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ORGINIZIȚII DE
PARTID — PROMOTOR

TRU I UMPLE „VIDUL" 
DIN SPAȚIILE DE PRO
DUCȚIE ?

M INCKEBSE H mOWL SOCIALIST
CONGRES
M PCR

cinstea Congresului al X-lea al partidului și a celei 
de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei, oamenii 
muncii înscriu noi succese în înfăptuirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor.

CELE 90 MILIOANE LEI
ALE PETROLIȘTILOR

în primele cinci luni ale anului, petroliștii au 
realizat la producția globală un spor în valoare de 
aproape 90 milioane lei. Rafinăriile au livrat peste 
plan aproape 5 600 tone benzine, peste 2 100 tone 
petrol, 3 260 tone motorine de calitate superioară, 
mai mult de 500 tone uleiuri. Valoarea tonei de 
țiței prelucrate este astăzi de aproape 3 ori mai 
mare față de anul 1965.

în sectorul foraj au fost săpați peste plan 27 400 
metri. Planul de export a fost realizat în proporție 
de 101,7 Ia sută, livrîndu-se peste prevederi însem
nate cantități de produse petroliere. Succese re
marcabile au fost înregistrate și îh sectorul noilor 
Investiții. Astfel, din planul Ia acest capitol s-au 
realizat 40,1 la 
46,4 la sută.

ÎNALTE IN INDUSTRII 
CLUJEINI

CLUJ (Corespondentul „Scînteii"). Planul pro
ducției globale industriale, pe primele 5 luni ale 
anului, a fost îndeplinit în județul Cluj în propor
ție de 102,6 la sută, obținîndu-se suplimentar pro
duse în valoare de 82 milioane lei. în comparație 
cu aceeași perioadă a anului trecut, sporul produc
ției este de 349 milioane lei. La producția marfă, 
valoarea dată peste plan este de 88,9 milioane lei. 
Angajamentele anuale la producția globală și marfă 
au fost îndeplinite în proporție de 73,6 la sută, res
pectiv 80,2 la sută. Pe lista produselor realizate 
suplimentar figurează 557 tone de oțel, 595 tone de 
laminate, 3 200 tone minereu de fier, peste 5 000 
tone ciment, 1 251 mc prefabricate din beton, mobilă 
în valoare de peste 4,2 milioane lei, confecții în va
loare de 3 milioane lei. Pe județ, au fost de
pășite și sarcinile privind livrările la export.

SLUJIREA
A iAR 9

ta un sfert de veac de 
la eliberarea tării, Tezele 
Comitetului Central al 
Partidului Comunist Ro
mân pentru Congresul al 
X-lea al partidului con
stituie sinteza esențială a 
activității și politicii 
partidului și a perspecti
velor luminoase care se 
străvăd în viitor, precum 
și explicația științifică a 
opțiunii poporului rbmân 
la socialism, a coeziunii 
dintre partid și popor. 
Chiar în această fază de 
consultare a maselor 
largi, potrivit practicii 
democratice încetățenite 
în țara noastră, ele au 
dimensiunile unui docu
ment crucial, a cărui va
loare istorică este, pentru 
oricare din noi, evidentă.

Acest 
prezintă 
lă a
efort depus 
țimea țării și de fie
care om în parte, cu tot 
ce e lumină în el și nă
zuință, cu tot ce este în 
el iubire, frumusețe, pen
tru a da patriei un chip 
nou și plin de măreție — 
sub conducerea exempla
ră a Partidului Comunist 
Român. El exprimă tot ce 
s-a înfăptuit în acest ul
tim pătrar de veac în tara 
noastră pe plan material 
ți spiritual, bucuria izbîn-

O CERINȚĂ PE DEPLIN CORESPUNZĂTOARE NEVOILOR VITALE ALE SOCIETĂȚII NOASTRE

rîentarea

Mihail DIAMANDOPOL
președintele Consiliului de conducere al Băncii de Investiții

înfăptuirea vastului program de 
dezvoltare accelerată șl modernizare 
a economiei românești in viitorul 
cincinal, temeinic fundamentat teo
retic în Tezele C.C. al P.C.R. pentru 
Congresul al X-lea al partidului și 
amplu concretizat în proiectul de 
Directive, necesită, după cum se 
precizează în cele două documente 
programatice, realizarea in conti
nuare a unui mare volum de inves
tiții. Cele 420—435 de miliarde lei 
fonduri de investiții centralizate, cît 
se prevede prin proiectul de Direc
tive a fi alocate pe ansamblul eco
nomiei naționale în perioada 
1971—1975, egalează aproape volumul 
total al investițiilor realizate în anii 
deceniului 1961—1970.

Politica partidului și statului de 
repartizare justă a venitului națio
nal, între fondul de acumulare și 
fondul de consum, are în vedere pro
gresul economic susținut al țării, 
creșterea avuției naționale și ,pe a- 
ceastă bază trainică, ridicarea stan
dardului de viață al oamenilor mun
cii. Justețea acestei politici a fost 
confirmată, de practică, demonstrată 
de marile înfăptuiri ale poporului 
nostru. Alocarea în continuare a unei 
mari părți a venitului național fon
dului de acumulare corespunde, de 
aceea, nevoilor și aspirațiilor vitale 
ale societății noastre, intereselor 
actualelor generații și ale generațiilor 
viitoare. Nu se poate atinge acel sta
diu care să permită înfăptuirea ple
nară a idealurilor socialismului, sa
tisfacerea în condiții tot mai bune a

EPOCII,
SALE

nevoilor materiale si spirituale ale 
oamenilor muncii decît în măsura în 
care investim tot mai mult pentru 
dezvoltarea continuă și multilaterală 
a forțelor de producție, pentru creș
terea potențialului economic al țării. 
Aceasta constituie o constantă a po
liticii economice a partidului și sta
tului nostru și își găsește o puter
nică expresie în prevederile proiec
tului de Directive ale Congresului al 
X-lea al P.C.R.

Ceea ce reține în mod deosebit 
atenția este faptul că — așa cum se 
subliniază în « proiectul de Directive 
— fondurile de investiții vor fi diri
jate cu prioritate spre dezvoltarea 
producției materiale — factorul hotă- 
rîtor al creșterii avuției naționale. 
Orientarea prioritară a investițiilor 
spre dezvoltarea producției materiale 
reprezintă o linie justă, singura în 
măsură să asigure accelerarea dez
voltării economice și sociale a țării, 
realizarea de noi progrese pe calea 
apropierii de nivelul statelor cu eco
nomie avansată ; materializate în 
fonduri fixe productive, investițiile 
constituie un factor hotărîtor al 
creșterii volumului și dinamicii ve
nitului național, care permite la rîn- 
dul său să se realizeze, în conti
nuare, programe tot mai vaste de in
vestiții, să se asigure creșterea per
manentă, sistematică a fondului de 
consum destinat ridicării în conti
nuare a nivelului de trai al popu
lației. în această intercondiționare se 
reflectă în societatea noastră socia
listă unitatea dintre scopurile repro
ducției socialiste lărgite și căile prin 
care ele se înfăptuiesc.

Cu deplin temei, ținînd seama de 
rolul hotărîtor pe care îl are indus
tria în asigurarea dinamismului în
tregii economii, în valorificarea su
perioară a resurselor naturale ale 
tării și sporirea avuției naționale, în 
cincinalul viitor cea mai mare parte 
a fondurilor da investiții va fi re
partizată pentru accelerarea dezvol
tării industriei, modernizarea și creș
terea ei calitativă. Este semnificativ 
că ponderea investițiilor alocate in
dustriei, în totalul investițiilor cen
tralizate ale statului, va ajunge în 
anii 1971—1975 la 57—58 la sută, după 
ce de-a lungul anilor a crescut de 
la 53,2 Ia sută în perioada 1961—1965, 
la peste 56 Ia sută în primii trei ani 
ai cincinalului în curs. Circa trei pă
trimi din investițiile industriale vor 
fi destinate energeticii, chimiei, me
talurgiei și construcțiilor de mașini

La Combinatul petrochimic Ploiești a în
ceput să producă instalația de clorură de co
lină. Noua unitate este proiectată pentru 
o producție anuală de 1 200 tone clorură de 
colină, — produs utilizat în zootehnie, ca bio- 
stimulator. la îngrășarea animalelor.

Aceasta este cea de-a zecea instalație pusă 
în funcțiune în cadrul combinatului petrochi
mic din Ploiești.

(Agerpres)

Virgil
TEODORESCU

Țesătură de oțel și beton la Porțile de Fier
Foto : Agerprea

Punte de dw
pentru generația

reportaj de pe șantierele tineretului de Traian COȘOVEI

cu ntimhde ajut

Peisajul pare liniștit, 
calm, 
multă 
multă 
sitate 
aproape să dea in 
spic, lanuri de po
rumb, grădini de pier
sici. splendide podgo
rii. Cine ar putea cre
de că' toată această 
imensitate verde odih
nitoare este -up,..uriaș 
șantier ? în general, 
prin specificul lor, a- 
ceste șantiere de iri
gații — cu cît sînt mai 
mari, cu atît par mai 
liniștite. Nu-s prea 
spectaculoase. Măre
ția lor e discretă.

Din loc în loc uria
șe dislocări de pămînt, 
uriașe incizii în trupul 
pămîntului, masive cu
buri de beton: uriașe 
stive de conducte de 
oțel și azbociment, de 
toate dimensiunile; 
grupuri de oameni și 
mașini grele efectuînd 
operații în același trup 
liniștit al pămîntului; 
sute de kilometri de 
șanțuri adînci, sute de 
kilometri de conducte 
montate și îngropate ; 
bazin’e de refulare, 
stații de pompare, 
dragline care corectea
ză și adîncesc canalul 
magistral, stîlpii unor 
magistrale electrice, 
poduri, baraje. Sîntem 
pe șantierul unui vast 
sistem de irigații — 
Carasu — care în fi
nal va fertiliza o sută 
șaptezeci de mii de 
hectare, toată jumăta
tea sudică a Dobrogei. 
Prima etapă a acestui 
sistem — sistemul 
Medgidia — a intrat 
în primăvara aceasta 
în funcțiune, pe o su
prafață de 24 mii de 
hectare. Se lucrează 
intens la sistemul Mir
cea Vodă, unde se 
amenajează instalații
le pentru 14 
hectare ; se 
intens la 
Poarta Albă, 
riașe cantități. de pă-

visător ; are 
frumusețe si 

forță. O imen- 
de lanuri verzi 

să dea 
lanuri de

mii de 
lucrează 
sistemul
Alte u-

mînt vor fl dislocate, 
alte cantități de beton 
vor fl turnate ; uriașe 
rețele de conducte de 
toate dimensiunile vor 
fi întinse, montate, su
date, îngropate.

Din sute de locuri, 
pe zarea Dobrogei, 
strălucesc în soare 
înaltele jeturi de apă 
ale aspersoarelor, ale 
rețelelor,, de irigații.; 
se profilează pe fun
dalul de podgorii și 
lanuri, magistrale e- 
lectrice, coloanele înal
te ale fabricii de ci
ment Medgidia. Vege
tația bogată, forța cu 
care cresc toate — la
nuri, grădini și pod
gorii — țin să demon
streze că tot efortul 
omenesc desfășurat 
aici și tot ce se con
struiește aici — prieș
te enorm acestui pă
mînt bătrîn și roditor.

Și, în mijlocul la
nurilor, în mijlocul 
grădinilor si podgorii
lor, în mijlocul i- 
mensului păienjeniș 
de șantiere, în inima 
șantierului 4 Mircea 
Vodă, în zona Castelu, 
se înalță steagul trico
lor al unui șantier na
țional al tineretului, 
în mijlocul acestor 
priveliști splendide în 
care pulsează mul
tă forță omenească 
și energie industrială, 
simți parcă nevoia ca 
steagul care flutură 
sus, în bătaia vîntului, 
să fie un steag mult 
mai mare. Și ai dori 
un panou cu litere u- 
riașe, vestind că aici, 
în mijlocul unor mă
reții la care oamenii 
continuă să trudească, 
se află un șantier na
țional al tineretului, 
venit să ajute la reali
zarea acestor măreții.

Este adevărat: șan
tierele noastre se 
racterizează prin 
ceastă discreție și 
brietate, nimeni 
prea are vreme să
grăvească firme și em-

ca- 
a- 

so- 
nu 
zu-

bleme. Șantlei./ î* 
primește pe tine>- cr 
această modestie ;i 
această sobrietăți 
știind că va trei 
strălucească mai 
opera, așa cum 
răta în final — 
vîrșită. Este și a 
o lecție pentru, t
— de modest
simplitate, de ci . 
tare. Totuși 
steagul ar pute 
mai mare, să piu 
peste eforturile 
ne de aici, t 
pentru a subllni 
bine o realitate i 
sionantă : conți’ 
tea unei strălucit 
ditil — cea aș v •
relor naționale t 1.
neretului, a șar îero- 
lor de muncă pairii,- 
tică. £

O chemare ca un r 
vînt tînăr, primăvara- Z 
tic, din partea Uniunii / 
Tineretului Comunist, > 
cutreierînd satele, țara 3
— îi adună pe tineri J 
pe marile el șantiere. S 
Aici, la Castelu, două C, 
sute de tineri între 17 C 
și 22 de ani (veniți din t 
județele Vaslui, Co- f 
vasna șl, cum este fi- / 
resc, cei mai multi din / 
județul Constanta) lu- 1 
crează în cadrul șan- 3 
fierului Mircea Vodă ; C 
la Poarta Albă — un- C 
de se construiește cea c 
mai mare stație de c 
pompare și de aseme- Z 
nea un vast sistem de z 
irigații — sînt aștep- 3 
tați vreo 400 de tineri; 
pe șantierul de con- \ 
structii Mangalia Nord C
— unde se edifică u- < 
nul dintre cele mal c 
mari și mai moderne / 
complexe turistice — z 
există de asemenea 3 
un șantier național al J 
tineretului ; 
Combinatul 
Năvodari se va deschi
de un alt șantier care 
va absorbi tineretul

iar Ia 
chimic

(Continuare 
în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. a IlI-a)

rooriie

din ce în ce mai pătrun
zător și mai exact, ele im
pun tuturor creatorilor 
din domeniul artei, demni 
de acest nume, o mai 
sporită rigoare pe plan 
ideologic și metodologic, 
pentru aflarea și aplica
rea mijloacelor de expre
sie, specifice artei, căci 
ei sînt chemați să expri
me, prin opera lor, for
midabilele transformări 
pe care socialismul le 
aduce în relațiile dintre 
oameni, în conștiința lor, 
precum și în peisajul 
țării.

Există în momentul de 
față. în cîmpul literatu
rii, o diversitate de sti
luri și de modalități, care 
nu sînt altceva decît do
vada unei admirabile în
floriri, unei libere dezvol
tări a personalității fie
cărui artist.

Dar această exercitare 
a personalității în tot ce 
are ea mai original și 
mai durabil nu se poate 
produce în mod haotic și 
nici nu poate căpăta as
pectul unui jet. care țîș- 
nește fără noimă.

în toată această diver
sitate, asemeni unui evan
tai strălucitor, unui curcu
beu marin, coordonata

zilor și a împlinirilor, dîr- 
za înfruntare din mo
mentele dificile, instau
rarea dreptății și mîndria 
națiunii noastre de a-și 
afirma liberă, în fața în
tregii omeniri, prin res
pectarea drepturilor tutu
ror națiunilor, geniul ei 
creator, prin nestînjenita 
contribuție a tuturor e- 
nergiilor și talentelor și 
continua valorificare a 
moștenirii noastre spiri
tuale.

în capitolul dedicat 
dezvoltării ideologice cu
prins în corpul Tezelor 
se subliniază că dezvolta
rea noii orînduiri a țării 
este un proces conștient, 
bazat pe cunoașterea le
gilor obiective ale dezvol
tării sociale și aplicarea 
creatoare a principiilor 
marxist-leniniste în con
dițiile interne și interna
ționale specifice fiecărei 
etape.

Și dacă problemele tot 
mai complexe ale con
strucției socialiste impun 
activității de investigare 
științifică o arie mereu 
mai largă și un caracter

document re- 
oglinda fide- 

extraordinarului 
de mul-

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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Ca urmare a prețioaselor indicații 
date de conducătorii de partid și de 
stat cu prilejul recentei vizite prin 
piețele Capitalei, a măsurilor luate 
pe baza acestor indicații, ca și a efor
turilor unităților producătoare si de 
desfacere — întreaga activitate fiind 
coordonată de Consiliul popular mu
nicipal — în cursul acestei săptămîni 
piețele orașului au început să fie 
aprovizionate cu cantități mai mari 
de legume, într-un sortiment mai va
riat. Aceste schimbări subliniază că 
pot fi rezolvate pozitiv probleme ce 
păreau la un moment dat insolu
bile. atunci cînd munca e bine or
ganizată si îndrumată, cînd se asi
gură un control judicios. Ceea ce 
indică totodată necesitatea unei ac
tivități la fel de perseverente din 
partea consiliilor populare si a tutu
ror celorlalte foruri responsabile 
și de aici înainte.

Subliniind îmbunătățirile care se 
constată, nu putem trece totuși cu 
vederea lipsurile care mai • persistă

în acest atît de important sector al 
aprovizionării populației. De fapt, 
cum se prezintă acum piețele ? Am 
vizitat, cîteva zile consecutiv, 
piețe amplasate pe ■ teritoriul 
talei.

...Piața „Ilie Pintile". Ora 7

27 de 
Capi-

dimi-

iată ce poate realiza, cînd pune su
flet comerțul cu legume și fructe, 
sector îndeobște atît de criticat pen
tru multele sale scăderi.

Intrăm în vorbă cu cîtiva cumpă
rători :

— Ce părere aveți despre piață ?

CÎTEVA CONCLUZII PE MARGINEA UNUI
SONDAJ EFECTUAT ÎN ACESTE ZILE ÎN 27 

DE PIEȚE ALE CAPITALEI

neața. O spunem fără rezerve : poa
te că niciodată comerțul cu legume 
și fructe n-a prilejuit cumpărătorilor 
contactul cu o piață atît de bine a- 
provizionată ca aceasta. Unitățile de 
desfacere păreau adevărate expozi
ții. Peste tot era întronată ordinea, 
o curățenie strălucitoare. Ne-am zis:

Cetățenii cu care am discutat au 
avut, în general, aceeași opinie. 
„Nici în săptămînile trecute piața 
noastră (oamenii locuiau probabil 
prin apropiere — n.n.) n-a fost prost 
aprovizionată. De vreo cîteva zile 
au fost întrecute însă chiar așteptă
rile. Piața de alimente pare a intra

în drepturile legitime, firești, spre 
satisfacția noastră. Nu știm cum or 
fi stînd lucrurile în alte părți".

Și în alte piețe am întîlnit apro
ximativ aceeași bună aprovizionare: 
se găsesc roșii de seră, castraveți, 
rădăcinoase noi. mazăre, varză, ri
dichi. ceapă, dovlecei, cartofi „tru
fanda" — tot ce poate oferi sezonul 
în condițiile climatice deosebite ale 
acestui an. Iată si cîteva cifre glo
bale. în timp ce sîmbătă. 31 mai. 
Si duminică. 1 iunie, piețele Capi
talei au primit 76 tone de legume si. 
respectiv. 128 de tone. în zilele de 
2 și 3 iunie au fost aduse si desfă
cute 108 tone și, respectiv, 172 tone ; 
în zilele de 6 și 7 iunie, cantitățile 
aproape că s-au dublat, ajungînd la 
315 tone și, respectiv, 371 tone. Deci,

Gheorghe GRAURE 
Constantin PRIESCU

(Continuare în pag. a Il-a)
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'FAPTUL'

DIVERS
Variantă
cu ghinion

Un control efectuat la Ofi
ciul P.T.T.R. nr. 1 din Bucu
rești a constatat o delapidare 
de peste 100 000 lei. Autoare, 
Maria Popa, gestionara ghișeu- 
lui de timbre filatelice și ilus
trate. Cum de a ajuns la această 
sumă ? Cu cîtva timp înainte, 
un alt control identificase o 
lipsă de cîteva mii de lei. încer- 
cînd s-o acopere, gestionara a 
început să joace cu asiduitate la 
loto, pronosport și pronoexpres. 
Completa tot felul de buletine. 
Banii îi lua din gestiune. între 
3 000 și 5 000 lei săptămînal. 
Spera intr-un „noroc" mare. 
Ce-a ieșit s-a văzut. Ăsta... 
noroc 1

ORGANIZA ȚIA DE PARTID

PROMOTOR CONSECVENT

AL SPIRITULUI NOVATOR

O faptă 
inumană

O Intîmplare ieșită dinO Intîmplare ieșită din co
mun. N. Cîrciumaru, conducă
tor auto la I.C.I.L. Slatina, a 
plecat cu mașina spre comuna 
sa, Vîlcele. Avea alături soția și 
doi copii mici. Pe traseu, ma
șina s-a izbit de un pod. Unul 
dintre copii s-a acciden
tat grav. Cum a procedat Cîr
ciumaru ? Ca să ascundă ur
mele accidentului, a comis o 
faptă netrebnică : el s-a dus 
la spital, și-a pansat rana și a 
plecat. Pe copil l-a lăsat acasă 
unde, din lipsă de prim ajutor, 
a murit. Iată unde duce lipsa 
de cinste și de curaj. De frică 
să nu fie chemat în fața in
stanței, și-a lăsat de-o parte 
pînă și calitatea de părinte. Și 
de om.

Căutați 
cheia!

Expresia „bani aruncați pe 
fereastră" e mai veche decît 
Complexul de industrializare a 
lemnului Pipera (București). Si
tuația nu-i oprește insă pe cei 
de aici să arunce (și încă cu 
amîndouă mîinile !) banii. Si pe 
uși și pe ferestre. Cum ? Sim
plu 1 Complexul produce uși și 
ferestre. Producția nu este 
însă corelată cu necesarul so
licitat de beneficiari. Așa se face 
că aproape 84 000 de uși și fe
restre (laolaltă) — însumînd mai 
multe milioane de lei — zae . 
aruncate care încotro în curtea 
întreprinderii (cel puțin 10 000 
dintre acestea nu au deocam
dată nici cea mai iluzorie per
spectivă de desfacere). Apropo 
de uși. Calea lor spre comerț 
trebuie, neapărat, deschisă.

Sondaj
De luni de zile 1& Uzina me

canică Nicolina din Iași își aș
teaptă stăpînii o Iadă ce conține 
aparatură meteorologică (sau 
baloane sondă). A fost gă
sită de un șofer pe șoseaua 
București — Urziceni. Ieșenii 
au păstrat-o pînă acum, 
constatat însă că nu se 
resează nimeni de aceste 
teriale. Să fi căzut din 
Greu de crezut. Dacă e vorba 
despre instrumente care „ghi
cesc" vremea, cine ar putea 
ghici (cu alte instrumente) 
...păgubașul ?

Au 
fnte- 
ma- 

cer ?

Amplul program de perfecționare 
a întregii activități economice și so
ciale, jalonat de Tezele Comitetului 
Central al P.C.R. pentru Congresul 
al X-lea al partidului și de proiec
tul de Directive, asigură, pe toate 
planurile, o și mal largă dezvoltare 
a climatului propice afirmării nou
lui, menit să dinamizeze procesul 
de construcție socialistă.

Comitetul județean de partid Boto
șani pornește în activitatea sa de la 
adevărul că noul nu se extinde de la 
sine, ci trebuie sprijinit prin efor
turi consecvente, cuprinzătoare. Este 
cunoscut vastul ansamblu de măsuri 
adoptat în perioada care a urmat 
Congresului al IX-lea al P.C.R. pen
tru a asigura participarea tot mai ac
tivă a maselor la conducerea vieții 
economice, sociale, politice.

în aplicarea acestor măsuri, men
ționez preocuparea sistematică a bi
roului comitetului județean de partid 
față de modul în care comitetele de 
direcție se arată receptive la suges
tiile apărute din mase, le studiază 
și generalizează pe cele folositoare, 
în repetate rînduri, noi am analizat 
aspecte variate ale muncii comitete
lor de direcție, iar colective de acti
viști de partid și specialiști au fost 
trimise în întreprinderi să ajute 
noile organe de conducere în încetă- 
țenirea unui climat propice spiritului 
novator.

Efectele pozitive ale acestui climat 
se fac simțite în viața întreprinderi
lor din județ. Pentru fabrica de za
hăr Bucecea, ca să dau un singur 
exemplu, se punea de mai multă vre
me problema lărgirii activității de 
producție, astfel ca în perioadele de 
plină activitate randamentul să fie 
mult mai mare. Comitetul de partid 
a antrenat la realizarea acestui dezi
derat comitetul de direcție, toți spe
cialiștii, masa largă a colectivului. 
Numeroasele propuneri, unele consi
derate altă dată „prea îndrăznețe" 
sub aspect tehnico-organizatoric, au 
fost „triate" și concretizate apoi în- 
tr-un ansamblu de măsuri a cărui 
aplicare a dus la creșterea capaci
tății proiectate a fabricii cu aproape 
20 la sută. Astăzi, fabrica de la Bu
cecea ocupă primul loc din țară în 
industria zahărului în privința ran
damentelor obținute și a reducerii 
cheltuielilor de producție.

Relevînd această fațetă a muncii 
noastre — dominantă în activitatea 
organizațiilor de partid — nu putem 
să fim de acord cu „poziția declara
tivă" fată de nou a unora, care con
sideră că e suficient să sprijine noul 
doar prin adeziunea afirmată în șe
dințe. prin conferințe sau lecții. Geea 
ce li se cere organizațiilor de partid 
este.să muncească efectiv, pentru a- 
plicarea noului în viață. Nu este sufi
cient să te pronunți pentru organiza
rea științifică a producției, să ții con
ferințe pe această temă, trebuie să o 
transformi într-o preocupare efecti
vă a organizațiilor de partid. Organi
zațiile de partid din cooperația meș
teșugărească a județului nostru nu au 
întreprins, în ultimul timp, nici o 
inițiativă deosebită care să ateste 
preocuparea practică pentru perfec
tionarea activității economice. Din 14 
teme prevăzute în planul pe 1968 nu
mai 5 au fost definitivate (dintre care 
doar una s-a aplicat în producție), 
îar în primele 4 luni din acest an nu 
s-a finalizat nici un studiu de orga
nizare științifică a producției. Orga
nizația de partid de la Autobaza Bo
toșani. comitetul de direcție de aici 
nu au nici o preocupare pe această 
linie, așteptînd studii gata întocmite

Bratu PĂUN
secretar al Comitetului județean 

Botoșani al P.C.R.

de la forul tutelar, Direcția interju
dețeană de transporturi Suceava.

Asemenea probleme au fost sesiza
te de comisia economică a comitetu
lui județean de partid și, prin co
lectivele trimise la fata locului, s-au 
luat măsuri de sprijin. întrebarea 
care se ridică însă este : De ce orga
nizațiile de bază din respectivele u- 
nități — la care am putea adăuga 
I.I.L. „Flamura roșie" și I.G.C.L. Bo
toșani — nu contribuie efectiv la so
luționarea unor astfel de probleme 
complexe ? încercînd o explicație, a- 
jungem la concluzia că nu am reușit 
să instaurăm. în toate organizațiile 
de partid, un climat propice afirmării 
noului, că unii — chiar cadre cu 
munci de răspundere — se prevalează 
încă de „lipsa de condiții", „inapli
cabili ta tea unor tehnici noi", „nepo
triviri cu specificul nostru" etc.

Din întregul mod de abordare a 
problemelor în Teze, ea și în proiec
tul de Directive, rezultă clar con-

viața de partid

cepția dinamică asupra noului, con
cepție care își găsește ilustrare în în
treaga activitate a partidului nostru. 
Stimularea progresului în toate do
meniile vieții economice si sociale 
presupune acceptarea faptului că o 
soluție bună la un moment dat poate 
fi depășită de alta. Semnificativ în a- 
ceastă privință este modul cum s-a 
procedat la noi în județ cu extinde
rea irigațiilor. Irigarea prin canale 
deschise a corespuns unei perioade 
trecute, ea mai poate fi folosită în co
operativele unde sursele de apă sînt 
insuficiente. Dar în cooperativele a- 
gricole, ca cele din Stefănești, Bubu- 
lești. Mitoc etc. — unde sursa de apă 
este bogată și există perspectiva ca 
irigațiile să se extindă pe suprafețe 
ce depășesc 500 hectare, un astfel de 
procedeu prezintă inconvenient, atît 
sub raportul diminuării suprafeței a- 
rabile cît și al productivității muncii, 
într-o asemenea situație devine mai 
utilă metoda irigării, prin conducte 
îngropate, .sub presiune. Din păcate, 
proiectele care se întocmesc în pre
zent nu tin seama de acest lucru, iar 
Uniunea județeană a cooperativelor 
agricole și comitetele comunale de 
partid nu se „bat" pentru aceste so
luții noi.

Există însă și un „revers al meda
liei" : ani în șir, cooperativa agricolă 
din Concești, situată în zona de deal, 
obținea rezultate slabe. Se căutau 
mereu justificări (timpul nefavorabil, 
solurile sărace, teren nemecanizabil 
etc.). Cînd însă comitetul de partid 
a început să acționeze sistematic pen
tru rezolvarea problemelor complexe 
de organizare a muncii, pentru intro
ducerea mecanizării pe suprafețe cît 
mai mari, în răstimp de 2—3 ani, u- 
nitatea a reușit să se situeze, atît prin 
producțiile obținute, rezultatele fi
nanciare. cît si prin nivelul ridicat 
al retribuției. în fruntea cooperative
lor agricole din județ. Aceasta vine

să confirme că acolo unde este culti
vat spiritul combativ, unde atmosfera 
călduță este înlocuită printr-un cli
mat de exigență, noul pătrunde pe 
„poarta principală".

Faptele demonstrează convingător, 
că promovarea noului se află în core
lație nemijlocită cu perfecționarea 
metodelor și stilului muncii de partid, 
în cea mai mare parte a organizații
lor din județ sînt vizibile căutările 
pentru a organiza pe baze cît mai 
judicioase întreaga muncă de partid, 
a-i spori eficiența practică. Pentru în
treaga noastră organizație județeană 
este de cea mai mare însemnătate 
ideea subliniată în Tezele pentru 
Congresul al X-lea al P.C.R., privind 
necesitatea acordării unei atenții deo
sebite perfecționării activității tuturor 
organelor și organizațiilor de partid, 
aprofundării acelei „științe și arte a 
conducerii", promovării muncii colec
tive, în sensul atragerii membrilor 
comitetelor și organizațiilor de partid, 
a activului obștesc și a celor mai 
buni specialiști, la elaborarea și în
făptuirea hotăririlor.

De aci decurge îndatorirea noastră 
de a milita pentru ca receptivitatea 
fată de nou să devină un atribut in
alienabil al stilului de muncă al tutu
ror organizațiilor de partid, atribut 
care nu poate izvorî decît din cu
noașterea profundă a cerințelor .vieții. 
De aceea vom acționa cu perseve
rentă pentru generalizarea metodelor 
valoroase folosite de organizațiile de 
partid. Intenționăm să extindem ex
periența Comitetului municipal de 
partid Botoșani care a consacrat în 
mod special o instruire a activului 
său îmbunătățirii conducerii activită
ții economice si financiare, creării 
unui climat favorabil criticii și auto
criticii etc., vizînd fundamentarea 
științifică a fiecărei acțiuni între
prinse de organizațiile de partid. Șe
dința de referate organizată recent 
aici, cuprinzînd concluziile studiilor 
întreprinse în aproape 70 de organi
zații de bază, a scos în evidență unele 
elemente calitativ noi. menite să con
ducă. în primul rînd. la perfectiona
rea stilului de muncă al instructorilor.

Asa cum reliefează Tezele, organi
zațiile de partid au datoria să lupte 
pentru lichidarea practicilor Înve
chite, a mentalităților anchilozate, a 
rutinei, inerției, lipsei de inițiativă, 
bariere a căror depășire este impe
rios necesară. încă de la constituirea 
județului. în unele sectoare de acti
vitate si. mai ales. în domeniul mun
cii politice si culturale de masă, se 
acreditase ideea că : „La Botoșani, 
atît se poate face ! N-avem condiții !■“ 
De fapt. în spatele unor asemenea 
„argumente" se ascundeau moliciu
nea și comoditatea unora, lipsa 
de inițiativă a altora. Comitetul ju
dețean de partid a făcut eforturi sus
ținute de împrospătare, de înnoire a 
conținutului și formei unor mani
festări politico-educative și culturale 
de masă și totodată, de renunțare la 
cele depășite. învățămîntul de partid 
— prin diversificarea studiului inte
lectualilor. extinderea dezbaterilor pe 
bază de referate, a ciclurilor de con
ferințe — a devenit mai interesant, 
mai atractiv, mai eficient. Vom mobi
liza în continuare eforturile organi
zațiilor de partid spre a dovedi că. și 
la noi. în toate se poate mai mult...

Dialectica vieții impune ca nroc*e- 
sul de perfecționare, de introducere 
cu îndrăzneală a noului să fie accele
rat. ca fiecare latură a muncii de 
partid să fie cuprinsă de eferves
centa spiritului novator.

Noi produse ale Uzinei 
de prelucrare a maselor 
plastice din lași

Produsele din mase plastice 
realizate la Iași sînt solicitate de 
numeroși beneficiari din țară și 
de peste hotare.

Ce livrează uzina ieșeană ? Din 
policlorura de vinii furnizată de 
Combinatul chimic-Borzești, Uzi
nele chimice-Turda și de Combi
natul chimic-Tîrnăveni se prelu
crează prin extrudere, calan- 
drare, presare și granulare un 
mare volum de țevi cu diametru 
de 32—280 mm, tuburi pentru 
izolații electrice și tuburi flexi
bile — „Flexotub" — cu utili
zări la instalațiile de aspirație, 
refulare și ventilație a fumului 
și prafului din mine, hale indus
triale etc. Plăcile ondulate — 
realizate din același polimer, sînt 
căutate pentru acoperișuri ușoa
re la chioșcuri, stații de benzină, 
peroane, garaje. Covorul și da
lele fără suport textil — „Mol- 
doplast" — foliile plastifiante 
șagrenate, foliile pentru presare 
sau semirigide care pot înlocui 
furnirele de mobilă, foliile 
vacuumabile pentru coșulețe de 
fructe, precum și granulele nece
sare fabricilor de cabluri elec
trice care le folosesc în locul 
materialelor clasice de Izolare, 
cum sînt cauciucul și bumbacul, 
completează seria produselor pre
lucrate din policlorură de vinii.

Venind în întîmpinarea cerin
țelor, colectivul uzinei a mai rea
lizat anul acesta folii calandrate 
de 0,15—0,2 mm, formate din 
două straturi — unul transpa
rent, iar celălalt imprimat cu 
modele atrăgătoare — ce imită 
furnirul de mobilă din esențe de 
lemn importat. Noul sortiment 
de folii are și o mai mare rezis
tență Ia solicitările mecanice ale 
mobilei, cît și la agenții chimici 
și fizici. Totodată, nu poate fi 
atacat de dăunătorii lemnului. 
Deosebit de util s-a dovedit în 
ultima vreme și produsul cunos
cut sub numele de „poligrafvi- 
nil", realizat în colaborare cu un 
colectiv de la întreprinderea poli
grafică Iași. Datorită însușirilor 
sale (rezistență mărită, aspect 
plăcut cu suprafața netedă sau 
șagrenată, colorit variat), noul 
produs își găsește o largă aplica
ție în secțiile de legătorie.

în gama noilor sortimente se 
circumscriu și granulele electro
tehnice pentru mantale de pro
tecția cablurilor. Sînt rezistente 
la temperaturi scăzute, pînă la 
minus 50 de grade, și suportă 150 
kg forță pe cm pătrat. Cu a- 
cestea,’ numărul sortimentelor de 
produse prelucrate din mase plas
tice Ia uzina ieșeană a ajuns la 
peste 90. Anul acesta vor fi asi
milate și profilele din policlorură 
de vinii cu utilizări la construcția 
de mobilă, jgheaburi și burlane la 
construcția de locuințe, piese 
pentru fabrica de frigidere din 
Găești etc., sortimente ce n-au 
mai fost realizate pînă acum în 
țara noastră. Se va monta, tot
odată, o nouă instalație pentru 
recipienți din polietilenă cu o ca
pacitate de execuție de 100 000 
bucăți pe an.

Direcțiile de dezvoltare ale u- 
zinei vizează extinderea capaci
tăților de producție și. în același 
timp, diversificarea continuă a 
produselor.
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AM FOST 0 OUĂ
MAI ÎNȚELEPT

DECIT SOLOMON

Co- 
patru

Ieri dimineață, secre
tara mi-a spus din pra
gul biroului:

— Vă caută doi to
varăși și o automătură- 
toare-stropitoare.

— Să intre I 
mandă, te rog, 
cafele.

— Cred că „auto-aia" 
nu servește...

— Atunci numai trei, 
una o treci la economii 
în trimestrul în curs...

Au intrat.
— Eu sînt reprezen

tantul Fabricii de ci
ment Fieni-Dîmbovița, 
a zis insul care, după 
cunoștințele mele anato
mice, am dedus că era 
mai degrabă rapidist 
decît vegetarian. Dum
nealui este delegatul 
Băncii de Investiții. Iar 
ea (arătă spre mașină) 
este un măr...

— Un moment, l-am 
întrerupt eu. Stai I 
Dumneavoastră cred că 
sînteți ceea ce spuneți 
dar să nu afirmați 
că agregatul ăsta este 
un măr.

— Am vrut să spun 
că e un măr al discor
diei.

— Așa da... Că dacă 
era măr; te întrebam 
eu pe dumneata cum a 
ajuns un măr să coste 
170 000 de lei, cînd pe 
piață kilogramul de 
mere, atunci cînd se 
găsesc, sînt mai ief
tine decît un Fiat 600... 
Continuă, te rog.

— Fabricile de ci
ment, prin sistemul lor 
de fabricație, produc în 
jur, pe lîngă ciment, și 
praf. Praf care este in
halat de muncitori și 
locuitori. Ne-am gîndit 
noi, ne-am tot gîndit 
șl am ajuns la conclu
zia, mi-a venit ideea, 
să trecem în planul de 
investiții pe 1969 și a- 
ceastă auto-mătură- 
toare-stropitoare.

— Colosală idee v-a 
venit I Ați înregistrat-o 
la invenții ? Stropiți cu 
ea pe jos și praful nu 
se mai ridică în sus. O

idee ca asta vine foarte 
rar. Și...

— Banca, sucursala 
Băncii de Investiții din 
Dîmbovița, ne-a apro
bat procurarea acestui 
agregat. Bucureștiul 
însă ne-o respinge.

— Pe bună dreptate. 
Praful de la Fieni n-a
junge pînă la Bucu
rești. De ce o respin
geți, tovarășe, l-am în
trebat eu pe omul 
Băncii din București.

— Această automătu- 
rătoare-stropitoare are

foileton
de Nicuță

TĂNASE

gabarit depășit. Nu 
poate intra in incinta 
fabricii.

— Ai dreptate și 
dumneata I Tovarășe 
fienist, dacă agregatul 
nu poate intra în fa
brică să stropească și să 
măture, ori să măture 
și să stropească, ce ne
voie aveți de ea ? Vă 
trebuie o acoperire pen
tru protecția muncii ?

— Nu ne trebuie nici 
o acoperire, ci acest 
agregat. Dumnealui 
exagerează. 90 la sută 
din șoselele; străzile și 
aleile fabricii, care tre
buie stropite și mătu
rate de praf, pot fi 
stropite și măturate. Se 
cramponează pentru un 
procent de 10 la sută. 
Numai pe 10 la sută 
din ce e de stropit in
tr-adevăr nu se poate 
stropi.

— Agregatul trebuie 
să aibă eficiență 100 la 
sută. Și în afară de a- 
ceasta, șoselele pe care 
vrea dumnealui să le 
stropească au denive
lări și cotituri.

— 10 la sută dintre 
ele.

LA O. N T.

Curiozitate 
justificată

(Urmare din pag. I)

să— E de-ajuns ca 
nu aveți dreptul la ea. 
Legea-i lege. Dacă o 
cere I.C.A.B.-ul să stro
pească cu ea în 
ploilor, noi ne
avizul, pentru că în 
Capitală sînt străzi 
largi și asfaltate. Și va 
avea eficiență 100 la 
sută.

— Noi, cei de la 
Fieni, ce-o să facem 
cu praful ? Cum să 
scăpăm de el ? m-a în
trebat delegatul.

— Aveți fonduri pen
tru această problemă ?

— Avem. D-aia am 
venit la dumneata. 
Știam de la bun în
ceput că n-o să avem 
succes cu acest agregat. 
S-a format un dosar în
treg. Au fost zeci de 
delegați ca să vadă 
dacă avem sau nu 
dreptul la ea. tnvață-ne 
ce să facem ?

M-am gîndit mult 
mai puțin decît Solo
mon cînd avea nevoie 
de înțelepciune. Și 
l-am întrebat pe fienist:

— La Fieni, cînd 
plouă, mai e praf ?

— Nu. Dacă ar ploua 
în fiecare zi, vă jur că 
n-am avea nevoie de 
un astfel de agregat.

— Spuneți că aveți 
fonduri destule. Știți ce 
să faceți ? Angajați cî
teva sute de paparude. 
Le puneți să joace în 
fața fabricii „cia-cia" și 
imposibil să nu rezol
vați problema prafului.

— Și dacă, totuși, 
n-o să plouă ? Cu toate 
insistențele paparudelor, 
ce facem ?

— Atunci, neapărat, 
să treceți în pla
nul de investiții pe 
1970 o automăturătoare- 
stropitoare.

Cei doi musafiri au 
plecat mulțumiți de 
sfaturile pe care le-am 
dat. De agregat au ui
tat. L-au lăsat la mine. 
Ce dracu să fac eu cu 
o astfel de automătu- 
rătoare-stropitoare? Nici 
eu n-o pot folosi sută 
la sută I Are gabarit 
depășit I
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BILETE PENTRU STAȚIUNIBALNEO - CLIMATERICE
S-au pus în vînzare bilete 

pentru perioada iunie-septem- 
brie la stațiunile MALNAS, 
BALVANIOS și VÎLCELE. 
Posesorii unor asemenea bilete 
beneficiază de o reducere de

50 la sută la transportul pe 
calea ferată, iar copiilor pînă 
la 7 ani li se asigură cazarea 
gratuită și o reducere de 50 1» 
sută la plata mesei.

Era in 1083. La întreprinderea 
„Spicul" din Capitală o inven
ție privind construirea unei li
nii de transport al fălnei a fost 
categorisită extraordinară. în 
decembrie 1967, cînd trebuia să 
intre în funcțiune, prezenta u- 
nele defecțiuni. Un an de zile 
s-a căutat remediul și în ianua
rie 1969 a început, în sfîrșit, 
procesul tehnologic. După o oră, 
a încetat. Era de vină... iarna 
(invenția trebuia aplicată, pa- 
să-mi-te, numai vara). Ulterior 
s-a stabilit că toată instalația 
e bună de aruncat. Din banii 
cheltuiți (aproape 500 000 Jei) 
s-au ales numai tărîțe. Cine va 
frămînta „aluatul” ?

Ba bine 
că nu!

Sînt aproape 3 ani de cînd în
treprinderea de administrație 
locativă a sectorului 1 din Ca
pitală a fost sesizată că la imo
bilul din strada Bruxelles nr. 4 
sînt necesare o serie de repa
rații. Printre cele mai urgente 
era aceea a acoperișului. Cu o 
întîrziere... tot de vreo 3 ani — 
Si în urma insistentelor locata
rilor — I.A.L.-ul „a trecut la 
acțiune". S-a prezentat la imo
bilul respectiv si i-a reparat... 
porțile ! (în treacăt fie spus, 
porțile nici nu prea aveau ne
voie de reparații). Dar tovarășii 
de la I.A.L. le-au reparat si s-au 
dus. După dumnealor a venit 
ploaia, care a umplut podul ca
sei cu apă. Locatarii s-au trezit 
cu apa picurînd din tavan prin 
tuburile instalației electrice. 
Acum există pericolul evident 
(și permanent) al unui scurt
circuit. N-ar trebui oare scurt
circuitată birocrația și linsa de 
răspundere de care I.A.L.-ul 
respectiv dă dovadă în cazul 
fată?
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sprijinul corespondențilorCV 
„Scînteii

fondul de marfă a crescut sl e în 
continuă creștere.

In acest moment, nu asigurarea 
fondului de marfă ni se nare a fi 
problema exclusivă de care trebuie 
să se ocupe organizatorii ci. în pa
ralel, este necesar să se acorde o im
portantă tot mai mare modului cum 
este gospodărit acest fond, cum este 
repartizat, cum sînt organizate pie
țele și la ce nivel de deservire se 
ridică comerțul cu legume și fructe.

...Ora 9. Cunoscuta piață Obor e 
în orele ei de vîrf (dar. în fond, 
cînd nu e Oborul în ore de vîrf?) 
Ce observăm ? Imensele platouri, 
chioșcurile, tonetele fac fată cu greu 
asaltului diurn. Peste tot șiruri lungi 
de cumpărători. De ce se tot face 
coadă la legume? Pentru edificare, 
redăm cîteva imagini surprinse „pe 
viu". în timp ce ne platouri nu mai 
încăpea mazărea — unele cantităti 
ni s-au părut chiar a fi cam tre
cute — la unitățile din hală nu se 
afla nici o păstaie: ceapa — era 
destulă — părea scoasă din nămol; 
la un chioșc se găsea pătrunjel, ves
ted de cît stătuse acolo, iar la altele 
numai mărar: leusteanul se găsea 
și el la alte chioșcuri — specializa
te de... vederea obtuză a organiza
torilor pieței. Pentru te miri ce. omul 
era astfel nevoit să stea Ia coadă 
cînd la mazăre, cînd la mărar, cînd 
la pătrunjel! Lipseau spatiile de des
facere? Nici vorbă. Sute de metri 
pătrati erau complet nefolositi. Lip
sea altceva: respectul fată de cum
părători.

...Mergem mai departe. Surprin
dem un aspect care irită : în unele 
piețe — Unirii. Coșbuc. „Ilie Pinti- 
lie" — se găsesc „munți" de marfă, 
oferta depășind evident cererea, iar 
în altele, aceleași produse se găsesc 
în cantităti insuficiente sau lipsesc 
cu desăvîrsire. într-un Ioc — 
„muriți" de salată. ridichi cu 
grămada, varză si cartofi la dis
creție. Intr-altul (vezi piețele 1 
Mai, 7 Noiembrie, Berceni, Vitan, 
Progresul) aprovizionarea e mult 
mai slabă. Te bate iar gîndul că roti
tele atît de delicate ale I.L.F.-ului pe 
undeva se învîrtesc în contratimp cu 
cererea. în piața Berceni — țipenie 
de om. Era și firesc : unitățile I.L.F. 
par a fi abandonate. Nici un fir de 
verdeață, nici o legumă. Si această 
piață trebuie, zice-se, să satisfacă ce
rerea unuia dintre cele mai mari car
tiere ale Capitalei. In piața Progre
sul, cu foarte mici excepții — si
tuație identică. Chiar și la „Coșbuc" 
situația era aproape aceeași la 
ora 10. Discutăm din nou cu 
un grup de cumpărători, care 
erau în mod justificat nemulțu

miți și nedumeriți : de ce aceste piețe 
de primă importantă sînt atît de slab 
aprovizionate ?

Ce concluzii se desprind, pînă la 
acest punct, din raidul efectuat ? în 
primul rînd aceea că marfă există, 
dar ea este foarte inegal distribuită 
între piețe și între unitățile acele
iași piețe. Or. una din indicațiile 
exprese date de conducătorii de 
partid si de stat s-a referit la nece
sitatea asigurării unei repartizări te
ritoriale mai judicioase a mărfurilor 
(de îndeplinirea indicației similare 
privind unitățile de desfacere în u- 
nele cartiere deficitare Ia acest ca
pitol ne vom ocupa într-un articol 
viitor). In această direcție nu s-au 
făcut însă eforturile cuvenite. Pro
blema nu este nici pe departe solu
ționată. Cînd nu exista marfă sufi-

țuri diferite. Este limpede că, în mă
sura în care nu se realizează un echi
libru real în aprovizionarea piețelor, 
se lasă loc liber arbitrariului în stabi
lirea preturilor, iar mercurialul este 
adesea ignorat. Este necesar, așa cum 
s-a indicat, ca inspectorii Inspecției 
comerciale de stat să vegheze atent 
asupra prețurilor, astfel ca acestea 
să nu fie lăsate la latitudinea unuia 
sau altuia.

...Piața Unirii. Cînd am vizitat-o, 
forfota era în toi. Am putea spune 
că nu lipsea aproape nimic. Mărfu
rile — cele mai multe dintre ele — 
erau oferite însă nu de comerțul 
de stat, ci de cel intercooperatist. 
de producătorii particulari. Boxele 
I.L.F. se prezentau cam asa: vreo 
cîteva din ele erau slăbuț aprovi
zionate. iar altele (unitățile nr. 206,

recitit de curiozitate regulamentul 
care le stabilește atribuțiile: „Admi
nistratorii — scrie acolo — urmăresc 
buna aprovizionare a unităților co
merțului din incinta piețelor si tîr- 
gurilor; conduc și administrează pie
țele: urmăresc utilizarea si folosi
rea integrală a nlatourilor: contro
lează prețurile...". Oare cele semna
late în piețele vizitate nu dovedesc 
tocmai că acești administratori au 
uitat de obligațiile principale ce le 
revin ? Pe cît se poate constata, 
multi dintre ei și-au limitat cu de la 
sine putere atribuțiile doar la aceea 
de simpli distribuitori de cîntare.

...Ne abatem din drum. Facem o 
vizită la Consiliul popular al secto
rului 5. L-am informat pe tov. Vir
gil Florea — primarul sectorului — 
despre cele văzute și constatate.

„Pulsul pieței" în... birouri
clentă, organizatorii dădeau vina 
pe greutățile obiective. Acuma, cînd 
situația s-a ameliorat, cît le trebuie 
acestora pentru a soluționa corect o 
asemenea problemă „gravă" cum este 
repartizarea judicioasă a legumelor și 
fructelor pe teritoriul orașului ? Con
statările noastre — întărite de fapte 
— dovedesc că se lucrează încă po
trivit „principiului" nu știe stînga ce 
face dreapta^ ceea ce pune în discuție 
capacitatea comerțului cu legume și 
fructe de a se adapta cu operativi
tate, în funcție de situație, la cerin
țele pieței. Consecințele unei aseme
nea stări de lucruri sînt evidente : 
se nasc, în. mod artificial, cozi ; ser
viciul devine la latitudinea celui care 
„are marfă": se risipesc, se degra
dează unele produse.

Am vrea să insistăm în mod 
deosebit asupra unui alt aspect ca- 
re-I pune pe cumpărător în în
curcătură : a apărut. acum o 
atît de mare varietate de preturi 
pentru mărfuri de aceeași calitate, 
îneît ai senzația că te afli nu într-o 
piață organizată, cu legile ei stricte, 
cu mercurialul ei (care nu se res
pectă). ci într-un tîrg unde fiecare 
vînzător cere cam cît crede el de 
cuviință: unul mai dă. altul mai 
lasă... Am văzut o serie de produse — 
roșii, varză, cireși, căpșuni — de a- 

z ceeași calitate, vînzîndu-se cu pre-

207. 208 etc.) nu ofereau decît... 
poame uscate. Ba nu, mai puseseră 
în vînzare ceva: salată veștedă, pli
nă de pămînt si mare cît... panseaua, 
întrebăm pe unul dintre vînzători:

— Cum vă rabdă inima să țineți 
marfa într-un asemenea hal ? De ce 
n-o înviorați, vă lipsește apa ?

Răspunsul, care se voia probabil 
spiritual, ne-a indignat. ,

— Dv. credeți că toată lumea vine 
în piață să cumpere salată pentru 
consumul propriu ?

— ? 1
— Cumpără si pentru păsări, pen

tru iepuri de casă. Doar n-o să ’e 
spălăm iepurilor salata !

Am reprodus acest dialog nu pentru 
că gestionarul a încercat să fie „spi
ritual", ci pentru a atrage atenția că 
asemenea ieșiri grosolane dovedesc 
neînțelegerea de către unii lucrători 
a îndatoririlor pe care le au față de 
cumpărători, a cerințelor unui com
portament civilizat.

In continuare, am avut scurte con
vorbiri cu administratorii (piețelor. 
Unii dintre acești oameni, care ar 
trebui să știe tot ceea ce se mișcă 
în piață, ne-au produs o impresie 
penibilă. Cel din Obor, de pildă, 
vorbea cu noi de parcă ar fi fost 
și el un cumpărător oarecare, un 
spectator neutru la actul comercial 
ce se desfășura sub ochii săi. Am

Ne-am exprimat, mai ales, nedume
rirea în legătură cu absenta produ
selor din piețele sectorului respectiv, 
în timp ce în depozite mărfurile nu 
se poate spune că lipsesc. (Am vizi
tat chiar depozitul de lîngă Gara 
„Progresul" aflat tot pe teritoriul 
sectorului 5). D-sa ne-a ascultat 
cu luare aminte și ne-a informat, 
la rîndu-1. că a vizitat chiar în di
mineața aceea diverse piețe, dar nu 
1 s-au părut a fi chiar atît de slab 
aprovizionate.

Dar ce ore se aleg pentru control ? 
Una e să mergi în piață la ora 6 
și să rămîi cu impresia de abundentă 
(normală la prima oră) și alta e să fii 
informat despre pulsul pieței pe par
cursul întregii zile. Pentru a putea 
acționa cu promptitudine în sensul 
unei cît mai bune aprovizionări, so
cotim important ca primarii să nu se 
rezume la vizitarea personală a pie
țelor ci. asigurîndu-și un sistem de 
informare corect șl operativ, să fie 
în situația de a lua oricînd măsu
rile ce se impun.

Tovarășul Toma Marinescu, pri
marul sectorului 4, făcea, la rîn- 
du-i, o altă remarcă : „Trec prin 
piețe în fiecare dimineață. La un 
moment dat, imediat după ce se 
dau dispoziții, în perimetrul pieței 
se face ordine, curățenie, marfa se 
orînduiește cu grijă, vînzătorii își

schimbă ținuta. Totul merge bine 
însă numai cîteva ore. Dacă ai cu
riozitatea să revii mai tîrziu. găsești 
lucrurile schimbate. Apare din nou 
dezordinea, în locul mărfii vîndute 
întîrzie să apară alta, cea existentă 
pare aruncată pe platouri cu furca. 
Totul arată de parcă nimeni nu 
se Interesează de cele ce se petrec 
acolo. Vreau să subliniez următorul 
fapt. Vizita, controlul primarului în 
piețe, prezenta lui în mijlocul oa
menilor este, fără nici o îndoială, 
un act extrem de necesar. Ar trebui 
însă, cum este și firesc, ca în mo
mentul observării unor defecțiuni, să 
ai posibilitatea legală de a lua mă
suri : altfel, controlul se reduce la o 
simplă vizită de informare. Or, aceas
tă posibilitate legală nu există. Uni
tățile de legume și fructe sînt subor
donate unor instituții centrale, cu re
gulamentele lor interne proprii".

Cele spuse de tovarășul Toma Ma
rinescu rețin atenția. Intr-adevăr, 
instrumentul care ar putea da mînă 
liberă primarului pentru aplicarea 
unor sancțiuni sau luarea unor mă
suri lipsește în aparentă. Există însă 
o hotărîre a Consiliului de Miniștri 
care. între altele, precizează atribu
țiile și responsabilitățile împuterni- 
ciților, administratorilor de piețe. 
Ei pot primi — de la conducerea 
consiliului popular — sarcini obliga
torii. Deci, un prim instrument 
există. Mai sînt însă și altele. In 
fond, pentru abateri repetate și gra
ve. primarul poate solicita reprezen
tanților Departamentului de valorifi
care a legumelor și fructelor să la 
măsuri imediate, se poate consulta și 
poate colabora cu ei. Iată, așadar, cî
teva mijloace de ridicare a eficien
ței controlului primarilor în piețe, 
ignorate sau folosite încă insufi
cient.

...Raidul nostru se apropie de sfîr
șit. Paralel cu faptul notabil, obiec
tiv, subliniat de la început — creș
terea fondului de marfă — am mai 
reținut și persistența unor vechi ca
rențe ale comerțului cu legume, a 
lipsurilor de natură subiectivă : or
ganizarea necorespunzătoare a unor 
piețe, pasivitatea administratorilor, 
nivelul scăzut al deservirii, neres- 
pectarea mercurialelor ș.a.m.d. Față 
de această stare de lucruri, firește 
că se impun măsuri. Organismele de 
resort ale U.N.C.A.P. și Consiliului 
Superior al Agriculturii, primarii 
orașelor, Inspecția comercială, alte 
organe de control au datoria să tragă 
concluziile, să acționeze energic în 
direcțiile impuse de realitate, insis- 
tîndu-se ca unitățile și cadrele 
responsabile de bunul mers al aces
tui sector să ducă la îndeplinire cu 
mai multă promptitudine indicațiile 
primite, să-și facă datoria cu con
știinciozitate.

La fabrica de conserve 
din Tecuci

PRELUDIU 
IA 0 CAMPANIE

Industria conservelor preia 
primele cantităti de fructe 
Înaugurînd astiel noul diclu 
de fabricație. începe deci 
campania de prelucrare a le
gumelor și fructelor din noua 
recoltă, se realizează prime
le sortimente de dulcețuri, 
gemuri și compoturi.

Firește, posibilitățile de lăr
gire a sortimentului produse
lor de legume și fructe con
servate nu sînt epuizate. Dar 
să ne oprim puțin la un sin
gur furnizor: FABRICA DE 
CONSERVE DIN TECUCI, care 
realizează cea mal mare pro
ducție din ansamblul ramurii 
industriale a conservelor. Ea 
livrează anual 60 de sorti
mente de conserve de legume 
și fructe, la care se mai a- 
dauqă pasta de tomate, su
cul de roșii, mustul concen
trat și altele.

Ce va însemna „plină cam
panie' la această fabrică ?

Dispunînd de un înalt grad 
de înzestrare tehnică, echipa
tă cu utilaje moderne, de 
mare capacitate la toate li
niile de fabricație, fabrica va 
asigura zilnic prelucrarea a 
780 tone mazăre, fasole ți 
roșii.

Din grupa conservelor de 
legume sterilizate care se gă
sesc in magazinele noastre 
de desfacere menționăm, 
printre altele, ghiveciul în 
bulion sau ulei și zacusca, 
tar din cea a conservelor de 
fructe — compoturile, gemu
rile și dulcețurile din cireșe, 
vișine, caise, pere, mere, stru
guri, gutui, prune, livrate de 
fabrica de conserve din Te
cuci.
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COSIT
Recoltarea la timp și fără pierderi a furajelor, trans

portul și depozitarea acestora în cele mai bune condițiuni 
constituie în aceste zile cea mai importantă acțiune 
pentru dezvoltarea zootehniei. In cooperativele agricole 
din județele Ilfov, Dolj, Galați, Brăila, Ialomița și 
altele s-a încheiat prima coasă la lucernă. Această im
portantă lucrare necesită să fie urgentată în toate 
județele, deoarece trifolienele au ajuns în faza de recol
tare optimă sau chiar au depășit această fază. In unele 
unități există mari cantități de fîn netransportat, din 
cauză că nu se folosește întreaga capacitate a mijloace
lor de transport. In prezent mari resurse de masă verde 
pot fi transformate în fîn sau însilozate pentru a asigura 
furaje îndestulătoare pentru numărul sporit de animale 
din iarna viitoare.

Cu ocazia unui raid-anchetă întreprins în județele Bi
hor șl Argeș a reieșit că, în numeroase cooperative agri
cole, consiliile de conducere, ocupîndu-șe cu răspundere 
de dezvoltarea zootehniei, se îngrijesc șl de asigurarea 
bazei furajere. Ca urmare, au fost strînse și depozitate 
mari cantități de furaje. In județul Bihor, cooperatorii

In unele cooperative agricole 
din județele Bihor și Argeș 

întîrzie recoltarea 
și depozitarea furajelor

Folosirea optimă, cu maximum de 
randament a spațiilor de producție 
din întreprinderile industriale, va
lorificarea intensă a tuturor rezerve
lor existente în acest domeniu con
stituie o necesitate economică de cea 
mai stringentă actualitate, pusă preg
nant în evidență de proiectul de Di
rective ale Congresului al X-lea al 
P.C.R. Mutația acestei necesități din 
sfera discuțiilor sterile, unde unii 
încearcă s-o plaseze, în cea a aplica
tivității consecvente este un act de 
mare importanță, care influențează 
pozitiv creșterea eficienței investiții
lor statului în sectorul industrial, 
sporirea rentabilității unităților pro
ductive. Efectele economice pozitive 
ale utilizării depline a fiecărui metru 
pătrat de suprafață construită sînt 
deosebit de pregnante. La Uzina me
canică din Cîmpina, de pildă, s-a con
struit și dat în funcțiune o hală nouă 
de fabricație, pe a cărei suprafață 
(2 640 mp) era prevăzut să se ob
țină 210 000 tije de pompare anual ; 
chiar în primul an de exploatare s-au 
realizat peste 305 000 bucăți, iar anul 
trecut cantitatea a mai crescut cu 
încă circa 13 000 tije de pompare. 
Colectivul acestei uzine a hotărît 
ca în acest an — s-au și între
prins studii concrete în acest scop 
— să obțină o producție și mai mare 
pe spațiul existent, fără nici un 
fel de cheltuieli suplimentare. Re
zultate bune s-au consemnat și la 
Uzina de mecanică fină din Sinaia. 
In 1967, valoarea producției glo
bale obținută pe metrul pătrat de 
suprafață productivă a fost de 
14 600 lei ; în 1968 ea s-a ridicat 
la 16 000 lei, iar în acest an această 
valoare trebuie să crească în conti
nuare cu 7 la sută.

Dacă Ia cele două uzine din Cîm
pina și Sinaia este caracteristic spi
ritul de puternică efervescență în do
meniul creșterii randamentului pe 
suprafața construită, la uzina „1 Mai" 
din Ploiești anumite cadre tehnicc- 
economice, de ani de zile manifestă 
aceeași nepăsare și lipsă de iniția
tivă față de soluționarea unor pro
bleme de care depinde mai buna uti
lizare a spațiilor de producție. 
Aici, cu mai bine de doi ani în 
urmă, am adresat unui număr de in
gineri și economiști întrebarea : ce 
suprafață au halele uzinei, ce pro
ducție se realizează pe un metru 
pătrat, s-au întocmit studii în 
scopul folosirii mai eficiente a spa
tiilor uzinale ? Nici unul din cei în
trebați, nici chiar cei de la serviciul 
de organizare superioară a produc
ției și a muncii nu ne-au putut 
da un răspuns pozitiv, mărturisind 
că nu au avut posibilitatea „să facă 
astfel de calcule". Ceea ce ne-a 
surprins șl mai mult a fost că, cu 
toate insistențele noastre, la unii 
dintre acești specialiști nu am putut 
să Ie trezim interesul pentru cu
noașterea acestor elemente de bază

ale organizării unei producții mo
derne și rentabile. Acest refuz de 
a calcula cel puțin gradul de încăr
care a suprafețelor productive ex- , 
plică de ce în uzină există și astăzi, 
în secțiile ei de prelucrare, zeci de 
metri pătrați pe care zac mașini ce 
nu funcționează, de ce alte spații 
mai sînt ocupate cu materii prime, 
iar pe alte suprafețe bate... vîntul.

Ne oprim la un caz devenit de 
neînțeles și care relevă pregnant

suprafețe 7 Nu înseamnă asta să „în
gheți" fonduri de investiții, să dimi
nuezi serios eficiența economică ? 
După aproape un an de zile, ne-am 
deplasat din nou în uzină să vedem 
dacă hala de tratamente s-a dat 
în exploatare. Nici vorbă de așa 
ceva. Am scris atunci un alt articol 
în care, printre altele, arătam : După 
cum se vede, forurile de resort ale 
Ministerului Industriei Construcți
ilor de Mașini nu au privit cu

0 ÎNTREBARE ADRESATA MINISTERULUI INDUSTRIEI
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI Șl COMITETELOR DE DIREC-
ȚIE ALE UNOR ÎNTREPRINDERI DIN JUDEȚUL PRAHOVA :

DOI ANI N-AU AJUNS 
PENTRU A UMPLE 

„VIDUL" DIN SPATIILE 
DE PRODUCȚIE?
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PE URMELE ANO-IETELOR „SCiNTEII"

indiferența unor cadre din uzină șf 
chiar din ministerul de resort față de 
modul în care sînt utilizate unele 
spații de producție. Intr-un articol 
publicat în ziarul nostru, la 30 sep
tembrie 1966, criticam faptul că în 
cadrul sculăriei noi, moderne, hala 
de tratamente termice (aproape o 
pătrime din spațiu) stătea pustie, 
din cauză că montarea utilajelor 
necesare aici nu fusese corelată cu 
construcția propriu-zisă. Adresîn- 
du-se conducerii uzinei și minis
terului de resort, articolul conchi
dea : Este «are just șl economio să 
construiești și apoi să nu realizezi 
nici un fel de producție pe anumite

din Ciumeghiu au depozitat toată lucerna de pe cele 
150 ha. De asemenea, la cooperativa agricolă din Tulea, 
la acțiunea de strîngere a furajelor participă zilnic 200 
de oameni. Se apreciază că recolta de furaje, datorită 
aplicării tuturor lucrărilor de întreținere, va fi cu 50 la 
sută mai mare decît cea planificată. Și în județul Argeș 
sînt cooperative în care această lucrare este avansată. In 
cea din Săpata de Jos trifolienele se află depozitate 
încă de acum 8—10 zile în podurile grajdurilor și în șire 
bine stivuite și amplasate pe terenuri ferite de umidi
tate. La Leordeni au fost strînse lucerna și trifoiul de 
pe 60 hectare. Și cooperativele agricole din Hîrsești, 
Stolnici, Mozăceni Vale au adunat cantități mari de 
furaje.

Deși se știe că de asigurarea unor cantități îndestulă
toare de furaje și de buna calitate depinde dezvoltarea 
zootehniei, în unele locuri strîngerea și depozitarea aces
tora nu au fost organizate temeinic. Chiar am putea 
spune că, în unele cooperative agricole, nu se simte încă 
hiirosul de fîn cosit. Cîteva situații consemnate cu prile
jul raidului nostru sînt edificatoare în această privință, 
în județul Argeș, la cooperativa agricolă din Stîlpeni, din 
52 hectare cu lucernă și trifoi nu s-au recoltat declt cîteva 
hectare, deși plantele, așa cum ne preciza inginerul 
I. Axenciuc, se aflau în faza optimă încă de acum 7—8 
zile. Cauza ? Lipsa totală de organizare a muncii. O si
tuație asemănătoare există în cooperativa din Schitu 
Golești. In ziua cînd ne aflam aici, deși vremea era 
foarte bună de lucru, pe tarlaua de trlfoliene, în supra
față de 14 hectare, nu se aflau decît doi cosași. De altfel, 
în județul Argeș, din datele centralizate la direcția agri
colă, rezultă că din cele 3 423 hectare cultivate cu lu
cernă și trifoi au fost cosite numâi 2 354 ha, iar fînețele 
naturale au fost cosite doar de pe 500 ha.

întîrzierl păgubitoare se constată și în unele coopera
tive agricole din județul Bihor. în raza orașului Salonta 
există trei cooperative agricole, fiecare avînd puternice 
sectoare zootehnice. Dar în timp ce la cooperativa Sa
lonta I s-au cosit peste 750 hectare cu lucernă, trifoi și 
ghlzdei, lucrîndu-se de zor la uscarea artificială, precum 
și la depozitarea finului, la cooperativele Salonta II și 
III aceste lucrări sînt mult rămase în urmă. Din cele 
peste 300 hectare însămînțate cu aceste culturi la coope
rativa Salonta II nu s-au cosit pînă acum decît 170 hec
tare și s-au depozitat doar 220 tone de fîn. La coopera
tiva Salonta III s-a cosit numai 60 la sută din suprafața 
cultivată, depozitîndu-se doar 150 tone fîn. Și în alte 
cooperative agricole din județ se constată rămîneri în 
urmă în ce privește recoltarea și depozitarea nutrețuri
lor. Cînd vor reuși să aprecieze, în mod realist, condu
cerile cooperativelor importanța asigurării unei baze fu
rajere corespunzătoare cerințelor sectorului zootehnic ?

Ținînd seama de stadiul înaintat de vegetație a trifo- 
lienelor și a altor plante de nutreț, de faptul că ploile 
pot provoca mari pierderi, în toate unitățile agricole 
trebuie să fie urgentate lucrările de strîngere a furaje
lor. De aceasta depinde asigurarea unei alimentații ra
ționale a animalelor, mărirea producției acestora.

I. PITICU 
Gh. CIRSTEA

în secția oparataj de înaltă tensiune a uzinelor „Elecfroputere’ din Craiova

toată seriozitatea semnalele critice... 
Ele nu au ținut seama nici de fap
tul că cea mai acută problemă la 
ora actuală în uzina ploieșteană este 
tratamentul termic (aceeași situație 
persistă și astăzi — n.r.) de care 
este nemijlocit legată îmbunătăți
rea continuă a calității produselor, 
a S.D.V.-urilor. Șl din nou se su
gera ministerului ca situația acestei 
investiții să fie examinată fără în- 
tîrziere și cei care au tărăgănat pu
nerea în funcțiune a halei de trata
mente să fie trași la răspundere, 
să suporte daunele aduse economiei.

Consecințele ? S-a trimis un de
legat, apoi încă unul, care au a- 
nalizat, au plecat și întocmit refe
rate. S-au perindat apoi alți repre
zentanți cu funcție mai mică sau 
mal mare, s-au încheiat „minute", 
procese-verbale, note explicative, 
s-au stabilit termene după termene 
și cum se încălcau se fixau altele. 
Din proces-verbal în proces-verbal, 
din deplasare .în deplasare s-a a- 
juns ca și în acest an situația să 
fie aproape identică ca cea de acum 
doi ani și jumătate. Am găsit și răs
foit cel mai proaspăt proces-verbal 
încheiat, unde se precizau ultimele 
termene, foarte severe, de montare 
a cuptoarelor în hala de tratamente. 
Unsprezece semnături ale unor oa
meni cu „greutate", toți ingineri, re
prezentanți autorizați ai ministerului, 
ai unor direcții generale și institute 
de cercetări, ai uzinelor furnizoare 
au girat cele înscrise. Absolut nici 
un termen n-a fost respectat. Tov. 
Grigore Dobre, secretarul comitetu
lui de partid al uzinei, făcea o re
flecție în acest sens : „Cu banii pe 
care i-au încasat toți delegații, toți 
trimișii, se puteau cumpăra cuptoa
rele necesare, dacă nu toate, cel pu
țin unele".

Credem că a venit vremea să pre
tindem din partea conducerii minis
terului de resort să ne comunice 
ce-a hotărît să facă pentru recupe
rarea daunelor aduse economiei na
ționale. Totodată, poate ar fi bine 
să se precizeze dacă nu cumva cei 
trimiși sînt incapabili să înțeleagă

importanța folosirii cu înalt randa
ment a spatiilor uzinale. Pot ei. în 
acest caz, să mai ocupe funcții de 
răspundere, cînd acționează formal 
și birocratic, tolerînd pierderile 1

O anumită lipsă de exigență în 
ceea ce privește folosirea supra
fețelor construite poate fi Intîlnită 
și la comisia economică a Comi
tetului orășenesc de partid Cîmpina. 
In unitățile industriale din acest 
oraș s-a întreprins un studiu în le
gătură cu rezervele în acest dome
niu. Era firesc să se analizeze cri
tic situația, stabilindu-se noi indi
catori mobilizatori de utilizare a spa
țiilor productive. Nu s-a procedat așa 
și, mai mult, într-un material trimis 
subredacției noastre din Ploiești se 
spunea, bunăoară, că lucrurile stau 
bine la Uzina mecanică Poiana. Din 
el rezultă că spațioasele sale hale 
— dintre care una este nouă — sînt 
folosite cu efecte maxime, apreciere 
infirmată de realitate. Am vizitat 
această uzină și am văzut că are 
spații neutilizate. însuși inginerul 
șef ne spunea : „Sîntem foarte bine 
dotați cu spațiu uzinal, deci putem 
realiza o producție aproape dublă 
cu o altă organizare, cu ceva utilaje 
în plus și cu asigurarea comenzilor".

Criteriul dimensionării reale a u- 
nor spații nu a fost respectat nici în 
cadrul Fabricii de materiale izola
toare din Berceni. Aici s-a proiectat 
un atelier de reparații mecanice cu 
o suprafață de 1 800 mp. Dar, s-a 
constatat că fabrica nu are nevoie 
pentru reparații curente decît doar 
de 900 mp. Iată. deci, că jumătate 
din spațiul proiectat pentru construc
ții este de la început de prisos. Ing. 
Aurel Diaconu, de la Comitetul ju
dețean de partid Prahova. încercînd 
să găsească o explicație a ușurinței 
cu care se avizează unele exagerări 
în proiectare. emitea o părere : 
„Poate că cei ce avizează sînt așa de 
generoși pentru că totul se plătește 
din buzunarul statului și nu al lor".

După părerea sa — la care sub
scriem — cei care dau girul, care 
avizează un proiect trebuie să fie nu 
numai oameni bine pregătiți profe
sional. dar să aibă și o concepție se
rios fundamentată despre ceea ce în
seamnă economie socialistă, despre 
felul în care trebuie cheltuiți banii 
statului. Unii dintre ei nu sînt ca
pabili să înțeleagă această necesi
tate. iar forurile de resort îi ad
mit în posturi de conducere, deși 
nu sînt în stare să asigure gospodă
rirea mijloacelor materiale șl finan
ciare ce aparțin poporului.

Recent, într-o plenară a Comite
tului județean Prahova al P.C.R. s-a 
supus unor analize aprofundate felul 
în care sînt folosite capacitățile șl 
spatiile de producție ale unităților 
industriale. S-au ridicat cu acest 
prilej probleme multe, s-au adresat 
critici justificate, s-au făcut propu
neri bune. Intre altele, sînt de 
reținut soluțiile găsite pentru uti
lizarea mai rațională a spațiilor ate
lierelor de întreținere de la Combi
natul petrochimic și Rafinăria Brazi, 
pentru ocuparea unei suprafețe li
bere în cadrul noii forje de la uzi
na „1 Mai", pentru realizarea unui 
mare randament pe metrul pătrat 
construit la uzina „Neptun" din Cîm
pina. Concomitent, se vizează redu
cerea cheltuielilor inutile de inves
tiții : spatii construite fără rost, fi
nisări greoaie si scumpe. După cum 
se sublinia în plenară, se impune 
ca soluțiile, măsurile bune, ideile 
valoroase să fie traduse în viață, 
antrenîndu-se la această mare ac
țiune colectivele unităților respec
tive.

Fiecare inițiativă, fiecare propune
re bună care vizează utilizarea ra
țională a spatiilor de producție tre
buie să fie luate în seamă si exami
nate cu răspundere, pentru a fi tra
duse în fapte. împreună cu comite
tele de direcție, organele ministere
lor de resort au îndatorirea să ana
lizeze aprofundat posibilitățile si re
zervele existente în acest domeniu. 
Sînt condiții ca. în spatiile uzinale 
construite, să se obțină sporuri în
semnate de producție, economisin- 
du-se pe această cale importante 
fonduri de investiții.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteiî*

Centenarul

din Simeria
dragoste, a- 
și recunoș- 
de Partidul 
Român, de

Uzinei mecanice 
de material rulant

Sîmbătă după-amia- 
ză a avut loc sărbăto
rirea centenarului U- 
zinei mecanice de ma
terial rulant din Sime
ria. Adunarea festivă 
consacrată sărbătoririi 
celui dintîi atelier le
gat de activitatea fe
roviară a întrunit pes
te 2 000 de participant!: 
lucrători ai uzinei și 
din alte unități ale 
complexului C.F.R. 
Simeria, invitați de la 
uzine similare, repre
zentanți ai organelor 
locale de partid și de 
stat și ai Ministerului 
Căilor Ferate.

Inginerul Gheorghe 
Zudor, directorul uzi
nei, a prezentat istori
cul acestei unități, re- 
levînd că, în anii con
strucției socialiste, s-a 
desfășurat cea mai 
importantă etapă de 
dezvoltare și moderni
zare a uzinei ; au fost 
ridicate noi hale ; ma
șinile și utilajele vechi 
au fost înlocuite cu al
tele noi, de mare ran
dament ; s-au îmbu
nătățit calitatea lu
crărilor și condițiile de 
muncă.

Despre condițiile noi 
de muncă și de viață 
create au vorbit mun
citorul Gheorghe Bă- 
trîna și inginerul Gri
gore Nistor, șeful ser
viciului producție va
goane. In continuare, 
Vasile Mladin, director 
la uzina mecanică de 
material rulant „Gri- 
vița Roșie", a rostit 
un cuvînt de salut, în 
numele uzinelor simi
lare din țară.

Au luat apoi cuvîn- 
tul tovarășii Constan
tin Iancu, adjunct al 
ministrului căilor fe
rate, și Ioachim Moga, 
prim-secretar al Comi
tetului județean Hune
doara al P.C.R., care 
au subliniat rolul și 
importanta uzinei în 
deservirea transportu
lui feroviar, felicitînd 
călduros colectivul u- 
nității sărbătorite.

Intr-o atmosferă de 
puternic entuziasm s-a 
adoptat apoi o tele
gramă adresată C.C. al 
Partidului Comunist 
Român, tovarășului 
Nicolae Ceanșescu, în 
care se spune între al
tele :

întruniți în adunare 
festivă, organizată cu 
prilejul sărbătoririi 
centenarului Uzinei 
mecanice de materia) 
rulant Simeria, munci
torii. tehnicienii și in
ginerii din această lo
calitate străveche, care 
și-au înscris numele cu 
cinste în istoria luptei 
poporului român pen
tru libertate și bună-

stare, îșl exprimă cele 
mai profunde senti
mente de 
tașament 
tință față 
Comunist 
guvernul patriei noas
tre socialiste, libere și 
independente, și față 
de dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, 
pentru condițiile de 
muncă și de viață cre
ate în anii socialismu
lui.

Cu toată forța, en
tuziasmul și capacita
tea de muncă vom 
participa, alături de în
tregul popor. în cadrul 
marii întreceri, la în
deplinirea sarcinilor 
ce ne revin din gran
diosul program stabilit 
de Congresul al IX-lea 
și Conferința Națio
nală a P.C.R.. pentru 
prosperitatea și înflo
rirea multilaterală a 
patriei noastre socia
liste. Raportăm con
ducerii partidului șl 
statului că, în frunte 
cu comuniștii, colecti
vul de muncitori, teh
nicieni și ingineri și-a 
îndeplinit cu cinste 
sarcinile de plan și an
gajamentele. anuale și 
este hotărît să nu pre
cupețească nici un 
efort pentru a se situa 
și în 
mea 
stau 
mînd 
sentimentele întregii 
populații a orașului, 
ne manifestăm 
acest prilej tot: 
ziune față de 
internă și ext 
partidului nost 
de contribuția • 
roasă pe care i 
la întărirea con 
unității partide 
muniste, a 
mișcări comuni 
muncitorești 1 
ționăle, pentru 
laborare echita! 
tre toate țările 
poarele lumii.

Asigurăm cc 
rea partidului 
tulul nostru 
dumneavoastră, 
bite tovarășe I .s. 
Ceaușescu, că 
face totul pentr 
cheia actualul c 
cu toate sarcir 
deplinite și dep_v..„ 9. 
că vom stabili, încă 
de acum, măsuri care 
să asigure realizarea 
noilor obiective ce ne 
revin în anii 1971—1975 
și în perspectivă, spo- 
rindu-ne contribuția la 
realizarea progresului 
general al patriei 
noastre, la creșterea 
neîncetată a bunăstării 
materiale și spirituale 
a poporului român.

viitor la înălți- 
cerințelor ce-i 

în față. Expvl- 
gîndurile și 

întregii

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

NOI PROPUSE IA EXPORT
întreprinderile in

dustriale din județul 
Arad au semnat în a- 
cest an contracte pen
tru exportul de pro
duse, a căror valoare 
totală reprezintă cir
ca 1,4 miliarde lei. 
Astfel, uzina de va
goane furnizează ex
portului mai mult de 
30 la sută din produc
ția de vagoane de mar
fă. precum si însemna
te cantități de oiese de 
schimb. In primele 
cinci luni uzina a ex
pediat peste hotare 
mal multe serii de va

goane basculante de 
80 tone și vagoane a- 
coperite de 60 tone, 
precum și alte tipuri 
de vagoane. De ase
menea, numeroase 
produse, ca strunguri, 
mobilă, țesături, tri
cotaje, realizate de in
dustria județului A- 
rad, au fost expedia
te în peste 40 de țări 
de pe toate continen
tele lumii, planul de 
livrări la export fiind 
depășit cu 10 la sută.

(Agerpres)

— ramuri hotărîtoare pentru dez
voltarea și modernizarea bazei 
tehnico-materiale a întregii economii. 
Fonduri mai mari decît în actualul 
cincinal vor fi repartizate pentru 
dezvoltarea și modernizarea indus
triei ușoare și alimentare, agricul
turii, transporturilor și construcțiilor.

Dar ceea ce caracterizează progra
mul de investiții al cincinalului vii
tor nu sînt numai sporurile și depla
sările cantitative, orientarea cu prio
ritate spre ramurile producției mate
riale și, în cadrul lor, către fondu
rile fixe productive, ci și elementele 
sale calitative ce converg spre obți
nerea unei înalte eficiente economice 
de pe urma fiecărui leu investit. O 
formulare lapidară din proiectul de 
Directive concentrează, de fapt, 
esență acestui obiectiv principal în 
realizarea investițiilor : Noile obiec
tive trebuie să dea rezultate supe
rioare celor obținute în actualul 
cincinal, în ce privește producția, 
productivitatea muncii, prețul de 
cost, valorificarea resurselor natu
rale ale tării, aportul valutar, să asi- ■ 
gure sporuri cît mai mari de pro
ducție și de venit national Ia fiecare 
leu investit. Aceste imperative sinte
tizează sarcinile complexe, de mare 
responsabilitate, puse în fata proiec- 
tanților, titularilor de investiții, be
neficiarilor și constructorilor în vii
torul cincinal. îndeplinirea lor exem
plară implică obligatoriu, după cum 
se precizează si în Tezele Comitetu
lui Central, necesitatea îmbunătăți
rii generale a întregii, activități de 
investiții în vederea fructificării la 
maximum a .eforturilor materiale pe 
care le face societatea noastră.

în acest sens, cîteva probleme le 
consider a fi de primă urgență. Am
ploarea eforturilor de investiții ce se 
vor face pentru realizarea obiecti
velor productive în viitorul plan 
cincinal," precum și necesitatea ca 
resursele materiale și financiare să 
servească la creșterea accentuată a 
ponderii părții active a fondurilor 
fixe impun, în mod obiectiv, ca vii
toarele întreprinderi industriale să 
fie amplasate, mai mult decît pînă 
acum. în mari zone industriale, pen
tru a se asigura construirea și folo- „ 
sirea prin cooperare a surselor și 
rețelelor de utilități, a căilor de co
municații. a bazelor de construcții și 
deservirilor.

O asemenea modalitate de a îmbu
nătăți eficiența activității de investi

ții nu reprezintă în nici un caz o nou
tate De ea s-a făcut uz și pînă 
acum, dar, din păcate, uneori cu re
zultate nu dintre cele mai mulțumi
toare. Afirmația făcută se întemeia
ză pe o recentă analiză efectuată în 
trimestrul I a.c. pe 11 platforme in
dustriale din țară. Cu acest prilej 
s-a constatat că. deși prin amplasa
rea obiectivelor în cadrul unor zone 
industriale s-au creat condiții pentru 
cooperare, beneficiarii și proiectantii 
nu au ținut seama de aceste avan
taje în suficientă măsură, în special 
în cazurile atelierelor mecanice, cen
tralelor de termoficare și clădirilor 
social-administrative. Pe platforma 
industrială Iași, de pildă, unde se 
află amplasate numeroase întreprin
deri aparținînd ministerelor indus-

ențează în sens negativ costul lucră
rilor de investiții vor trebui să fie 
evitate radical în anii următori, cum 
de altfel și risipa de fonduri provo
cată de extinderea excesivă a spa
țiilor administrative. în zona indus
trială Pipera, bunăoară (proiectant 
coordonator fiind Institutul de pro
iectare a uzinelor și instituțiilor pen
tru industria electrotehnică din Capi
tală) s-au prevăzut pavilioane teh- 
nico-administrative pentru fiecare 
din cele șase obiective de in
vestiții aflate în execuție aici, 
deși atît la construirea acesto
ra, cît și în exploatare existau 
posibilități de cooperare perfectă în
tre ele. Stadiul avansat al execuției 
lucrărilor nu a permis să se corec
teze eroarea decît în cazul a două din

rațională a acestora, căreia, cu de
plin temei, proiectul de Directive îi 
conferă rangul de obiectiv de bază 
al înfăptuirii viitorului program de 
investiții. Rezultatele de pînă acum 
îndreptățesc convingerea că indica
ția dată de conducerea partidului de 
a se reduce aceste cheltuieli cu 
10—15 la sută va fi dusă la îndepli
nire. Numai în ultima parte a anu
lui trecut, în urma analizei efectuate 
de ministere, în colaborare cu C.S.P., 
C.S.C.A.S. și Banca de Investiții, 
s-au identificat posibilități pentru 
economisirea importantei sume de 
circa 2,2 miliarde lei la lucrările de 
construcții și instalații aferente in
vestițiilor cu caracter industrial.

Intr-o a doua etapă a analizei, 
desfășurată în primele luni ale anu-

Cazuri similare se constată și la

Orientarea prioritară a investițiilor
triei chimice, industriei alimentare, 
industriei ușoare, industriei construc
țiilor și industriei metalurgice, au 
fost prevăzute 10 ateliere mecanice, 
în valoare de aproape 164 milioane 
lei, din care 30,5 milioane însumează 
utilajele ce funcționează în majori
tate în numai 1—2 schimburi sau, 
formal, în 3 schimburi, ceea ce ge
nerează disponibilități de capacitate 
între 30—60 la sută. Prin execuția 
unui atelier central în această zonă 
s-ar fi putut economisi fonduri de 
investiții în valoare de aproape 26 
milioane lei. Iar pe platforma indus
trială Rm. Vîlcea, datorită necorelă- 
rii de către Ministerul Industriei 
Chimice și Ministerul Energiei Elec
trice a termenelor de punere în 
funcțiune, s-au construit de către 
fiecare din cele două unităti ale chi
miei aflate în zonă — Combinatul 
chimic și Uzina de produse sodice — 
centrale electrice de termoficare. 
în prezent este în curs de execuție 
o centrală de zonă, ceea ce determină 
un efort de investiții suplimentar, 
deși dezvoltarea celor existente ar fi 
fost mai economică și ar fi permis 
satisfacerea cerințelor în acest do
meniu ale respectivelor obiective in
dustriale.

Toate aceste anomalii care influ-

aceste noi obiective. înalte raționa
mente economice, ea și experiența 
țărilor avansate industrial, pledează 
convingător în favoarea ideii ca la 
realizarea oricărui obiect de investi
ții să se pună accentul obligatoriu pe 
execuția și definitivarea lucrărilor de 
bază, care precizează și întregesc 
însuși profilul lui productiv, urmînd 
ca abia după aceea, pe baza acumulă- 
riloi date de noile capacități, să se 
înceapă și construcția pavilionului 
administrativ.

Concentrarea cu prioritate a fon
durilor de investiții spre obiectivele 
productive va trebui să fie abor
dată în viitorii ani mult mai nuan
țat, cu înaltă responsabilitate pentru 
angajarea banilor statului. Fondurile 
vor trebui dirijate nu oricum, ci, în 
primul rînd, spre obiectivele produc
tive și, în cadrul lor, către instala
țiile și utilajele ce pot realiza cel mai 
repede producția efectivă și benefi
ciile cuvenite economiei naționale.

Diminuarea continuă, mai accen
tuată, a ponderii cheltuielilor de 
construcții în totalul investițiilor și 
repartizarea unei părți tot mai mari 
din fondurile de investiții pentru 
dotarea cu mașini și utilaje rămîn 
una din căile esențiale de utilizare

lui curent, s-au identificat noi căi de 
reducere a volumului și, implicit, a 
ponderii cheltuielilor de construcții 
în totalul investițiilor la alte obiec
tive industriale. Pe lîngă cauze cum 
ar fi supradimensionarea clădirilor, 
excesele arhitectonice, finisări costi
sitoare, începerea execuției lucrări
lor în regim derogatoriu, fără a se 
cunoaște datele definitive din temă, 
condiții exagerate puse de benefi
ciari, în cazul construcțiilor și in
stalațiilor, s-a constatat că și unele 
normative în vigoare, neactualizate 
de multi ani, conțin prevederi 
care facilitează scumpirea construc
țiilor sau instalațiilor. Astfel, 
la revizuirea recent încheiată a 
normativului de pază contra incen
diilor, s-a semnalat că distanțele 
normale între unele depozite de ma
teriale pot fi reduse cu 10—50 la 
sută; de asemenea, folosirea unor ma
teriale ușoare și eficiente șl, în ge
neral, a elementelor din mase plas
tice nu este stimulată suficient. Pre
vederi exagerate s-au constatat și în 
standardele referitoare la calculul 
debitelor de apă, ceea ce favorizează 
supradimensionarea rețelelor de ali
mentare și canalizare, irosirea pe a- 
ceastă cale a unor însemnate fonduri 
materiale șl bănești.

alte normative departamentale și re
publicane, cum ar fi durate prea 
mari de depozitare date de norma
tivele pentru proiectarea fabricilor 
de conserve și de zahăr. Este limpe
de că, în afara acestor normative, 
în viitorul apropiat vor trebui revi
zuite și altele. Mai mult decît atît, 
se impune ca o seamă de normative 
care condiționează suprafața de 
teren ocupată, suprafețele și volume
le construite și soluțiile constructive, 
atît republicane cît și departamen
tale, să fie în mod permanent supu
se revizuirii și actualizării de către 
organele care le-au elaborat. In 
vederea reducerii volumului de con
strucții și instalații în totalul in
vestițiilor cu caracter industrial, a 
devenit necesar ca ministerele titu
lare de investiții să elaboreze nor
mative tehnice, cuprinzînd indicații 
obligatorii de ordin tehnologic, pe ca
tegorii de industrii. Prin acestea tre
buie să se normeze gradul de ocupa
re a terenului în incintele industriala, 
tipurile de obiecte care pot fi coma
sate, suprafețele aferente diferitelor 
tipuri de linii tehnologice sau utilaje 
cu caracter de repetabilitate, duratele 
de depozitare care determină supra
fețele si volumele depozitelor, tipurile 
de utilaje, instalații care pot fi am
plasate în aer liber, cerințele spe
ciale privind finisajele ș.a., precum 
și normative Pe ramuri și subramuri 

"ale industriei, precum și pe genuri de 
lucrări, cu privire la nivelul investi
ției specifice, rentabilității, durata de 
recuperare a investiției, de atingere 
a parametrilor proiectați. Astfel s-ar 
simplifica mult și filiera de aprobare, 
avizare și control a investițiilor, ceea 
ce ar însemna un cîștig de timp pen
tru începerea lucrărilor pe șantiere.

Este în interesul dezvoltării pro
ducției materiale a țării, al întregu
lui popor, să se înlăture grabnîc 
toate neajunsurile care s-au făcut 
simțite în ultimii ani In domeniul 
activității de investiții. Acest lucru 
va putea și trebuie să fie înfăptuit 
prin aplicarea fermă și consecventă 
în practică a prețioaselor indicații 
precizate în Tezele Comitetului Cen
tral al partidului și proiectul de 
Directive. Numai astfel vom putea 
obține roade maxime de pe urma 
impresionantelor resurse materiale 
și financiare alocate de stat, rezul
tate cît mai importante în sporirea 
avuției naționale, dezvoltarea multi
laterală a societății noastre socia
liste.
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ziune direcțiile în care vor fi con
tinuate eforturile pentru perfecționa
rea și modernizarea învățămîntului, 
Tezele Comitetului Central pentru 
cel de-al X-lea Congres al partidu
lui subliniază pregnant sarcina școlii 
românești de a ține pasul cu evolu
ția societății si cu cele mai noi cu
ceriri ale cunoașterii științifice, de 
a asigura economiei naționale, ști
inței și culturii noastre cadrele de 
care au nevoie. Pe aceste' coordo
nate se va desfășura în perspectivă 
și pregătirea, prin instituțiile de în- 
vătămînt superior, a unui număr 
sporit de specialiști în toate dome
niile de activitate. Transpunerea în 
viată a unui asemenea program 
amplu de perspectivă, ca cel pe 
care-1 stabilesc documentele pregă
titoare ale celui de-al X-lea Con
gres al P.C.R.. ne obligă, evident, să 
acționăm cu hotărîre pe cele mai 
diverse căi.

Opinia publică universitară, marea 
majoritate a corpului profesoral în
țeleg si militează 
tru adevărata si 
dere a noului în 
perior. Cu alte 
care activăm în 
perior sîntem de
lele noastre, o pregătire universi
tară adecvată se poate realiza nu
mai printr-o apropiere (pînă la 
identificare) a studiului cu cerințe
le progresului contemporan. To
tuși. spectrul părerilor este deose
bit de larg. Destul de frecvent u- 
nil colegi confundă noul cu moda, 
sau încearcă sg substituie noutății 
științifice Impulsurile senzaționalu
lui. încercînd să epateze auditoriul 
cu orice preț, fără a tine seama de 
implicațiile antipedagogice ale elu
dării esențialului în procesul de 
predare. O tendință opusă este a- 
ceea de a considera elementul nou 
exclusiv ca un adaos informational 
la sfîrsitul unui curs nemoditicat 
de-a lungul multor ani sau chiar 
decade. Această concepție, după pă
rerea mea, pe lingă neajunsurile in
trinseci mai împinge și la sporirea 
numărului de ore de predare 
scopul includerii 
sfirșit, semnalez 
de modernizare 
exterior.

După părerea
practici — din fericire tot mai rar 
întîlnite — sînt greșite fundamen
tal. Pentru că baza faptică a nou
lui o constituie descoperirile certe 
realizate pe diferitele tărîmurl ale 
activității umane. Dar se cuvine 
subliniat că între aceste descope
riri si fenomenele anterior cunos
cute nu este. în general, o relație 
de juxtapunere, ci o întrepătrun
dere dialectică plină de semnifica
ție. Ansamblul fenomenelor cunos
cute conține premisele noilor fe
nomene descoperite, iar noile des
coperiri conțin, ca un sîmbure la 
care se poate ajunge printr-o ex
trapolare corectă, cunoștințele vechi. 
Ideea fundamentală care vrem să 
»e desprindă de aici este că a-ți 
însuși în mod creator noul si a-1 
expune studenților nu 
nă nici o aruncare la 
tot ceea ce a existat 
rior în ramura respectivă sau 
cultura generală, dar nici un a- 
daos faptic, exterior. Ia ceea ce e- 
xistă anterior. Cu alte cuvinte, în-
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sușirea noului înseamnă reevaluarea 
concepțiilor individuale și punerea 
lor în concordantă cu cele mai noi 
cuceriri ale mintii omenești. A- 
ceasta înseamnă un proces conti
nuu de includere în studiul uni
versitar 
le. dar 
ce este 
intifică
tii si descoperiri ale contempora
neității.

Subscriind pe de-a întregul aces
tui punct de vedere, se pune acum

a noilor elemente esentia- 
si de eliminare a tot ceea 
depășit de încărcătura ști- 

Si spirituală a noilor crea-

elaborate noi planuri și 
învătămint, capabile să 
realizarea sarcinilor de . _
litativ superioară a viitorilor specia
liști, de educare comunistă a studen- 
timii, dar și să asigure stabilitatea 
procesului de învătămint, adaptarea 
lui la cerințele contemporane. In fie
care plan de învătămint există un 
fond de discipline care asigură neîn
doielnic pregătirea fundamentală a 

«absolventului. Aceste discipline re
prezintă scheletul stabil al planuri
lor de învătămint (care cuprinde 50—

programe de 
contribuie la 
pregătire ca-

!WSI

cu hotărîre pen- 
eficienta pătrun- 
învătămîntul 

cuvinte, toți 
Invătămîntul 
acord că, în

su- 
cei 
su- 
zi-

puncte de vedere

Organizatorii primului 
festival „Timișoara muzi
cală — 1969“ au urmărit, 
în general, să ofere publi
cului, ale cărui exigențe 
cresc continuu, tot ceea ce 
s-a considerat mai bun și 
valoros din realizările in
terpretative locale, dînd po
sibilitatea forțelor artistice 
timișorene să se confrun
te și să se măsoare între 
ele, să-și compare realiză
rile cu acelea ale colective
lor similare din alte orașe 
ale patriei.

Primul festival intitulat 
„Timișoara muzicală — 
1969“ — desfășurat recent
— a înmănuncheat într-un 
interval de 9 zile un nu
măr de 15 manifestări mu
zicale din aproape toate 
genurile : simfonic, vocal- 
simfonic, coral, operă, ope
retă, balet, recitale și mu
zică de cameră. La reușita 
festivalului, alături de 
forțele muzicale locale cum 
sînt colectivele Filarmoni
cii, ale operei sau ale unor 
personalități artistice ca 
dirijorii Nicolae Boboc, 
Remus Georgescu, Mihai 
Popescu-Beleavcenco și 
Ioan Kecenovici, dirijorii 
corului Filarmonicii, Ion 
Românu și Mircea Hoinic, 
și-au dat concursul și in
terpret de prestigiu pe 
plan national și internatio
nal ca Ion Voicu, Ion Da
cian, pianiștii Alexander 
Jenner (Austria), Andre 
Gorog (Franța), tenorul 
Giuseppe Zampieri (Aus
tria), dirijorul Vanco 
Cavdarski în fruntea or
chestrei simfonice din 
Skopje (R.S.F. Iugoslavia), 
pianistul iugoslav Vladimir 
Krpan.

Trăsătura dominantă, 
semnul sub care s-a des
fășurat întregul festival a 
fost acela al însuflețirii, al 
seriozității și al maturității 
artistice, chiar dacă nu s-a 
obținut întotdeauna o per
fectă concordanță între in
tenții și realizări.

Orchestra simfonică a 
Filarmonicii de stat „Ba
natul" dirijată de Remus 
Georgescu, căreia i-a reve
nit sarcina de a deschide 
festivalul, nu și-a dezmințit 
bunul său renume. Tot atît 
de convingătoare ne-a apă
rut si în concertul de închi
dere — de data aceasta sub 
conducerea experimentată 
și inspirată a maestrului 
Nicolae Boboc. Interpreta-

rea caldă, ponderată, dar și 
avîntată cînd partitura o 
cerea, precizia Si suplețea 
ritmică sînt, în continuare, 
atributele acestei formații.

Corul Filarmonicii „Ba
natul", sub conducerea lui 
Ion Românu, a adus și el o 
contribuție de seamă în ca
drul manifestărilor. Dispu- 
nînd de un larg repertoriu, 
atît a cappella cît și vocal- 
simfonic, formația stăpî- 
nește și o tehnică vocală 
superioară, o bună dicțiu
ne, ajungînd Ia o remarca-

contribuția valoroasă a 
unor invitați colaboratori 
francezi : Humbert Ca- 
merlo, în „Lohengrin", și 
Pierre Medecin în „Don 
Carlos" — pentru regie, și 
Vladimir Jedrinsky pentru 
scenografia ambelor spec
tacole. Cele două concepții 
regizorale, fără a se iden
tifica, au ca punct comun 
dorința de a îmbina jocul 
sobru, gestica reținută a 
interpreților, cu desfășura
rea acțiunii dramatico-mu- 
zicale. In această preocu-

a asigurat cu competentă 
și adîncă înțelegere con
ducerea muzicală.

Este neîndoielnic că fes
tivalul „Timișoara muzica- 
lă-1969“ a însemnat un real 
cîștig pentru viața artis
tică a orașului, atît sub as
pectul realizărilor, cît și 
sub acela al cunoașterii lor 
pe plan national — chiar 
dacă, în unele cazuri, ar 
mai fi de semnalat și scă
deri de ordin interpretativ.

De asemenea, din punct 
de vedere al repertoriului 
ar fi fost util ca muzica 
simfonică românească con
temporană să fie mai bine 
reprezentată. Credem astfel 
că introducerea în progra
me a unor prime audiții ar 
fi îmbogățit configurația 
repertoriului și ar fi contri
buit la o mai largă cu
noaștere a creației noastre 
muzicale. O asemenea ini
țiativă ar transforma fes
tivalul și într-o rampă de 
lansare a muzicii româ
nești de bună calitate, larg 
accesibilă, cu un mare ră
sunet în rindurile publicu
lui.

Va trebui în viitor să s» 
asigure pentru toate mani
festările incluse în festi
val timpul necesar de pre
gătire, în așa fel îneît să 
fie prezentate publicului In ' 
cele mai bune condiții de 
realizare. In acest sens, de 
exemplu, poate că premie
ra operei „Lohengrin" din 
festivalul recent încheiat 
ar fi dobîndit un plus de 
realizare artistică și mai 
multă unitate, dacă ar 
beneficiat de o perioadă 
pregătire adecvată,

Fără a pleda pentru o 
niformizare și unilaterali- 
zare a conținutului progra
melor, viitoarele ediții ale 
festivalului ar fi bine să 
ajungă la o mai precisă 
conturare a profilului, ur- 
mărindu-se includerea unor 
manifestări de vîrf circum
scrise unei idei conducă
toare.

Aceste cîteva constatări 
nu umbresc însă reușita 
primului festival muzical 
timișorean. Este, 
un început de bun augur 
care se cere să fie conti
nuat și ridicat pe trepte tot 
mai înalte la viitoarele sale 
ediții.

„timișoarasă mai subliniez un fapt. Oricît de 
științific și raționai vor fi alcătuite 
la un moment dat, oricîtă grijă va 
exista pentru continua lor perfecțio
nare pe parcursul unei etape, ele 
își vor realiza pe deplin menirea 
în măsura în care corpul profeso
ral . si conducerile universitare. în 
măsura în care fiecare dintre noi 
își va stabili ca principal criteriu 
al muncii sale de pedagog și educator 
promovarea cu consecventă în cursuri 
și seminarii, în cercetarea științifică 
și lucrul cu studenții promovarea și 
cultivarea spiritului de receptivitate 
la nou, la progres. Programele ana
litice, împreună cu măiestria profe
sorului pot contribui substantial )a 
modernizarea procesului de învătă- 
mînt. Așa cum am arătat mai înainte, 
un curs este menit să reprezinte o 
etapă închegată a concepțiilor știin
țifice ale autorului.

Un curs este un act de nobilă co
municare a celor mai valoroase do- 
bîndiri spirituale și prin aceasta este 
unic. Respectul datorat auditoriului 
cît și profesiunii de dascăl nu per
mite improvizații, arbitrarul sau re
petarea identică în mai multi ani a 
aceluiași curs, dar nu exclude inspi
rația verificată pînă în amănunt 
înainte de a fi prezentată. Profeso
rul și-a îndeplinit misiunea numai a- 
tunci cînd, pornind de la elementele 
disciplinei, aduce auditoriul pînă la 
frontul preocupărilor actuale în dis
ciplina respectivă. Experiența mari
lor dascăli a arătat că nu există nici 
o disciplină încheiată, și chiar disci
plinele considerate „clasice" pot și 
trebuie să fie reevaluate în spiritul 
celor mai noi cuceriri ale gîndirii.

Sînt convins că exploatarea atentă 
a numeroaselor resurse de promo
vare a noului în viața universitară 
va permite absolvenților noștri să. 
facă fată cu succes cerințelor din 
ce în ce mai înalte ale societății so
cialiste. Dar pentru aceasta este ne
voie de dăruire nedrămuită și de 
înțelegerea faptului că interlocuto
rul nostru, studentul, este un tova
răș de drum, demn și receptiv, că
ruia în cursul anilor petrecuți în 
facultate trebuie să-i formăm și să-i 
întărim credința în necesitatea auto- 
depășlrii permanente. Cu totil, cei 
ce lucrăm în universitate, ne vom 
onora pe deplin aceste îndatoriri.

pare regia este substanțial 
susținută de scenografia 
simplă, cvasi-functională, 
de natură mai mult să su
gereze decorurile. Intr-o 
asemenea ambiahtă s-au 
remarcat interpretii Ma- 
rieta Grettenișan (în „Lo
hengrin" și „Don Carlos"), 
Mira Popescu, Nicolae Stan, 
Iuliu Mare' (în „Lohen
grin"), cit și Giuseppe Zam- 
pieri și Emil Rotundu (în 
„Don Carlos"). Conducerea 
muzicală a spectacolelor a 
revenit lui Nicolae Boboc 
(pentru „Don Carlos“)și lui 
Mihai Popescu-Beleavcenco 
(pentru „Lohengrin"), izbu
tind cu îndemînare și pri
cepere să închege în
tr-o concepție unitară efor
turile întregului colectiv 
interpret! : soliști, cor 
orchestră.

Ultimul spectacol 
cadrul festivalului a cc 
stituit un omagiu ac 
compozitorului Sabin D 
goi, fiu al Banatului, p: 
zentîndu-i-se „Năpasta" 
operă intrată. încă de pe 
acum, în fondul de aur al 
muzicii .clasice românești. 
Dirijorul loan Kecenovici

bilă omogenizare a parti
delor.

Un aport tot atît de im
portant la reușita festivalu
lui s-a făcut simțit și din 
parțea colectivelor (soliști, 
cor, orchestră, balet) apar- 
ținînd' operei timișorene. 
Se cuvine a fi remarcat 
sub acest aspect în primul 
rînd spectacolul de balet 
contemporan oferit de 
Studioul coregrafic al ope
rei și despre care se poate 
afirma că a constituit un 
important eveniment artis
tic și un promițător în
ceput. Alexandru Schnei
der, conducătorul artistic al 
Studioului, coregraf și 
regizor al spectacolu
lui, caută noi formule 
de exprimare plastică prin 
dans, fără a ignora modali
tățile baletului clasic, cît 
și ale celui contemporan.

Domeniul propriu-zis al 
operei și-a marcat pre
zența în festival prin re
prezentarea operelor „Lo
hengrin" de R. Wagner 
(premieră) și „Don Carlos" 
de. G. Verdi. Ambele spec
tacole au' beneficiat- pentru 
regie ' scenografie

fi 
de

u-

70 la sută din totalul orelor în pri
mii trei ani). Alături de acestea, în 
plan sînt incluse si unele discipline 
care asigură menținerea pregătirii la 
nivelul celor mai noi realizări ale 
profilului științific al facultății res
pective. Aceste discipline, mai puține 
în anii mici și mai multe în anii 
mari, trebuie să fie astfel alese îneît 
să favorizeze modernizarea intrinse
că a disciplinelor fundamentale pe 
de-o parte, iar pe1 de altă parte să 
mențină studentul în contact viu cu 
actualitatea științifică a specialității 
respective. Alegerea acestor discipli
ne ar fi de'dorit ca,, pe Viitor să ră- 
mînă Ia latitudinea consiliilor pro
fesorale și a senatelor, odată ce pon
derea lor a fost stabilită prin plan, 
pentru a se tine cont si de capaci
tățile specifice ale fiecărei instituții 
de învătămint superior. In acest mod 
planurile de învătămint vor asigura 
pătrunderea noului, fără a răscoli în 
fiecare an structura procesului de 
învătămint.

Tot în legătură cu planurile și 
programele de învățămînt, aș vrea

de 
«i

desigur,

Ștefan CĂRAPĂNCEANU 
Troian NANU

mea. asemenea

I

limitativă 
în aspect

concordanță cu cerin-

în 
informației noi. In 
tendința 
exclusiv

înseam- 
cos a 

ante- 
în

ȘTIRI CULTURALE

e a

(Urmare din pag. I)

din Municipiul

încredința 
instalațiile

Shura Cerkaskl 
Popas în Bihor.

® 
laclimatul 

care au 
mosfera 
iese si

Programul II
20,00 — Buletin de știri ; 20,05 — 

Tele-cinemateca umorului. Monty 
Banks în filmul „o meserie ne
potrivită". 20,20 — Seară de tea
tru „Vlaicu Vodă" de Al. Davilla. 
Regia : Petre Sava Băleanu ; 22,20 
— Temă cu variațiuni : Mitul lui 
Orfeu.

a
20,15. ,
• Primăvara pe Oder : VIITORUL — 20,45.
• Ziua în care vin peștii : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.

problema modalităților practice de 
introducere a noului în învățămîn- 
tul superior. Personal, consider că 
pîrghiile cele mai importante cu 
ajutorul cărora se poate acționa în 
acest sens sînt : structura învăță- 
mîntului, planul de învățămînt, pro
grama analitică, măiestria profesio
nală și activitatea educativă a 
corpului profesoral. Cred că merită 
menționat faptul că grija și atenția 
pe care conducerea partidului și 
statului nostru le manifestă fată de 
continua dezvoltare și modernizare 
a învățămîntului superior i-au asi
gurat acestuia o structură științifică, 
rațională, capabilă să ducă la înde
plinire menirea principală a școlii 
superioare : aceea de a pregăti spe
cialiști cu un profil larg, cu solide 
cunoștințe generale și de specialitate 
în deplină
tele vremii în care trăim. O struc
tură care — ca orice component al 
vieții noastre materiale și spirituale 
— este permanent perfectibilă. Re
țin, în această ordine de idei, men
țiunea din Tezele Comitetului Cen
tral privitoare la accentul deosebit 
ce se va pune pe dezvoltarea învă
țămîntului superior tehnic și econo
mie, preocuparea pentru pregătirea 
unui număr mai mare de cadre în 
domenii de mare actualitate — 
energetica nucleară, electronica, au
tomatica, analiza și modelarea proce
selor economice etc — orientare fi
rească dacă ne gîndim la exigențele 
și cerințele societății noastre socia
liste, angajată într-un ritm impe
tuos de dezvoltare social-economică. 
Nu spun o noutate, dar consider că 
în condițiile progresului actual, de 
cea mai mare importanță este reali
zarea unor unități universitare pu
ternice, în care activitatea teoretică 
să se desfășoare în interdependență 
cu realitatea social-economică. în 
care să se favorizeze pe toate căile 
posibile întărirea legăturilor dintre 
pregătirea teoretică și activitatea 
practică viitoare a studenților, din
tre pregătirea de specialitate și o so
lidă formație moral-cetățenească, în 
spiritul concepției marxist-leniniste.

După cum se știe, în lumina direc
tivelor conducerii partidului și a pre
vederilor legii învățămîntului au fost

Concertul simfonic de sîm- 
bătă seara al Filarmonicii 
„Oltenia" din Craiova s-a des
fășurat sub bagheta dirijorului 
american Franklin Choset. In 
program au figurat suita „West 
Side Story" de Berstein, Sim
fonia a 5-a de Ceaikovski, pre
cum și arii din opere interpre
tate de soprana Eugenia Mol
doveana, solistă a Operei Ro
mâne din București.

Aseară, în Capitală, ansam
blul Perinița a prezentat un 
spectacol de cîntece și dansuri 
folclorice în cinstea partid- 
panților la cea de-a 18-a edi
ție a campionatelor europene 
de box. Spectacolul s-a bucu
rat de un frumos succes.

Filarmonica de stat din Satu 
Mare a inaugurat un ciclu de

concerte in cadrul manifestă
rilor prilejuite de împlinirea 
a două decenii de activitate a 
sa. Cu prilejul sărbătoririi a- 
cestui eveniment, Filarmonica 
are ca invitați pe dirijorul 
Mircea Basarab, soprana Lucia 
Stănescu, violoniștii Mihai 
Constantinescu și Ștefan Rulia, 
precum și pe solista Zlata Fel
ler din Republica Socialistă 
Federativă iugoslavia.

Din cauza timpului nefavo
rabil, manifestările cultural- 
artistice ce urmau să aibă loc 
pe stadionul Dinamo din Ca
pitală, duminică 8 iunie, cu 
prilejul celei de-a 20-a ani
versări a înființării Miliției, 
se amină pentru o dată ce va 
fi anunțată ulterior.

(Agerpres) La Teatrul din Baia Mare se afla în repetiții cea de-a 10-a premieră a 
acestei stagiuni, „Clinele grădinarului" de Lope de Vega, în regia lui Petru 

Mihail

• Opera Română : Răpirea clin 
serai — 11 ; Tosca — 19,30. a Tea
trul Național „I. L. Caragiale” 
(sala Comedia) : Enigma Otiliel 
— l i ; Becket — 20 ; (sala Studio) : 
Cina ești tu 7 — 20 : Părinții te
ribili — 20. o Teatrul „Lucia
Sturdza Bulandra" (sala din str. 
Alex. Sahla) : Photo Finish — 20; 
(la Sala Palatului R.S.R.) : D-ale. 
carnavalului — 10,30 ; 20. • Tea
trul „C. I. Noltarâ" (sala Magheru): 
O casă onorabilă — 19,30. « Tea
trul Mic : Iertarea — 20. a Teatrul 
Gluleștl : Ulise șl coincidențele — 
19,30. • Teatrul ,,Barbu Delavran- 
cea" : Un asasin ciudat — 10 ; 30. 
? Teatrul „Țăndărică" (sala din

alea Victoriei) : Șoricelul șl pă
pușa — 11 ; Cabaretisslmo (spec
tacol adulți)

Programul I

GENERAȚIA CU MIINI DE
muncă pe lîngă echi
pele calificate. în timp 
de șase luni, cît ține 
perioada șantierului, 
ei vor fi calificați în 
meseria pe care și-au 
ales-o : unii vor putea 
rămîne în continuare 
pe șantier, vor urma 
alte școli de perfec
ționare ; alții vor ple
ca pe noi șantiere sau 
se vor putea întoarce, 
cu o calificare dobîn- 
dită, în satele lor, în 
unitățile agricole ; a- 
colo vor lucra în sis
temele de irigații și 
li se vor 
utilajele, 
în perimetrul coopera
tivelor agricole.

Șantierele naționale 
tineretului 
o bază 
pentru 
tineri

din Constanța, Și tot 
astfel. în toată Dobro- 
gea, în toată țara — 
în inima unbr mari 
șantiere te întîmpină 
șantiere naționale ale 

. tineretului. Trebuie 
subliniat acest lucru : 
șantierele tineretului 
sînt cuprinse în inima 
marilor șantiere — și 
de aici se înțelege ro
lul ocrotitor și sarcina 
de răspundere pe care 
o au marile șantiere 
pentru acest tineret. 
Este de altfel firesc — 
o datorie a tuturor fac
torilor răspunzători — 
ca tinerii să se simtă 
pe șantier într-o gene
roasă și ocrotitoare fa
milia care îi va ajuta 
să se formeze, să se 
pregătească.

Aici, la Castelu, 
multi tineri brigadieri 
au un început de cali
ficare, dobîndit în coo
perativele agricole de 
producție, pe șantie
rele mici, de pe unde 
vin ; zidărie, dulghe- 
rie, mecanizare. Au 
venit hotărîți să mun
cească, pentru ca să 
cîștige — și mai ales 
sînt dornici să se ca
lifice ; unii își con
tinuă meseria pe care 
au început-o, alții sînt 
bucuroși că își pot a- 
lege o meserie pentru 
care au mai multă în
clinație. Unii și-au 
ales meseria de beto- 
niști, alții dulgheri, 
instalatori - montori, 
sudori, electricieni, 
mecanici etc... Sînt re
partizați în cinci bri
găzi, în diferite puncte 
de lucru : construcții 
de bazine și stații de 
refulare, canale de a- 
ducțiune, stăvilare, ca
nale magistrale, mon
tări de conducte, tera- 
samente, construcții de 
poduri. Brigadierii 
sînt integrați în pro
gramul locurilor de

ale 
deci 
la re 
cești 
să obțină o 
profesională, 
te privințe, 
aceste șantiere ale ti
neretului se 
ca fiind 
verigi de 
ternice, în 
de educație 
pregătire profesională 
a tinerei generații ; o 
adevărată punte de 
aur spre viată și spre 
realitatea pe care o 
făurim, la care tine
retul simte nevoia să 
participe din plin, cu 
dinamismul si elanul 
său specific.

★
o după-amiază 

răcoroasă — tinerii 
brigadieri sînt încă la 
locurile de muncă. 
Barăcile. întreg grupul 
social este liniștit. Bu
cătăria, cantina stră
lucind de curățenie 
îsi așteaptă brigadie
rii. Cazanele pline a- 
romesc plăcut. Cu
rățenie este si la club 
si în cele patru mari 
dormitoare. Pături 
curate, așternuturi al
be. pleduri colorate, 
bune. In zilele de o-

E

oferă 
de deco- 
toti a- 

care vor 
Dregătire 
în mul- 

de altfel,
dovedesc 

adevărate 
aur, pu- 
circuitul 
și de

dihnă băieții merg la cum este sistemul Ca- 
cinematograf și la că- rasu — le insuflă a- 
mln, în sat. Castelul 
e aproape șl este o 
comună bine gospodă
rită. în duminicile vi- i 
itoare sînt programa
te excursii la Ma
maia și pe tot lito
ralul.

Băieții s-au acomo
dat bine, s-au inte
grat în viata șantie
rului ; din cînd în 
cînd sînt învoiti a- 
casă — si de unde 
unii spuneau că n-au 
să se mai întoarcă, au 
revenit aducînd cu ei 
și alti consăteni. Ho- 
tărîti să muncească si 
să se califice, acești 
tineri sînt în mod fi
resc mîndri de pre- ' muniștii. 
zenta lor ne un ase
menea șantier care va 
duce ța irigarea a 25 
mii de hectare — și 
care, la rîndul lui. fa
ce parte din marele 
sistem Carasu. Inte
grarea într-o acțiune 

de o
econo-

cesțor tineri senti
mentul măreției. al 
demnității, al răspun
derii, al solidarității ; 
le dă maturitate și 
conștiință.

Tot ce îi înconjoa
ră. pe o rază de mul
te zeci de kilometri, 
formează cîmpul de 
forță, cîmpul magne
tic al muncii crea
toare. marea scenă a 
construcției. întreg a- 
cest angrenai le dă 
fiorul istoriei vii. en
tuziasmul. patosul 
construcției, conștiința 
datoriei —• însușiri de 
preț pe care le să
desc si le cultivă co- 

este 
în 

at- 
tră-

în
transformării 

— așa cum. 
lor. alti ti- 
intrat în ma

de amploare, 
mare valoare 
mică si socială. îi sti
mulează. Ei intră 
epopeea 
naturii 
înaintea 
neri au
rile legende ale șan
tierelor de Ia Bum- 
besti—Livezeni. Sal
va—Viseu. Bicaz. Hu
nedoara. Argeș... Este 
greu de făcut compa
rații între aceste șan
tiere si sistemul Ca- 
rasu : fiecare obiectiv 
al construcției socia
liste îsi are măreția 
Si strălucirea Pe care 
i-o dau oamenii lui 
prin eforturile com
petente. creatoare pe 
care le desfășoară. 
Dar încadrarea în- 
tr-un angrenai tehnic 
si uman, cu multe mii 
de oameni lucrînd la 
sute de obiective, toa
te făcînd parte dintr-o 
construcție unitară

s.OO — Deschiderea emisiunii. 
Sfatul medicului ; „Cum mîncăm"; 
8,30 — De strajă patriei ; 9,00 — 
Matineu duminical pentru copil 
o La șase pași de o excursie — 
emisiune-concurs (etapa, a Il-a). 
e Film serial „Belle șl Sebastien" 
(XI) ; 10,15 — Transmisie în di
rect de la Concursul de carting 
organizat de Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor ; 10,45 — 
Ora satului 0 In dezbatere : Te
zele C.C. al P.C.R. și Proiectul 
de Directive al celui de-al X-lea 
Congres al P.C.R. a Anul XXV : 
„Ritmuri în agricultură" — film 
documentar a Buletin agrome- 
teorologlc ; « Muzică populară ; 
12,00 — Concert simfonic. In pro
gram : Concertul nr. 5 în ml be
mol major pentru plan și orches
tră de Beethoven. Interpretează 
orchestra simfonică a Radiotele- 
vlziunii. Dirijor ; Herbert Kegel 
(R.D.G.). Solist : “ - - - -
(S.U.A.) ; 13,15 — 
Program muzical susținut de for
mații de tineret " 
Oradea. Transmisiune In direct ; 
15,50 — Realitatea ilustrată TV — 
emisiune-magazin. In cuprins : 
Reportajul nostru : Ultima oră 
Croazieră (agrement pe lacul He
răstrău). Interviu cu Gh. Perșu, 
realizatorul prototipului de auto
mobil aerodinamic în 1922. Cel 
mal, cea mai — varietăți. Scurt 
voiaj In Finlanda cu George 
Sbîrcea. Week-end muzical. 
1+1+1+ (varietăți) ; 17.3# — Tele
jurnalul ; 17,50 — Desene animate; 
18,00 — Campionatele europene de 
box. Finala ; 21,00 — Spectacol fes
tiv cu prilejul Zilei Miliției ; 21,50 
— „Tîrgul fetelor" de la Gurghiu ; 
22,00 — Recital Juliette Greco ; 
22,25 — Telejurnalul de noapte ; 
22,45 — Telesport ;

• Nelmbhnzita Angelica 13 ; 15 • 17 •
19 ; 21, BUCUREȘTI - 8 ; 10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18 ; 20 ; 22, 
FAVORIT — 9,45 ; 11,45 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Alexandru cel fericit: REPUBLICA — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 
16,15 ; 18,45 ; 21,15, GRĂDINA FESTIVA!___20,15.
• La dolce vita : GRADINA DOINA — 20,15.
O Prințul negru : LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 
16,15 ; 18,30 ; 21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45,
FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA 
PROGRESUL-PARC — 20,15.
• Nu vor fi divorțuri : FESTIVAL -
16 ; 18,30 ; 21.
a Am două mame și doi tați : VIC
TORIA — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45, GRADINA EXPOZIȚIA — 20,15. 
0 Prințesa tristă : LUMINA — 
9,15—16,15 în continuare.
0 Amprenta : LUMINA — 18,30 ; 20,45.
0 Anul trecut la Marienbad : CEN
TRAL — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.45.0 Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.
•

•
nuare ;
16 ; 18,15
0 In umbra coltului: GRIVIȚA
20,30, MIORIȚA — 9,30 ; 11,30 
TOMIS — 9—17 în continuare
0 Contemporanul tău (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA 
TRE POPOARE — 15,30 ; 19.
0 Pentru încă puțini dolari : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
0 Crăciun cu ElisabeU : GRĂDINA BUZEȘTI — 20,15.

O Pe urmele șoimului : DACIA — 8,15—16,30 In continuare; 
18,45 ; 21.
e A trăi pentru a trăi : BUCEGI — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 
20, la grădină — 20,30, AURORA — 9,30 ; 12,15 ; 
20,45, la grădină — 20,15.
0 Becket : UNIREA — 16, lâ grădină — 20.
• Vera Cruz : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15, la grădină — 
20,15, RAHOVA — 15,30, la grădină — 20,15.
•

...Iată-i, s-au întors 
în camioanele lor des
chise. s-au spălat, au 
intrat De serii la ma
să. disciplinați, plini 
de voie bună, 
masă cîtiva 
muzică la un 
cei mai multi 
trag 
unii joacă șah, 
unul citește ; 
așteaptă în jurul 
nuia dintre ei 
frizer) care îi 
bierește. Niște 
au avut ideea 
ducă buchete de maci, 
flori de cîmp și și-au 
împodobit interiorul. E 
un gest de gingășie, 
de sensibilitate, de ti
neret?. Au frămîntat. 
au turnat beton mult, 
au aruncat pămînt 
mult, au montat con
ducte. dar și-au gă
sit răgaz și pentru 
flori. Acuma sînt o- 

însă 
lipsa de program re
creativ.

Mă despart de șan
tierul tineretului de 
la Castelu. privind 
mereu în urmă, spre 
acești tineri, spre ca
banele în care ei a- 
duc seara flori. Bu
chete de maci, crengi 
înflorite — ei înșiși 
fiind tinere ramurj ale 
acestor șantiere. Jur- 
împreiur sînt lanuri
le. podgoriile, evanta
iele de apă ale insta
lațiilor pentru iriga
ții. E un Ioc frumos 
— nu se poate un loc 
mai potrivit pentru a- 
cești tineri vrednici. E 
un loc foarte oun. 
foarte prielnic pentru 
vîrsta aceasta, a ma
rilor năzuinti. Aceste 
șantiere sînt si vor 
continua să fie din ce 
în ce mai mult o im
portantă scoală a e- 
ducatiei comuniste : o 
verigă de aur, o pun
te de aur pentru tine
retul nostru cu mîini 
și. suflet de aur.

După 
ascultă 
DÎCUP, 

. se re
in dormitoare : 

cite 
cîtiva 

u-

băieti 
să a-

Acuzatul : RAHOVA — 18.
Căsătorie pripită : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
Rolls Royce-ul galben : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
Noaptea e tăcută

cinema
Pașa : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
Roșii șl albii : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Deșertul roșu : CINEMATECA — 10 ; 12,15 ; 14,30. .
Pe plajele lumii : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
Tarzan, omul junglei : FEROVIAR — 9—13,30 în contl- 

16 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 10 ; 18,15 ; 20,30.

• 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
13,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,45, 

19, la grădină — 20,15.

pentru... a visa : GIULEȘTI — 15,30 ; 
18 ; 2d,30.
O Paradisul îndrăgostițllor : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18.
O Tata : COTROCENI — 20,30.
<3 Vițelul de aur (ambele serii) : FLO- 
REASCA — 20.
O Vremuri minunate la Spessart : 
POPULAR — 15,30 ; 18, ‘ FLOREASCA
— 9,15 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30.
o Tandrețe : POPULAR — 
e Asasinatul s-a comis luni 
GA — 10—16 în continuare
- 15.30 ; 18 ; 20,30.

20,30.
: VOL- 
; 18,15 ;

Acesta 
spiritual 
intrat.

în care
se formează 

sub îndrumarea aten
tă a organizațiilor de bositi. Se simte 
partid. Ej știu că s-au 
angajat într-o vastă și 
îndrăzneață, ingenioa
să și eroică acțiune 
de întinerire a Do- 
brogei. Si ' așa cum 
sistemul de irigații la 
care particină acești 
tineri transformă na
tura — la fel parti
ciparea aceasta a lor 
le 
va 
le. 
le 
construcției socialiste. 
Deschizînd drum 
pei. fertilității. Drin 
pămînt. prin piatfă — 
acești tineri deschid 
în același timp 
drumuri noi spre ca
lificare si formarea 
armonioasă — prin 
muncă. în colectiv — 
a propriei lor nerso- 
nalităti. In orice o- 
veră mare fiecare om 
se realizează si pe el 
însuși. Acest senti
ment stimulator îi în
suflețește ne tinerii 
veniti De șantier.

va transforma, le 
înnobila existente- 
cuprinse în mare- 
circuit creator al

a-

* A. ■ •

IN-

20,30, PROGRESUL ____
Adio, Gringo : MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Iluzii : GRADINA MOȘILOR — 20,15.
Samuraiul : FLACĂRA — 15,30 ; 18. 
Dragostea unei blonde : FLACĂRA — 20,30.
Răutăciosul adolescent : MUNCA — 16 ; 18 ; 20. 
Comedianțll : ARTA — 8,45—16,45 în continuare ; 
grădină — 20,15.
Feldmareșala : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Apele primăverii : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Pipele : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Rio. Bravo : VIITORUL — 15 ; 18, GRĂDINA VITAN —

Misiunea nobilă a omului de artă
(Urmare din pag. I)

principală a activității 
noastre trebuie să fie 
metoda de cercetare a 
materialismului dialectic 
și istoric, singura capabi
lă să înglobeze și să re
zolve toate logicile, sin
gura metodă de cerceta
re viabiiă care poate o- 
feri oricărui artist revo
luționar o perspectivă 
amplă, profundă și ra
dioasă asupra lumii.

Prin operele noastre de 
artă, filosofia noastră — 
așa cum stă scris în 
Teze — trebuie să fie mai 
activ prezentată în ma-

A

cile confruntări de idei 
ale lumii de azi.

Aceasta înseamnă : „dez
voltarea gîndirii creatoa
re"; înseamnă: „dezvolta
rea spiritului novator" ; 
înseamnă : „confruntarea 
liberă a părerilor, în spi
rit științific" — singura 
cale de clarificare a pro
blemelor, de reliefare a 
adevărului, de afirmare a 
concepțiilor și ideilor a- 
vansate. Aceasta înseam
nă, mai întîi de toate, 
sporirea exigenței, „înlă
turarea diletantismului și 
a superficialității, elimi
narea monotoniei și a șa
blonului", în scopul de a

reflecta cu mai multă 
profunzime procesele și 
fenomenele actuale din 
viața societății noastre.

Pentru creatorul de 
artă avansat, fenomenul 
alienării nu mai poate 
exista în societatea noas
tră socialistă, pentru sim
plul motiv că noile mu
tații și noile relații pro
duse în orbita spirituală 
și materială retează rădă
cinile fenomenului.

Pentru creatorul de 
artă avansat, în societa
tea noastră socialistă 
propriile,,lui năzuințe fac 
una cu năzuințele colec
tivității, ale conștiinței

i

unanime care apare și se 
formează.

El nu mai are nevoie 
„de un al doilea suflu" 
căci relația subiectiv- 
obiectiv își pierde carac
terul contradictoriu pe 
care îl are într-o societa
te improprie dezvoltării 
personalității artistice, de
venind, implicit, o afir
mație liber consimțită.

In Tezele Comitetului 
Central al partidului, toți 
făuritorii de artă din țara 
noastră (deci și scriitorii) 
se bucură de o deosebită 
atenție 
sînt 
sageri

și prețuire. Ei 
denumiți : „me-

ai spiritualității

poporului nostru", adică 
cei chemați să dea viață 
nepieritoare, prin operele 
lor, „acestui univers ine
dit pe care îl oferă socia
lismul".

In luminoasa perspecti
vă pe care Tezele o con
figurează, ce altă năzuin
ță poate 
pentru un scriitor 
aceea de 
formarea 
conștiinței 
oamenilor, 
a menține 
xismului.
prin mijlocirea artei, ma
rea lor forță de atracție T

fi mai nobilă 
de cit 

a contribui la 
și dezvoltarea 

socialiste a 
decît aceea de 
vii ideile mar- 
sporindu-le, și

i
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P81™' X"ILIUL LUCRĂRILE CONSFĂTUIRII INTERNAȚIONALE
Vicepreședintele Consiliului de 

Miniștri, Leonte Răutu. a primit 
sîmbătă dimineața pe Rudyard H, 
Russel, președintele Asociației In
ternationale de Box Amator (A.I.B.A.) 
și pe N. A. Nikiforov-Denisov, vice
președinte al A.I.B.A., președintele 
Biroului European A.I.B.A., aflați 
in Capitală cu prilejul Campiona
telor europene de box.

La Întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, aii luat 
parte Anghel Alexe. președintele 
Consiliului national pentru educație 
fizică și sport, și Gheorghe Guriev, 
președintele Comisiei de organizare 
a Campionatelor europene de box, 
președinte al Federației române de 
box.

Sîmbătă la amiază, vicepreședin
tele Consiliului de Miniștri, Leonte 
Răutu, a primit delegația Sfatului 
popular al orașului Sofia, condusă 
de Gheorghi Stoilov. președintele 
Comitetului Executiv, aflată într-o 
vizită în tara noastră.

La întrevedere, care a decurs în
tr-o atmosferă cordială, a luat parte 
Dumitru Popa, președintele Comi
tetului executiv al Consiliului popu
lar al municipiului București, pri
marul general al Capitalei.

A fost prezent Gheorghi Bogda
nov, ambasadorul Republicii Popu
lare Bulgaria la București.

(Agerpres)

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

RADIOTEHNICĂ Șl ELECTRONICĂ
Zilele acestea a avut loc în Repu

blica Socialistă România, la Mamaia, 
cea de-a 13-a ședință a Comisiei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
radiotehnică și electronică.

La ședință au participat delegațiile: 
Republicii Populare Bulgaria, Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, Republi
cii Democrate Germane, Republicii 
Populare Polone,. Republicii Socialis
te România, Republicii Populare Un
gare. și Uniunii Republicilor Sovieti
ce Socialiste.

în conformitate cu acordul dintre 
C.A.E.R. și guvernul R.S.F. Iugosla
via cu privire la participarea Iugo
slaviei la activitatea organelor Con
siliului, la ședința Comisiei a partici
pat delegația Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

Comisia a elaborat măsuri privind 
îndeplinirea sarcinilor ce rezultă din 
hotărîrile Sesiunilor Comitetului Exe
cutiv al Consiliului.

La ședință a fost adoptat raportul 
Comisiei cu privire la activitatea des
fășurată de aceasta în anul 1968 și 
cu privire la activitatea ei viitoare.

Comisia a examinat informările cu 
privire la mersul realizării recoman

dărilor adoptate anterior, materialele 
si propunerile elaborate de organele 
de lucru ale Comisiei privind specia
lizarea șl cooperarea în producția 
produselor radioelectronice, precum 
și informarea de sinteză și dare de 
seamă cu privire la mersul și, re
zultatele lucrărilor efectuate în anul 
1968 pentru temele din planul curent 
de coordonare a cercetărilor științi
fice și tehnice în domeniul radioteh- 
nicii și electronicii.

Comisia a adoptat lista celor mal 
importante teme de cercetare și pro
iectare în domeniul industriei radio- 
tehnice și electronice, care prezintă 
interes reciproc pentru țări și care 
necesită rezolvare în perioada 1971 — 
1975.

Comisia a adoptat o serie de reco
mandări pentru standardizarea unor 
tipuri de produse ale industriei radio- 
tehnice și electronice și a examinat 
unele propuneri ale organelor sale de 
lucru, precum și alte probleme orga
nizatorice.

Ședința s-a desfășurat într-o, at
mosferă de colaborare sinceră, una
nimitate, prietenie și înțelegere re
ciprocă;Cronica zilei

Sîmbătă după-amiază s-a înapoiat 
în Capitală George Macovescu, prim- 
adiunct al ministrului afacerilor ex
terne, care, la invitația Societății 
pentru politică externă de la Bonn, 
a făcut o vizită de cîteva zile în 
R.F. a Germaniei.

★
Sîmbătă după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală delegația Ministerului 
Forțelor Armate, condusă de ge- 
neral-colonel Ion Gheorghe. prim- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și șeful Marelui Stat Maior, 
care a făcut o vizită pentru schimb 
de experiență în R.S.F', Iugoslavia.

*
Ieri după-amiază, dr. Hermann 

Hocherl. ministrul federal pen
tru alimentație, agricultură si sil
vicultură al R. F. a Germaniei, a 
avut convorbiri cu Nicolae Giosan, 
președintele Consiliului Superior al 
Agriculturii și membri ai conducerii 
C.S.A.

Cu acest prilej, au fost abordate 
aspecte ale preocupărilor în știinta 
și producția agricolă, precum și cu

privire la colaborarea reciproc avan
tajoasă în domeniul agriculturii între 
cele două țări.

Tot în cursul după-amiezii, oaspe
tele vest-german a avut o întreve
dere cu Corneliu Burtică, ministrul 
comerțului exterior.

★
La invitația Ministerului Afaceri

lor Externe, sîmbătă la amiază a 
sosit în Capitală Myer Cohen, di
rector general adjunct al Programu
lui Națiunilor Unite pentru dezvol
tare (P.N.U.D.). împreună cu soția, 
care va face o vizită în tara noas
tă.

In dupa-amiaza aceleiași zile, oas
petele a fost primit de ministrul 
muncii. Petre Lupu. In timpul con
vorbirilor. care s-au desfășurat în
tr-o atmosferă cordială, au fost 
purtate discuții cu privire la pro
bleme de interes comun între Ro
mânia _,și Programul Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare. Ministrul 
muncii a oferit un dineu în cinstea 
oaspetelui.

(Agerpres)

A PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
După cum s-a anunțat, în zi

lele de 5 și 6 iunie conducătorii 
unor delegații au luat cuvîntul 
în cadrul dezbaterilor consfătui
rii internaționale 
comuniste și muncitorești, 
se desfășoară la 
blicăm relatarea 
rostite.

JESUS FARIA,

a vartidelor 
care 

Moscova. Pu- 
cuvintărilor

secretar gene
ral al Partidului Comunist din Vene
zuela a înfățișat aspecte din lupta po
porului venezuelean pentru progres 
social și apărarea independentei, 
subliniind că de fiecare dată cînd 
sentimentele patriotice duc la acțiuni 
comune împotriva subjugării străine, 
victoria poporului nu întîrzie. El a 
arătat că cea mai mare parte a popu
lației din Venezuela se pronunță 
ferm împotriva dominației imperia
liste, cere categoric promovarea unei 
politici progresiste. P.C. din Vene
zuela se bucură de o mare influență 
în rîndurile clasei muncitoare și ale 
altor clase și pături sociale din țară.

Referindu-se la dificultățile prin 
care trece în prezent mișcarea co
munistă internațională, vorbitorul a 
apreciat că fiecare din țările unde 
clasa- muncitoare a obținut victoria a 
trebuit să abordeze într-un mod di
ferit problemele sale, ceea ce a dus 
la o situație complexă legată de o 
criză de creștere. Această creștere a 
schimbat în mod esențial raportul de 
forte pe plan 
socialismului.

El a arătat 
detașamentele 
muncitorești au apărut probleme care 
nu și-au găsit pînă în prezent o solu
ționare satisfăcătoare, fapt dovedit și 
prin absența unor partide frățești la 
consfătuire. Căutarea căilor ce duc 
la apropiere, la unitate, trebuie să 
devină țelul imediat al mișcării co
muniste mondiale, a relevat vorbito
rul. Aceasta ținînd seama mai ales de 
faptul serios și real că imperialismul 
trage foloase din disputele dintre 
partidele frățești.

Vorbitorul a subliniat că politica 
externă a P.C. din Venezuela urmă
rește dezvoltarea prieteniei și solida
rității cu toate partidele comuniste 
și muncitorești, pe baza marxism-le- 
ninismului, a principiilor egalității, 
respectului reciproc și a necesității 
de a se lupta neobosit pentru o tot 
mai bună coeziune a tuturor detașa
mentelor mișcării comuniste interna
ționale. C.C. al P.C. din Venezuela va 
căuta căile spre unitatea de acțiune 
cu partidele frățești, cu întreaga miș
care progresistă mondială, cu toate 
forțele care se pronunță împotriva 
imperialismului.

mondial în favoarea

că în fața unora din 
mișcării comuniste șl

I
BOX Gala finala

Astă seară, cu începere de la 
orele 18, pe arena „23 August" 
din Capitală, se va desfășura 
gala finală a campionatelor eu
ropene de box. Iată programul 
celor 11 meciuri:

• Categ. semimuscă : Gyorgy 
Gedo (Ungaria) — Franco 
Udella (Italia) ;

• categ. muscă : Nikolai Novi
kov (U.R.S.S.) — Constantin
Ciucă (România) ;

• categ. cocoș : Aurel 
trescu (România) — Aldo 
tino (Franța);

• categ. pană : Seyfi. 
(Turcia) — Lâszlo Orban 
garia) ;

o categ. semiușoară : Calistrat

Dumi- 
Cosen-

Tatar 
(Ungă-

Cuțov (România) — Stoian Pill- 
cev (Bulgaria) ;

o categ. ușoară : Valeri Fro
lov (U.R.S.S.) — Metir Stoicev 
(Bulgaria) ;

e categ. semimijlocie : Victor 
Silberman (România) — Gunther 
Meier (R.F.G.).

• categ. mijlocie mică : Bru
no Facchetti (Italia) — Valeri 
Tregubov (U.R.S.S.) ;

o categ. mijlocie : Vladimir 
Tarasenkov (U.R.S.S.) — Mate 
Parlov (Iugoslavia) ;

® categ. semigrea : Ion Mo- 
nea (România) — Dan Pozniak 
(U.R.S.S.) ;

o categ. grea : Ion Alexe (Ro
mânia) — Kiril Pandov (Bulga
ria). (Agerpres)
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Luăm cu toții nota 10 ?
Nicâieri ca în ca

reul magic sub ochii 
telescopici ai reflec
toarelor și sub supra
vegherea pasionantă 
a altor mii de ochi 
nevâzufi din staluri, 
sportivul nu se simte 
mai singur sau mai 
alâturi de public. în
tr-o întrecere de te
nis sau de ping-pong, 
cum i se spunea pe 
vremuri acestui mini- 
sport, tăcerea este un 
lucru subînțeles și o- 
bligatoriu ; la fotbal, 
unde numai golul 
naște exclamația și 
vuietul tribunelor, pa
siunile se nasc în 
funcție de calitatea 
jocului.

Dar boxul ?
Boxul, scrima cu 

mănuși, în care poți 
fi trimis în trei secun
de la podea sub pri
virile nedumerite ale 
arenelor înfierbîntate, 
este legat de reacția 
imediată și fără su
praveghere a celui ce 
trăiește într-un scaun 
luptele de pe ring. 
Arta swingului și a 
upercutului cere efor
turi mori și susținute, 
cere o pregătire atle
tică deosebită, rezis
tență fizică și, evident, 
o viață particula-

Eugen BARBU

ră exemplară — iată 
de ce răsplata publi
cului este mai pro
nunțată și ia forme, 
uneori, vulcanice.

Pînă aici sîntem în
țeleși. Știm cîtă ne
voie au boxerii de 
calda, repetata _ și 
bine venita încuraja
re a publicului. Cînd 
uraganul de glasuri 
din jur ridică tempe
ratura arenei și o 
face incandescentă, 
atunci tehnica și tai
nele boxului sînt spo
rite de acele freneti
ce încurajări, dînd 
boxerilor aripi. Este 
omenesc, este frumos, 
poate fi sublim dacă 
la dragostea noastră 
sinceră pentru spor
tul cu mănuși adău
găm și obiectivitatea 
noastră. Intră, desi
gur, în acest joc al 
sentimentelor și fac
torul arbitraj, care 
ideal ar fi să nu de
zamăgească nicioda
tă, să nu abdice de 
la rigorile sale.

lată de ce mă gîn- 
desc că minunatului 
nostru public, căruia

i s-au adus de atîtea 
ori elogii pentru o- 
biectivitatea sa, pen
tru generozitatea sa, 
pentru temperamentul 
său fierbinte, dar ra
țional, nu i-ar strica, 
mai ales în ziua fina
lei de astăzi, acea 
reținere mîndră și 
plină de demnitate în 
stare să onoreze ea 
singură un eveniment 
sportiv atît de presti
gios.

A încuraja, da I Și 
încă din toată inima, 
cu toată vocea, cu 
toate puterile. A pur
ta pe reprezentanții 
țării noastre spre cul
mile succesului, iată 
ce trebuie făcut cu 
convingere, cu înflă
cărare.

Găsesc că unul din
tre cele mai frumoase 
cuvinte din toate dic
ționarele lumii este
termenul englezesc :
fair play. El înseam
nă a ști să cîștigi,
dar a ști să și pierzi.

Deci : Haide Ro
mânia I Haide, băieți!

Și pentru public, 
pentru marele, ade
văratul nostru public 
— nota 10.

Luăm cu toții astăzi 
nota 10 ? Ce spuneți ?

La începutul cuvîntării sale, 
AARN.E SAARINEN, .președin
tele P.C. din Finlanda, a subliniat 
că partidul său dorește ca la actuala 
consfătuire să se obțină rezultate 
care să slujească întăririi solidari
tății tovărășești 
țiune a mișcării 
tinuare el a 
unește partidele 
asupra a ceea ce’ le desparte. Unita
tea de acțiune a mișcării comu
niste se poate dezvolta cel mai bine 
în lupta pentru înfăptuirea obiecti
velor actuale și urgente, comune tu
turor.

Relevînd creșterea influenței sis
temului mondial socialist, vorbitorul 
a subliniat că există în prezent su
ficiente forte pentru a 
agresivitatea imperialismului, 
preîntîmpina izbucnirea unui 
treilea război mondial și a 
gura popoarelor libertatea 
independența. Războiul din Viet
nam pe care S.U.A. și aliații lor îl 
duc de cîțiva ani — exemplu evident 
al politicii agresive a imperialismu
lui — demonstrează, de asemenea, 
caracterul limitat al posibilităților 
acestuia ; agresorii au fost con- 
strînși să accepte tratativele. Forțele 
care apără pacea, a spus el, sînt di
verse și acționează în condiții foarte 
diferite. Modul în care ele înțeleg 
multe probleme ale dezvoltării socia
le nu este identic. Apelul con
sfătuirii noastre la luptă trebuie să 
găsească ecou în rîndul tuturor for
țelor antiimperialiste, care se pro
nunță pentru pace, al forțelor demo
cratice cărora le este scumpă cauza 
libertății și progresului omenirii, a 
păcii și securității popoarelor. Există 
posibilitatea de a uni în lupta anti- 
imperialistă și antimonopolistă, pen
tru pace și democrație, păturile largi 
ale clasei muncitoare, mișcarea sin
dicală, adepții diferitelor partide 
muncitorești, grupuri largi ale func
ționarilor și intelectualității, tine
retul.

Reprezentantul comuniștilor fin
landezi a subliniat că o sarcină cen
trală a luptei antiimperialiste pentru 
coexistența pașnică constă în a asi
gura respectarea suveranității și ega
lității fiecărui stat, mare și mic, 
neamestecul în treburile interne ale 
altor țări, respectarea dreptului po
poarelor de a-și alege singure sis
temul lor social. In legătură cu pro
blema asigurării păcii în Europa, 
vorbitorul a menționat îndeosebi ne
cesitatea recunoașterii granițelor 
existente pe continent, a normalizării 
relațiilor cu ambele state germane, 
a dizolvării alianțelor militare și a 
înfăptuirii unui sistem colectiv de 
securitate care să corespundă intere
selor tuturor popoarelor europene. 
Aarne Saarinen a exprimat sprijinul 
deplin pe care P.C. din Finlanda îl 
acordă propunerilor formulate în a- 
cest sens de statele membre ale Tra
tatului de la Varșovia.

Vorbitorul a 
mentul principal 
zi a consfătuirii 
bază de discuție 
cordul cu celelalte documente su
puse dezbaterii participanților 
consfătuirea internațională.

și a unității de ac- 
comuniste. In con- 
relevat că ceea ce 
frățești prevalează

frîna 
a 

al 
asi- 

'fci

declarat că docu- 
aflat pe ordinea de 
constituie o bună 

și și-a exprimat a-

la

REPREZENTANTUL PAR
TIDULUI COMUNIST DIN 
LIBAN, după ce a apreciat 
tatea unor astfel de întîlniri

utili- 
între

reprezentanții partidelor comuniste 
și muncitorești, a arătat că imperia
lismul își dă seama că raportul de 
forțe se schimbă în defavoarea sa 
și încearcă să folosească noi metode 
de luptă împotriva mișcării revolu
ționare. El a subliniat rolul deosebit 
pe care îl joacă în lupta antiimpe- 
rialistă, pentru progres social, sta
tele socialiste care, prin realizările 
lor, măresc puterea de influență a 
ideilor socialismului, frînează forțe
le agresiunii. In țările capitaliste 
dezvoltate, rolul principal în slăbi
rea poziției imperialismului revine 
clasei muncitoare și avangărzii sale 
— partidele comuniste. Alături de 
țările socialiste și de clasa munci
toare din țările capitaliste dezvol
tate, mișcarea de eliberare națională 
întărește lupta împotriva imperialis
mului.

Vorbitorul a apreciat că în țările 
care au pășit pe calea dezvoltării 
necapitaliste, mișcarea de eliberare 
națională s-a îmbogățit cu un nou 
conținut, fiind îndreptată atît îm
potriva imperialismului, cît și a ca
pitalismului. El a relevat că impe
rialismul întreprinde măsuri crîn- 
cene de represiune mai ales împotri
va acelor țări unde au loc trans
formări economice și sociale profun
de. In legătură cu situația din Orien
tul Mijlociu, vorbitorul a expus po
ziția partidului său, arătînd printre 
altele că îndeplinirea prevederilor 
rezoluției Consiliului de Securitate 
din 22 noiembrie 1967 are un rol fun
damental în ce privește menținerea 
și dezvoltarea mișcării de eliberare 
arabe. El s-a pronunțat în mod deo
sebit împotriva acelor curente din 
mișcarea de eliberare arabă, care 
se opun rezoluției Consiliului de 
Securitate, sub pretextul că ea nu 
oferă soluții cardinale.

In încheiere, vorbitorul a subliniat 
marea însemnătate a unității de ac
țiune a mișcării revoluționare mon
diale, în primul rînd a mișcării co
muniste și s-a 'declarat de acord cu 
proiectele de documente supuse dis
cuției.

JACQUES DORCILE, repre
zentantul partidului unit al Comu
niștilor din Haiti, a demascat puter
nic regimul dictatorial al lui Duva
lier, represiunile sîngeroase ale aces
tuia împotriva comuniștilor, a tutu
ror democraților și patrioților. Mun
citori, țărani, patrloti. poporul hai- 
tian, sub conducerea partidului lor 
de avangardă — a spus el — se ri
dică cu arma în mînă împotriva a- 
cestui regim samavolnic, antipopular, 
de exploatare, sprijinit de imperia
liștii nord-americani. Lupta aceasta 
înverșunată cunoaște și momente 
dureroase. Recent, în cursul unor 
ciocniri violente cu organele repre
sive ale regimului au căzut curajoșii 
tovarăși Gerard Wadestran, membru 
al Comitetului Central, Jacques 
Jeannot și Daniel Sansaricq, unic su
praviețuitor al unei familii de 18 
persoane ai cărei membri au fost cu 
toții asasinați de poliția lui Duva
lier. Vorbitorul a relevat sprijinul 
internaționalist acordat poporului 
haitian de comuniștii din celelalte 
țări, de întregul proletariat mondial.

Referindu-se la problemele aflate 
pe ordinea de zi a consfătuirii, re
prezentantul comuniștilor haitieni a 
declarat că partidul său se pronunță 
pentru adoptarea documentelor su
puse dezbaterii.

i • BlnîJufln, prim-secretar al 
C.C. al P.C. din Iordania, a arătat, 
printre altele, că mișcarea comunistă 
este capabilă să depășească divergen
țele și greutățile, întărindu-și unita
tea, să pășească înainte, dobîndind 
noi succese. Ceea ce ne unește — a 
declarat el — este incomparabil mai 
important decît unele divergente din 
momentul de față.

Referindu-se la situația internațio
nală, vorbitorul a subliniat că im
perialismul nu a reușit să schimbe 
raportul de forțe în favoarea sa șî 
deși el poate încă să obțină unele 
succese vremelnice, totuși nu va reuși 
niciodată să oprească evoluția lumii 
contemporane, să împiedice prăbu
șirea sistemului capitalist și victoria 
socialismului pe plan mondial.

Menționînd că imperialismul con
tinuă să constituie o permanentă pri
mejdie pentru cauza păcii și pro
gresului, reprezentantul P.C. din Ior
dania a subliniat că este necesar să 
se întărească unitatea țărilor socia
liste, unitatea mișcării comuniste in
ternaționale, unitatea de acțiune a 
tuturor popoarelor care luptă împo
triva imperialismului, să se foloseas
că la maximum toate posibilitățile 
noi și să se desfășoare o largă ofen
sivă împotriva forțelor reacțiunii și 
războiului.

In continuare, vorbitorul s-a oprit 
asupra situației din Orientul Apro
piat, expunînd poziția partidului său 
în această problemă.

în încheiere, vorbitorul a expri
mat acordul P.C. din Iordania cu 
documentul principal care se află în 
discuția consfătuirii.

ENRICO GIL, membru al co
mitetului executiv și al secretaria
tului C.C. al P.C. din Ecuador, a 
subliniat în cuvîntarea sa că actuala 
consfătuire se desfășoară într-un mo
ment de răspundere a evoluției vieții 
internaționale. împrejurările istorice, 
a spus el, impun unitatea mișcării 
comuniste internaționale, unitatea de 
acțiune cu celelalte forțe antiimpe
rialiste. această unitate avînd o în
semnătate esențială pentru dezvol
tarea luptei revoluționare, democra
tice. progresiste. In continuare vor
bitorul s-a referit la situația din E- 
cuador. subliniind faptul că masele

populare — muncitori, țărani, stu- 
denți, tineri intelectuali, duc o luptă 
dîrză și curajoasă împotriva forțelor 
reacționare sprijinite de imperialis
mul american, pentru transformări 
sociale, pentru libertăți și drepturi 
democratice. El a exprimat recunoș
tința comuniștilor si a altor forte 
progresiste din țara sa pentru spri
jinul internaționalist primit din par
tea mișcării comuniste și muncito
rești. Reprezentantul comuniștilor din 
Ecuador a declarat că partidul său 
aprobă documentul principal aflat pe 
ordinea de zi a consfătuirii, precum 
și celelalte documente prezentate 
spre dezbatere.

In cuvîntul său, CAMPOS 
MACIEL, membru al comisiei po
litice șl al secretariatului C.C. al 
P.C. din Paraguay, a apreciat pozi
tiv activitatea comisiei pregătitoare 
și a grupurilor de lucru care au 
elaborat proiectele documentelor con
sfătuirii și a declarat că delegația C.C. 
al P.C. din Paraguay a primit man
dat să le semneze. în cursul inter
venției sale, reprezentantul P.C. din 
Paraguay a atacat si blamat Parti
dul Comunist Chinez.

Primul secretar al C.C. al Par
tidului Muncitoreso Unit Polonez, 
W. GOMULKA, după ce și-a 
declarat deplinul acord cu proiectele 
de documente elaborate în comun de 
comisia pregătitoare, a făcut o 
analiză a evoluției raporturilor de 
forțe pe plan internațional, a schim
bărilor care au avut loc în lumea 
contemporană. El s-a referit la criza 
structurală a capitalismului, la fap
tul că imperialismul a pierdut pen
tru totdeauna posibilitatea de a ho
tărî soarta popoarelor șl de a im
pune acestora dominația sa. El a 
subliniat, că raportul actual de forte 
între socialism și imperialism oferă' 
condiții favorabile pentru înfăptuirea 
obiectivelor fundamentale ale miș
cării comuniste mondiale, pentru 
menținerea și consolidarea păcii, cu
cerirea de noi victorii de către miș
cările de eliberare națională, limita
rea continuă a sferei de acțiune a 
imperialismului și neocolonialismulul. 
pentru sporirea influentei socialis
mului. Transformarea acestor posi
bilități în realitate depinde înainte 
de toate de politica mișcării comu
niste mondiale si a statelor socia
liste. de unitatea de acțiune a parti
delor comuniste si muncitorești în 
lupta împotriva imperialismului.

După ce s-a ocupat pe larg de 
problema coexistenței pașnice, vor
bitorul a arătat că această politică 
înseamnă reducerea tensiunii inter
naționale, crearea unui sistem de 
securitate colectivă, respectarea su
veranității statelor și popoarelor, o- 
prirea cursei înarmărilor și elabo
rarea unor reguli pentru soluționa
rea pașnică a conflictelor între state. 
El s-a referit la rolul deosebit de im
portant pe care îl joacă mișcarea co
munistă de pe continentul nostru. 
Europa are nevoie de un program 
care să se întemeieze pe coexistenta 
pașnică și pe colaborarea pașnică 
între toate statele și popoarele. 
Un astfel de program preconi
zează partidele comuniste și mun
citorești marxist-leniniste, atît cele 
din țările socialiste, cît si cele care 
conduc lupta maselor muncitoare în 
țările capitaliste. Mișcarea noastră, 
a spus el. dispune de suficientă for
ță și influentă pentru a da greu
tate si autoritate unui asemenea 
program politic și a strînge în 
jurul ei largi forte sociale. Crearea 
unui sistem de securitate colectivă 
în Europa trebuie să ocupe un loc 
major în acest program — a spus 
vorbitorul — subliniind că este ne
cesar ca R.F.G. să recunoască ca
racterul intangibil și definitiv al 
statu-quo-ului teritorial în Europa, 
adică frontierele existente, și în mod 
deosebit al frontierei Oder-Neisse, să 
recunoască existența R.D.G. ca stat 
german suveran și egal în drepturi, 
să semneze tratatul de neprolife- 
rare a armelor nucleare și să re
nunțe la intenția de a poseda ase
menea arme. Toate acestea ar 
contribui la desfășurarea unor re
lații normale între state si la a- 
sigurarea securității și păcii în Eu
ropa. după cum a subliniat aDelul 
lansat la Budapesta în luna mar
tie. de țările membre ale Tratatu
lui de la Varșovia.

In continuare, primul secretar al 
C.C. al P.M.U.P. s-a ocupat de pro
blemele’ actuale ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
ale tacticii și strategiei acestora. El 
a formulat critici la adresa politicii 
Partidului Comunist Chinez.

Vorbitorul a subliniat că fie
care partid comunist determină în 
mod autonom linia sa politică, baza
tă pe cunoașterea realității concrete 
din propria țară, pe principiile mar- 
xism-leninismului și pe experiența 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale.

P.M.U.P. — a spus el — 
este profund convins că, mergînd 
pe calea internaționalismului prole
tar, mișcarea comunistă internațio
nală va putea depăși în mod pro
gresiv dificultățile actuale. Partidele

comuniste și muncitorești din lumea 
întreagă constituie mișcarea politică 
cea mai puternică a' timpului nostru. 
Mari sînt posibilitățile și mare este 
responsabilitatea noastră. Cele mai 
nobile speranțe și aspirații de uma
nitate și libertate, de progres și pace 
se adună în jurul mișcării comu
niste și își găsesc cea mai, profundă 
expresie în idealurile socialiste ale 
acesteia.

Secretarul general al P.C. Francez, 
WALDECK ROCHET, a arătat 
că în ultimul deceniu imperialismul 
a slăbit în mod incontestabil în ra
port cu sistemul socialist mondial, 
în raport cu forțele păcii, indepen
denței și progresului, citind ca do
vezi în acest sens continuarea 
dezagregării sistemului colonial, ac
țiunile de luptă ale clasei muncitoa
re și ale celorlalte pături ale oame
nilor muncii din țările capitaliste, 
precum și accentuarea contradicții
lor interimperialiste. Aceste contra
dicții pot și trebuie să fie utilizate 
de statele socialiste, de partidele co
muniste în lupta lor pentru inde
pendența națională, împotriva ten
dințelor de expansiune și dominație 
ale S.U.A., pentru destinderea inter
națională și cooperarea între țări cu 
sisteme economice și sociale diferite.

Pe de altă parte, însă, imperialis
mul nu și-a pierdut agresivitatea, nu 
renunță la scopurile sale ; el conti
nuă să desfășoare cursa înarmări
lor, încercînd să-și recîștige poziții
le pierdute, declanșează conflicte lo
cale care reprezintă o serioasă ame
nințare la adresa păcii. în legătură 
cu aceasta, vorbitorul a subliniat că 
imperialismul a suferit o înfrîngere 
de importanță istorică în fața eroi
cului popor vietnamez. Nu încape 
îndoială, a spus el, că imperialismul 
american va fi constrîns să renunțe 
la agresiune, va fi constrîns să per
mită poporului vietnamez să dispu
nă liber de destinul său. Succesul 
luptei poporului vietnamez dovedește 
că raportul de forțe pe plan mon
dial este și rămîne în favoarea so
cialismului, a independenței națio
nale și a păcii, cu condiția ca forțele 
antiimperialiste și în primul rînd 
partidele comuniste să manifeste vi
gilență și fermitate. să acționeze 
unit.

Vorbitorul a declarat în continuare 
că P. C. Francez acordă o însemnă
tate deosebită acțiunilor în favoa
rea securității europene, desfășurînd 
o activitate intensă pentru a antre
na întregul popor la lupta pentru 
un sistem de securitate colectivă în 
Europa care să ia locul blocurilor 
militare antagoniste. P.C.F. susține 
activ măsurile preconizate în acest 
sens în proiectul documentului prin
cipal al consfătuirii și în special ini
țiativa statelor socialiste în favoarea 
unei conferințe pan-europene în 
problemele securității continentului 
nostru.

Trecînd la unele probleme interne 
ale Franței, W. Rochet a făcut o 
analiză a mișcărilor din mai-iunie 
1968 și s-a oprit asupra semnificației 
importantului succes obținut de can
didatul P.C.F., Jacques Duclos, la 
primul tur de scrutin al alegerilor 
prezidențiale.

Oprindu-se asupra unor probleme 
ale mișcării comuniste și munci
torești internaționale, el a subliniat 
că potrivit părerii comuniștilor fran
cezi, datoria internaționalistă a tu
turor partidelor este de a-și con
sacra toate eforturile cauzei uni
tății acestei mișcări. Partidul nos
tru, a arătat el în continuare, este 
ferm atașat principiului suveranită
ții fiecărui partid comunist și, în 
același timp, principiului interna
ționalismului proletar. Partidele co
muniste sînt independente și egale 
în drepturi. După cum s-a afirmat 
în repetate rînduri, nu există și nu 
trebuie să existe în zilele noastre 
partide „dominante" și partide „sub
ordonate", după cum nu există și nu 
trebuie să existe un „centru" sau mai 
multe „centre" conducătoare ale ac
tivității partidelor comuniste. Fiecare 
partid își stabilește și trebuie să-și 
stabilească în condiții de completă 
independență, pe baza marxism-le- 
ninismului, și ținînd seama de con
dițiile naționale, politica și formele 
sale de acțiune.

Referindu-se la divergențele apă
rute în sînul mișcării comuniste și 
muncitorești, vorbitorul a declarat 
că în nici un caz punctele de ve
dere diferite într-o problemă sau 
alta nu trebuie să precumpăneas
că asupra a ceea ce unește aceste 
partide. In nici un caz ele nu tre
buie să constituie o frînă în calea 
acțiunii comune- pentru țelurile 
noastre comune. Divergențele pot și 
trebuie să fie depășite pe calea 
schimbului de experiență și a con
fruntării ideilor, pe calea întâlnirilor 
bi și multilaterale și, în special, pe 
calea colaborării în lupta comună 
împotriva imperialismului.

E. PAPAIOANNU, secretar ge
neral al Partidului progresist al oa
menilor muncii din Cipru, a sub
liniat necesitatea coeziunii și unității 
de acțiune a partidelor comuniste și 
muncitorești ca cel mai important 
factor al unității și activizării tutu
ror forțelor antiimperialiste din 
lume. Activînd în condiții foarte va
riate, partidele comuniste rezolvă 
problemele concrete în mod diferit. 
Principalul constă însă în faptul că 
mișcarea comunistă are o concepție 
comună despre lume, o înțelegere 
științifică asupra fenomenelor socia

le și o apreciere comună asupra pro
ceselor politice principale ale epocii 
contemporane, are scopuri comune. 
Toate acestea reprezintă ceea ce 
este fundamental și constituie 
factori de unire a partide
lor comuniste. în continuare, vorbi
torul a relevat însemnătatea solida
rității internaționale a clasei munci
toare, a coeziunii și colaborării tu
turor forțelor progresiste din întrea
ga lume, a sistemului socialist, a miș
cării de eliberare națională. El a 
arătat apoi că oricîte eforturi ar 
depune, imperialismul nu mai poate 
fi factorul hotărîtor în destinele po
poarelor.

Vorbitorul a relevat că dezvolta
rea colaborării, schimbul tovărășesa 
de păreri ajută la depășirea diver
gențelor, contribuie la îmbogățirea 
reciprocă a experienței partidelor. 
După ce a declarat că sprijină pro
iectul documentului principal pre
zentat consfătuirii, E. Papaioanu a 
subliniat influența pozitivă hotărî- 
toare pe care o exercită unitatea 
mișcării comuniste și muncitorești 
mondiale pentru dezvoltarea luptei 
popoarelor împotriva reacțiunii șl 
imperialismului.

LAURIE AARONS, secre- 
tar național al P.O. din Australia, 
a salutat consfătuirea ca un prilej 
pentru un important schimb de 
păreri cu privire la lupta comună 
împotriva imperialismului. P. C. din 
Australia, a spus el, va lupta pentru 
o mai strînsă unitate a mișcării co
muniste și muncitorești, pentru ac
țiuni unite împotriva imperialismu
lui și va întreține relații frățești cu 
toate partidele, indiferent de deose
birile de vederi care ar putea exista.

Referindu-se la conținutul docu
mentului principal al consfătuirii, 
vorbitorul a arătat că P.C. din Aus
tralia își manifestă adeziunea față 
de programul de acțiune antiimperia- 
list conținut în capitolul al treilea 
al documentului principal și se an
gajează să acționeze cu energie în 
spiritul colaborării tovărășești pen
tru aplicarea acestui program.

Reafirmăm, a spus el, propunerea 
noastră ca acest capitol al documen
tului să fie separat de rest, astfel 
îneît toate partidele să îl poată sem
na în cadrul unei afirmări unanime 
a unității noastre în jurul celor mal 
urgente sarcini ale luptei antiimpe
rialiste. Restul documentului, care 
tinde să prezinte o linie generală 
pentru mișcarea comunistă interna
țională ar putea fi semnat de acele 
partide care îl aprobă. P. C. din 
Australia nu poate semna documen
tul în întregimea sa, deoarece nu 
poate accepta unele din principiile 
care sînt formulate și deoarece, după 
părerea sa, unele probleme șl 
principii fundamentale sînt omise.

Acest document — a spus el — nu 
face o analiză profundă și obiectivă 
a unor trăsături noi ale actualului 
stadiu al procesului complex de dez
voltare și luptă socială. In această 
ordine de idei, el s-a referit la in
fluența revoluției științifice și teh
nice în lumea de astăzi, la impor
tanța unor forțe revoluționare po
tențiale, în special în rîndurile ti
nerei generații, la problemele dez
voltării socialismului și ale relații
lor dintre țările socialiste.

Dezvoltarea lumii moderne, a ară
tat vorbitorul, reclamă idei noi pri
vind strategia revoluționară în ță
rile capitaliste dezvoltate. El s-a 
ocupat, de asemenea, pe larg de pro
blema decalajului dintre țările dez
voltate șl cele în curs de dezvoltare, 
subliniind că lupta pentru lichidarea 
acestei situații constituie un factor 
dinamic al luptei antiimperialiste.

în fața țărilor imperialismului, a, 
subliniat el, socialismul trebuie să 
prezinte o alternativă clară și atră
gătoare. In această ordine de idei 
el a atras atenția că dezvoltarea în 
continuare a democrației în țările 
socialiste ar avea o influență însem
nată asupra mișcării democratice și 
revoluționare din țările capitaliste.

Sîntem de părere, a menționat 
vorbitorul, că actuala consfătuire 
ar trebui să declare că sprijină cu 
fermitate principiile independenței 
naționale, suveranității și neameste
cului în treburile interne pen
tru toate țările, ■ fie ele mari 
sau mici și indiferent de sistemul 
lor social. Aceasta va demonstra 
superioritatea morală a socialismu
lui. fiind o garanție a realizării pre
viziunii lui Marx că noua societate 
va stabili relații între națiuni care 
să corespundă relațiilor umanitare 
între indivizi. în această ordine de 
idei, vorbitorul s-a referit la eve
nimentele din august 1968 din Ce
hoslovacia. subliniind că P.C. din 
Australia își expune părerea si de 
la tribuna acestei consfătuiri fată 
de ..intervenția care a adus preju
dicii cauzei noastre, luptei pentru 
o lume socialistă".

Internaționalismul — a spus vor
bitorul — nu poate fi identificat cu 
interesele de stat ale vreunei țări 
socialiste. Acest principiu capătă o 
importantă și mai mare, atunci cînd 
apar contradicții și antagonisme în
tre state socialiste. Este de datoria 
acestei consfătuiri să ia toate iniția
tivele necesare pentru restabilirea 
unității mișcării, indiferent de greu
tățile existente și indiferent cit de 
negative au fost sau ar putea' fi 
reacțiile trecute, prezente sau vii
toare.

In continuare vorbitorul a prezen
tat propuneri cu privire la îmbună
tățirea unor paragrafe din documen
tul principal, subliniind că aceste 
propuneri sînt făcute în interesul 
luptei antiimperialiste, în dorința de 
a se ajunge la un punct de vedere 
comun în mișcarea comunistă și 
muncitorească.
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MOSCOVA 7 (Agerpres). — La 
7 iunie, Consfătuirea internațională 
a partidelor comuniste și muncito
rești și-a continuat lucrările.

La ședința de dimineață, care s-a 
desfășurat sub președinția lui E. 
Gil, membru al Comitetului Exe
cutiv și al* Secretariatului C.C. al 
P.C. din Ecuador, au luat cuvîntul 
L. I. Brejnev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., M. Reimann, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ger
mania.

Apoi s-a dat cuvîntul lui A. Mar
tinez, conducătorul delegației Par
tidului Muncii din Guatemala, care 
a anunțat că în Guatemala a fost 
arestat unul din conducătorii miș- 

Alvarado, a 
viață este în pericol și a 
partidelor frățești un apel 
manifesta solidaritatea și

de a acționa în apărarea tovarășu
lui Alvarado.

La propunerea delegațiilor parti
delor comuniste din țările arabe 
și a Partidului Comunist din 
Israel, Consfătuirea internațională 
a partidelor comuniste și munci
torești a adoptat o declarație, care 
cere să se intensifice sprijinul pen
tru lupta justă a popoarelor ara
be. Scurte cuvîntări în legătură 
cu aceasta au rostit la consfătui
re Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al C.C. al Partidului Co
munist Român, M. Vilner, secre
tar general al C.C. al P.C. din 
Israel, J. Gollan, secretar general 
al P.C. din Marea Britanie, M. 
Drumaux, președintele P.C. din 
Belgia, K. F. Katușev, membru al 
delegației P.C.U.S., secretar al C.C. 
al P.C.U.S., L. Feix, membru al

delegației P.C. Francez, membru 
al C.C. al P.C.F., A. Yata, secre
tar general al Partidului Eliberă
rii și Socialismului din Maroc, E. 
Gil, președintele ședinței, membru 
al Comitetului Executiv și al Se
cretariatului C.C. al P.C. din E- 
cuador.

In cadrul ședinței de seară, pre
zidata de L. Buhali, membru al 
Conducerii Centrale a Partidului 
Avangarda Socialistă din Algeria, 
au luat cuvîntul V. Guytto, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Comunist din Martini- 
ca, M. Harmel, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. 
al P.C. din Tunisia, K. Jespersen, 
președintele P.C. din Danemarca, 
R. Arismendi, prim-secretar 
C.C. al P.C. din Uruguay.

inițiate
NEW YORK 7 (Ager

pres). — în cadrul lucră
rilor sesiunii a 46-a a 
Consiliului Economic și 
Social al O.N.U. au fost 
adoptate în unanimitate, 
printre alte documente, 
două rezoluții inițiate de 
delegațiile țării noastre în 
Comisia pentru dezvoltare 
socială și în Comisia pen
tru statutul femeii.

Una dintre aceste rezo
luții se referă la progra
me pe termen lung pri
vind tineretul și dezvol
tarea națională. Prin acest 
document statele sînt 
invitate să întreprindă 
măsuri necesare formării 
și participării active a ti
neretului la dezvoltarea 
economică și socială a ță
rilor lor și se sugerează 
acțiuni pe plan interna
țional care să favorizeze 
o largă participare a tine
retului la elaborarea șl 
realizarea programelor 
naționale de dezvoltare.

Prin aceeași rezoluție,

Consiliul Economic și So
cial cere secretarului ge
neral să includă pe ordi
nea de zi provizorie a 
celei de-a XXIV-a sesiuni 
a Adunării generale un 
punct intitulat: „Proble
mele și nevoile tineretu
lui și participarea sa la 
dezvoltarea națională".

A doua rezoluție, adop
tată ca urmare a reco
mandării Comisiei pentru 
statutul femeii și iptitula- 
tă „Participarea femeilor 
la viața economică și so
cială în condițiile pro
gresului tehnologic", pre
vede măsuri 
concrete atît 
cît și pentru 
O.N.U., care

și sugestii 
pentru state 
organismele 
să asigure 

integrarea șl utilizarea 
deplină a capacităților fe
meilor în procesul de dez
voltare economică și so
cială a fiecărei țări. A- 
ceastă chestiune va forma 
și obiectul unui colocviu 
O.N.U. care va fi organi
zat la Iași în august a.c.

Vizita delegației 
activiști 

ai P.C.R. în
R.S.F. Iugoslavia

7 — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite : 
Delegația de activiști ai Partidului 
Comunist Român, condusă de tov. 
Traian Gîrbă. membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Comite
tului județean Bistrita-Năsăud al 
P.C.R., care se află în R.S.F. Iugo
slavia la invitația U.C.I.. a făcut 
sîmbătă o vizită la fabrica de mo
toare „Torpedo" și la șantierul naval 

Rieka. Membrii delegației 
apoi convorbiri cu recre
ai Camerei economice și 
organizații economice din

în urmă cu doi ani, Israelul a 
săvîrșit o agresiune fățișă împotri
va R.A.U., Iordaniei și Siriei. De 
atunci cercurile conducătoare din 
Israel, sprijinite de imperialism, și 
în primul rînd de imperialismul 
american, de reacțiunea mondială 
și de cercurile sioniste, continuă să 
ocupe teritoriile arabe acaparate 
în urma agresiunii și refuză să în
deplinească hotărîrile O.N.U„ in
clusiv ale Consiliului de Securita
te, duc o politică de expansiune și 
anexiune, comit acțiuni represive 
împotriva populației arabe în re
giunile ocupate și se dedau necon
tenit la noi provocări militare.

Consfătuirea internațională a 
partidelor comuniste și muncito
rești condamnă cu hotărîre agre
siunea israeliană care continuă și

care este o încălcare grosolană a 
drepturilor naționale ale popoare
lor arabe, inclusiv a drepturilor le
gitime ale poporului arab din Pa
lestina, o încălcare grosolană a 
Cartei O.N.U. care condamnă agre
siunea.

In lupta lor justă împotriva a- 
gresiunii, popoarele arabe se bucu- 

" ră de sprijinul eficient al țărilor 
socialiste, și în primul rînd al U- 
niunii Sovietice. In această luptă 
ele sîn? sprijinite de mișcarea co
munistă mondială, de forțele de 
eliberare națională și de cercuri 
tot mai largi ale opiniei publice 
din țările capitaliste.

Consfătuirea partidelor comunis
te și muncitorești consideră că nu
mai în condițiile retragerii trupe
lor israeliene de pe toate terito
riile arabe ocupate, îndeplinirii

complete a rezoluției Consiliului de 
Securitate din 22 noiembrie 1967, 
pot fi instaurate pacea și liniștea 
în această regiune.

Consfătuirea cheamă toate for
țele progresiste din lumea întrea
gă să-și intensifice sprijinul activ 
pentru popoarele arabe și solida
ritatea cu lupta lor justă.

★
în legătură cu adoptarea aces

tei declarații, delegația Partidului 
Comunist Român a subliniat că este 
indicat ca, în spiritul rezoluției 
Consiliului de Securitate al O.N.U., 
documentul să menționeze necesita
tea de a se respecta și recunoaște 
suveranitatea, integritatea terito
rială și independența politică a 
tuturor statelor din această regiu
ne, precum și de a se realiza o re
glementare justă a problemei refu- 
giaților palestinieni.

->

o

SPANIA

Problema rhodesiană

CONVOCAREA
CONSimi

UE SECURITATE
cerută de 56 de

NAȚIUNILE UNITE 7 (Ager
pres). — Reprezentanții la Națiu
nile Unite a 56 de state au adre
sat Consiliului de Securitate ce
rerea de a se lua măsurile cele 
mai energice pentru a împiedica 
regimul minoritar din Rhodesia să 
adopte o nouă constituție rasistă.

Cererea, semnată de 55 de state 
afro-asiatice și de Iugoslavia, sub
liniază necesitatea convocării de 
urgență a Consiliului de Securitate 
pentru a examina situația din 
Rhodesia.

După cum se relevă în scrisoarea 
celor 56 de state, „deși a trecut 
un an de la adoptarea rezoluției 
253 (29 mai 1968), care stipulează 
sancțiuni obligatorii globale împo
triva regimului ilegal din Rhode
sia, din diverse motive și în pri
mul rînd datorită sprijinului pri- 
jnit de Smith din partea R.S.A. și 
a Portugaliei, aceste sancțiuni nu 
au dat rezultatele scontate". Dim
potrivă, regimul ilegal minoritar 
continuă să-și întărească controlul 
asupra Rhodesiei.

ARGENTINANOI COMPLICAȚIIPE SCENA POLITICĂ
BUENOS AIRES 7 (Agerpres). — 

Situația din Argentina s-a compli
cat în urma demisiei guvernatorilor 
a 9 din provincii. Aceste demisii, se 
afirmă în cercurile observatorilor po
litici din Buenos Aires, ar putea fi 
urmate de ale celorlalți 14 guverna
tori. Pe de altă parte, s-a anunțat 
că președintele Ongania „va mai aș
tepta cîteva zile" pînă va lua o ho- 
tărîre cu privire la noul său cabi
net, timp în care el va avea con
sultări cu colaboratorii săi cei mai 
apropiați și cu șefii militari.

Agenția Associated Press relatea
ză că Raimundo Ongaro, liderul 
Confederației generale a muncitori
lor din Argentina, a fost eliberat.

în localitatea Santa Fe s-au pro
dus noi incidente cînd un grup de 
demonstranți au fost împiedicați de 
politie să se îndrepte spre domi
ciliul guvernatorului, pentru a pro
testa împotriva represiunilor. Au 
fost operate arestări.

PRECIZĂRILE LUI GEORGES POMPIDOU 
PRIVIND POLITICA EXTERNA

PARIS 7 (Agerpres). — Intr-un 
discurs rostit vineri seara la Mulhouse 
și apreciat ca important de agenția 
France Presse, Georges Pompidou, 
candidatul Uniunii democratice pen
tru apărarea Republicii la președin
ția Franței, a făcut noi precizări asu
pra politicii externe pe care inten
ționează să o sprijine în cazul în care 
va fi ales.

De la început, Georges Pompidou 
a insistat asupra fidelității sale, în 
linii mari, față de politica urmată de 
generalul De Gaulle. Fostul prim- 
ministru a susținut că „trebuie pre
gătit viitorul și făcut din Franța o 
mare putere". „Franța — a continuat 
el — cere pur și simplu să fie stă- 
pîna raționamentelor sale, hotărîrilor, 
alegerilor și îndeplinirii angajamente
lor sale... Alianțele noastre, în special 
cu Statele Unite, trebuie menținute 
într-UD spirit de independență". A-

ceasta, a precizat Georges Pompidou, 
„nu se opune deloc continuării hotă- 
rîte a unei politici de apropiere cu 
țările din Est".

Referindu-se la problemele „dezvol
tării Europei" occidentale, Georges 
Pompidou a arătat că „această dez
voltare pune problema lărgirii Pieței 
comune. Eu afirm încă o dată — a 
continuat el — că noi considerăm că 
această lărgire este de dorit, cu con
diția ca țările candidate să fie în mă
sură să respecte regulile clubului în 
care vor să intre... Noi am propus și 
propunem statelor candidate aranja
mente comerciale care le-ar ajuta sâ 
pregătească adeziunea lor la Piața co
mună"...

Vorbind apoi despre „punctele fier
binți" ale lumii, candidatul U.D.R. și-a 
reafirmat „voința de pace care inspiră 
atitudinea sa".

SAIGON 7 (Agerpres). — în 
cursul nopții de vineri spre sîm- 
bătă, forțele Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
au atacat aproximativ 50 de po
ziții ale trupelor americano-saigo- 
neze din zona platourilor înalte, 
din regiunea saigoneză, din delta 
Mekongului și din alte regiuni 
sud-vietnameze. Marea bază aero- 
navală de la Da Nang a fost su
pusă unui violent bombardament 
de artileria F.N.E. în timpul 
atacurilor din zorii zilei de sîm- 
bătă un petrolier aparținînd au
torităților saigoneze a fost incen
diat, iar alte 5 nave au fost ava
riate. Noi lupte între unitățile 
F.N.E. și trupele americano-saigo- 
neze au avut 
de ore și în 
precum și în 
Sanh.

SAIGON. — 
berarea anunță 
Cholon a fost instalat un comitet re
voluționar popular. Comitetul a fost 
constituit la un congres la care au 
luat parte reprezentanți ai unor pături 
diverse ale populației sud-vietnameze 
și ai unor organizații politice. După 
înființarea sa, comitetul a lansat un 
apel către populația capitalei de a 
participa la lupta generală pentru eli
berarea Vietnamului de sud.

Un alt comitet revoluționar a fost 
înființat în provincia Long An. Astfel 
de organe administrative au fost în
ființate pînă în prezent în numeroase 
zone ale Vietnamului de sud.

★
Astăzi, președintele S.U.A., Richard 

Nixon, se întîlnește pe insula Mid-

way cu președintele regimului sai- 
gonez, Thieu. In zilele care au pre
cedat întîlnirea, în S.U.A. s-au inten
sificat glasurile de protest împotriva 
războiului din Vietnam. Această ten
dință s-a făcut simțită și la reuniu
nea secretă a Comisiei senatoriale 
pentru problemele externe, în cadrul 
căreia senatorul William Fulbright, 
președintele comisiei, și alti membri 
ai acestui organism au cerut secreta
rului de stat al S.U.A., William Ro
gers, să transmită președintelui 
Nixon să nu adopte în cursul întîl- 
nirii de Pe Insula Midway nici un 
fel de document public sau secret 
prin care să oblige Statele Unite să 
sprijine guvernul de la Saigon.

împotriva
Gibraltarului

MADRID 7 (Agerpres). — La 
Madrid a avut loc o ședință a Con
siliului de Miniștri consacrată pro
blemei Gibraltarului. La sfîrșitul 
ședinței, Fraga Iribame, purtătorul 
de cuvînt al guvernului, a declarat 
că Consiliul de Miniștri al Spaniei 
a hotărît să adopte noi măsuri res
trictive împotriva Gibraltarului în 
urma promulgării la 30 mai a unei 
noi constituții a acestui teritoriu.

HAGA 7 (Agerpres). — în ca
pitala Olandei s-au încheiat lucră
rile sesiunii trimestriale a Consi
liului Ministerial al Uniunii Euro
pei Occidentale, organizație din car' 
fac parte cele sase țări membre a). 
Pieței comune și Marea Britani 
Franța a absentat si de la aceast 
reuniune.

După cum Informează agent! 
U.P.I., Consiliul Ministerial al U.E.C 
a hotărît să adreseze un apel Frar 
tei. cerîndu-1 ca. după alegerea nov 
lui președinte al republicii, să pun 
capăt boicotării întîlnirilor organ! 
zatiei.

Cu prilejul unei conferințe d 
presă tinute la sfîrșitul sesiunii, mi 
nistrul de externe al Olandei. Jo 
seph Luns, a declarat că miniștri 
au discutat, printre altele, problem 
intrării Angliei în Piața comună. D 
asemenea, ei s-au referit la preco 
nizata conferință privind securitate; 
europeană, apreciind că aceasta est, 
utilă, dar că. după părerea lor. m 
poate fi organizată mai devreme di 
toamna anului 1970. O asemene: 
conferință, a spus ministrul de ex
terne al Olandei, trebuie pregătită 
cu grijă. Este necesar ca ea să 

asigurat un oarecare succes 
dinainte de a se desfășura.

loc în ultimele 48 
sectorul Tay Ninh, 
apropiere de Khe

Agenția de presă Eli- 
că în zona Saigon—

agențiile
Delegația de juriști a Republicii Socialiste România 

condusă de Adrian Dimitriu, ministrul justiției, care se află în Republica Popu
lară Bulgaria într-o vizită de schimb de experiență, a fost primită sîmbătă de 
către Ivan Prîmov, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bul
gar. Au fost de față Svetla Daskalova, ministrul justiției al R. P. Bulgaria, 
precum și ambasadorul României la Sofia, Nicolae Blejan. în aceeași zi, dele
gația română a mai fost primită și de Petar Tancev, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. P. Bulgaria. în cinstea delegației de juriști români, ambasadorul 
țării noastre la Sofia, Nicolae Blejan, a oferit un cocteil.

Cu prilejul încheierii vizitei în R. F. a Germaniei a 
primului adjunct al ministrului afacerilor externe Georg® 
Macovescu, ambasadorul României la Bonn, Constantin Oancea, a oferit 
un dineu în saloanele ambasadei. Au participat G. F. Duckwitz, secretar de stat 
în M.A.E., Gunther Diehl, șeful Oficiului de Presă și Informații, directori și 
funcționari superiori din M.A.E. al R. F. a Germaniei.

Noi demonstrațiiîn cartierul 
Cerro din Montevideo au fost organi
zate de muncitorii greviști din indus
tria frigorifică. Poliția a intervenit fo
losind gaze lacrimogene împotriva de
monstranților. Concomitent s-a anun
țat că ministru] de interne al Urugua- 
yului, Alfredo Lepro, a demisionat 
Pentru moment nu s-au precizat cau
zele demisiei.

Ministrul afacerilor externe al Ja
poniei, Kiichi Aichi, și-a încheiat 
vizita oficială de patru zile în S.U.A. 
In cursul ei a fost primit de pre
ședintele Nixon și a avut convorbiri 
cu secretarul de stat, W. Rogers, mi
nistrul apărării, Laird, ministrul fi
nanțelor, Kennedy, și ministrul 
comerțului, Stans. „în cadrul a- 
cestor întrevederi, sublinia purtă
torul de cuvînt al Departamentului 
de Stat. Mc. Closkey, nu s-a ajuns la 
nici o hotărîre privitoare Ia viito
rul statut al Okinawei sau Ia insta
lațiile militare 
ceasta insulă", 
pentru hotărîri 
corduri a sosit 
Washington, ci .
grijă terenul în vederea tratativelor 
de fond japono-americane care vor 
avea loc în noiembrie a.c. între pri
mul ministru Eisaku Sato și pre
ședintele Nixon. Dar în acest sens s-a 
realizat ceva ?

Observatorii sînt de părere că, în 
pofida actualelor convorbiri, ca și a 
celor precedente, prăpastia între po
zițiile celor două părți în problema 
Okinawei nu numai că nu s-a mic
șorat, ci, din contră, pare să se fi 
adîncit și mai mult. „Pentru Japo
nia, scrie WASHINGTON POST, re
trocedarea Okinawei. promisă în 
principiu de multă vreme, a deve
nit o chestiune obsedantă, care în
trece în importantă toate celelalte 
probleme internaționale ale țării. Se 
știe că premierul Sato și-a legat pro
pria carieră politică de realipirea 
Okinawei la patria-mamă. Cu această 
promisiune a reușit să obțină victo
ria în trecutele alegeri parlamen
tare. Un eșec în îndeplinirea acestei 
promisiuni ar prezenta un imens 
pericol pentru soarta partidului său 
de guvernămînt". Căci — arată zia
rul în continuare — această pro
blemă a dus la „intensificarea con
tradicțiilor nu numai între partidul 
liberal-democrat si partidele de opo
ziție. ci și la adînci divergențe chiar 
în cadrul partidului de guvernă
mînt".

Necesitatea revizuirii radicale a 
statutului Okinawei a devenit pro
blema națională numărul unu a Ja
poniei încă de acum cîțiva ani, cînd 
S.U.A. — fără consimțămîntul gu-

vernului nipon — au stocat arme ato
mice pe insulă și au început să fo
losească bazele de aici drept cap de 
pod pentru escaladarea războiului 
din Vietnam. Or, asemenea acțiuni 
constituie încălcări grave ale preve
derilor fundamentale ale constituției 
japoneze, care interzice folosirea ba
zelor străine din Japonia pentru ac
țiuni agresive împotriva altor țări

teze relațiile japono-americane, afla
te și așa într-o fază critică.

La rîndul ei, presa americană con
stată că în Japonia nu există partid 
sau fracțiune politică care să nu 
recunoască necesitatea întregirii în- 
tr-un fel sau altul a suveranității 
țării, problemă care — după cum 
arată premierul Sato — „trebuie so
luționată înainte de anul 1970“. „Pro-

ale S.U.A. din a- 
Este adevărat că nu 
ferme sau pentru a- 
ministrul japonez la 
pentru a pregăti cu

CORESPONDENTA de la c. alexandroaie

fără aprobarea expresă a guvernu
lui.

Totodată, implicarea Okinawei în 
războiul din Vietnam a atras după 
sine intensificarea acțiunilor mase
lor japoneze pentru lichidarea do
minației americane asupra unor teri
torii japoneze și realipirea Okina
wei. Ministrul de externe japonez, 
și nu numai el. a explicat oficiali
tăților de la Washington că presiu
nea maselor pentru abolirea actua
lului statut al Okinawei se ampli
fică continuu, amenințînd să afec-

blema Okinawei — scrie „The Eve
ning Star" — în orice caz trebuie 
rezolvată și cu cît acest lucru se va 
face mai devreme ou atît va fi mai 
bine".

Diferite cercuri de la Washington, 
mai ales comitetul unit al șefilor 
de stat major din S.U.A., sînt însă de 
altă părere. Potrivit unui proiect în
tocmit de acest comitet și înaintat 
Consiliului Securității ** / ' .
„Statele Unite trebuie să se bucure 
în continuare de toate 
(nerecunoscute de Japonia 
de a stoca arme nucleare în Okinawa

Naționale,
drepturile

— n.r.)

și de a angaja unitățile militare 
aflate aici (50 000 militari) în acțiuni 
armate în afara granițelor nipone 
fără a cere consimțămîntul guver
nului japonez".

Părerea oficială a noii adminis
trații în problema Okinawei nu a 
fost încă exprimată, așteptîndu-se 
propunerile Consiliului Securității 
Naționale, care urmează a se întruni 
în viitorul apropiat, precum și ho
tărîrile președintelui Nixon. Fapt 
este că Departamentul de Stat a 
dezmințit știrea apărută în „NEW 
YORK TIMES", potrivit căreia „pre
ședintele Nixon a hotărît să retragă 
armele nucleare americane din insula 
Okinawa, ca parte a unui plan pen
tru retrocedarea insulei către Japo
nia".

în ce le privește, oficialitățile de la 
Pentagon se lamentează că intrarea 
Okinawei sub jurisdicția Japoniei ar 
duce 'la limitarea considerabilă a ■ 
rolului celor circa 100 de baze și in
stalații militare de pe insulă în ca
drul complexului sistem strategic al 
S.U.A. din această zonă geografică. 
Firește, replica opiniei publice japo
neze la acest argument este că dacă 
s-ar ajunge la desființarea tuturor 
bazelor străine, a „întregului com
plex", aceasta ar fi numai în inte
resul securității statului și poporu
lui japonez.

Există chiar șl printre congres
menii din S.U.A. unii care consideră 
că, în condițiile intensificării acțiu
nilor de protest ale maselor japo
neze, un refuz al S.U.A. de a se re
troceda Okinawa ar duce cu sigu
ranță la o asemenea înrăutățire a re
lațiilor japono-americane. încît ar 
face imposibilă prelungirea în anul 
1970 a tratatului de securitate dintre 
cele două țări, fapt care ar atrage și 
evacuarea automată a tuturor baze
lor militare americane de pe teri
toriul japonez.

în această conjunctură politică, 
aglomerată de interese militare și 
politice dintre cele mai contradicto
rii, tratativele japono-americane pri
vind soarta Okinawei se anunță difi
cile. în orice caz. după cum reiese 
din comentariile presei americane, 
vizita lui Kiichi Aichi nu a netezit 
prea mult drumul spre viitoarea run

dă de negocieri japono-americane.

Un zbor supersonic de !n- 
cercare cu avionul de călători 
„TU-144" a fost efectuat pentru prima 
oară în U.R.S.S. După cum a raportat 
echipajul avionului, depășirea vitezei 
sonice și zborul cu viteză supersonică 
s-au desfășurat normal.

Președintele Vecei Exe
cutive Federale a R.S.F. Iu
goslavia, Mitia Ribicici, l-a primit 
pe secretarul general al Asociației Eu
ropene a Liberului Schimb (A.E.L.S.) 
John Coulson, cu care a discutat pro
bleme legate de colaborarea dintre Iu
goslavia și A.E.L.S. Ribicici, informea
ză agenția Taniug, a declarat că gu
vernul iugoslav este interesat în gă
sirea unor posibilități mai largi do 
colaborare cu A.E.L.S. și de a se elimi
na actualele dificultăți în acest do
meniu.

Lucrările întâlnirii condu
cătorilor organizațiilor coo
peratiste din Bu'garia> Cehoslova
cia, R.D.G., Polonia, România, Unga
ria și U.R.S.S. s-au încheiat la stațiu
nea Kiten de pe litoralul bulgar al 
Mării Negre. Din țara noastră au luat 
parte Constantin Mateescu, președin
te al Centrocoop, și Dumitru Simules- 
cu, prim-vicepreședinte al UCECOM.

Iranul și Irakul au căzut 
de acord asupra organizării 
la Amman a unei reuniuni 
a reprezentanților celor două țări, a- 
nunță ziarul „Al Akhbar". în cadrul 
reuniunii ar urma să fie examinate 
probleme legate de soluționarea crizei 
în relațiile dintre Iran și Irak în do
meniul dreptului de navigație în es
tuarul Chaat El Arab.

Cei 18 tehnicieni ni com
paniei petroliere italiene 
E.N.I., eliberați de autoritățile bia- 
freze după ce fuseseră condamnați la 
moarte, au părăsit astăzi capitala Ga- 
bonului, Libreville, îndreptîndu-se spre 
Roma.

Enciclopedia „Scriitorii 
de peste hotare ai secolului 
al XX-lea" a apărut de curînd, în 
Editura „Gondolat" din Budapesta. 
Literatura din România este reprezen
tată în lucrare prin 40 dintre cei mai 
de seamă scriitori din acest secol.

Premierul italian, Maria
no Rumor, și șelul guver
nului turc, Suleyman De- 
mirel, au încheiat vineri seara con
vorbirile lor în cadrul cărora au fost 
examinate o serie de aspecte ale situa
ției internaționale, precum și relațiile 
bilaterale.

0 încercare nereușită de 
atentat a avut ’oc împotriva unor 
lideri ai Mișcării pentru independența 
Insulei Porto Rico, organizație care 
luptă împotriva dependenței acestui 
teritoriu de S.U.A. O încărcătură ex
plozivă a fost expediată intr-un colet 
pe adresa sediului central al M.P.I., 
dar mecanismul percutor nu s-a de
clanșat

Cea de-a 10-a conferință a miniștrilor sănătății din 
țările socialiste, consacrată problemelor legate de situația actuală a spi
talelor, și-a încheiat lucrările la Sopot (Polonia). Au participat delegații din Bul
garia, Cehoslovacia, R.P.D. Coreeană, Cuba, R.D.G., Mongolia, Polonia, Româ
nia, Ungaria și U.R.S.S. Delegația română a fost condusă de prof. dr. Aurel 
Moga, ministrul sănătății. A fost adoptată o rezoluție în problema tendințelor 
contemporane ale dezvoltării spitalelor.
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