizarea rațională a forței de muncă. Rezolvarea lor cu succes, prin continuarea industrializării, are un rol hotărîtor in măreața operă constructivă de desă- vîrșire a construcției socialiste și trecere treptată spre comunism.Dînd expresie acestor cerințe legice ale dezvoltării societății noastre, Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului arată : „Continuarea fermă a politicii mar- xist-leniniste de industrializare socialistă va constitui pivotul progresului general al societății noastre. Partidul promovează înfăptuirea industrializării într-o concepție unitară și de lungă perspectivă, pornind de la condițiile concrete ale țării, de la experiența acumulată pe plan național și internațional, avînd în vedere necesitatea valorificării maî eficiente a resurselor naturale, precum și participarea ................. _ - .schimbulMersul trializării este calea pentru dezvoltarea și înflorirea continuă a României socialiste, pentru progresul rapid și prosperitatea întregii noastră societăți.

urmînd să sporească în viitorul cincinal cu 50—57%. Dezvoltarea puternică a industriei va face să crească aportul acestei ramuri conducătoare a economiei la sporirea venitului național, la satisfacerea nevoilor productive și de consum interne, la extinderea cooperării și schimburilor comerciale cu alte țări, asigurînd tării noastre un loc toi mai important în circuitul economic mondial.Analiza prevederilor proiectului de Directive evidențiază, totodată, preocuparea de a se asigura îmbunătățirea structurii pe ramuri a industriei, precum și în interiorul fiecărei ramuri, creșterea accentuată a ramurilor și subramurilor moderne, strîns legate de progresul tehnico-științific contemporan, cu scopul de a se asigura valorificarea superioară a resurselor materiale și a capacității tehnice a forței de muncă, ridicarea productivității muncii sociale.în mod firesc, ramurilor cheie ale industriei, de care depinde dezvoltarea în ritm ascendent si susținut a întregii economii. înzestrarea ei cu tehnică modernă, li se va asigură și în viitor prioritate. Astfel, industria energetică va da în anul 1875 o pro-
mai activă a României la de valori mondial", ireversibil pe calea indus- susținute a țării — aceasta103 la de li- îndepli- la sută, a livrat

în _ _ .De asemenea, planul vrărî la nit în proporție de 106,5 Industria municipiului Galați 
In plus, peste sarcinile de plan pe 5export a fost
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de Vida GEZA
artist al poporului

cunoas- a vieții în Te- Partidu- Conere-
sur- spe- în
ma

menirea ei de
Maramureș, în care a unui trecut unor pre-

întemeiate pe un bogat conținut 'de sentimente și de idei, lucrările de artă plastică contemporană au menirea să transpună în limbaj artistic simbolurile unei noi viziuni asupra lumii și vieții. Mesajul lor trebuie să fie cel al participării, al trăirii directe.Premisele apropierii de aceste referințe general umane și profund sociale stau în primul rînd în terea profundă a omului și lui. Așa cum se arată zele Comitetului Central al lui Comunist Român nent.rusul al X-lea, teze publicate recent în presă, viata constituie izvorul primordial al rodniciei creației artistice. Numai o ancorare sinceră, pasionantă în acest teren Inepuizabil de soluții artistice ne care-I constituie realitatea socialistă a patriei, uriașele si permanentele ei transformări. constituie trăinicia creației, chezăsuind expresia autenticei ei valori. Problemele fundamentale ale existentei omului în noua societate pretind artistului exigente mari, dar ele înseamnă în același timp un fructuos stimulent. In a- ceasta de fapt rezidă si creației; căci îndepărtareaviată, ignorarea aspectelor majore, esențiale l-ar seca substanța ei artistică.întreaga Istorie a artelor plastice românești a demonstrat că artiștii cei mai de seamă ai fiecărei epoci au fost întotdeauna în centrul evenimentelor contemporane lor. Momentele cele mai de seamă ale țării, ca șl alte aspecte esențiale ale vieții zilnice au inspirat lucrări valoroase — adevărate comentarii afective sau spirituale, adevărate mărturii de patriotism. Cu atît mai mult azi. cînd avem de exprimat atîtea lucruri e- sențiale despre viată, despre om, despre societatea noastră în continuă perfecționare, aceste valori obiective și subiective orientează si trebuie să orienteze creația noastră. Căci important nu este, în sculptură, de pildă, să construiești forme tridimensionale fără a aduce cu ajutorul lor viziuni înalt semnificative. Fiecare lucrare nouă, care redă cu mijloace mal noi sau mai puțin inedite ceea ce artistul gîndește, simte, visează ca o personalitate reprezentativă pentru lumea lui' trebuie să conțină în egală măsură și elemente cu o profundă apartenență la cultura noastră. Artele plastice românești exprimă cu claritate faptul că lucrările 
cu adevărat remarcabile reflectau, pe lîngă personalitatea creatorului, o legătură strînsă și adîncă cu ceea ce 
a rămas valabil în tradiție ca si cu ceea ce poate fi semnificativ în timpul și peste timpul în care creează artistul.Arta noastră contemporană, prin cei mai de seamă reprezentanți ai ei, este mărturia vie a încercării de a exprima, prin modalități specifice timpului nostru, sentimente și idei care să ne aparțină numai nouă, specifice, caracteristice lumii noastre.Imaginea transformărilor suferite de natură în contact cu marea industrie, aspectele fabuloase, impresionante, ale arhitecturii contemporane, dar mai presus de toate prezența umană, surprinderea spiritualității ei specifice, spiritualitate hrănită de o îndelungă și bogată tră

diție artistică, sînt numai cîteva din aspectele reliefate de plastica românească.Pe această direcție a apropierii de conținutul uman al artei românești dintotdeauna, a înțelegerii și continuării sensului ei interior, esențial, se situează o întreagă direcție a artei românești actuale. Este vorba de un proces de integrare în profunzime, de îmbogățire continuă a artei românești prin apelul la sele unice ale unei spiritualități cifice, magistral materializate creația folclorică românească.Trăind în mijlocul țăranilorramureșeni le-am cunoscut în adîn- cime viața — și poate că nicăieri nu s-a păstrat mai vie această creație folclorică decît în Pe aceste meleaguri rămas trează conștiința istoric falnic si acursori glorioși ca Dragoș, Bogdan, sau Pintea Haiducul, tradițiile folclorice și-au continuat existența cu o neobișnuită intensitate, alăturîn- du-se firesc noilor forme de civilizație. Și poate că nicăieri nu există mai strînse și mai trainice legături între om și natură, o mai profundă asimilare a tot ce este înnoire contemporană’ în matca unor vechi tradiții. Aceste legături au dus Ia crearea unei arte ale cărei origini se pierd în trecutul îndepărtat. Așezările țăranilor maramureșeni de pe Valea Marei, Cosăului, Botizei, Ien- dișorului, Izei sau Vișeului se disting printr-o deosebită iscusință a prelucrării lemnului. Simbol a! libertății, al omului stăpîn pe teritoriul pe care trăiește, poarta maramureșeană se remarcă prin frumusețea deosebită a sculpturilor în lemn, a ornamentelor tradiționale

tt

(mai ales colacul sau frînghia împletită).Legate de momente importante ale vieții oamenilor, obiceiuri ca cele ale minatului la munte, ale aprinderii focului la stînă, ale înturnatu- lui oilor, obiceiurile legate de solsti- țiul de primăvară, alăturate unor inegalabile realizări de ordin artistic, au fost elemente care mi-au influențat arta. Am căutat și caut să mă inspir de aici, transpunîndu-le_ în materie definitivă pentru a cînta astfel trecutul, istoria moroșenilor, și pentru a face cunoscut și restului țării cele cunoscute sau văzute de mine aici.Cred că este remarcabilă tendința artiștilor contemporani de a-și apropia orizontul popular, folclorul, a- pelînd la o înțelegere lăuntrică a acestuia. A fost de altfel depășită faza de transpunere formală iar sensibilitatea contemporană se apropie de esența artei și culturii noastre nu atît prin forme, dimensiuni sau decorație, cît prin sentimentul transmis cu ajutorul acestora. Aderența la folclor este firească, sinceră, nu se reduce la căutarea unor procedee sau teme pitorești. In tradiție nu te poți înscrie venind din afară, ci doar trăind înlăuntrul ei. Și acest lucru se pare că a fost înțeles de artiștii noștri. De altfel, arta românească dintotdeauna, atît în manifestările ei folclorice cît și în cele culte, a fost impregnată de prezenta acestei spiritualități specifice. Fenomenul a- cesta, care marchează definitoriu arta noastră, își are explicația în înseși realitățile românești, expli- cîndu-le în ceea ce au ele mai original. Se realizează astfel o legătură unică, indestructibilă, între trecut și prezent, în sensul relevării înțelesurilor adinei ale realității pentru redarea noului în formă sensibilă.Simbioza între trecut și prezent, între tradiție și modernitate ni se înfățișează azi ca un element esențial, trainic, un element de care ține seama fiecare nouă înfăptuire a României de azi.

Agenda apropiatei va-, canțe de vară a elevilor se anunță bogată. Aceasta este prima concluzie ce se impune chiar după o sumară trecere în revistă a programului acestui al IV-lea trimestru școlar.După cum am fost informați Ia direcția de resort din Ministerul învățămîn- tului, în taberele centrale de la munte și mare își vor petrece o parte a vacanței circa 95 000 de elevi. Alți 91 000 de elevi vor cunoaște frumusețile și bogățiile peisajului țării, parti- cipînd la excursii interju- dețene. In fiecare județ, zeci de mii de copii și tineri se vor odihni în taberele locale, vor face excursii pe meleagurile natale. în întreaga tară, pe timpul vacantei, bibliotecile școlare vor fi deschise, terenurile și sălile de sport ale școlilor, materialele sportive vor sta la dispoziția elevilor. Bazele și terenurile cluburilor și asociațiilor sportive, specialiștii acestora, vor organiza pentru tineretul școlar programe recreative.Consemnînd aceste date se cuvine să menționăm că, în cele mai multe cazuri, acțiunile cu caracter organizatoric — repartizările locurilor în tabere pe dețe și pe școli, fixarea nerarelor de excursie, cheierea contractelor colaborare între diferitele instituții și întreprinderi implicate în deservirea taberelor, a bazelor turistice, selecționarea și în parte pregătirea cadrelor care vor lucra pe timpul verii cu elevii etc — care în anii trecuți erau făcute în pripă, cu întîrziere, acum au fost definitivate cu cîteva săptămini înainte de startul oficial al vacanței. Deci, o notă bună pentru organizatori ! Dar să nu se uite un adevăr bine verificat : planurile, oricît de bogate și cuprinzătoare, acțiunile organizatorice oricît de bine puse la punct devin fapt doar atunci cînd cei care le-au alcătuit, cei care răspund de realizarea lor urmăresc cu toată atenția, consecvent, îndeplinirea o- biectivelor propuse, iau măsuri operative pentru înlăturarea oricăror deficiente și obstacole ce se ivesc oe parcurs. Ce-si propun, în această ordine de idei, organizatorii vacantei?— Mai mult decît în alți

ju- iti- în- de

ani — ne spune prof. Sofia Pușcașu, inspector-șef la Inspectoratul școlar al municipiului București — diferite acțiuni de vacanță se vor realiza pe baza colaborării dintre forurile județene de resort. Bunăoară, în taberele de odihnă din jurul Capitalei — Snagov, Mogoșoaia, Pustnicu. Buda- Argeș — vor veni să-și petreacă o parte a vacanței și elevi din județele Prahova, Brașov, Argeș, Vîlcea ;• în schimb școlarii noștri vor merge în taberele din județele amintite. Multi din-

semnate în rîndurile anterioare și îndatorirea organizatorilor vacantei care județ de a strictă evidentă a taților de cazare cursioniștilor, de a clară popularizare a punctelor și bazelor turistice, pentru a se evita acele situații nedorite din timpul altor vacante, cînd grupuri de școlari-turiști nu erau întîmpinati cu ospitalitatea cuvenită de gazde, pierzîn- du-și timpul în căutarea locurilor de odihnă, a îndrumătorilor — ghizi etc.

din fie- ține o capaci- a ex- face o
sei și a publicațiilor destinate elevilor, de vizitarea unor obiective turistice sau cultural-educative locale etc. De regulă, acestea figurează doar la modul general în programul multor tabere sau cluburi școlare. Or, tocmai pentru a se preîntîmpina unele din neajunsurile semnalate în vara trecută, forurile centrale și locale de învăță- mînt, cadrele didactice răspunzătoare de activitatea de vacanță sînt chemate să vegheze ca treaga această în Inactivitate.

am mai întîlnit organizatori care... nu se grăbesc. In tabăra de la Bucșoaia, județul Suceava, cu două săptămini înainte de sosirea primilor oaspeți, complexul alimentar arăta tot așa cum fusese lăsat după vacanța trecută : mesele și scaunele, bucătăria, caza- nele și vesela în neorîn- duială, instalația de apă nerevizuită, deși prezintă multe defecțiuni, stația de radioficare demontată. „Mo- tivînd" această stare de lucruri, tov. Vasile Boca, directorul administrativ taberei, a încercat arunce vina pe al să întreprinderea de gospodărie orășenească din morului, care el — lucrează

de-al pafrufea
trimestru școlar

9

tre elevii noștri vor vizita diferite localități, Capitala fiind la rîndul său gazda unui mare număr de tineri excursioniști din țară. în cele 29 baze turistice ce vor funcționa în școlile bucureștene se va zilnic găzduire la peste 2 000 de persoane. Oaspeții din alte județe care vor veni aici în tabere vor a-’ vea în program. între altele. o vizită a obiectivelor cultural-artistice ale Bucu- reștiului, vizionarea unui spectacol de teatru. Un a- semenea intens trafic turistic presupune o grijă deosebită pentru buna primire a oaspeților, asigurarea permanentă a unor condiții civilizate de cazare, de orientare și îndrumare turistică, o asistentă pedagogică dintre cele mai calificate. La toate acestea vor veghea constant delegații noștri.adăuga la cele con-

oferi
o Schimburile la care se referea interlocutoarea noastră ar putea lua o amploare și mai mare dacă s-ar folosi cu chibzuință toate posibilitățile existente în diferite localități. De exemplu, județul Constanta ar putea oferi încă cel puțin 1 000 de locuri — ne-au informat forurile locale — dacă s-ar folosi ca baze turistice și căminele unor școli profesionale (Liceul agricol din Agigea, Școala profesională a Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, Grupul școlar comercial).Există, activități ve, care firesc, o serie de cultural-educati- intră în competenta unor instituții specializate și care nu trebuie să lipsească din programul de vară al tineretului școlar. Este vorba de filme și spectacole de teatru specifice copiilor sau tinerilor de vîrsta școlii, de lectura pre-

criteriul calitativ, conținutul instructiv-educativ al filmelor, spectacolelor de teatru, manifestărilor cul- tural-artistice oferite tineretului școlar să primeze asupra considerentelor comerciale ale organelor da difuzare a producției cinematografice, ale teatrelor sau ale organelor de difuzare a cărții și presei.Evident, buna desfășurare a bogatului program de vacanță preocuparea pentru amenajarea exemplară a taberelor de o- dihnă și a altor locuri de agrement și recreere destinate elevilor, aprovizionarea corespunzătoare cu alimente, fructe și legume proaspete pe toată durata vacanței, materiale adecvate unei bogate activități cultural-educative și sportive etc. Cum stau lucrurile din acest punct de vedere ?Deși vacanta bate la ușă.

presupune minuțioasă

Gura Hu- — afirmă cu încetineală, pe oficiul poștal local care nu se bește să instaleze țeaua de radioficare S-ar p.uteă să aibă dreptate ! Dar cine buie să se îngrijească de asigurarea personalului de deservire necesar taberei — care n-a fost încă stabilit, cine e dator să procure combustibilul necesar la bucătărie — adus în cantitate insuficientă, cine trebuie să ia măsuri pentru curățenia dormitoarelor și a cantinei ? Bineînțeles, conducerea taberei, controlată și îndrumată operativ de forurile locale de resort. Tot astfel, pe litoral, la Năvodari, la numai' o săptă- mînă înainte de sosirea primei serii de elevi, dormitoarele nu erau curate, a- menajările exterioare, drumurile de acces spre tabără, spre plajă erau pline de gropi, personalul de deservire nu fusese în întregime angajat. $1 aici, directorul coordonator al taberei, tov. Traian Cartacai, ne asigura că totul va fi altfel peste cîteva zile. Deocamdată ÎI credem pe cuvînt...Este de datoria forurilor locale de resort să la cu maximă operativitate măsurile ce se impun pentru a determina încheierea la timp a tuturor lucrărilor de pregătire a taberelor de vară, astfel îneît tinerii oaspeți să se simtă cît mai bine, să beneficiez''/, de cele mal bune condiții /.e odihnă și recreere.

gră- re- aici. ceva tre-

r-
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0 Netmblînzlta Angelica : PATRIA — 9 ; 11 ; 13
15 ; 17 ; 19 ; 21, BUCUREȘTI — 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 
18 ; 20 ; 22, FAVORIT — 9,45 ; 11,45 ; 13,45 ; 18:
18.15 ; 20,30, STADIONUL DINAMO — 20,30.
© Alexandru cel fericit : REPUBLICA — 9,15 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, GRADINA FESTIVAL
• La dolce vita : GRADINA DOINA 
(J Prințul negru : LUCEAFĂRUL
13.45 ; 16,15 ; 18,30 ; 21, MELODIA
16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30
18.30 ; 20,45, FLAMURA — 9 ’, 11,15 
20,30, GRADINA PROGRESUL-PARC 
0 Nu vor fi divorțuri : FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Am două mame șl doi tați : VICTORIA — 8,45 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GRADINA EXPOZIȚIA
— 20,15. J
0 Prințesa tristă : LUMINA — 9,15—18,15 In conti
nuare.
0 Amprenta : LUMINA — 18,30 ; 20,45.
o Anul trecut la Marienbad : CENTRAL — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Pașa : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 15 ; 18,15 ; 20,30.
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10. 
e Roșii șl albii : UNION — 15,30 : 18 ; 20,30.
o Cloclara : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30. 
o Pe plajele lumii : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.

->

cronica filmului

o

o
oo . . ---- ___ __
19,30, la grădină — 20,15.
• Feldmareșala : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.

0 Tarzan, omul junglei : FEROVIAR — 9—13,30 în 
continuare ; 18 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e In umbra coltului : GRIVIȚA — 9 ; 11,15^
16 ; ....... .................. .............

Ore de practică într-unul din laboratoarele Institutului politehnic din Cluj Foto : S. Cristian

18,15 : 20,30, MIORIȚA 11,30 ;

cinema
16,30 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS — 9—17 în continuare 
19, la grădină — 20,15.
Î, Contemporanul tău (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA 
NTRE POPOARE — 15,30 ; 19.

0 Pentru încă puțini dolari : BUZEȘTI — 15,30 ; 18. 
0 Crăciun cu EUsabeta : GRĂDINA BUZEȘTI — 
20,15.
0 Pe urmele șoimului : DACIA — 8,15—16,30 în con
tinuare ; 18,45 ; 21.
0 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.

0 Becket : UNIREA — 16, la grădină — 20.
0 Vera Cruz : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15, Ia grădină 
— 20,15, RAHOVA — 15,30, la grădină — 20,15.
O Acuzatul : RAHOVA — 18.
e Căsătorie pripită ? : DRUMUL SĂRII
17.30 ; 20.
0 Rolls Royce-ul galben : FERENTARI — 15,30 ; 18; 
20,30.
O Noaptea e făcută pentru... a visa : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30.
e Paradisul îndrăgostiților I COTROCEN1 
15,30 ; 18.
0 Tata : COTROCENI — 20,30.
0 Vițelul de aur (ambele serii) : FLOREASCA — 20. 
0 Vremuri minunate la Spessart : POPULAR — 
15,30 ; 18, FLOREASCA — 9,15 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30. 
0 Tandrețe : POPULAR — 20,30.
0 Asasinatul s-a comis luni : VOLGA — 10—16 
continuare ; 18,15 ; 20,30, PROGRESUL — 15,30 ; 
20,30.

Adio, Gringo : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Iluzii : GRADINA MOȘILOR — 20,15.
Răutăciosul adolescent : MUNCA — 16 ; 18 ; 
Samuraiul : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
Dragostea unei blonde : FLACĂRA — 20,30. 
Comedianții : ARTA — 8,45—16,45 în continuare;

Florica DINULESCU 
Ion MANEA
Radu APOSTOL
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0 Filarmonica de stat „George Enes- 
cu" (la Ateneul Român) : Concert sim
fonic. Dirijor : Yuso Toyama (Japo
nia). Solist : Radu Aldulescu — 20.
0 Opera Română : Travlata — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Studio) : Cine ești tu ? — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* 
(sala din ' ’ ’*(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
Victimele datoriei — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Sftntul Mitică Bla
jinul — 20.

t

Llmba rusă. Lecția
10,30 — Pentru

la matematică
Discuții asupra 

bacalaureat.
Gheorghe

59 
elevi : 

(cl. a 
sublecte- 
Prezlntă : 

Călugărița. 
Lecția 61. 

contemporane.

10,00 — 
(reluare). 
Consultații 
Xll-a).
lor date la 
profesorul 
11,00 — Limba spaniolă.
11,30 — Monografii 
Deva — 700 (reluare). Film de Horla 
Vaslloni. 11,50 — închiderea emlslu-

0 Teatrul „C. I. Nottara- (sala Ma-
gheru) : Cînd luna e albastră — 19,30. i 
0 Teatrul Giulești : Meșterul Manole )
— 19,30. 1
o Teatrul „Barbu Delavrancea" ; Ba- ’ 
Iul florilor ; La lumina luminării l
— 20. .
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : * 
Disonanță — 10 ; R.U.R. — 15 ; Ba- l 
cantele — 20. >
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca- \ 
lea Victoriei) : Aventurile iul Plum. ! 
Plum — 17 ; (sala din str. Academiei): ) 
Tlgrlșorul Petre — 10 ; Vrăjitorul din i 
Oz — 17. 1
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" l 
(sala Savoy) : Tănase-Revue — 19,30 ; ’ 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) : Fe- l 
mei, femei, femei — 19,30. /
0 Ansamblul Artistic al Uniunii Ge- j 
nerale a Sindicatelor (la Teatrul de 
vară Herăstrău) : Fantezie ’69 — 20.

nil de dimineață. 17,15 — Telex T V. 
17,20 — Albă ca Zăpada și cel șapte 
pitici (IV). 17,35 — Limba spaniolă. 
Lecția 61 (reluare). 18,00 — Perspec
tive ale economiei românești. In în- 
tîmplnarea celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R. Dezbaterea Proiectului 
de Directive. 18,30 — Telejurnalul de 
seai-ă. — Buletin meteorologic. 19,00 
— Campionatul european de box. 
Semifinale (Intervlziune, Eurovlzlu- 
ne). 21,45 — Reflector. 22,00 — Mult 
e dulce șl frumoasă... Emisiune de 
limba română de Sorin Statl. 22,30 —r 
Film T V. Intîlnire cu Norman Mc 
Laren, film de Catlnca Halea șl Vlrgil 
Cojocaru, „Pas de deux" film de 
Norman Mc Laren. 23,00 — Telejur
nalul de noapte. 23,15 — închiderea 
emisiunii.

despre

Valerian SAVA

proprie 
implied

✓/ROȘII Șl ALBII
După primul său film istoric, 

Sărmanii flăcăi", regizorul 
maghiar Iancso Miklos decla
mase că e foarte ușor să turnezi, 
astfel de filme, pornind ,de la o 
poveste preexistentă, care se 
derulează de la sine, pe gama 
cunoscută de situații dramatice 
consacrate, care stau lesne la 
îndemînă. Afirmația a surprins 
pe cei care descoperiseră în fil
mul citat, dincolo de rigoarea 
mijloacelor, elementele unei 
poetici originale, ale unei for
mule stilistice de neconfundat.Filmul următor, „Roșii și 
albii", — coproducție ungaro- 
sovietică pe care îl putem ve
dea acum pe ecranele noas
tre, — vine să explice afir
mația anterioară a regizorului. 
Pentru că, de data aceasta, am
biția cineastului pare să fi fost 
aceea de a turna un film is
toric în care „povestea" tradi
țională dispare în fluidul fapte
lor memorate, autorul rejuzînd 
elementele consacrate de efect 
și renunțînd la orice moment 
vădit de virtuozitate.

Iancso Miklos a reușit să 
realizeze un film istoric dina
mic. dar fără un spectaculos 
căutat, cu lupte și cavalcade, 
dar străin de orice tentație a 
divertismentului. Faptica is
torică este relatată într-o na
rațiune severă, crudă, pulsînd 
doar. în respirația implicită a 
documentarului.

Ca șt în primul film, regizorul 
ne propune o idee și o optică 
aparte în evocarea trecutului, 
urmărind evoluția punctelor de 
întâlnire ale istoriei cu destinul 
uman, colectiv și individual, în
tr-un moment de reprimare a 
luptei revoluționare. De data 
aceasta ne situăm în timpul 
războiului civil din Rusia So
vietică. Dar, potrivit formulei 
pe care regizorul ne-a făcut-o 
cunoscută, acțiunea începe de 
fapt cînd momentul istoric s-a

consumat și noi îi urmărim 
doar ecourile, consecințele 
umane. Undeva, într-o regiune 
unde în batalioanele revoluțio
nare se află și luptători unguri, roșii sînt capturați de albi, dar 
li se dă un scurt răgaz în care 
pot să dispară. Apoi sînt urmă
riți spre exterminare, ca într-o 
vînătoare sui generis, pe străzile 
orașului, la periferie, in casele 
țăranilor, și în fine pe cîmp, 
din avion, intr-un paralelism 
patetic cu escadronul de cai ră
mași fără călăreți.

Eroii revoluției, aflați într-o 
situație fără ieșire, nu mai sînt

totuși, ca în filmul anterior, 
izolați de lume, in mijlocul 
cîmpiei. Ei nu mai sînt fără 
speranță. De data aceasta, ei 
speră că se vor putea salva, că 
se vor regrupa, că vor relua 
lupta. In răstimpuri, își aduc 
aminte de dragoste, de frumos, 
de viața care rămîne în urma 
lor. Citeva episoade se desfă
șoară în vecinătatea unui spital 
de campanie al albilor, în pă
dure, care devine o scenă de 
teatru naturală ; aici roșii gă
sesc găzduire și înțelegere, apoi 
întâlnesc lașitatea și trădarea; aici înfruntă succesiv moartea, 
întâmpină eliberarea și cunosc 
din nou înfrîngerea. Din film 
de acțiune, fără a se dezice de 
propria formulă, pelicula de
vine astfel o meditație despre 
condiția umană. Paleta regizoru
lui s-a îmbogățit, intervin note 
de lirism și o undă de teatru 
poetic.

In epopeea pe care o trăiește, 
omul ajunge în momente cînd e

hărțuit, cînd sentimentele, cre
dința, corpul îi sînt dezgolite, 
cercetate cu răceală și cruzime, 
spre umilire. Scenele acuză vio
lența oarbă și fanatismul. Fo-fa malefică, puterea discreționară își relevi fețe multiple, resurse 
nemăsurate de pervertire și cinism, ca in scena în care albii 
arestează surorile spitalului de 
campanie, vinovate de a fi as
cuns pe roșii și le obligă si se 
costumeze pentru bal. Nu are 
loc o execuție, ci un bal în pădurea cu mesteceni albi, desenați neverosimil pe fondul opac, 
tenebros, în sunetele valsului 
sentimental cîntat de fanfara 
regimentului. Iluziile, spaimele, 
frumusețea și micimea umană 
compun aici un vers penetrant 
dintr-un sonet tragic 
speranță.

Modalitatea narativă 
cineastului maghiar 
unele dificultăți de percepție, 
în parte datorate și unui exces 
de încifrare a sensurilor. Poate 
că preocuparea de a nu face nici un fel de concesii clișeelor 
tradiționale ale genului a fost 
împinsă, pe alocuri, pînă la 
uscăciune și ermetism. Gene
rozitatea ideilor, suflul revo
luționar — elocvent susținuta în această oneră cinemato
grafică — ar fi putut că
păta totuși un plus de rezo
nanță, o expresie care să se 
impună mai pregnant unei larpi audiențe.

Aflați în suferință, tn fața 
morții, eroii lui Iancso își reafirmă credința, dar nu cunosc declamația, nu-și plîng soarta, 
și-o poartă în tăcere, cu o demnitate superbă. Gesturile ți privirile lor par să ne fie adre
sate ca într-un ritual trăit cm conștiința viitorului, cu înțele
gerea unui ideal superior d« umanitate în luptă.

Valorile taoaaiste ale teatrului românesc LA BUCUREȘTI

(Urmare din pag. I)Confruntarea sub cele mai diverse aspecte a culturii noastre scenice cu cea de pe alte meleaguri este considerată , de obicei, în primul rînd o operație salutară pentru difuzarea în lume a artei românești, dar ea își are rosturi mai adînci asupra cărora aș dori să stărui.încep prin a sublinia, o- dată mai mult, că nu se poate concepe o dezvoltare a teatrului fără cunoașterea experiențelor făptuite pe alte pămînturi. fără o comunicare reală cu arta tuturor popoarelor. O bună parte din cîștigurile scenei românești provin din împrejurarea că ea a urmărit cu atenție inițiativele altor mișcări teatrale, evitînd să se claustreze în preocupări separate și mărginite, că ne-am angrenat în circuitul culturii mondiale, colabo- rînd la intensificarea schimbului de produse ale inteligentei și fanteziei u- mane.Dacă deschiderea spre tezaurul teatrului universal este un imperativ, alt imperativ este ca strădania de a cunoaște și de a înțelege să nu se trans

forme într-un prilej de a relua diferite formule la modă, de a le pastișa și în cele din urmă de a ne situa pe poziții subalterne. O cîtime însemnată din cuceririle teatrului românesc constituie, de altfel, urmarea refuzului de a duce o existentă în subor- dinea altor culturi. Ceea ce e linie superioară de gîn- dire. bogăție de expresie, siguranță de formă în realizările scenei noastre se asociază direct cu efortu- •rile proprii de creație.Cînd se va lua — în fine — inițiativa traducerii și reunirii într-un volum a tuturor cronicilor scrise pe marginea spectacolelor românești jucate peste hotare se va constata că ceea ce stîrnește totdeauna interesul, iar uneori admirația este repudierea în reprezentațiile noastre a oricărui convenționalism artistic. Iar prin convenționalism înțeleg atît tendința de a interpreta o piesă în spiritul vechilor, sclerozatelor școli de teatru. aflate la apogeu la începutul secolului, cît și înclinarea de a dezarticula coherența unui spectacol, făcînd să prevaleze asupra

cuvîntului, a ideii, zgomotul ori mișcarea, gesticulația.Șansa teatrului românesc în contextul artei universale este strîns legată de acțiunea de elaborare a unui stil propriu, determinat direct de realitățile țării noastre. Mai ales că, așa cum se arată cu perfectă justețe în Tezele Congresului al X-lea. „creația literar-artistică găsește astăzi, mai mult ca oricînd în realitatea dinamică, în continuă transformare și înnoire a vieții noastre socialiste, un inepuizabil teren de Investigații, un izvor nesecat de rodnică inspirație". In adevăr, nu poate exista pentru teatru o mai activă sursă de inedit. de fecunditate, de trăinicie decît cercetarea unui univers aflat în zorii dezvoltării sale și unde viata se dispune în forme deopotrivă de revelatoare pentru ceea ce e etern și pentru ceea ce e specific a- cestei epoci — ca dorință de perfecționare a societății — în sufletul omenesc. Am convingerea că examenul problemelor fundamentale ale existentei în noua noastră orînduire constituie în același timp con

diția privilegiată și obligatorie sub semnul .căreia poate avea loc expansiunea teatrului românesc. Și dacă, bineînțeles, nu ne putem lipsi de reprezentarea acelor opere din literaturi străine care divulgă neliniștile, spaimele, derutele ființei umane și denunță mistificările conștiinței în cadrul civilizației burgheze moderne, nu e cu putință să ignorăm că vigoarea teatrului nostru izvorăște din credința în umanism, din aspirația către o soluție rațională a contradicțiilor contemporaneității. Tot ceea ce e mai bun, mai durabil în realizările scenice românești provine din afirmarea suveranității inteligenței. a spiritului critic, a rezistenței fată de viziunile dizolvante. Iată și de ce îmi permit a crede acum, la finele unei stagiuni și în pragul alteia, că în repertoriul și în reprezentațiile noastre trebuie să precumpănească și de aici înainte acest program de idei și sentimente definitorii pentru arta ce o făptuim, program care o structurează, o împiedică să devină sucursala altor arte 
fi-i conferă o fizionomia

precis conturată. De altfel, poate, niciodată mai mult ca în ultimii ani cultura lumii n-a resimțit mai intens nevoia ordine!, a echilibrului. nevoia unei definiții a realului pe măsura omenescului ; poate că niciodată n-a fost mai vădită necesitatea consumatorului de artă de a se regăsi într-o imagine care are culorile speranței. Teatrul nostru a- parține acelor literaturi apte să împlinească, fără concesii de naivitate și simplism, această sete legitimă de frumos, de noblețe. Sînt încredințat: cu cît dramaturgia noastră originală va oglindi mai profund șl mai complex idealurile socialismului, realitățile vremii noastre, cu cît se va simți mai puternic în spectacolele noastre pulsul unei inimi dăruite emoției, înțelegerii, generozității, cu cît se va afirma mai stăruitor demersul unei gîndiri credincioasă ei însăși și însuflețită de dorința clarificărilor, a logicii, a luminii, cu atît teatrul românesc va urca mai
IU3.

In cursul lunii viitoare. Ia București se va desfășura cea de-a Xl-a ediție a olimpiadei 
internaționale de matematică.

Interesul pe care-l manifestă 
elevii din tara noastră pentru 
concursurile școlare este do
vedit de faptul că în 1968—1969, 
la tradiționalele olimpiade re
publicane de matematică, fizică, 
chimie și literatură română, au 
concurat aproape 56 000 de copii și tineri. Ultima etapă a com
petițiilor, pe țară, a. reunit 1 300 
de concurenți, cu 500 mai mulți 
decît în anul precedent. Din 
386. cîți au dobîndit premii și 
mențiuni, cei mai multi învață 
în scoli din municipiul Bucu
rești și din cuprinsul județelor Bacău, Cluj și Ilfov.

(Aoerpret)

nent.ru
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Comunicatul Comisiei 
permanente C. A. E. R. 

pentru agricultură
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Zilele acestea a avut loc la București a 27-a ședință a Comisiei permanente a C.A.E.R. pentru agricultură.La lucrările ședinței au luat parte delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. după cum urmează : Republica Populară Bulgaria. Republica Socialistă Cehoslovacă. Republica Democrată Germană. Republica Populară Mongolă. Republica Populară Polonă. Republica Socialistă România. Republica Populară Ungară și Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice.Comisia a examinat problemele legate de activitatea ei de îndeplinire a hotărîrilor celei de-a XXIII-a sesiuni (speciale), a Consiliului de Ajutor E- conomic Reciproc și a preconizat măsurile necesare pentru acest domeniu.Participantii la lucrările ședinței au examinat și adoptat propunerile elaborate de organele permanente de lucru ale Comisiei cu privire la lărgirea în viitor a colaborării țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniile mecanizării agriculturii, protecției plantelor agricole și plantațiilor silvice de dăunători și boli și medicinei veterinare. Comisia a examinat rezultatele încercărilor internaționale e- fectuate In țările membre ale

C.A.E.R în anul 1968. de mașini agricole și silvice și a aprobat planul a- cestor încercări pe anul 1970. A fost aprobat planul de colaborare a țărilor membre ale C.A.E.R. în domeniu! protecției plantelor pentru perioada pină în 1975. S-au aprobat recomandările cu privire la luarea unor măsuri de fitocarantină în zonele de frontieră, în cazul apariției unor boli și dăunători de o importantă deosebită la plantele agricole și plantațiile silvice. S-au aprobat regulile sanitar- veterinare. aplicate de țările membre ale C.A.E.R. la exportul, importul și tranzitul animalelor, materiei prime și produselor prelucrate de origine animală și obiectelor, care pot fi purtătoare de boli infectioase.Comisia a examinat și aprobat referatul cu privire la munca efectuată în 1968 și orientarea viitoare a activității ei.Delegațiile țărilor membre ale C.A.E.R. au vizițat o serie de întreprinderi agricole ale Republicii Socialiste România.Ședința a decurs într-o atmosferă prietenească și la toate problemele examinate s-au adoptat hotărîri unanime.
VIZITELE DELEGAȚIEI SFATULUI POPULAR

Al ORAȘULUI SOFIAJoi seara, Gheorghi Bogdanov, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, a oferit o masă cu prilejul vizitei în tara noastră a delegației sfatului popular al orașului Sofia, condusă de Gheorghi Stoilov. președintele Comitetului Executiv. Au luat parte Dumitru Popa, președintele Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, primarul general al Capitalei. Ion

Cosma, prim-vicepreședinte, și alți membri ai Comitetului executiv.In cursul zilelor de miercuri și joi, membrii delegației Sfatului popular al orașului Sofia au vizitat o serie de instituții cultural-artistice, monumente arhitectonice, unități industriale. de transport în comun, de gospodărie comunală, parcuri și grădini publice bucureștene. (Agerpres)
Cronica zilei

Președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Nicolae Giosan, a primit joi dimineața pe secretarul general a! Ministerului Agriculturii al Marocului. S. A. Ibrahimi. care se află într-o vizită în tara noastră.Cu prilejul întrevederii au fost a- bordate probleme privind relațiile în domeniul agriculturii între tara noastră și Maroc și perspectivele de dezvoltare a acestora în anii următori.
★O delegație a Comitetului foștilor deținuți antifasciști din Republica Socialistă România a plecat ioi în R. F. a Germaniei pentru a participa la Congresul Asociației celor per,seicUtați • de regimul nazist; care vă-âvBâ'Toc la'-’"' Koln.
★

zA' . , .s-a deschis la Brașov o expoziție a întreprinderii maghiare de comerț exterior pentru industria constructoare de mașini — „Technoim- pex” din Budapesta. In cadrul expoziției sînt prezentate numeroase ma- șini-unelte numerice si tradiționale, mașini destinate industriei sîrmei, materialelor plastice. încălțămintei, telecomunicațiilor și autostivuitoare cu motoare Diesel.
★între 28 mai si 4 iunie a avut loc la Bruxelles prima sesiune a Comisiei mixte de cooperare economică, industrială si tehnică constituită conform acordului încheiat între Romania și Uniunea economică belgo- luxemburgheză la 18 septembrie 1903. Cu acest prilej, au fost examinate posibilitățile de dezvoltare între

părți a cooperării economice, industriale și tehnice pe baze reciproc a- vantaioase. in special în industriile construcțiilor de mașini, metalurgică. chimică, ușoară și în domeniul turismului și au fost stabilite măsuri corespunzătoare. Protocolul primei sesiuni a fost semnat din partea română de Niculae Anghel, consilier la Comisia guvernamentală de colaborare și cooperare economică și tehnică. iar din partea belgo-luxembur- gheză de R. Watteeuw. ministru plenipotențiar. director în Ministerul Afacerilor Externe și Comerțului Exterior al Belgiei.
★.Joi dimineața a început în Capitală cea de-a V-a sesiune de comunicări științifice a muzeelor, organizată de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. La lucrări, care vor dura trei zile, participă muzeografi din întreaga tară, precum si numeroși specialiști din institutele de cercetări ale Academiei, din institute de învătă- mînt superior, critici de artă.- *Cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la nașterea poetului A. S. Pușkin. joi seara, la Casa prieteniei româno-sovietice a avut loc un festival de poezie. Cu această ocazie, acad. Mihai Beniuc a evocat aspecte din viața și creația artistului. Cei prezenți au ascultat în interpretarea unui grup de actori ai teatrelor bucureștene cîteva dintre cele mai frumoase poezii ale marelui poet rus. La festivitate au participat membri ai ambasadei sovietice.(Agerpres)

Zilele acestea, multe întreprinderi industriale sau de construcții sărbătoresc 20 de ani de existentă — moment propice efectuării unei retrospective a activității lor rodnice de-a lungul anilor, muncii avîntate consacrată realizării exemplare a planului și a angajamentelor luate în întîmpinarea Congresului al X-lea al P.C.R. și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei. Cu acest prilej, colectivele întreprinderilor respective au trimis telegrame Comitetului Central al P.C.R., tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care își exprimă viile lor mulțumiri pentru grija pe care conducerea de partid și de stat o manifestă față de îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale oamenilor muncii, de dezvoltarea în continuare a economiei naționale și propășirea României pe drumul civilizației și desăvîr- șirii construcției socialiste.„în cinstea celui de-al X-lca Congres al partidului nostru, a celei dc a XXV-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul fascist, se arată în telegrama colectivului întreprinderii de prefabricate și elemente de construcții din Brașov, ne străduim să ne îndeplinim riguros obligațiile ce ne revim din planul de stat, cît și angajamentele și nu vom precupeți nici un efort pentru a munci mai bine, cu productivitate sporită. Ne exprimăm acordul și adeziunea față de politica înțeleaptă internă și externă a partidului și ne mîndrim cu conducătorii noștri stat11.„Anul 1969 are nostru — se spune bricu de confecții Bîrlad — o dublă semnificație : aniversarea a 26 de ani de existentă și încheierea etapei finale de sistematizare, rod al politicii partidului de industrializare socialistă a tării. Fondurile de investiții alocate pentru dezvoltarea întreprinderii au fost folosite eficient, realizîndu-se în cadrul celor două etape un spor anual al producției globale de peste 100 milioane lei. Ca urmare, după două decenii de activitate, întreprinderea realizează o valoare a producției globale dc peste 17 ori mai marc decît în 1949. Condițiile de muncă și viată ale sa- lariatilor s-au îmbunătățit an de an. Ne exprimăm încă o dată întreaga noastră recunoștință fată de conducerea partidului, față dc dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. pentru preocuparea permanentă privind ridicarea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii. Cîștigul mediu a înregistrat în cei 20 de ani de existentă a întreprinderii o creștere de 4.4 ori. în care este inclusă și generalizarea noului sistem de salarizare si majorarea salariilor. în pragul Congresului al X-Iea al partidului, și al celei de a XXV-a aniversări a eliberării patriei, colectivul nostru este hotărît să muncească neobosit în vederea realizării tuturor sarcinilor de plan și a angajamentelor, astfel îneît alături de eforturile întregului popor și întreprinderea noastră să se integreze în ritmul rapid de dezvoltare a economiei, în procesul viguros de desăvîrșire a construcției socialiste.

de partid și de

pentru colectivulîn telegrama Fa-
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Splendida revanșa 
a lui CiucăPînă la cel de-al 4-lea meci galei, dintre Ciucă și Olech — care marea majoritate a tehnicienilor și ziariștilor îl considera o adevărată finală a categoriei „muscă11 — am asistat la victoriile maghiarului Gedo asupra spaniolului Escudero și a italianului Udella în dauna polonezului Rozek. Deși deciziile au fost pronunțate cu 3—2 în ambele partide — fapt parțial explicabil prin lupta de pe ring, pe cît de frumoasă, pe atît de strînsă — consider că ele au indicat just pe cel mai bun dintre combatanții respectivi. O părere

Rezultatele
semifinalelor
de aseară

al pe
asemănătoare mi-am făcut-o și despre hotărîrea arbitrilor-judecători la prima semifinală a categoriei „muscă", prin care se arăta succesul la puncte a sovieticului Novikov în fata italianului, Grasso.Și apoi au urcat în ring Ciucă și cu Olech. vechi rivali, mari rivali pe tărîmul gloriei sportive. Ciucă și-a

in
de asia seară

gilistică presa nu-și mai precupețește aprecierile elegioase. Și pe ring, Iul Piner i-a lipsit-ocazia să arate că are pumn greu, atît de bună a fost apărarea românului. în schimb, el a recepționat numeroase directe de dreapta și upercuturi, incit a convins Pe toată lumea că este un tînăr foarte, foarte rezistent. Ziariștii străini aflați lingă mine, nici n-au mai așteptat hotărîrea juriului și mi-au spus că transmit imediat și fără riscuri, știrea despre victoria lui Dumitrescu. Tînărul nostru campion se găsește la un pas de fericire. Dar să nu zicem hop ! pînă nu-1 trecem. „Hopul“ final se numește Cosentino, finul reprezentant al boxului francez. învingătorul meritat al irlandezului Dowling.

Ziariști 
de peste hotare 

despre
„europenele" 
de la București

ani de un A- că
„Ca ziarist, particip de 18 la campionatele europene box ; pot spune deci că am larg criteriu de comparație, firm cu conștiința împăcatăgazdele române și-au îndeplinit cu brio obligațiile. Atmosfera cordială creată, coloritul și funcționalitatea instalațiilor, desfășurarea pasionantă a turneului. jțr. care există mai puțin „favorlvi" ca în trecutele ediții — toate a- cestea oferă impresii de neuitat tuturor participantilor. celor care au coborît ringul învinși, și desigur celor care continuă lupta pentru, medaliile de aur și centurile de campioni ai continentului." (JERZY ZMARZLIK, redactor șef adjunct al ziarului „Przeglad Sportowy11-Varșovia).

Se primesc înscrieri 
concursul de admitere

LICEUL INDUSTRIAL 
DE METROLOGIE 
DIN BUCUREȘTI

Pină la 16 iunie se fac 
? scrierile pentru concursul 
S admitere pe baza unei cereri
> însoțite de certificatul de naș-
< tere — în original și copie,
\ certificatul de absolvire a
> școlii generale — în original
< și de fișa copilului de la 0—15
\ ani, pe care o eliberează
> școala generală absolvită.
< Dacă această fișă nu există,
\ se va prezenta un certificat
> medical eliberat de circum-
? scripția medico-sanitară la
( care candidatul se află în evi-
> dență. Mai sînt necesare la 

înscriere buletinul de analiză a
\ sîngelui, efectuat cu maximum
> 3 săptămini înainte de con-
? curs și rezultatul examenului
< radiologie pulmonar, efectuat
> cu cel mult 3 luni înainte de
? concurs.
( La 
\ care
> 18 și
< orale

în
de

concursul de admitere, 
se va desfășura între 

27 iunie (probe scrise șt 
la matematică și limba

română), se pot prezentă absol
venți din toată țara ai școlii 
generale în vîrstă pină la 18 
ani împliniți în cursul acestui 
an. Candidații din alte lo
calități vor avea asigurate, în 
limita locurilor, cazarea în in
ternatul școlii și masa — con
tra cost — la cantină.

Liceul industrial de metro
logie are sediul în șos. Vitan 
— Bîrzești 11. Aici se poate a- 
junge cu autobuzul 44. Pentru 
informații suplimentare : tele
fon : 23.49.09 (secretariat).

în comuna Moisei, județul Maramureș, s-a sărbătorit într-un cadru festiv împlinirea a 275 de ani de la înființarea — pe aceste meleaguri — a primei scoli românești. Cu acest prilej. colectivul de cadre didactice a a- dresat o telegramă Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, în care se spune printre altele : „învățătorii si profesorii Scolii generale din comuna Moisei asigură conducerea de partid si de stat, pe dv. personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vor depune toate eforturile pentru creșterea și educarea tinerei generații la nivelul sarcinilor trasate școlii de partid si de stat".

LICEUL AGRICOL— 
VIDRA

Concursul de admitere pen
tru specialitățile — agronomie 
și contabilitate și merceolo- 
gie agricolă — se va ține în
tre 19 și 28 iunie a.c înscrie
rile se primesc la sediul li
ceului agricol din Vidra pină 
la 17 iunie inclusiv. Informații 
suplimentare se pot cere la 
secretariatul liceului prin te
lefon 12.

Categ. semimuscă : Gedo (Ungaria) întrece la puncte pe Escudero (Spania). Udella (Italia) întrece la puncte pe Rozek (Polonia) ; categ. muscă : Novikov (U.K.S.S.) întrece la puncte pe Grasso (Italia), Ciucă (România) întrece ia puncte pe Olech (Polonia) ; categ. cocoș : Dumitrescu (România) întrece la puncte pe Piner (Anglia); Cosentino (Franța) întrece la puncte pe Dowling (Irlanda) ; categ. semi- ușoară . Cutov (România) întrece la puncte pe Lomakin (U.R.S.S.); Pilicev (Bulgaria) întrece la puncte pe Retek lonia) : categ. mijlocie : senkov (U.K.S.S.) cîștigă abandon dictat de arbitru Gheorghiev (Bulgaria) ; Parlov (Iugoslavia) întrece la puncte pe Virtanen (Finlanda).N.B. — învingătorii din meciurile menționate mai sus își vor disputa medaliile de aur și centurile de campioni europeni la categoriile respective în gala finală de duminică seara.

în semifinalele(de la ora și ceilalți I.a categ.SilbermanKiriakov ;mică, Ion Covaci îl întîlnește pe italianul Fachetti ; Ia categ. semigrea, Ion Monea boxează cu Schlegel (R.D.G:), iar la categ. grea. Ion Alexe îl întîlnește pe Hussing (R.F.G ).

de astăseară ring vor urca19). pepatru boxeri români, semimijlocic, Victor va boxa cu bulgarul la caleg. mijlocie
Upercutul buiă-I vina

(Po- Tara-prin la

luat o splendidă revanșă, după o întrecere pugilistică de înaltă clasă. Contrar obiceiului său, ades criticat, de a duce lupta pînă la epuizare în primele 6 minute, campionul român ne-a uimit ieri pe toți prin dozarea perfectă a forțelor, prin extraordinarul rund final ! în aceste momente. juriul. trebuie să-și fi definitivat opinia : Ciucă învingător la puncte, cu 5—0 ! Am impresia, mai mult am convingerea că nimic pe lume, nu-1 va mai putea împiedica pe român să-și realizeze visul — cucerirea titlului de campion european.
La un pas de fericire IDin primele lui meciuri, îl știam pe englezul Piner drept un puncheur de temut, care are obiceiul să eîștige întrecerile înainte de limită. Dar ieri', Piner a avut de-a face cu Aurel Dumitrescu, despre a cărui clasă pu-

Dacă puternicul Lomakin — un boxer ale cărui însușiri fizice se pletesc perfect cu multilaterale prinderi tehnice — a fost înfrînt de Calistrat Cutov — aceasta se torește upercutului 1 Cutov. despre care credeam că a cam uitat să-și folosească neernțătoarea lovitură, a trimis ieri upercuturi unul după altul și unul mai tare decit celălalt, într-o formă superioară celeia din partida contra lui Vujin, campionul român a reușit să dispute de-a dreptul excepțional ultimele trei minute și, ca urmare, să-și adjudece dreptul de a lupta în finala categoriei „semi- ușoară11. Regret că adversarul nu se va numi Petek, campionul european al categoriei ..pană'1. Excelentul pugilist a coborît învins treptele ringului. Tocmai mă pregăteam să scriu că arbitrajul a fost ieri seară la înălțime, cînd, în mod surprinzător, juriul l-a considerat victorios pe bulgarul Pillcev în dauna boxerului polonez.O ultimă mențiune privește viitoarea finală a categoriei „mijlocie11. în mod corect, după întrecerile de ieri, finaliști vor fi duminică sovieticul Tarașenkov și iugoslavul Parlov.
Valeriu MIRONESCU

îm- de- ierl da-
„Toată considerația. toate mulțumirile gazdelor noastre, atît de inimoase, de ospitaliere, precum se știe prea bine. Cred că n-ar putea exista un cît de mic inconvenient sesizat de boxeri, de antrenori, de noi, gazetarii, care să nu fie aproape pe loc rezolvat de organizatori. Este un cadru care are contribuția sa hotărîtoare la succesul, integral de pe acum, al campionatelor europene de box de la București. Ceea ce constat la aceste campionate este infuzia de elemente tinere, cp real, talent. Este, aș zice, un simptom care apare de fiecare dată după Jocurile Olimpice ; începe era medaliaților olimpiadelor viitoare. îndrăznesc să cred că elementele noi apărute aci vor cunoaște consacrarea la J.O. de la Miinchen, în 1972. dacă nu mal de vreme. Acum, e drept,n-au boxat prea clar, n-au arătat o tehnică prea avansată, dar viitorul le aparține. Dintre pugi- liștii români îmi place cu deosebire Cutov, care n-ar fi exclus să obțină chiar medalia de aur11. 

(HANS-GEORG ANDERS, redactor la „Deutsches Sport Echo"-Berlin).
In cîteva rinduri

275 de ani de existența

Irezistibil croșeu de stînga I Ciucă își ia revanșa asupra lui Olech...Foto : Gh. Vințilă

CICLISM. — Etapa a treia a turului ciclist al Serbiei, desfășurată pe ruta Kikinda—Belgrad (129 km), a fost cîștigată de cehoslovacul Ku- bicek in 3 h 00'30 . Plutonul, în care se aflau și cicliștii români, a sosit la Interval de 50". în clasamentul general individual conduce iugoslavul Pavlik, urmat de Kubicek la 02 ”, Ciu- meti (România) la 40'. Surminski (Polonia) la 40". Wojniak (Polonia) la 1 . Constantin Grigore (România) la 1’20", Rubrici (Iugoslavia) la 145 etc. Pe echipe, în frunte se află România și Cehoslovacia cu același timp — 29 h 34 20 '. urmate de Polonia 40". Bulgaria la 9'20". .

FOTBAL. — La Helsinki, în meci retur pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal (grupa a 6-a europeană), Iugoslavia a întrecut Finlanda cu 5—1 (3—1). Această victorie are însă o valoare pur simbolică pentru echipa iugoslavă, întru- cît din grupa respectivă s-a calificat reprezentativa Belgiei, cu 9 puncte din 5 partide, fiind "urmată de 'Iu- goslăvia cu" 6 punSte din 5 partide.
la

o Din cauza timpului nefavorabil (ninsoare abundenta și frig), etapa a 21-a a Turului ciclist al Italiei (Trento—Marmolada. 233 km) a fost anulată, după 174 km de cursă. Clasamentul general cămine neschimbat. Pe primul loc se află Felice Gi- mondi.
TENIS. — Finala probei de simplu bărbați din cadrul campionatelor internaționale de tenis ale Franței, se va disputa între jucătorii australieni Ken Rosewall și Rod Laver. în semifinale. Rosewall l-a învins cu 7—5. 6—2, 6—2 pe Tony Roche (Australia). Iar Laver a dispus cu 4—6. 6—0. 6—2, 6—4 de Tom Ok- ker (Olanda). în sferturile de finală ale probei de dublu mixt, perechea Margaret Court (Australia)-Marty Riessen (S.U.A.) a întrecut cu 3—6. 6—4. 6—2. cuplul Kerry Melville (Australia)-Uie Năstase (România).ȘAH. — în runda a treia a turneului international de șah de la Liu- bliana. marele maestru român Florin Gheorghiu l-a învins în 34 de mutări pe marele maestru iugoslav Parma. Partidele Damianovici — Gligorici, Matanovici—Byrne și Mușii—Forintos s-au încheiat la egalitate.

ATLETISM. — în cadrul curs atletic desfășurat în Menden, vest-germanul Trzmil a realizat cea mai bună performanță europeană a sezonului în proba de 110 m garduri cu timpul de 13 '6/10. Proba de aruncare a discului femei a fost cîștigată de Liesel Wes- termann (R.F.G.) cu 57,90 m., urmată de Lia Manoliu (România) 56,56 m.

unui con- localitatea Werner

vremea
Ieri în fără : Vremea »-a a- meliorat în toată tura. Cerul a fost variabil. Cu totul izolat, in Banat și Transilvania, s-au semnalat averse însoțite de descărcări electrice. Vîntul a suflat slab pînă la potrivit. Temperatura aerului la ora 14 oscila între 10 grade la Borsec și 24 grade la Calafat.Timpul probabil pentru zilele de 7, 8 și 9 iunie. In tară : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea ploi lo- , cale. Vint potrivit cu unele intensificări la începutul intervalului din sectorul nord-vest. Temperatura în creștere ușoară începind din vestul țării. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 și 16 grade, iar maximele între 17 și 27 grade. în București : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Tendințe de ploaie. Vint slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară.
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chiar și cele mai importante grupuri industriale suedeze au dimensiuni medii. Progresul rapid al tehnicii mondiale, care este însoțit de intensificarea concurentei internaționale, determină și în Suedia, ca și în alte țări capitaliste un puternic proces de „raționalizare11 a economiei, de con-

damentat mai ales pe impozite directe și taxe, care au fost ridicate continuu. Dar — așa cum ne-a declarat dl K. Nillson, cu prilejul întîlnirii de la marea centrală sindicală „Lo“ (Lands Organisationen), sistemul impozitelor progresive a a- fectat mai mult pe salariați decît patronatul.

procesului de „raționalizare11 a economiei. Totodată, statul își propune să preia o parte tot mai mare din sarcinile cercetării științifice și va căuta să industrializarea din nordul tării.-Fără îndoială,

forței de muncă au stimulat această conjunctură. O evoluție remarcabilă a cunoscut-o industria de prelucrare-a metalelor, care dă in prezent circa o treime din întreaga producție industrială și tot atît. din exporturile Suediei. O industrie de generatoare și mașini e- lectrice s-a dezvoltat pentru

Muzeele din Stockholm își dezvăluie generos comorile în fata vizitatorilor. Poate cel mai original dintre ele este muzeul în aer liber „Skansen11. Pe una din colinele ce împrejmuiesc capitala Suediei se cațără prin verdeața brazilor mai multe construcții vechi : colibe făcute din grinzi cioplite, acoperite cu piei de reni, coajă de mesteacăn si seînduri. Sînt locuințele sa- amilor, cum se numește populația care trăiește in ținuturile de nord ale tării — în Laponia. Alături de a- ‘ ceste colibe sînt transplantate gospodării țărănești specifice celorlalte regiuni ale Suediei. .Skansen11 păstrează totodată valori autentice ale folclorului și da-' tinilor poporului suedez. Aici au loc diferite serbări populare, -iar îh fiecare an. la 6 iunie, locuitorii Stock- holmului se adună cu mic cu mare în „Skansen11 pentru a sărbători Ziua națională a Suediei.Acest „muzeu al satului11 suedez reamintește, într-un fel, de Suedia de la începutul acestui secol — o tară încă săracă, ai cărui locuitori trăiau din exporturile de lemn și fier și se ocupau. în proporție de 90 la sută, cu agricultura. Azi, contribuția industriei la formarea produsului național brut depășește de peste cinci ori pe cea a agriculturii (mai bine de 40 la sută fată de 8 la sută).în perioada postbelică industria suedeză s-a dezvoltat si diversificat într-un ritm foarte ranid. Eficienta cercetărilor științifice, precum și înalta calificare a

adcelereze regiunilor
I ‘

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

Repere ale progresului
economiei suedeze

I
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că o economie cum este cea a Suediei. este strîns legată de piața externă. Aceasta explică, de altfel, și năzuința ei de a dezvolta relațiile economice cu toate țările, fără deosebire de orînduirea lor socială. Politica tradițională, a Suediei de neaderare la blocurile militare agresive si de neutralitate stimulează extinderea relațiilor ei nu numai pe plan economic, dar Si politic dună cum o nra’ă între altele ecoul pozitiv ne care l-a avut la Stockholm propunerea Privind convocarea unei conferințe europene în problemele securității continentului nostru.Evoluția ultimilor ani a înregistrat o intensificare a relațiilor multilaterale dintre Suedia și România, ceea ce — după cum m-am putut convinge personal în cursul vizitei făcute în a- ceasță tară — este privit cu interes de cercurile de afaceri suedeze, de opinia publică. Recenta vizită a premierului Erlander în România a fost încă un prilej de a se vedea că dorința dezvoltării în continuare a relațiilor reciproce româno- suedeze animă si poporul român.

Catalogul de produse al uzinei „Balanța" consemnează realizările modernei unltăti sibie- ne constructoare de mașini, specializată în fabricația de serie a unei game variate de cîn- tare și alte aparate de măsură și control. Sînt incluse, pe lingă basculele romane, balanțele dc uz gospodăresc, aparatele Brinell prevăzute cu sistem optic și ciclu automat, și aparatele Rokwel cu vîrf de diamant. La „Balanța11 se produc și aparate de bord pentru automobile și tractoare, aparate gravimetrice, poduri grele de 25 de tone pentru vehicule rutiere șl de 100 tone pentru căile ferate.„Balanța" este uzina unde iau naștere totodată ratierele — mecanismele de comandă — ale războaielor de tesut bumbac și mătase, ale războaielor automate de pasmanterie și mașinile de canetat fire pentru industria ușoară.Un nou succes : se pregătesc pentru export primele războaie automate pentru pasmanterie. Acestor utilaje de înaltă productivitate li s-au adus perfecționări. Noile războăie sînt prevăzute cu mai multe tipuri de came !n scopul lărgirii gamei da țesături.

CARTEA PRIN POȘTĂ
Se întîmpiă să nu mai gă

sești în librării unele volume 
din colecțiile „Biblioteca pen
tru toți" sau „Meridiane". 
CENTROCOO.P, prin librăria 
sa — „CARTEA PRIN POȘ
TA — oferă celor interesați 
posibilitatea să' primească lu
nar acasă toate volumele noi 
care vor apărea. De acest ser-

viciu poate beneficia oricine, 
cu condiția... să se adreseze 
in scris librăriei „CARTEA 
PRIN POȘTA" a cooperației’ 
de consum din București, str. 
Sergent Nuțu Ion 8-12 — sec
tor 6 — solicitînd un abona
ment la cele două colecții. 
Plata se face după primirea 
coletului.

a alimenta sectorul hidroenergetic, iar industriile miniere si forestiere au dat, de asemenea, naștere unei industrii mecanice, ale cărei produse sînt solicitate Pe piețele externe. Tara lui Nobel și Linne ține pasul cu cuceririle științei si tehnicii contemporane în electronică. folosirea pașnică a energiei nucleare și în alte domenii.Industria suedeză este, in general, specializată, producția diferitelor ramuri fiind de serie mică. De aici și talia relativ redusă a întreprinderilor. Raportat la normele internaționale,

centrare și centralizare a capitalurilor.într-o discuție avută la sediul Partidului social-democrat — partid care deține puterea de peste 35 de ani — interlocutorul nostru dl. Arne Moller, remarca faptul că. acest proces de „raționalizare11 reclamă „o re- activizare a politicii economice11. Procesul este în curs și cuprinde atît aspecte de politică financiară, cît și de politică economică. Problema veniturilor bugetare se pune cu atît mai mult cu cît în Suedia sectorul naționalizat este restrîns. Politica economică s-a fun-

în acest context, întărirea influenței statului în economie și dezvoltarea sectorului public se înscriu printre principalele preocupări actuale suedeze lizării"Noile— care se vor în bună parte pensiilor. c.„. 20 miliarde de
ale autorităților în vederea „revita- politicii economice, instituții de stat alimenta .din Fondul evaluat la circa coroane — Pe lingă faptul că vor acorda un sprijin mai mare . sectorului public, urmăresc extinderea pieței muncii, pentru a da de lucru acelora care au sau ar putea avea de suferit de pe urma Gh. CERCELESCU
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sofia Vizita „N.A. T.O. trece prin CONGRESUL
*

(Urmare din pag. I)

ob- 
din 
din 
din
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Partidului Comunist din Sudan, 
Partidului de stînga — comuniș
tii din Suedia (în calitate de 
servator), Partidului Comunist 
S.U.A., Partidului Comunist 
Tunisia, Partidului Comunist 
Turcia, Partidului Muncitoresc
cialist Ungar, Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, Partidului 
Comunist din Uruguay, Partidu
lui Comunist din Venezuela, ai 
două partide care activează în 
ilegalitate, a căror denumire nu 
este menționată din considerente 
de securitate.

L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., a adresat partici
panților la Consfătuire un cuvînt 
de salut.

In numele C.C. al P.C.U.S., al 
tuturor comuniștilor sovietici, vor
bitorul a adresat un salut cordial 
delegațiilor partidelor comuniste 
și muncitorești care au sosit pen
tru a participa la consfătuire și 
prin ele milioanelor de tovarăși 
de idei din toate țările și de pe 
toate continentele, care, sub stea
gul marxism-leninismului, apără 
interesele clasei muncitoare, ale 
tuturor oamenilor muncii, luptă 
împotriva imperialismului, pentru 
socialism și pace, democrație și 
independență națională. în conti
nuare, secretarul general al C.C. 
al P.C.U.S., subliniind marele in
teres manifestat față de consfă
tuire în lumea întreagă, a arătat 
că aceasta se datorește înainte de 
toate rolului mișcării comuniste ca 
cea mai influentă forță interna
țională a contemporaneității, ac
tualității problemelor care se vor

discuta și asupra cărora urmează 
să se elaboreze un punct de ve
dere comun. Cu cît consfătuirea 
va manifesta, a spus el, o mai 
mare dorință spre unitate de ac
țiune, spre coeziune, cu atit va 
fi mai puternică lovitura dată 
planurilor imperialismului.

Sarcina de bază aflată pe ordi
nea de zi, a spus în continuare 
vorbitorul, angajează vital intere
sele tuturor popoarelor. Ea poate 
fi rezolvată cu succes și pînă la 
capăt numai prin eforturile unite 
ale comuniștilor, clasei muncitoare, 
celor mai largi mase ale oamenilor 
muncii din toate colțurile pămîn- 
tului. însuși faptul convocării con
sfătuirii este o mărturie a înțele
gerii de către comuniști a înaltei 
lor răspunderi pentru destinele pă
cii și progresului social, a hotărîrii 
lor de a-și îndeplini datoria față 
de clasa muncitoare internațională, 
față de popoare. Comuniștii au 
pășit întotdeauna și pășesc în a- 
vangarda luptei împotriva impe
rialismului, pentru victoria cauzei 
socialismului, democrației și pro
gresului social. Unitatea lor, unirea 
eforturilor lor, au fost și rămîn o 
condiție importantă a succesului 
luptei antiimperialiste, revoluționa
re, o importantă premisă a unor 
noi victorii ale socialismului.

Referindu-se la modul în care 
a fost pregătită consfătuirea, vor
bitorul a apreciat că proiectele de 
documente au fost elaborate în
tr-o atmosferă tovărășească, demo
cratică. Noi acordăm o înaltă pre
țuire contribuției aduse de toate 
partidele frățești care au luat parte 
la Activitatea pregătitoare în di
feritele ei etape, a spus vorbitorul, 
în continuare el a subliniat că, în

ceea ce o privește, delegația 
P.C.U.S. va face tot ce depinde de 
ea pentru ca lucrările consfătuirii 
să fie rodnice și încununate de 
succes.

în încheiere, L. I. Brejnev a ex
primat convingerea C.C. al P.C.U.S. 
că consfătuirea va fi o etapă im
portantă în mobilizarea tuturor 
forțelor antiimperialiste și va con
stitui o mare contribuție la cauza 
coeziunii mișcării comtțniste pe 
baza principiilor marxism-leninis- 
mului, internaționalismului prole
tar.

La prima ședință, care a avut 
loc sub președinția lui Aarons, se
cretarul național al P.C. din Aus
tralia, a fost aprobată în unanimi
tate următoarea ordine de zi a 
Consfătuirii:

1. — Sarcinile luptei împotriva 
imperialismului în etapa actuală și 
unitatea de acțiune a partidelor 
comuniste și muncitorești, a tutu
ror forțelor antiimperialiste.

2. — Cu privire la documentul 
în legătură cu aniversarea a 100 de 
ani de la nașterea lui V. I. Lenin.

Au fost formate organele de lu
cru ale Consfătuirii — secretaria
tul și comisia de redactare.

La prima ședință au luat cuvîn
tul : J. Faria, secretar general al 
P.C. din Venezuela, A. Saarinen, 
președintele Partidului Comunist 
din Finlanda, reprezentantul Par
tidului Comunist Libanez, J. Dor- 
cile, reprezentantul Partidului Unit 
al Comuniștilor din Haiti, F. Nas- 
sar, prim-secretar al C.C. al Parti
dului Comunist din Iordania, E. 
Gil, membru al Comitetului Exe
cutiv și al Secretariatului C.C. al 
Partidului Comunist din Ecuador.

delegației Consiliului 
Național al Frontului 

Unității Socialiste
J

SOFIA 5 — Corespondentul A- 
gerpres Gh. leva transmite: La 
invitația Consiliului Național al 
Frontului Patriei din Republica 
Populară Bulgaria, la Sofia a sosit 
joi o delegație a Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste din Republica Socialistă 
România, condusă de Vasile Po
top, membru al C.C. al P.C.R., se
cretar al Consiliului Național al 
F.U.S.

în aceeași zi, delegația F.U.S. a 
avut o întîlnire la Consiliul Na
țional al Frontului Patriei cu 
Grudi Atanasov, vicepreședinte, 
Ivan Tenev, Asen Pavlov, Anghel 
Siskov, secretari, și cu alți membri 
din conducerea Consiliului. întîlni- 
rea s-a desfășurat într-o atmosferă 
prietenească.

Demisia 
guvernului 
argentineanBUENOS AIRES 5 (Agerpres). — Guvernul argentinean. format din cinci miniștri, și-a prezentat demisia președintelui Juan Carlos’ On- gania. pentru a-i permite acestuia să procedeze la o reorganizare a cabinetului. informează agenția France Presse. Potrivit unor s„rse din capitala argentineană. demisia a intervenit după o reuniune secretă a guvernului, prezidată de președintele Ongania. în cursul căreia a fost dezbătută situația creată în urma recentelor incidente de la Cordoba și alte localități din țară.

s a

serioase dificultăți" PARTIDULUI
Un comentariu al agenției U. P I COMUNIST

(Agerpres). — 
prin serioase di- 
comentatorul a-

LONDRA 5 
„N.A.T.O. trece 
ficultăți", scrie 
genției United Press International.
Impasul a fost declanșat în pri
mul rînd de hotărîrea Canadei de 
a retrage din N.A.T.O. aproxima
tiv două treimi din forțele sale. 
Strategii N.A.T.O. apreciază a- 
ceastă măsură drept evoluția cea 
mai alarmantă, după ce Franța 
s-a retras total din organismele 
militare integrate atlantice. Hotă
rîrea Canadei este viu criticată 
de Statele Unite și majoritatea

partenerilor vest-europeni, care se 
tem că această acțiune va lăsa un 
gol primejdios în eșafodajul mi
litar al acestui pact și va incita 
și alte state să-și reducă contri
buțiile atît de necesare, dar care 
deja încep să slăbească". „în ur
mătoarele cîteva luni, scrie co
mentatorul în încheiere, se vor 
desfășura mari eforturi în culise 
în vederea reprofilării structurii 
N.A.T.O., adaptării acesteia la noi
le împrejurări. Strategii N.A.T.O. 
întrevăd probleme și dificultăți 
considerabile".

DIN SIRIA
DAMASC 5 (Agerpres). — La 

Damasc s-au desfășurat lucrările 
celui de-al III-lea Congres al 
Partidului Comunist din Siria, care 
a adoptat documentele-program 
ale partidului și o serie de ho- 
tărîri.

Partidul Comunist Român a 
trimis congresului un mesaj de 
salut

ÎNTREVEDERE
GEORGE MACOVESCU.
VILLY BRANDT

BONN 5 (Agerpres). — Primul adjunct al ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România. George Macovescu, a fost primit miercuri de vicecancelarul și ministrul de externe vest-german, Willy Brandt. A fost de față Constantin Oancea. ambasadorul tării noastre la Bonn. Cu acest prilej, au fost discutate probleme ale relațiilor dintre cele două țări și unele aspecte ale situației internaționale. Oaspetele ro- mîn a avut, de asemenea. întrevederi cu Walter Scheel, vicepreședinte al Bundestagului și președinte al Partidului liber-democrat. și cu alte personalități ale vieții politice si economice.

Congresul
sindicatelor

britanice a respins 
proiectul 

guvernamental

Siria si R.D. Germană »

PARIS A 20-a ședință””---- , g
a Conferinței cvadripartite 
îH problemaPARIS 5 (Agerpres). — A 20-a ședință a Conferinței cvadripartite de Ia Paris în problema vietnameză, care a avut loc joi, a fost o reuniune de rutină. în cursul căreia fiecare delegație a reluat punctele șale de vedere. Șeful delegației americane. Henry Cabot Lodge, a cerut precizări asupra unor aspecte ale propunerilor în 10 puncte ale F.N.E. și a reafirmat cererea S.U.A. privind o

vietnameză

HAVANA

HAVANA 5 (Agerpres). — Cu prilejul vizitei în Cuba a șefului delegației Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud la Conferința de la Paris. Tran Buu Kiem, la Havana a avut loc un miting de solidaritate cu poporul vietnamez. Luînd cuvîntul, Tran Buu Kiem a făcut o largă expunere asupra luptei forțelor patriotice împotriva forțelor agresoare ale intervenționiștilor americani și a marionetelor lor. El a subliniat totodată ajutorul internationalist de care se bucură lupta dreaptă a poporului vietnamez, sprijinul pe care îl acordă poporul cubanez poporului Vietnamez.Primul ministru al Cubei. Fidel Castro, a elogiat lupta eroică a patrioți- lor vietnamezi și și-a exprimat deplina încredere în victoria acestei lupte. El a arătat că poporul cubanez va acorda în continuare sprijin pentru cauza dreaptă xnez. a poporului vietna-

așa-zisă „retragere reciprocă" a forțelor străine din Vietnamul de sud.Nguyen Thi Binh, adjunct al șefului delegației Frontului Național de Eliberare, a declarat că dacă guvernul american nu renunță la iluzia sa privitoare la posibilitatea de a obține o „poziție de forță" pe cîmpul de luptă și la masa tratativelor, poporul vietnamez va continua lupta pentru independență și libertate. Vorbitoarea a respins din nou pretențiile americane cu privire la „retragerea reciprocă", rele- vînd că S.U.A. sînt agresorul, iar poporul vietnamez nu face decît să-și exercite dreptul legitim de apărare. Problema forțelor armate din Vietnamul de sud, a spus ea, va fi reglementată de părțile vietnameze.Șeful adjunct al delegației R. D. Vietnam, Ha Van Lau, a reamintit că guvernul american nu a dat pînă în prezent un răspuns serios la propunerile F.N.E. El a relevat că — în opinia delegației sale — propunerile F.N.E. reprezintă chiar și pentru partea americană cea mai bună variantă de reglementare a conflictului.într-o conferință de presă ținută după reuniune, Tran Hoai Nam, purtătorul de cuvînt al delegației F.N.E. a făcut cunoscut că sînt pe cale să înceapă contacte între diversele forțe politice sud-vietnameze în vederea formării unui guvern de coaliție provizoriu însărcinat să organizeze alegerile prevăzut ționare a zentat de cului în care ar urma să aibă loc aceste contacte, purtătorul de cuvînt a răspuns : „In Vietnamul de sud există F.N.E., Alianța forțelor naționale, democratice, pentru pace, precum și alte forțe care doresc pacea. Aici, la Paris, există delegația F.N.E., precum și diverse personalități vietnameze. Ele se întîlnesc acolo unde pot".

generale, așa cum este în planul global de solu- conflictului vietnamez pre- F.N.E. întrebat asupra lo-

s. u. a. Reacții negativedupă discursulpreședintelui NixonWASHINGTON 5 (Agerpres). — într-o cuvîntare rostită la Colorado Springs. R. Nixon a căutat să răspundă numeroaselor critici provenite din Congres și din rîndul opiniei publice la adresa politicii externe americane. El a recunoscut „creșterea nemulțumirii în legătură cu războiul din Vietnam" și a „temerilor față de creșterea influenței complexului militar industrial în viața politică a S.U.A.*. Președintele Nixon s-a declarat adeptul întăririi potențialului militar al S.U.A., pro- nunțîndu-se totodată pentru „revita- lizarea alianțelor" militare americane.Comentînd discursul lui Nixon, a- gentiile de presă remarcă faptul că acesta este cel mai „dur" din cariera sa prezidențială, fiind îndreptat direct împotriva „porumbeilor" din Senat pe care îi acuză de revenirea la izolaționism. Observatorii politici consideră că președintele Nixon încearcă astfel să tempereze presiunea din ce în ce mai puternică manifestată^ în Congres în pașnice a După cum direcția reglementării conflictului vietnamez, arată agenția United

Press International, această presiune se intensifică pe măsură ce pierderile americane pe cîmpu- rile de luptă din Vietnamul de sud cresc. Corespondentul agenției Reuter, Ralph Harris, consideră că președintele Nixon a intervenit în „una dintre cele mai aprinse dezbateri din Congres", fiind puternic afectat de „atacurile permanente ale unei serii de congresmeni asupra intensificării spiralei cheltuielilor militare, inițierii unor sisteme de arme costisitoare și presiuni exercitate asupra Administrației de către generalii din Vietnam".După cum relatează ziarul „The New York Times", discursul președintelui a stîrnit o puternică reacție în Congres. Senatorul William Fulbright, președintele Comisiei senatoriale pentru problemele externe, a criticat acest discurs, subliniind că „președintele Nixon pare că vrea să spună că Statele Unite trebuie să continue să fie jandarmul lumii*. „Un asemenea mod de a gîndi este foarte periculos", a adăugat el.

Canada. Aspect din timpul unei demonstrații a profesoiilor din provincia Quebec, care au declarat grevâ în 
sprijinul revendicărilor lor economicesprijinul

LONDRA 5 (Agerpres). Congresul extraordinar al sindicatelor britanice consacrat examinării proiectului guvernamental de restrîngere a dreptului la grevă, a respins cu 8 252 000 mandate contra 359 000 prevederea proiectului guvernamental cu privire la aplicarea unor sancțiuni penale participanților la așa-numitele greve ilegale. In cuvîntarea sa. V. Feather, secretarul general ad-interim al Congresului Trade-Unionurilor (T.UC.), a cerut guvernului să renunțe la proiectul său și să accepte propunerile de alternativă ale sindicatelor britanice. Aceste propuneri, cuprinse într-un document intitulat „Program de acțiune", acordă Consiliului General al T.U.C. împuternicirea de a face recomandări și a da indicații de conduită participanților la toate genurile de grevă. Aceste propuneri vor intra în vigoare numai dacă guvernul va renunța la proiectul său de lege. Premierul Wilson și alți membri ai guvernului urmează să se întîlnească luni cu reprezentanții sindicatelor pentru a examina hotărî- rile Congresului extraordinar.

La Damasc s-a anunțat joi că Republica Arabă Siria și Republica Democrată Germană au hotărît să stabilească, începînd de la 5 iunie, relații diplomatice și să înființeze ambasade la Damasc și Berlin. Acordul privind stabilirea relațiilor diplomatice între cele două țări a fost încheiat în capitala Siriei de către ministrul afacerilor externe sirian. Mustafa el-Sayed, și ministrul afacerilor externe al R. D. Germai.-e, Otto Winzer.împreună cu recunoașterea R. D. Germane de către Irak și Sudan, cu ridicarea reprezentanței R.D.G. în Cambodgia la rang de ambasadă, precum și cu alte fapte petrecute în ultima vreme, acest act pozitiv evidențiază creșterea și întărirea continuă a prestigiului de care se bucură în lume R. D. Germană, faptul că tot mai multe state, tot mai multe forțe politice înțeleg că interesele vitale ale tuturor popoarelor cer să se țină seama de realitățile Istorice statornicite în Europa după cel de-al doilea război mondial si. în primul rînd, de existenta celor două state germane.Așa cum subliniază în permanentă țara noastră, recunoașterea celor două state germane, stabilirea și dezvoltarea de relații multilaterale cu acestea constituie o premisă esențială pentru normalizarea în continuare a relațiilor internaționale. pentru înfăptuirea securității europene.Opinia publică mondială cere In. continuare eforturi din partea ttor turor statelor pentru dezvoltarea procesului de destindere. pentrunormalizarea relațiilor între toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, pentru crearea unul climat de înțelegere și colaborare, corespunzător cu interesele de pace și securitate ale întregii omeniri.

Delegația Ministerului 
Forțelor Hrmate al Republicii Socialiste România condusă de general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șeful Marelui Stat Major, care se află într-o vizită în Republica Socialistă Federativă Iugoslavia, la invitația șefului Marelui Stat Major al Armatei Populare iugoslave, a fost primită joi dimineață de Nikola Liubicici, secretar de stat pentru apărarea națională. Primirea s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, tovărășească.

întâlnirea președinților 
Uniunilor Centrale ale Coo
perativelor de Consuni din Bulgaria, Cehoslovacia, R.D.G., Polonia, România, Ungaria și U.R.S.S. și-a deschis lucrările în stațiunea balneară Kiten din R. P. Bulgaria. La întîlnire, care va dura două zile, vor fi dezbătute probleme ale mișcării cooperatiste internaționale, precum și aspecte ale dezvoltării colaborării dintre organizațiile cooperatiste ale țărilor socialiste.

R.P.D. Coreene, anunță agenția A.C.T.C. Aceste acte provocatoare, precizează agenția, constituie noi violări ale acordului de armistițiu în Coreea.
dincentrale pentru științele aplicateDelft. Ministrul Veringa a oferit un dineu în onoarea ministrului învățămîntului din România.

SITUAȚIE ÎNCORDATĂ

LA KINSHASA

Cu ocazia prezenței în 
Danemarca a delegației 
U.T.C., condusă de tovarășul Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, ambasadorul Republicii Socialiste România la Copenhaga, Gheorghe Ploeș- teanu, a oferit miercuri un cocteil. Au participat președinți și membri ai Consiliilor de conducere ale unor organizații de tineret din Danemarca. Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, participanții danezi manifestând interes pentru cunoașterea preocupărilor majore ale tineretului din România, a activității și poziției U.T.C. pe plan extern, ca și în legătură cu masa rotundă ce va fi organizată în luna iunie la București.

La 5 iunie trupe ameri
cane au introdus în zona 
demilitarizată din Coreea vehicule blindate și arme grele de diferite tipuri, deschizînd totodată focul asupra unui post aparținînd

Minisțrul învățămîntului din Republica Socialistă România, acad. Ștefan Bălan, face o .vizită în Olanda la invitația ministrului olandez al educației și științelor, dr. G. Ve- ringa. Cei doi miniștri au făcut un schimb de păreri cu privire la organizarea învățămîntului de toate gradele în țările lor. Apoi, oaspetele român, însoțit de ambasadorul României la Haga, dr. George Elian, a vizitat complexe școlare și alte instituții cultural-educative din localitățile Voor- burg și Amsterdam, precum și Universitatea tehnică din Delft. El a fost, de asemenea, oaspete al Organizației

La Roma s-au încheiat 
lucrările sesiunii Comisiei 
mixte bulgaro-itaiiene de colaborare economică, industrială și tehnică. în comunicatul dat publicității se arată că delegațiile celor două țări au examinat problemele privind finanțarea acțiunilor care vor fi întreprinse în cadrul colaborării industriale și au stabilit cotele creditelor pentru finanțarea acestor măsuri. Au fost, de asemenea, examinate rezultatele activității grupurilor de lucru, stabilindu-se măsurile în domeniul colaborării.

KINSHASA 5 (Agerpres). —, După incidentele care au opus miercuri studenții universității Lovanium și armata congoleză, situația la Kinshasa continuă să rămînă încordată. în timp ce unitățile armatei păzesc principalele edificii publice ale capitalei, poliția procedează în prezent la interogarea celor aproximativ 400 de studenți arestați în cursul incidentelor, anunță agenția Reuter.într-un discurs rostit miercuri seara, președintele Mobutu a anunțat că guvernul a hotărît luarea unor măsuri în direcția satisfacerii revendicărilor studenților. El a citat, printre altele, sporirea fondurilor bugetare destinate educației naționale cu aproximativ 1,8 milioane lire sterline.
ft

Ion ObmdOVÎCÎ, ambasadorul Republicii Socialiste România în R. S. Cehoslovacă, care face o vizită în Slovacia, a fost primit la Bratislava de P. Colotka, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Slovacia, președintele guvernului R. S. Slovace, și de către L. Abraham, membru al Prezidiului, secretar al C.C. al P.C. din Slovacia, cu care a purtat convorbiri într-o atmosferă cordială.
Organizația Unității Bfri- CaSîfî a adresat joi un apel populației negre din Rhodesia chemînd-o „să se ridice cu arma în mînă împotriva regimului lui Ian Smith" — anunță a- genția „France Presse", reluînd un comunicat oficial dat publicității în capitala etiopiana. Apelul subliniază că în fața amenințării instaurării definitive a apartheidului prin proiectata proclamare a unei noi constituții, pe calea unui așa-zis referendum, „poporul Zimbabwe nu are altă alegere decît rezistența în masă și insurecția armată".

De la sfîrșitul săptămînii trecute, 
la Santiago au loc negocieri cu trus
tul „Anaconda Cooper Mining", u- 
nul din cele trei mari grupuri mo
nopoliste nord-americane, care ex
ploatează cuprul chilian — celelalte 
două fiind „Kennecott" și „Cerro" — și unicul rămas pînă acum în afara 
procesului de „chilenizare". In mesa
jul adresat Congresului național cu 
prilejul recentei reluări a sesiunii 
parlamentare, președintele Eduardo 
Frei a reafirmat că „apărarea resurselor naturale e un drept suveran și inalienabil al fiecărei țări", anunțînd 
unele măsuri ce intenționează să le 
ia în acest sens : 1) toate întreprin
derile miniere străine vor trebui să 
intre în procesul de „chilenizare". 2) 
asigurări că ridicarea (în ultimul 
timp permanentă) a prețului cupru
lui pe piața mondială va trebui să a- 
ducă o creștere corespunzătoare a be
neficiilor nu numai pentru societățile 
străine, ci și pentru statul chilian. 3) 
curînd vor fi prezentate Congresului 
spre aprobare noi proiecte prevăzînd 
modificări în legile de „chileni
zare".

In acest sens „Anaconda" a primit 
invitația de a-și trimite reprezentanți 
în vederea negocierilor. Graba ne
obișnuită cu care trustul a răspuns 
invitației, trimițînd la Santiago, după 
numai cîteva zile, pe trei din direc
torii săi, este pusă în seama rațiuni
lor de ordin politic.

In ultimul timp poziția președinte
lui Frei în domeniul cuprului devine 
tot mai mult ținta unor critici severe 
nu numai din partea grupărilor poli
tice de stînga, ci și din aceea a unor 
sectoare din propriul partid, demo- 
crat-creștin. La ultima reuniune a 
conducerii partidului guvernamental 
(P.D.C.) a fost aprobată o moțiune 
de solidaritate cu Peru tn ce privește exproprierea lui „Internatio-

nai Petroleum Company", iar apoi 
sectoare influente din P.D.C. au su
gerat că și pentru Chile soluția ar 
consta, pur și simplu, în naționalizarea 
ramurii miniere. In acest sens s-a 
pronunțat Și comisia specială a 
P.D.C., însărcinată să studieze pro
blema. Cu alte cuvinte, teza naționalizării, susținută consecvent de for-

cunoscutei soluții a „chilenizării", a- 
dică a participării statului chilian ca 
asociat al firmelor străine prin in
termediul achiziționării unei părți 
din acțiunile acestora. Protagoniștii 
acestei soluții afirmă că ea ar fi, în 
fond, o naționalizare treptată, pe mă
sura posibilităților de a dobîndi un 
număr cît mai mare de acțiuni.

CHILE

Mișcarea pentru apărarea
resurselor naturale

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DE LA V. OROS

țele de stînga, în primul rînd de partidele comunist și socialist, cîș- tigă din ce în • ■în sînul unei guvernămînt.
Președintele 

reticent față de această 
același mesaj adresat parlamentului 
a reafirmat că Chile nu dispune de 
bani suficienți pentru a trece la na
ționalizare și a adăugat că „solidari
zarea cu Peru nu înseamnă în mod 
necesar adoptarea acelorași metode 
de acțiune, întrucît în Chile nu exis
tă un caz flagrant de exploatare ile
gală similar celui al I.P.C. Șeful sta
tului a insistat asupra impulsionării

ce mai mult teren și părți din partidul de
Frei s-a arătat Insă 

tendință. In

Argumentele adversarilor se referă 
tn special la faptul că în mod con
cret prin „chilenizare", trusturile 
străine au cedat, ce-i drept, o părti
cică din controlul absolut al exploa
tării cuprului, dar în schimbul unor 
garanții de profituri ferme pe 20 de 
ani. De fapt, la o singură mină sta
tul chilian deține 51 la sută din ac
țiuni, în rest participarea fiind mino
ritară, iar mina cea mai mare, Chu- 
quicamata — (aparținînd Anacondei) 
continua să rămînă străină sută la 
sută. Trusturile s-au împăcat cu „chi- 
lenizarea" numai fiindcă ea, așa cum 
este aplicată, le asigura pe mai de
parte controlul asupra principalei

bogății a țării șl, prin urmare, obținerea de profituri realizate prin rafi
narea și comercializarea cuprului. Or, 
prin aceasta, economia chiliană este 
privată de cea mai însemnată sursă 
a dezvoltării sale.

Anaconda s-a grăbit să intre tn negocieri în vederea acceptării statului 
chilian ca asociat într-un moment 
cînd cereri insistente de naționali
zare presează politica președintelui 
Frei. în afară de comisia P.D.C. 
amintită mai sus, în favoarea naționalizării tuturor minelor de cupru s-a pronunțat recent Congresul Confederației muncitorilor din industria- cuprului, ținut la Santiago. Tot
odată, la întîlnlrea comisiilor politice ale partidelor comunist, socialist și a „mișcării pentru o acțiune populară unică" s-a hotărît ca aceste forțe politice să prezinte în comun Congresului național un proiect de lege privind naționalizarea societății „A- naconda Cooper Mining".

Observatorii apreciază că tn 
dițiile presiunilor de nation-' 
Anaconda s-ar vedea cepte nu numai pa- 
chilian ca asociax 
nele concesii tn fa uv: ce privește regler, 
lor realizate din c. pulsionarea „chilen 
tită alternativa alei l 
tele Frei în domeniu 
derea alegerilor pre 
1970.

(Ager- 
hotărît 
Rocke-

A
SANTIAGO DE Ch 5 

preș). — Guvernul chilian a 
să ceară amînarea vizitei lui
feller, pentru sfîrșitul acestei luni, 
ca urmare a puternicelor demon
strații antiamericane, care au avut 
loc. în ultimele zile, tn capitala tării.
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