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liului de Stat al Republicii Socia
liste România, Chivu Stoica, va 
efectua, împreună cu soția, o vizită 
oficială în Iran între 13—19 mai

măsură. Pentru trimestrul 
doilea al anului punctul 

bilanțul pri- 
iar unitatea de 

a

Miine sosește in Capitala pa
triei noastre delegația de partid 
și guvernamentală a R. P. Bulga
ria, condusă de tovarășul Todor 
Jivkov, prim secretar al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Populare Bulgaria, care, la invi
tația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român și a Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, va face o vi
zită oficială în țara noastră.

Tovarășul Todor Jivkov s-a năs
cut 1a 7 septembrie 1911 în comuna 
Praveț, regiunea Sofia, într-o fa
milie de țărani săraci. A intrat de 
tinăr în rîndurile clasei muncitoare 
bulgare, lucrind ca muncitor la 
tipografia de stat din Sofia și in 
același timp a urmat școala medie 
de grafică și a absolvit cursurile 
gimnaziului.

La virsta de 17 ani, tovarășul To
dor Jivkov a fost primit in rindu- 
rile Uniunii Tineretului Comunist 
Bulgar. In anul 1932 el a devenit 
membru al Partidului Comunist 
Bulgar — aflat pe atunci in adîncă 
ilegalitate — fiind promovat cu- 
rind după aceea în muncă de răs
pundere pe linie de partid. In pe
rioada 1934—1941, el a fost condu
cătorul a diferite raioane de partid 
din Sofia și membru al Comitetu
lui regional Sofia al P. C. Bulgar, 
rnilitind activ pentru consolidarea 
organizatorico-politică a organiza
ției de partid din capitală și pen
tru transpunerea în viață a liniei 
partidului trasată de Gheorghi Di
mitrov. In toată această perioadă 
s-a aflat în primele rînduri ale lup
tei de clasă duse împotriva duș
manului.

■In anii celui de-al doilea război 
mondial, după invadarea Bulgariei 
de către trupele hitleriste și atacul 
mișelesc al Germaniei fasciste îm
potriva Uniunii Sovietice, Todor 
Jivkov a desfășurat o intensă acti
vitate pentru organizarea luptei 
poporului bulgar împotriva ocu- 
panților hitleriști și a uneltelor lor 
din țară.

Din însărcinarea partidului și ca 
membru al Comitetului Regional 
Sofia al P. C. Bulgar, tovarășul 
Todor Jivkov devine, in anul 1943, 
unul din organizatorii mișcării de 
partizani din prima zonă operati- 

militară (Sofia) — mișcare ce a 
luat o mare amploare. Todor Jiv
kov a luptat personal, cu arma în 
mină, împotriva înrobitorilor 
porului bulgar.

In zilele lui septembrie 1944 
tidul i-a încredințat comanda 
pelor de partizani și luptători 
sate la Sofia și în împrejurimile 
orașului — grupe care în noaptea 
de 8 spre 9 septembrie au dat for
țelor fasciste o lovitură nimicitoa
re, asigurînd victoria luptei arma
te antifasciste a poporului bulgar.

După cucerirea libertății popu
lare — la 9 septembrie 1944 — 
Todor Jivkov a îndeplinit munci de 
răspundere pe linie de partid și de 
stat. La cea de-a VlII-a Plenară a 
C.C. al P.C. Bulgar din 1945, a fost 
ales membru supleant al C.C. al 
P.C.B., iar la al V-lea Congres al 
P.C.B. (1948) membru al C.C. al 
P.C.B. In 1948—1949 a fost prim 
secretar ăl Comitetului orășenesc 
de partid Sofia și președinte al 
Sfatului popular orășenesc și al 
Consiliului Orășenesc al Prontului 
Patriei. In 1950, Todor Jivkov a fost 
ales membru supleant al Biroului
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ÎN AGRICULTURĂ

la axe
Oamenii muncii de pe ogoare lucrează cu hărnicie la executarea lucrărilor agricole, 

în regiunile din sud s-a intensificat semănatul porumbului, iat zonele din centrul și nor
dul țării continuă însămînțatul culturilor din prima epocă. Potrivit datelor existente la Con
siliul Superior al Agriculturii la data de 12 aprilie, în ultima săptămînă s-au însămînțat 
peste 641 mii ha.

Cu toate că, în ansamblu, s-au obținut rezultate mai bune, există încă serioase ră- 
mîneri în urmă la executarea unor lucrări. In regiunile Maramureș, Cluj, Brașov și Crișana 
sînt mari suprafețe de teren nearate. Cu toate că s-a însămînțat cu 17 la sută mai multă 
sfeclă de zahăr, față de cît era realizat anul trecut la aceeași dată, și cu 10 la sută la 
floarea-soarelui, semănatul acestor culV’ri trebuie terminat de urgență peste tot.

Folosindu-se timpul prielnic s-au însămînțat cu porumb 31 la sută din suprafețe în 
regiunea Oltenia, 17 la sută în regiunile Argeș și Galați.

In aceste zile, de maximă urgență este terminarea arăturilor și însămînțării culturi
lor din epoca I în regiunile din centrul și nordul țării, urgentarea lucrărilor de pregătire 
a patului germinativ pentru porumb și însămînțarea acestei culturi în limita timpu
lui optim, stabilit de către specialiști pentru fiecare zonă. Totodată, trebuie efectuate lu
crările în vii și livezi, în grădinile de legume, precum și cele stabilite pentru ameliorarea 
pășunilor.

Este necesar ca organele de partid, consiliile agricole, uniunile cooperatiste să-și 
concentreze eforturile pentru sprijinirea operativă a unităților rămase în urmă. *

Politic și Secretar al G>G. al P.G. 
Bulgar,

Din 1951 el este membru al 
Biroului Politic al C.C. al P. C. 
Bulgar, iar începînd de la al VI-lea 
Congres al partidului (1954) este 
prim secretar al C. C. al P. G. 
Bulgar.

Din noiembrie 1962 deține funcția 
de președinte al Consiliului de Mi
niștri. Todor Jivkov este deputat în 
Adunarea Populară'din anul 1945.

Todor Jivkov a dat dovadă de 
înalte calități de conducător de 
partid și de stat de tip leninist. 
Sub conducerea sa nemijlocită s-au 
desfășurat lucrările Plenarei C.C. 
al P. C. Bulgar din aprilie 1956, 
care — in lumina Congresului al 
XX-lea al PC.U.S. — a tras con
cluziile asupra muncii și sarcinilor 
P. C. Bulgar. După Plenara din a- 
prilie, ca prim secretar al C.C. al 
P. C. Bulgar, Todor Jivkov a luptat 
cu consecvență împotriva cultului 
personalității, străin marxism-leni- 
nismului, și împotriva urmărilor 
sale nefaste, pentru restabilirea în 
activitatea partidului a normelor 
și principiilor leniniste, pentru 
dezvoltarea democrației socialiste 
în viața de stat și socială, pentru 
accelerarea dezvoltării economice a 
Republicii Populare Bulgaria.

Luni 17 aprilie, în jurul orei 10, posturile noastre de 
radio și televiziune vor transmite sosirea în Capitală a 
delegației de partid și guvernamentale a R. P. Bulgaria, 
condusă de tovarășul Todor Jivkov, prim secretar al C. C. 
al P. C. Bulgar, președintele Consiliului de Miniștri.
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Reflecții după 
un trimestru

Tovarășul Todor Jivkov este un 
luptător neobosit pentru întărirea 
continuă a colaborării și prieteniei 
frățești dintre țările socialiste, pen
tru triumful politicii leniniste de 
coexistență pașnică intre state cu 
sisteme sociale diferite, pentru 
cauza păcii între popoare.

Pentru meritele sale deosebite 
față de partid și de poporul bulgar 
i s-a conferit titlul de „Erou al 
muncii socialiste al Republicii 
Populare Bulgaria".

Prieten apropiat al poporului ro
mân, tovarășul Todor Jivkov a 
vizitat în repetate ■ rînduri țara 
noastră. El a condus delegațiile 
Partidului Comunist Bulgar la Con
gresele VII, VIII și IX ale Parti
dului Comunist Român.

★
Vizita in țara noastră a delega

ției de partid și guvernamentale a 
R. P. Bulgaria, condusă de tovară
șul Todor Jivkov, reprezintă o 
nouă contribuție la dezvoltarea și 
întărirea prieteniei dintre popoare
le român și bulgar, în interesul 
cauzei socialismului și păcii. . Salu
tând cu bucurie sosirea în patria 
noastră a solilor Bulgariei socialis
te, poporul român le adresează un 
cald și frățesc „Bun venit".

RITM INTENS
CALITATE ÎNALTĂ
lucrărilor agricole

Regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

Vremea a devenit prielnică 
De ce intirzie semănatul ?

In regiunea Mureș- 
Autonomă Maghiară 
semănatul culturilor 
din epoca I a întîrziat. 
Pînă la 12 aprilie, din 
totalul de peste 50 000 
ha prevăzute a fi în- 
sămînțate în coope
rativele agricole de 
producție cu orz, o- 
văz, sfeclă de zahăr 
și cartofi, s-au reali-

Avînd în vedere relațiile de prie
tenie și cordialitate statornicite în
tre România și Iran, la invitația 
Maiestății Sale Imperiale, șahinșa- 
hul Aryamehr, președintele Consi-

Aprilie, mai, iunie — trei luni, 
la capătul cărora vom înregistra 
scurgerea primei jumătăți din a- 
cest an. Trei luni. E mult? E puțin? 
Cum am putea prețui ce înseam
nă ele? Se știe că pentru a putea 
măsura timpul este nevoie de un 
punct de plecare și de o unitate 
de 
al 
de plecare este 
mului trimestru, 
măsură — puterea creatoare 
muncii noastre. Rezultatele din pri
mul trimestru sînt revelatorii drn 
acest punct de vedere. Se dove
dește o dată mai mult că timpul, 
în societatea noastră socialistă, are 
o densitate și o valoare nebănui
te. îndeplinirea planului cu 101,4 
la sută reprezintă o producție su
plimentară de 640 milioane de lei. 
Comparat cu perioada corespunză
toare a anului trecut, trimestrul 
întîi din acest an arată o creștere 
a producției globale cu 14,1 la sută. 
El pare să fie cel mai bun trimes
tru întîi din toți anii noștri de eco
nomie planificată- Din. volumul 
de 52 miliarde Investiții prevăzut 
pentru anul în curs, aproape 9 mi
liarde și jumătate de lei (18,1 la 
sută) s-au utilizat de acum pen
tru construcția unor noi unități 
industriale și agricole, magazine, 
clădiri de locuit, spitale. Produc
tivitatea muncii în industrie a cres
cut cu 10,2 la sută față de trimes
trul corespondent din anul trecut, 
și s-a realizat pe această cale 74,2 
la sută din volumul producției glo
bale. Cu 63 milioane de lei 
s-a vîndut mai multă marfă 
port decît a fost prevăzut.

Cuvîntul partidului nostru 
mat la Plenara din 
anul trecut a avut un larg și deo
sebit de eficient ecou în rîndul 
muncitorilor și cadrelor din econo
mie. „Am ajuns astăzi la un ase
menea stadiu de dezvoltare — a 
spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
— incit mersul nostru înainte este 
condiționat de ridicarea calitativă 
a întregii activități economice". 
Rezultatele remarcabile obținute în 
primele trei luni din acest an sînt 
concludente pentru elanul cu 
care oamenii muncii au îmbră
țișat cerințele puse de partid. Oa
menii știu din ce în ce mai bine să 
citească în cifrele aride ale sta
tisticii, dar de o mare expresivi
tate, rodnicia efortului de azi, di
recția de înaintare, temeliile per
manentului miine. Iar observarea 
bilanțurilor de pe care ne-am de
prins a le vedea periodic și, 
înainte de toate, contactul nemij
locit și neîntrerupt al fiecărui ins 
cu realitatea mereu alta a orașu
lui și satului românesc, determină 

valută 
la ex-

expil- 
decembiie
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zat 26 600 ha. în ace
lași timp, suprafața 
arăturilor de primă
vară se ridică la pes
te 24 000 ha. în ulti
mele zile aceste lu
crări s-au desfășurat 
într-un ritm mai viu. 
datorită folosirii mai 

(Continuare 
în pag. a III-a)

■ Autografele con
structorilor pe fața 
noilor cartiere H Co
lectivul laminorului 
bluming de la Hune
doara a depășit așa- 
zisa „barieră a limi
telor maxime“!

reflecții și efecte adinei în con
știința poporului.

Anul trecut am atins indici mult 
superiori celor precedenți. Anul a- 
cesta îl depășim substanțial. Iar 
în anul viitor cu siguranță că per
formanțele actuale vor rămîne mult 
în urmă. Există o solidă încredere 
în forța economiei noastre socia
liste. Acest lucru este, fără îndo-

Valeriu POP

dintre cercetarea științifică 
industrieuniversi

1. •■

în actuala etapă de dezvoltare a 
economiei și culturii noastre, cînd 
este necesară o creștere substanțială 
a contribuției fiecărui specialist și 
colectiv științific în parte, potenția
lul catedrelor învățămîntului nostru 
superior se impune a fi cît mai efi
cient valorificat și din punct de ve
dere al cercetării.

Așa cum s-a subliniat în repetate 
rînduri în documentele de partid, 
sarcinile cincinalului impun ca pe 
lîngă activitatea profesorală, cadrele 
didactice universitare să desfășoare

La poarta

nepăzită

[H

Constatăm deseori cu regret 
că cea mai mare parte a furtu
rilor ce se săvîrșesc în dauna 
avutului obștesc iși au rădăci
nile în cauze peste care unii 
sînt tentați să treacă cu multă 
ușurință sau chiar să le neso
cotească cu totul.

Ascult atent răspunsul pe 
care-1 dă cu ocazia interogato
riului inculpatul Lixandru Tri- 
fu : „Am văzut că nu s-a sesi
zat nimeni de dispariția primu
lui electromotor. Am luat bani 
buni pe el. Cererile de electro
motoare erau tot anai mari..." 
Ceilalți patru coinculpați îi a- 
probă, prin gesturi, afirmațiile. 
Dacă în cele două întreprinderi 
păgubite' — întreprinderea de 
prefabricate „Progresul“-Bucu- 
rești și Trustul 21-instalații — 
s-ar fi luat din timp toate măsu
rile de rigo're, cei 5 inculpați de 
pe banca acuzaților n-ar fi reușit 
să sustragă 13 motoare elec
trice, sute de kg de sîrmă pen-

— tru. rebobinare și altele. Aceasta 
cu atît mai mult cu cît trei din 
cei cinci inculpați erau cunos
cut! ca avînd antecedente pe
nale. Dar nimeni nu s-a inte
resat de activitatea lor. La 
poarta liniei de garaj C.F.R. a 
fabricii nu păzea nimeni în 
timpul nopții. Pe aici a dispărut 
primul electromotor. Data exac
tă nu o mai cunoaște nici in
culpatul. Cum se face însă că 
dispare un electromotor dintr-o
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Sîmbătă dimineața, la sediul C.C. 
al P.C.R., au continuat convorbirile 
între delegația Partidului Comu
nist Român și delegația Partidului 
Comunist Marocan.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R., Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R., Mihai Da
lea, secretar al C.C. al P.C.R., Ghi
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., și Constantin Vasiliu, ad-

"Ar

Sîmbătă, la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al C.C. al P.C.R., a oferit o 
masă tovărășească în cinstea dele
gației Partidului Comunist Maro
can.

Au participat tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, Alexandru Dră- 
ghici, membru al Comitetului Exe
cutiv, ' al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Alexan
dru Bîrlădeanu, membru al Comi
tetului Executiv, al Prezidiului Per-

ae-

cărci
Linia electrică 

riană de 220 kV Ișal- 
nița—Bechet, a 
construcție a fost exe
cutată cu 10 de zile 
mai devreme a fost 
pusă sub tensiune.

Prin noua magistra
lă, realizată de con
structorii întreprinde
rii din Sibiu a Trustu
lui „EIectromontaj“. se 

face interconectarea 
între sistemele energe
tice ale țării noastre și 
R. P. Bulgaria. Soluția 
traversării aeriene a 
conductorilor peste 
Dunăre, fiind prima de 
acest fel, a ridicat pro
bleme deosebite dc 
construcție, ținînd sea
ma de distanta dintre 
cele două maluri — de
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Convorbire cu prof. dr. Gheorghe FACSKO, 
șeful catedrei de chimie - fizică si electrochimie 

de la Institutul politehnic Timisoara

Și a-o intensă activitate științifică 
xată pe soluționarea multiplelor și 
importantelor cerințe actuale. Pe a- 
ceastă temă am avut o convorbire 

alte 
de 

per-

întreprindere în care lucrează 
muncitori, brigadieri, gestionari 
care în fiecare clipă s-au lovit 
de acel bun și nimeni nu-i se
sizează lipsa ?!

Inculpatul Ion Tiu, inițiatorul 
furturilor, a mai găsit și 
condiții favorabile : „piață 
desfacere" avantajoasă în 
soana lui Stefan Ungureanu, din 
comuna Vidra, raionul Giur
giu, care a cumpărat electromo
torul la un preț derizoriu. „Nu 
mi-am închipuit, spunea cum
părătorul, că. ar putea proveni 
din furt".

In urma acestui „chilipir". în 
comuna respectivă... cresc ce
rerile de electromotoare. La nu
mai două săptămîni îsi face a- 
paritia la Vidra cel de-al doi
lea electromotor, sustras tot de 
la întreprinderea de prefabri
cate „Progresul". Cu toate a- 
cestea însă, nimeni de la sfatul 
popular comunal, de la postul 
de miliție, de la C.A.P. 
dintre vecini, nu si-a pus între
barea : cum și de la cine a pu
tut cumpăra Ungureanu 
electromotoare pe care le folo
sește în grădina sa de legume ? 
Tăcerea s-a așternut peste a- 
ceastă enigmă. După cîteva 
luni, infractorul Tiu și-a găsit 
colaboratori — cum am mai 
spus, din aceeași întreprindere 
— care ținteau și ei spre mo
toarele electrice nepăzite. Fur
turile au început să se desfă
șoare în mod organizat, pe baza 
unui plan de acțiune, cu mă
suri de precauție, cu chefuri 
prelungite și bineînțeles cu ab
sente nemotivate de la lucru.

sau

două

(Continuare în pag. a II-a) 

în- 
de

pă- 
de-

iunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

Din partea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Marocan au 
luat parte tovarășii Aii Yata, se
cretar general al C.C. al P.C. Ma
rocan, și Abdallah Layachi, mem
bru al Biroului Politic, secretar al 
C.C. al P. C. Marocan.

Convorbirile s-au desfășurat 
tr-o atmosferă tovărășească, 
caldă prietenie.

în legătură cu schimbul de 
reri, care a avut loc, cele două
legații au hotărît să dea publici
tății un comunicat.

*
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Ilie Verdeț, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Virgil Trofin, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., și Constantin Va- 
siliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

1 828 iu — și de nece
sitatea asigurării con
tinuității și securității 
circulației navelor în 
timpul lucrărilor. Tra
versarea peste Dunăre 
a fost realizată cu aju
torul a doi stîlpi meta
lici terminali și doi de 
susținere, între aceștia 
din urmă fiind o des
chidere de 1 040 m.
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cu prof. dr. Gheorghe Facsko, șeful 
catedrei de chimie-fizîcă și electro
chimie de la Institutul politehnic din 
Timișoara.

— Prin însăși natura preocupări
lor sale — ne spune interlocutorul 
— cadrul didactic se formează nu 
numai ca erudit și pedagog, dar și ca 
om de știință. De aceea, mi s-a părut 
iu parte deficitară, chiar greșită 
ideea ce se vehicula încă nu de mult 
cu privire la inutilitatea desfășură
rii de cercetări la catedre — con
cepție care a determinat în unele 
cazuri o insuficientă preocupare față 
de cercetarea științifică. Aceasta în
semna de fapt renunțarea cu bună 
știință la folosirea unui fond va
loros de cadre, a căror contribuție 
este de natură să sporească ponde
rea și forța frontului științei națio
nale. în ultima vreme cercetarea 
științifică de la catedrele de electro
chimie — sector ce contribuie pe di
verse căi la valorificarea superioară 
a bogățiilor minerale, la progresul 
metalurgiei mai ales — s-a intensifi
cat simțitor.

Țara noastră dispune de numeroa
se minereuri utile, apte de a fi pre
lucrate pe cale electrochimică. Pen
tru valorificarea bogatelor noastre 
zăcăminte de sare (ce stau la baza 
fabricării clorului, hidroxidului de 
sodiu și hidrogenului) funcționează 
în cadrul Combinatului Chimic Bor- 
zești una dintre cele mai moderne 
fabrici de electroliza clorurii de so
diu din Europa — noua secție cu ca- 
tod de mercur — iar la Govora se 
află în construcție o nouă secție de 
electroliză cu catod de mercur, mai 
puternică, care va contribui la asi
gurarea cantităților de clor necesare 
creșterii masive a producției de mase 
plastice prevăzută în planul cinci
nal. De asemenea, bauxita, o altă 
bogăție a tării noastre, ce servește 
la producerea aluminiului, se valo
rifică la Fabrica de alumină din O- 
radea (120 000 tone pe an) și la Uzina 
de aluminiu din Slatina : pînă în 
1970 prima își va dubla capacitatea, 
iar a doua își va spori producția 
pînă Ia 75 000 tone pe an. Succese 
deosebite s-au obținut si în dezvol
tarea industriei metalelor neferoase.

Pentru moment, investigațiile știin
țifice în electrochimie se desfășoară 
la Centrul de chimie-fizică al Acade
miei, Facultatea de chimie a univer
sității București, la catedrele insti
tutelor politehnice din București, 
Iași, Timișoara etc.

Printre preocupările științifice mai 
însemnate ale colectivului nostru se 
numără și intensificarea proceselor 
de electroliză, fenomene care ne-au 
condus la obținerea unor soluții su
perioare. cum este tehnica vibrării

Convorbire realizată de 
Lucian SACHELARIE

(Continuare în pag. a IV-a)
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FAPTUL
DIVERS

„Autografele"
eoM.striaetGffi3.-ji?

(Urmare din pag. I)

Revenire
Ia lopata?

Pînă în 1962, aprovizionarea cu 
ciment a întreprinderii de prefa
bricate „Progresul" 
să și păgubitoare (aprovizionare 
în vrac, descărcare manuală, pier
deri 8 la sută). In urma unor in
vestiții, sistemul s-a schimbat, 
printr-un circuit pneumatic com
plet mecanizat, folosindu-se va
goane cisternă. Pierderile au fost 
înlăturate, numărul de muncitori 
a scăzut de la 20 Ia 3 Progresul 
era evident. Dar 
martie furnizorul 
meni Fieni) nu 
vagoane cisfernă 
zionarea fabricii 
astfel s-a revenit la vechiul sis
tem anevoios și păgubitor. Cine 
bagă befe-n roate... Progresului ? 
Atenție, operația e riscantă I

era anevoioa-

iată că din luna 
(fabrica de ci- 
mai dispune de 

pentru aprovi- 
„Progresul*. Și

Răsplată
Toamna trecută, în 

(Adjud) s-au pripășit un 
șaretă. Calul a fost dat 
cooperativei agricole din locali
tate. Intre timp, șeful postului 
de miliție din comună a aflat 
păgubașul (cooperativa agricolă 
din Tg. Trotuș) și hoțul — Va- 
sile Stoica din Păunești. După 
aceea, calul și șareta au intiat 
din nou în posesia păgubașului, 
urmînd ca acesta să plătească 
despăgubiri pentru iernatul1 ani
malului. Dar cooperativa din 
Tg. Trotuș refuză să plătească 
și amenință cooperativa din 
Păunești cu acționarea în jude
cată pentru... „tăinuirea furtului 
și folosirea ilegală a calului". 
Iar cei din Păunești cer contra
valoarea furajării cabalinei de la 
șeful postului de miliție, întrucît 
el le-a încredințat patrupedul. 
Au haz. nu-i așa? Toți se fră- 
mîntă. Numai calul e nepăsă
tor : nu-l interesează ale cui sînt 
grăunțele pe care le mănîncă.

Păunești 
cal și o 
în grijă

Dacă pentru executarea unei fun
dații este necesar un oarecare vo
lum de săpături se găsesc imediat 
utilaje perfecționate, iar operația se 
execută cu o uluitoare repeziciune. 
Odată betonul turnat, se dovedește 
că pentru împrăștierea pămîntului 
și nivelarea terenului este mult mai 
greu să fie procurate chiar mijloa
cele cele mai rudimentare. Se creea
ză astfel o paradoxală scindare a 
unui proces care nu poate fi definit 
decît unita i și — ceea ce este mai 
grav — o optică dăunătoare, o fal
să ierarhie a obligațiilor, împărțind 
în „Importante" și „mai puțin im
portante" acte cu o valoare socială 
echivalentă. Generalizată, o aseme
nea optică poate fi destul de des 
întîlnită în sectorul construcțiilor și 
are o înrîurire profund negativă a- 
supra aspectului final al noilor an
sambluri. Am ales pentru demonstra
ție două unități : microraionul 1 
al cartierului Gheorghieni din Cluj 
și microraionul 2 al cartierului Dru
mul Taberei din București (execu
tant! : grupul 5 al T.R.C.-Cluj. res
pectiv 1.8 C.M.-București).

Pe dinafară — 
măr înflorit; 
pe dinăuntru...

Nu se poate contesta că o anumi
tă preocupare a existat atît din 
partea constructorilor cit și din 
partea beneficiarilor — sfaturile 
populare și cetățenii. Dar această 
preocupare s-a concentrat — ca să nu

PE FAȚA
NOILOR
CARTIERE
lui Cluj — un bun gospodar ar pu
tea face economii substanțiale. Noi 
am luat o dată această inițiativă, 
am strîns toate materialele arunca
te. îngropate, lăsate în grija nimă
nui după lichidarea unui șantier. 
Nimeni n-a venit să le reclame", 
Pe lingă semnificația sa gravă, o 
asemenea inițiativă are o utilitate 
practică, nemijlocită și considerăm 
că generalizarea ei ar fi binevenită, 
într-adevăr. alegerea noastră s-a 
oprit — cu totul întimplător — la 
două microraioane. Dar situații si
milare pot fi întîlnite și în urma 
altor șantiere. Sfaturile populare 
sînt datoare să analizeze amănunțit 
fiecare cartier, fiecare loc de mun
că și. după încheierea lucrărilor, să 
calculeze la ce sumă se ridică mij
loacele și materialele împrăștiate, 
uitate de constructor. Totalizată pe 
întreaga tară, paguba pricinuită prin 
acest gen de neglijentă și nepăsare 
reprezintă, probabil, o valoare în

Abia la 2 iunie 1966 în
treprinderea de prefabrica
te „Progresul" sesizează or
ganele de miliție că la 31 
mai 1966 au dispărut două 
electromotoare de la uscă- 
toria de agregate. După o 
lună, aceeași întreprindere 
reclamă dispariția a trei 
electromotoare și în plus 
sesizează că în urma veri
ficărilor făcute s-a consta
tat că au mai dispărut 
două electromotoare în pri- 
'măvara anului 1965 1 O altă 
'sesizare despre alte motoa
re electrice este făcută în 
cursul lunii septembrie. 
Reiese și de aici „grija" cu 
care au fost gospodărite si 
păstrate bunurile întreprin
derii.

Văzînd că organele în 
drept întreprind cercetări, 
inculpații și-au mutat sfera 
de activitate la Trustul )21- 
instalații, de unde au sus
tras alte electromotoare.

Din cercetările făcute re
zultă ’ că toate bunurile 
sustrase de la întreprinde
rea de prefabricate „Pro
gresul" au fost scoase orin- 
tr-o poartă nepăzită în 
timpul nopții. Nepăsarea, 
lipsa spiritului de răspun
dere. al unor gospodari de
lăsători au asigurat un cli
mat favorabil în care in
fractorii și-au desfășurat 
nestingheriți, vreme înde
lungată. activitatea.

le judecătorești nu le pot 
clarifica singure, ajutînd 
astfel la determinarea e- 
xactă a pagubelor pricinui
te avutului obștesc. Experții 
contabili au adus de multe 
ori un aport prețios la so
luționarea unor cazuri difi
cile venite spre judecare. 
Cu toate acestea, sînt și si
tuații cînd. datorită ușurin
ței cu care se verifică; ma
terialele prezentate sau su
perficialității în stabilirea 
datelor contabile, se ajunge 
la determinarea generală a 
pagubelor, se creează o 
„perdea" care, camuflează. 
dimensiunile reale ale in
fracțiunii sau. si mai rău. 
infracțiunea însăși.

ț;

„CLIMATUL

La podul
Florești

Se apropie anul de cînd „tru
pele" lui Napoleon au înfrun
tat pe cele austriece pe malul 
Someșului Mic, in dreptul co
munei Florești. Atunci a fost 
aruncat in aer un pod de lemn 
ce traversa riul...

...Este vorba de o secvență, 
realizată aici, a filmului „7 
bărbați și o fetișcană", copro
ducție româno-franceză. Unul 
dintre cei 7 bărbați care au dis
trus podul era actorul francez 
Jean Marais. Cinematografia 
a plătit suma cuvenită pentru 
construirea unui pod nou în 
locul Celuilalt, destul de hodo
rogit. Dar podul n-a fost con
struit nici azi. Cooperatorii o- 
colesc 16 kilometri să ajungă 
lă tarlalele lor de peste Someș. 
Și astfel podul de la Florești 
a ajuns pe... ecran, înaintea fil
mului I

Un plic
la tata

S-at) despărțit în armă cu 
22 de ani. Soția și cei trei 
copii au rămas la Filiași. So
țul — Marin Popi — a plecat 
în Capitală* angajîndu-se me- 
canio la Filatura românească 
de bumbao. Mama s-a zbătut 
în lipsuri și griji — el n-a dat 
nici Un Semn de viață. Pînă 
de curînd, cînd i-a trimis fos
tei sale soții o scrisoare. Cre
deți cumva că se interesa 
de sănătatea copiilor 7 Nu. 
Cerea cîte o copie după actul 
de naștere al fiecăruia. Avea 
nevoie de ele la întreprindere. 
Să facă dovada că are Copii, 
că este tată. Era, de altfel, 
singura dovadă în 22 de ani.

Concluzii
practice

în raionul Fetești, cu puține 
zile în urmă au izbucnit trei in
cendii. La cooperativa agricolă 
din comuna Tudor Vladimirescu 
au ars 1 500 kg porumb și 2 mc 
material lemnos; la cooperativa 
din comuna Progresul au fost 
carbonizați 1 500 pui de găină, 
iar la cooperativa din Gîldău 
alți 1 300 pui. Cauzele acestor 
incendii sînt asemănătoare, ele 
se datoresc neglijenței condam
nabile a unor cooperatori. Cer
cetările continuă. Sperăm că 
concluziile (privind recuperarea 
avutului obștesc păgubit) nu vor 
fi arutidâte în vînt o dată cu 
cenușa rămâsă.

cu sprijinul 
„Scinteii"

Rubricâ redactată de t
Stefan ZIDARIJĂ 
Stelati DINICĂ

corespondenților

* *’ .ț'*1*' J,*.**' T,.-
cunoscător competent al le
gilor. un ochi de „argus" 
care veghează Ia respecta
rea cu strictețe a acestora, 
contribuind la stabilirea 
răspunderii materiale a ce
lor ce aduc pagube avutu
lui obștesc. ’Unii juriscon- 
sulți însă, posesori ai unei

In loc de spajiu 
verde (Blocul 
59 situai în 
cartierul Dristor 
din Capitals, 
construit de 
I.CM 1 și re
cepționat la 15 
octombrie 1965)

Foto i M. Cioc

spunem că s-a limitat — la aspectul 
exterior Cu trotuare asfaltate, cu
rățenie. spații verzi te întîmpină și 
strada Drumul Taberei, și strada 
Unirii. Dar dacă pătrunzi în interio
rul microraioanelor pe care le deli
mitează. buna impresie slăbește. La 
Cluj am întocmit un lung Inventar 
cu obiectele descoperite de-a lungul 
aleii Herculane : țevi ruginite, fîșii 
de planșee prefabricate, bucăți de 
cablu, blocuri uriașe de beton care 
au servit cîndva Ia ancorarea unor 
macarale, platforme pentru descăr
cat betonul, tuburi de canalizare, 
stîlpi din lemn impregnat, grămezi 
de piatră spartă. răsfirate pe sute 
de metri pătrați. In Drumul Taberei 
situația e asemănătoare Deși ansam
blu] ar fi trebuit terminat încă 
anul trecut, lucrări Importante — 
cum sînt executarea aleilor Inte
rioare. placarea cu cărămidă a 
punctelor termice, amenajarea locu
rilor de 1oacă pentru copii, siste
matizarea verticală a terenului — nu 
au fost încă încheiate. Rezulta
tul este că ambele mlcroraloane 
analizate nu reușesc să satisfa
că decît funcțiile primare — de 
locuit, deservire comercială șl cir- 
culație. Deși departe de centrul 
supraaglomerat al orașului, deși be
neficiază de spațiu suficient, locata
rii nu dispun de un Cadru adecvat 
recreației, destinderii, pentru că spa
țiul nu este organizat. Aspectul aces
tor terenuri pline de moloz, gropi 
șl materiale de construcție lăsate în 
părăsire se apropie mult de acela al 
unor maidane. Funcția estetică a 
ansamblului, de mare valoare edu
cativă. este aproape Integral anihi
lată.

Dar aceasta nu reprezintă decît o 
latură a problemei. Lucrările neter
minate. materialele abandonate, su
puse degradării, constituie însemna
te fonduri blocate, valori irosite, 
dovedesc lipsa unui elementar spi
rit gospodăresc, a răspunderii pen
tru finalizarea eforturilor susținute 
de statul nostru, de întregul popor. 
Banii care zac azvîrliți pe maidane 
nu mai pot fi recuperați, chiar dacă 
paguba ar urma să fie acoperită de 
cei vinovați. O asemenea risipă este 
de netolerat. „Adunînd tot ceea ce 
risipesc constructorii — ne spune 
ing. IOSTF BICSiKOVSKÎ. vicepre
ședintele Sfatului popular al orașu

semnată : pînă cînd se va tot admite 
ca ea să fie suportată din buzunarul 
statului ?

„Obiectiv"
sau 
„subiectiv" ?

Trebuie să arătăm, din capul lo
cului, că deși pot fi prezentate une
le explicații referitoare la greutăți
le obiective întîmpinate de către or
ganizațiile de construcție, ele nu sînt 
de natură să justifice situațiile con
crete semnalate. Atît la București, 
cît și la Cluj, nf s-a vorbit despre 
importantele creșteri de plan de la 
un an la altul, despre sporul' lent, 
insuficient, al posibilităților de trans
port. D.R.T.A.-Cluj nu poate acoperi 
nevoile trustului regional de con
strucții. Chiar față de plan, defi
citul numai pe primele trei luni 
reprezintă peste 70 000 tone. La între
prinderea nr. 8 de Constructii-Mon- 
taj din București, aflăm că sarcini
le sale au crescut în acest an cu 
70 la sută, iar numărul camioanelor 
de care se dispune cu riiimai 12 la 
sută, Asemenea situații creează, fără 
îndoială, dificultăți constructorilor. 
Dar neajunsurile semnalate de noi 
nu se referă -la un volum mare de 
transport, ci la lucruri care țin de 
buna organizare a punctelor de lu
cru, de controlul riguros al îndepli
nirii obligațiilor, de simțul de răs
pundere și spiritul gospodăresc. Sîn- 
tem convinși că. cu același număr 
de transporturi, dar cu trial multă 
pricepere șl chibzuială, cele două 
microraioane ar fi putut fi aduse la 
o cu totul altă înfățișare.

O explicație „obiectivă", prezenta
tă în ambele cazuri, este apropiata 
redeschidere a șantierelor, în vederea 
construirii unor blocuri noi, care n-au 
fost prevăzute în proiectul inițial 
„Chiăr dacă am fi curățat în mod 
exemplar teritoriu) mlcrorâioriUlUi — 
afirmă ing. GRATIAN SJERBAN. di
rectorul grupului 5 al T.R.C.-Cluj — 
peste cîteva luni vom începe din 
nou săpăturile și din nou vor apa
re depozite de materiale, pămînt, 
gropi". „O parte din lucrările ne
terminate au fost sistate deoarece

cădeau pe amplasamentul unor 
blocuri proiectate ulterior și a că
ror execuție va începe în curînd" — 
ne declară și ing TEODOR GAVRI
LA, directorul I. 8 C.M. Numai că 
— adăugăm noi — aceste construcții 
nu acoperă întreaga suprafață a mi
croraioanelor. amplasamentul lor 
este cunoscut și poate fi precis de
terminat Amenajările sistate trebuia 
să fi fost dezafectate și nu lăsate 
în părăsire Iar curățirea terenului 
este la fel de necesară și pe locul 
unde urmează să înceapă o lucrare 
nouă.

Cauzele obiective își au. firește, 
ponderea lor. Dai realitatea este că. 
în marea majoritate a cazurilor, ne- 
îndeplinirea integrală a obligațiilor 
contractuale. neglijarea finisajului 
urban al noilor ansambluri, risipa 
de fonduri se datoresc unor defec
țiuni organizatorice, proastei gospo
dăriri înregistrate la punctul de lu
cru, lipsei unui control exigent din 
partea conducerii organizațiilor de 
construcții Si principala vină o au 
purtători! acelei optici, pomenită la 
început, după care sînt importante 
numai acele operațiuni care asigură 
realizarea în linii mari, a investi
ției. urmînd ca detaliile să fie lă
sate pentru... mai tîrziu.

O fază 
neglijată: 
finalizarea 
ansambhrifor

* \F, \ r ■ : ■ '• . ■ ;. • . - '

Sfaturile populare, în preocuparea 
lor pentrj înfățișarea orașelor, au 
mult de furcă cu această optică a 
constructorilor IOSIF B1CSIKOV- 
SKI ne arată printre altele, că deși 
exista decizii clare în această privin
ță. deși ss întocmesc procese verba
le și se dau amenzi, rezultatul nu 
este cel scontat Amenzile, sînt con
testate. o parte din ele sînt anulate 
de tribunal altele sînt micșorate sau 
sînt achitate de instituție și nu perso
nal de către cei vinovați. Ing. CO- 
DREA SUTEU, director adjunct ăl 
secției tehnice de investiții a Sfqtului 
popular al orașului București, ne-a 
relatat : „Pentru neîndeplinirea obli
gațiilor contractuale noi am actionpt 
încă de anul trecut întreprinderea 8 
de Constructii-Monta.1 la Arbitrajul 
de stat, cu penalități în valoare to-' 
tală de 290 000 Iei. Ca urmare' a în-' 
tîmpinărilor prezentate de construc
tor, lucrurile au fost tergiversate. 
Expertiza n durat nici mai mult, 
nici mai puțin de patru luni. Jude
carea va avea toc la sfîrșitul lunii 
aprilie. în tot acest răstjmp. în Ioc' 
să-și termine lucrările. î. 8 C.M. s-a 
străduit să găsească o modalitate de 
a cîștigă acțiunea judiciară" lată 
deci care este mentalitatea : deși in
corectitudinea este evidentă, cei în 
culpă caută să iasă ..basma curată". 
Interesul pentru fondul problemei.; 
pentru obligațiile asumate prin con-' 
tract, pentru desăvîrsirea ansamblu-■ 
Iții este aproape inexistent.

Relatînd la conducerea I. 8 C.M, 
neregulile constatate pe cuprinsul 
microraionului 2 din Drumul Tabe
rei. am fost, solicitați să ne depla
săm împreună la fata locului, pen
tru a verifica ce anume se datorește 
.întreprinderii' și ce altor executant! 
care au lucrat aici. Timpul hu ne-a 
permis o asemenea confruntare. T.,a 
Ciul însă om făcut-o Si ce am con
statat : DARIE TOMA, inginer șef 
adjunct la grupul 5 al T.R.C.C., 
ne-a declarat că nici cablurile, nici 
stîlpii de lemn uitat! în microraio
nul 1 Gheorghieni nu aparțineau 
grupului Reprezentanții T.R.E.C. au 
Infirmat însă această declarație. 
Fără a încerca să stabilim cine avea 
dreptate, am dori să subliniem fap
tul că vina se aruncă de la unul la 
celălalt. Grija meticuloasă pentru 
împărțirea exactă a răspunderilor nl 

. ‘se .pare în acest caz exagerată s! 
vine în totală opoziție cu lipsa do.- 
meticulozitate manifestată în execu
tarea corespunzătoare a lucrărilor.

Se observă deci, că Interesul con
structorilor pentru finalizarea an
samblurilor este scăzut. Justificările? 
fuga după acoperiri judecătorești 
hu pot înlocui adevărata preocupa
re pentru această importantă cate
gorie de obligații. Măsurile luate de 
beneficiari se dovedesc inoperante. 
Căci ele se lovesc de o înverșunată 
ărgiimenlare pe marginea teslelor 
iuridice Totuși, situația această nu 
coate fl perpetuată. în orice altă 
ramură a producției un obiect ne
finisat este considerat rebut, lat tr! 
prezent s-s pus cu deosebită 1imne- 
iime problema răspunderii materia
le directe pentru producerea de re
buturi. Trebuie .să se înțeleagă că 
In sectorul . construcțiilor numai- 
după definitivarea ansamblului se 
Doate Consideră execuția încheiată, 
orice prevedere neîndeplinită a pro
iectului aduce după sine apariția 
unor ansambluri rebutate. Esta 
timpul ca si în această ramură a 
economiei noastre naționale sa se 
aplice cu strictețe principiul răs
punderii personale. directe pentru 
pagubele provocate. Pentru ca optica 
operațiunilor „mai puțin importante" 
să fie definitiv desființată.

arh. Gh. SASARMAN

C. NiCUHCA 
judecător — Buturești

Cîmpul fertil 

al toleranței Un inculpat a fost trimis, 
bunăoară, în judecată la 
Tribunalul popular âl’.raio- 

Legea prevede, fără echi- nului „N. Bălceșcu" din Ca- 
voc. înlăturarea din func- pitală' pentru că fiind ges-
tiiie în care răspund de tionar la Întreprinderea de
gestiune a celor care au 
procese în curs de desfășu
rare pentru anumite infrac
țiuni în dauna avutului 
obștesc. Vreau să relatez 
însă un caz în care. cu 

I toată această prevedere. în 
I mod abuziv, nu se tine sea

ma de prevederile în vi
goare. creîndu-se delapida- 

I torului un climat de tole
rantă chiar de către supe
riorii Iui.

Contabilul. Sfatului popu
lar al comunei Cehăluț din 

| raionul Cărei — Dumitru 
! Birouas — este menținut și 

în prezent în această func
ție cu toate că la 7 februa
rie 1967 a fost condamnat 
de Tribunalul popular al 
raionului Cărei la 3 luni 
închisoare corectională pen
tru delapidare. Aceasta 
dună ce. nu de mult, a mai 
fost condamnat la un an 
închisoare corectională 
pentru abuz în serviciu, la 
4 luni pentru abuz de în
credere în dauna avutului 
obștesc (!) și la 3 luni pen
tru neglijentă în serviciu. 
Cu acest' .portret” iud'friar. 
1 se maisputea oareriWfl-e- 
dinta sarcina de a răspun
de de exercitarea controlu
lui financiar asupra gestiu
nii materiale și bănești ? 
Dar toate aceste anteceden
te penale, au fost șterse cu 
buretele, .uitate" de Mihai 
Suta, președintele Sfatului 
popular al raionului Cărei, 
și de Dumitru Dan. secre
tar. încâlcind obligațiile de 
serviciu^ contabilul D. Bi.- 
rouaș încasează personal 
banii de la cetățeni — atri
buție ce revine casierului 
—, comite deturnări de 
fonduri, permite casierului 
să verse banii la 
lungi, nu are o 
clară a carnetelor 
tiere.' Si cu toate 
în urma unei 
a. procuraturii, 
rață ce pericol t. 
pentru avutul obștesc res
pectivul contabil. în răs
punsul lor. președintele și 
secretarul Sfatului"popular 
al raionului ..Cărei au ară-, 
t.at că „Dumitru Birou aș a 
muncit în diferite funcții la 
sfstttl ffonuinal încă ....
1945. cu întreruperi (proba-» 
bil pe timpul' petrecut de 
cel în cauză în închisoare
— s.n.), iar din ■ 1964 este 
angajat în funcția de con
tabil al sfatului comunal, 
Cdmitctuî executiv cunoaș
te cele 4 antecedente pena
le ale numitului, dar el a 
fost reabilitat. Si. afirmă 
președintele șl secretarul, 
conform legilor în vigoare, 
cel reabilitați pot să ocu-

■ pe posturi de contabili șau 
chiar de gestionari. (Din a- ...
ceastă cauză, o fi ’fosf nare hiț, în cazul arătat, formal 
avansat Dumitru Birouas 
în funcția de, contabil ?). 
Dfe asemenea — se' ăhhn'gă
— „prin sentința penală nr. 
35 din 7 februarie 1967 a 
fost condamnat la 3 luni 
închisoare corectională de 
Tribunalul popular al raio
nului Cărei. însă această 
sentință a fost recurată de 
sus-numitul". .

Răspunsul sau mai exact 
argumentele atestă stră
duințele tovarășilor de la 
sfatul popular de a menține 
în funcția de contabil ne 
Dumitru Birouaș.. Despre 
condamnarea din februarie 
a.c. se pomenește ca despre 
ceva rezolvat: „sentința a 
fost recurată... I" Dar 
recurs nu înseamnă nici 
departe că situația este 
murită, ci dimpotrivă.

Dumitru BiroUafe are 
proces în curs pentru dela
pidare. Mai e nevoie să '--e 
reamintească • încă o dată 
superiorilor săi ce. prevede 
legea ? Pînă cînd îl vor 
menține pe delapidator în 
funcția de contabil ? Sau 
consideră că paguba adusă 
avutului obștesc nu este 
„chiar atît de mare" îneît 
să se Impună măsuri în 
consecință și așteaptă pa
gube mal... convingătoare?

termene 
evidentă 

chit.an- 
acestea. 
sesizări 

care a- 
reprezintă

material didactic'ia Minis
terului Tnvătămîntului a 
produs o pagubă în valoa
re inițială de 56 267.60 lei. 
Această sumă a fost stabi
lită de doi revizori conta
bili printr-o „notă de pre
zentare" cuprinzînd conclu
zii pe 23 de pagini semna
te de directorul, inginerul- 
șef și contabilul-șef al în
treprinderii. întrucît incul
patul a negat prejudiciul, 
s-a efectuat o primă exper
tiză contabilă Expertul îa- 
cob Ștefănescu a descope
rit o fraudă de numai 
53 879,92 lei. din care este 
imputabilă inculpatului 
suma de 42 025.30 lei. dife
rența reprezentînd „com
pensări efectuate". Lucra
rea este vizată apoi de Bi
roul local de expertize al 
orașului București, care 
constată că „raportul co
respunde din punct de ve
dere al calității și al res
pectării dispozitiunilor le
gale" Dar suma a fost con
testată din nou si din nou 
s-a efectuat o expertiză, 
tie data aceasta, expertul...
Adrian Gheorghe a consta-" 
tat că prejudiciul total este 
de numai 35 333.70 lei. din 
care „lipsurile ce pot fi 
propuse organelor de an
chetă Dent.ru a fi retirilite 
de la inculnat se ridică la 
suma de 24 162.71 lei" - di
ferența de 11 170.99 lei fiind 
considerată de expert drent 
„minusuri necompensate ’a 
inventarierea generală, 
conform ultimelor rectifi
cări ale orcanelor contro
lului financiar intern" In
teresant e că și acest raport 
de expertiză noartă viza 
aceluiași birou local de ex
pertize. care, conform șa
blonului. constată și de .a- 
ceastă dată că „raportul co
respunde din punct de ve
dere nl calității si al res
pectării dispozitiunilor le
gale" în această situație, 
potrivit cererii Ministeru
lui învătămîntului. tribu
nalul a disnus efectuarea 
unei contraexpertize. de 
către trei expert!, at căror 
raport se poate spera că...

. ... Vă „corespunde" si el „din 
din punct’ de vedere al calită

ții si al dispozitiunilor le
gale". Dună cum se vede. în 
materie de expertize une
ori, totut merge „după ochi", 
confirmînd proverbul „cîte 
bordeie, atîtea obiceie".

' Din toate acestea se 
poate trage concluzia că ftu 
întotdeauna experții con
tabili studiază cu toată răs
punderea și competența te
tele și efectuează lucrări 
corespunzătoare. De aseme
nea, Birou) local de exper
tize București și-â îndepli-
obligația de verificare a 
calității acestor expertize, 
rriuițuniindu-se — așa cum 
rezultă din exemplele de 
mal sus — să-și dea mereu 
avizul, cu toate că conclu
ziile experților sint de mul
te ori contradictorii. In 
aceste cazuri nu are de su
ferit decît avutul obștesc. 
Consider că se impune o 
reglementare mai judicioa
să a modului de efectuare a 
expertizelor contabile.

Ion I. MIHAESCU 
jurist — București

un 
ne 
lă-
un

T. S. MOW
Cărei

Experții sînt

neexperimentați ?
Expertiza contabilă «re 

drept scop limpezirea unor 
probleme pe care instante-

Cînd revizorul
«masstamiiimiJB

închide ochii

fost 
ma- 
pro-

Lui Zah Mihai i-a 
încredințată gestiunea 
gazinului nri 12 O.C.L. 
duse industriale-Baia Mare, 
Cînd s-a văzut cu gestiu
nea „lui" și-a adunat prie
tenii și-a început să che- 
fuiascâ.

Lunile și anii s-au scurs, 
pagubele în dauna proprie
tății socialiste au crescut 
progresiv. Revizorii conta
bili au uitat cu totul de Zab 
Mihai, care, nestingherit de 
nimeni, nu avea decit o sin
gură grijă ; cum să-și mă
rească mereu ciștigurile ili
cite. De la o vreme însă, 
afacerile mărunte nu-l mai 
tentau. Devenise amator de 
„lovituri" mari, așa că a 
organizat o afacere, cu can
tități serioase de pînză 
pentru cearșafuri. în com
plicitate cu alți infractori.

el a vîndut cearșafuri care 
i-au adus un „beneficiu" 
personal de 204 932 lei.

Astfel au trecut mai bine 
de 6 ani fără o verificare 
temeinică a gestiunii lui 
Zah Mihai. Cînd, în sfirșit. lor ce aduc pagube avutu-
revizorii s-au trezit, s-a Iui obștesc. Unii juriscon-»
stabilit un prejudiciu de ’
425 247 lei. Cum a reușit să. conștiințe elastice, calcă în
fure atît de mult din avu- picioare tocmai legile eticii
tul obștesc? Unde au foșt profesionale. Din .interese
revizorii ? Au fost și revi- meschine, egoiste. îh loc să
zori. Descoperindu-f însă, 
cu ani în urmă, prima in
fracțiune în valoare 
18 266,64 lei. revizorul 
gestiune Stoica Stefan. în 
loc să adopte 6 poziție fer
mă, principială, să încheie _ ... „____ ...—.
actele cuvenite, a modificat ■ contribuție la Crearea ace

lui climat infracțional des- 
! ..................pre 1 care se-Vorbea în an

cheta „Scinteii".
Dumitru Manda. salariat 

la uzina „Autobuzul", a 
sustras în repetate rinduri 
piese electrice. Dar. cum 
ulciorul nu merge de mul
te ori la apă într-o bună zi 
hoțul a fost prins si trimiâ 
în judecată’ pentru ' delapi
dare. Mai este nevoie să 
arătăm care ar fi trebuit să 
fie rolul jurisconsultului 
într-o asemenea împreju
rare ? Spre surpriza orică
rui om de bună credință 
însă, jurisconsultul urinei 
„Autobuzul" ș-a transfor
mat în avocatul mincinos al 
escrocului și a declarat în 
instanță că uzina nu este 
prejudiciată de către incul
pat, deoarece obiectele 
furate au fost restituite ! 
Ca atare. Dumitru Manda 
a fost doar privat de liber
tate. fără a fi obligat să 
despăgubească uzina.

Ulterior s-a constatat că, 
în afara lipsei create prin 
delapidare, lipsă nerecune- 
rată datorită declarației ju
risconsultului. Dumitru 
Manda mai avea o.lipsă de 
16 250 lei. Ca să-T stoată 
„basma curată" — pe bază 
că el. chipurile, era acela 
care obținușe .generozitatea 
conducerii .. uzinei. — Ale- 
xahdru Coman i-a pretins 
ș( a primit o „recunoștin
ță" în valoare de 500 lei ! 
Pentru aceasta, jurisconsul
tul cu pricina a fost con
damnat la un an închisoare 
corectională.

Firește, acesta este un 
caz izolat Cu acest nrbej 
as vrea însă să fac o nro- 
punere Fără a diminua cu 
nimic meritele miilor de 
jurisconsult!, comnetentf sî 
nasionatl anărători ai drep
tății si adevărului, mă aso
ciez însă acelora care sus
țin că ar fi necesară sta
bilirea unor noi criterii de 
selecționare a iurisconsul-. 
tilor si de organizare a 
muncii acestora. Fiind an- 
gaiat pp bază de studu ' si 
vechime core«nunză*n«re 
de către directorul unei în
treprinderi. nu-i exclus ca 
în anumite situații, unii 
iuriscnnsulti mai „slabi de 
îneer" să nu mai aibă nunc- 
tyl d£.„Veder'p'f?rm ne care 
i-1 ‘jrhbune legea si să ma
nifeste ..sfăblciuni". ană- 

' rîh'd interese dăunătoare a- 
vptulyi obștesc.. Consider că 
această nrrbl.emă. a.r< t.reh’d 
reanglizată de fprus’le . în 
drept. în asa fel îneît iuris- 
consuH’i din "nfrenrlnderi 
să ni> fie subnrrînnati direc
torilor de unităti. ci unui 
for exterior.

de 
de

contribuie la stabilirea răs
punderii materiale a auto
rilor pagubelor aduse în
treprinderii. ei caută și gă
sesc un paravan , pentru 
fapte ilicite, ăcoperindu-i 
pe hoți. Irită o paradoxală.

listele de inventariere, aco- 
perindu-1 astfel pe gestio-. 
nar și permițîndu-i. impli
cit. să rămînă în funcția 
respectivă.

Asemenea verificări, de-a 
dreptul infraCtioniste. âu 
creat ele însele un climat 
favorabil repetării actelor 
de sustragere pînă cînd 
prejudiciul a ajuns la sute 
de mii de lei. Nepăsarea, 
superficialitatea în muncă, 
lipsa simțului de răspunde
re la revizorii contabili sînt 
tot atîtea înlesniri acordate 
gestionarilor necinstiți în 
desfășurarea activității lor 
infracționale. Pentru aceste 
fapte, de un deosebit peri
col social, avînd ca rezultat 
cauzarea unui prejudiciu 
material Droprietății socia
liste. Tribunalul oooular al 
orașului Baia Mare a con
damnai recent pe inculpa
tul Zah Mihai la 16 ani 
muncă silnică, confiscarea 
totală a averii și 6 ani de
gradare civieă O oedeansă 
pe deplin meritată și tot
odată un avertisment pen
tru coi ce îsi creează veni
turi ilicite. Dar să nu ui
tăm de răspunderea revi
zorului.

Aristide SCORȚARU 
Baia Mare

Omul legii

încalcă legea
Se știe, jurisconsultul 

este sfătuitorul juridic al 
conducerii unei instituții.

Silvestru VÎRTOSU 
președintele 
colegiului III civil - 
Tribunalul Capitalei

Confecții de vară 
pentru copii

In vederea zilelor de vară, ee se apropie, gar
deroba celor mici se cere împrospătată Pentru 
aceasta, Fabrica de confecții din Călărași a pre
gătit cîteva modele de îmbrăcăminte comode și 
ușoare, printre care șt o serie de costumașe fan- 
tezi, din diferite materiale in combinații coloris- 
tice adecvate vîrstef. Aceste costumașe sînt com
puse din pantalonași scurțt prinși în nasturi sau 
cu bretele, și o bluză Pentru fetițe, creatorii de la 
fabrica din Călărași au realizat modele de șor- 
țulețe foarte cochete din țesături uni cu garnituri 
aplicate, in culori contrastante. Celor nuci de tot 
le sînt destinați pantalonașii de joacă din mate
riale înflorate, cu buzunărașe și aplicații' sub 
forma unor animale cunoscute de copii

Fabrica mai produce cămăși din țesături în ca
rouri sau cu alte desene geometrice pentru adoles
cenți. cămăși bărbătești, salopete și haine de pro
tecție din doa.

Cura 
heliomarinâ 

primăvara

Stațiunile de pe litoral îșj păstrează farmecul 
in toate anotimpurile. în lunile mai. iunie și 
septembrie cura helio marinâ este la fel de efi
cientă ca și in plină vară, fără efectele obositoa
re ale căldurii toride. .

Oficiul Național de Turism, prin agențiile și fi
lialele sale din întreaga țară, a pus in vînzâre. 
la dispoziția celor doritori să-și petreacă vacanța 
la mare, bilete pentru stațiunile Mamaia. Eforie- 
Nord și Eforie-Sud. în perioadele 15 mai — 15 
iunie și 1—20 septembrie Cazarea se face in ho
telurile cele mai bune din stațiunile amintite 
Tarifele pentru cazare și masă sînt reduse 
Costul transportului pe C F R șl cu autobuzele 
D R T A este redus cu 50 la sută

în aceste perioade se organizează excursii în 
Delta Dunării, la monumentele de la Adamclisi, 
Histria și Calatis, precum și la Varna. în R. P. 
Bulgaria.

Dent.ru
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BARIERA A

executa la timp.

ei o adevărată uzină siderur- 
de mari proporții — colecti- 
muncește în deplină armoni- 
ritmică. Consecința principală

la com- 
privește 
are con- 
produc-

Laurențiu VISKI 
corespondentul „Scînteii

laminate poate fi mult 
îmbunătățită calitativ, 
satisface prompt și la 
cei peste 1 400 de bene- 

Cu toate

PAGINA 3

Colectivul laminorului
bluming de la Hunedoara REGIUNEA PLOIEȘTI Vremea a devenit

A DEPĂȘIT AȘA-ZISA

LIMITELOR MAXIME"!
Laminorul bluming de la Hune

doara este denumit simbolic 
„cheia" marii porți a Combinatu
lui siderurgic. Aici se laminează 
cantități impresionante de metal 
elaborat în oțelării, de activitatea 
colectivului de la bluming depin- 
zînd în mod hotărâtor prelucrarea 
și finalizarea întregii producții de 
laminate a Hunedoarei. Pentru a- 
sigurarea la. timp și în cantitățile 
corespunzătoare a necesarului spo
rit de metal s-au stabilit sarcini 
de plan maxime, bazate pe folosi
rea intensivă a tuturor resurselor, 
îndeplinirea unor asemenea sar
cini presupunea funcționarea pre
cisă, fără nici un deranjament, a 
tuturor utilajelor și instalațiilor. 
Unii, din conservatorism sau neîn
credere, spuneau că este imposi
bil ca agregatele să reziste ritmu
lui de lucru ajunși ăproăpe .de pla
fonul maxim. Secretarul, comitetu
lui de partid, tovarășul .Teodor 
Bozdog, își amintește : „Noi am 
considerat1 de- la bun început „pla
fonul maxim" ca o noțiune strict 
relativă și nu o barieră de netre
cut. Pe baza experienței anteri
oare, a interpretării realiste a da
telor care oglindeau desfășurarea 
procesului de producție, am ajuns 
la concluzia că teoria „plafonării" 
își pierde total valabilitatea prin 
organizarea judicioasă a procese
lor de muncă, pînă la cele mai 
mici detalii. S-a demonstrat prin 
calcule tehnice elocvente că agre
gatele noastre pot lucra în condi
ții normale peste limita maximă, 
ba chiar se pot obține substanțiale 
depășiri de plan".

într-adevăr, realitatea a confir
mat calculele. De la începutul a- 
nului și pînă acum, deci în primul 
trimestru, planul a fost realizat 
ritmic, obținîndu-se o producție 
suplimentară de 3 740 tone de la
minate, iar Ia laminorul „750", din 
cadrul aceleiași secții, alte 15 150 
tone. Prin aceasta s-au creat între
gului complex de laminoare condi
ții pentru îndeplinirea și depășirea 
tuturor indicatorilor de plan. Iar 
depășirile de plan obținute la a- 
ceastă secție „cheie", ca într-un 
lanț de consecințe extrem de favo
rabile. au constituit tocmai unul 
din factorii hotărâtori care au per
mis îndeplinirea de către C. S. Hu
nedoara a tuturor obligațiilor con
tractuale din trimestrul L La rîn- 
dul ei, depășirea de plan amintită 
decurge din acționarea hotărîtă a 
mai multor pîrghii. După studii 
comparative, s-a trecut la aplica
rea unor măsuri de înaltă eficien
ță în toate fazele procesului teh
nologic. La încălzirea lingourilor
— sector care strangula produc
ția — s-au adus o seamă de îmbu
nătățiri tehnice și organizatorice 
și, în primul rînd, la cuptoarele 
de preîncălzire. Inginerii Vasile 
Văzdăuțeanu, Victor Munteanu și 
maistrul principal Teodor Bozdog 
au aplicat o invenție, în urma că
reia durata de preîncălzire a unei 
șarje de lingouri s-a redus de la 
12—14 ore, la numai 6—7 ore. Si
milar s-a procedat si la cuptoarele 
adînci, 
rat și 
pentru 
funcție 
oțel.

Operativitatea dovedită în apli
carea măsurilor pentru asigurarea 
lingourilor calde s-a ’materializat 
în imprimarea unui ritm intensiv 
de lucru în toate fazele procesului 
tehnologic. Cajele de laminare lu
crează cu o viteză de-a dreptul 
impresionantă. Manevranții princi
pali, Viorel Neagu, Ion Grigoreanu, 
Ludovic Andrica și alții, au remit 
de nenumărate ori să lamineze oe 
schimb peste 350 de lingouri, ade
vărate recorduri de productivitate, 
în primul trimestru, timpii! efectiv 
de lucru a crescut față de preve
deri cu 67 de ore, ceea ce înseam
nă mari cantități suplimentare de 
metal și înlăturarea gîtuirilor în 
aprovizionarea cu metal a celor
lalte laminoare.

Inginerul Petru Lazăr, adjunct 
al șefului de secție, ne-a vorbit 
despre sfera largă de preocupări 
a colectivului pentru perfecționa
rea continuă a organizării produc
ției șj a muncii: „Laminorul „750“
— ne-a spus el — a fost recent în
cadrat în aceeași secție cu blumin-

gul. Specialiștii noștri au reorga
nizat întregul proces de producție, 
tinzînd spre sincronizarea perfectă 
a lucrului la cele două laminoare. 
Scopul urmărit a fost atins. As
tăzi, în secția noastră — în ansam
blul 
gică 
vul 
zare 
ce decurge de aici este în primul 
rînd faptul că și laminorul „750", 
care dispunea de mari posibilități 
de sporire a productivității, a de
pășit bariera „limitelor maxime", 
realizînd randamente mai mari 
decît cele planificate cu 7,5—12,5 
tone de laminate pe oră. Conco
mitent, s-a trecut la adîncirea spe
cializării oamenilor la locurile de 
lucru, luîndu-se măsuri severe 
pentru întărirea disciplinei mun
cii. Putem în prezent să afirmăm 
că dispunem de un colectiv bine 
închegat, experimentat și cu o 
înaltă conștiință profesională. A- 
ceasta constituie pentru noi o bază 
solidă de plecare spre noi succese 
în lunile care urmează".

Deși conducerea combinatului și 
a Ministerului Industriei Metalur
gice apreciază, pe bună dreptate, 
elogios munca colectivului de la 
bluming, laminatorii sînt departe 
de a fi mulțumiți. Tovarășul Iosif 
I’îrvu, inginer șef al complexului 
de laminoare, s-a referit pe larg 
la numeroase rezerve și posibili
tăți, prin a căror valorificare pro
ducția de 
sporită și 
pentru a 
termen pe 
ficiari ai combinatului.

că volumul timpului efectiv de lu
cru a crescut, există încă serioase 
posibilități de mărire a lui. Pen
tru aceasta . este însă nevoie ca 
numărul șarjelor calde expediate 
de oțelării să crească după cerin
țele laminorului. în acest sens, 
este absolut necesară îmbunătăți
rea sistemului de programare a e- 
laborării șarjelor și transportului 
trenurilor de turnare pînă la la
minor. Avînd în vedere că lucră
rile la marele bluming „1 300“ au 
cîștigat în amploare și se desfă
șoară paralel cu procesul de pro
ducție, se impune o conlucrare și 
coordonare perfectă a muncii con
structorilor cu a celor de 
plexul de laminoare. Cît 
colectivul laminoarelor. se 
tinuu în vedere ridicarea ,--------
tivității muncii. Pornind de la un 
calcul care demonstrează că o sin
gură oră de staționare a agregate
lor înseamnă pierderi de 220—350 
de tone de laminate, s-au luat mă
suri pentru conectarea Ia lamino
rul „750“ a două aparate electro
nice, care vor înregistra fiecare 
minut de întreruperi și vor ajuta 
și la depistarea rapidă a .defec
țiunilor.

Experiența dobîndită pînă acum, 
strădaniile depuse zi de zi, fră
mântările de viitor ale colectivului 
oferă cu prisosință certitudinea că 
laminorul bluming va fi și în a- 
cest an o adevărată „cheie" a pro
ducției siderurgice hunedorene, un 
„dirijor" iscusit al producției de 
metal.

[n ansamblu situația este bună
Dar de ce nu peste tot?

Pe ogoarele regiunii Ploiești semănatul po
rumbului se desfășoară tot mai intens. în 
ultimele zile viteza de lucru stabilită a fost 
mult depășită. Așa se face că pînă în seara 
zilei de 14 aprilie această lucrare s-a executat 
pe aproape 39 la sută din suprafețele prevă
zute. Cele mai bune rezultate au fost obți
nute în raionul Rîmnicu Sărat, unde pînă 
la aceeași dată s-au realizat peste 57 la 
sută din prevederi. Explicația : aici au fost 
folosite mai bine mijloacele mecanizate și 
atelajele, s-a utilizat din plin fiecare zi bună 
de lucru, s-a început semănatul imediat ce 
pămîntul s-a zvîntat, iar temperatura a de
venit optimă pentru introducerea boabelor în 
sol. în toate unitățile vizitate, inginerii, pre
ședinții cooperativelor agricole erau pe cîmp, 
îndrumînd concret munca, rezolvînd operativ 
orice neajuns ivit.

Avînd condiții asemănătoare, raionul Mizil 
ar fi trebuit să aibă rezultate la fel de bune. 
Cu toate acestea porumbul a fost semănat 
doar pe 35 la sută din suprafața prevăzută. 
Cauzele trebuie căutate în organizarea defec
tuoasă a lucrărilor în unele cooperative agri
cole, în folosirea incompletă a tractoarelor și 
mașinilor agricole. Un singur exemplu. în 
vreme ce la vecini se semăna de zor, la coo
perativa agricolă Amaru, membrii brigăzii a 
treia de la S.M.T. Mihăilești stăteau la taifas. 
Semânătorile erau împrăștiate în trei locuri, 
dar nici una nu era folosită.

O întîrziere mare la semănatul porumbu
lui se semnalează și în raionul Ploiești, 
unde s-a realizat numai 26,5 la sută din plan. 
Ascultînd explicațiile inginerului Glieorghe 
Rizescu, șeful serviciului plan de la consi
liul agricol raional, ai fi înclinat să crezi că 
timpul nu este prielnic, că terenul este prea 
moale Adevărata cauză a întîrzierilor sem
nalate în raionul Ploiești constă în defec
țiunile de ordin organizatoric, în pregătirea 
nesatisfăcătoare a lucrărilor. în prezent, la 
S.M.T.-urile Bărcănești, Ciocani, Inotești se 
mai discută încă despre semănători nereglate, 
mecanizatori neinstruiți, tractoare și mașini 
care au „căzut" imediat ce au intrat în brazdă, 
cînd normal ar fi fost ca asemenea probleme 
să fie de mult puse la punct. Slab este și 
controlul pe teren. Inginerul șef al S.M.T. 
Bărcănești „controlează" din fuga mașinii, 
ca simplu turist. Numai așa se explică de ce 
trecînd acum cîteva zile pe la brigada a 13-a 
nu a observat numeroasele lipsuri organiza
torice, slabul randament al tractoarelor.

în raionul Ploiești se mai semnalează un alt 
neajuns, sesizat și în trecut.-Si în această pri
măvară, ședințele se țin lanț, pe toate treptele. 
Sîmbătă, de exemplu, președintele consiliului 
agricol raional, ing. Popa Valter, a fost re-

ținut la o ședință la comitetul raional de 
partid. Or, în această perioadă, locul lucrăto
rilor consiliului agricol este pe teren, cu atît 
mai mult cu cît ritmul lucrărilor agricole este 
încă departe de posibilități.

Este de datoria consiliilor agricole, uniuni
lor cooperatiste, a conducerilor cooperativelor 
agricole de producție din raioanele rămase în 
urmă să ia toate măsurile necesare, astfel 
încît viteza de lucru să sporească simțitor, să 
se folosească la maximum timpul prielnic.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii

Semănatul porumbului la gospodăria agricolă 
de stat Albești, regiunea Ploiești

prielnică
De ce întirzie
semănatul ?

(Urmare din pag. I)

intense a parcului de 
mașini și tractoare, a 
atelajelor și forței de 
muncă. în această 
direcție, se evidenția
ză cooperativele agri
cole de producție din 
raioanele Luduș și 
Tîrnăveni, unde se
mănatul culturilor 
din epoca I a fost 
terminat.

Pentru a. se cîștiga 
timpul pierdut din 
cauza ploilor, consi
liul de conducere al 
cooperativei agricole 
din Atid a mobili
zat toate forțele în 
vederea grăbirii lu
crărilor. Deoarece în 
unele locuri terenul 
era prea moale pen
tru tractoare, ară
turile și semănatul 
s-au efectuat cu a- 
telajele. Dirijarea cu 
pricepere a mijloace
lor disponibile, miș
carea lor operativă 
de la un Ioc la altul, 
în funcție de starea 
terenului, au tăcut 
să se depășească vi
teza zilnică prevă
zută.

în unele cooperati
ve însă nu se folo
sește intens fiecare 
oră bună de lucru, 
se pierde timp pre
țios așteptîndu-se 
zvîntarea întregului 
teren. La cooperativa 
Cușmed, vecină cu 
cea din Atid și cu 
condiții asemănătoa
re, volumul lucrărilor 
executate este mult 
mai redus. în decurs 
de o zi, la Cușmed 
s-au executat arături 
numai pe 10 hectare. 
Tov. Adalbert Tor- 
dari, inginerul co
operativei, a plecat 
pentru a procura car
tofi de sămînță, trea

bă pe care putea să 
o facă foarte bine și 
altcineva, evitîndu-se 
astfel absența spe
cialistului care, în a- 
ceste zile, ar fi tre
buit să îndrume di
rect activitatea uni
tății.

La cooperativa din 
Mărtinișî - Odorhei, 
cooperatorii și meca
nizatorii au împînzit 
cîmpul, lucrînd cu 
hărnicie și entuziasm. 
Inginerul unității 
ne-a relatat că peste 
cîteva. zile se va pu
tea termina semăna
tul culturilor din e- 
poca I. Dar această 
afirmație 
confirmată de fapte. 
Cu toate că mun
ca în cîmp se desfă
șoară intens, ea nu 
va putea continua în 
același ritm, deoa
rece cooperativa nu 
are încă asigurate 
1 000 kg sămînță de 
trifoi, 18 tone de car
tofi nu întrunesc con
dițiile calitative, iar 
sămînță de ovăz 
conține multe impu
rități.

Este necesar ca, 
în mod operativ, con
siliu] agricol regio
nal, uniunea regio
nală a cooperativelor 
agricole de producție 
să ia măsuri care să 
ducă la eliminarea 
lipsurilor, să asigure 
ca fiecare zi bună de 
lucru să fie folosită 
din plin, iar specia
liștii să urmărească 
zilnio starea terenu
lui, porțiune cu por
țiune, pentru ca în- 
sămînțările să se poa
tă

nu este

Lorand DEAKI 
corespondentul 
..Scînteii

unde specialiștii au elabo- 
aplicat principii științifice 
încălzirea lingourilor, în 
de calitatea șarjelor de

Existența unor întreprinderi 
care mai lucrează cu pierderi pla
nificate, manifestare gravă de îna
poiere economică — așa cum s-a 
apreciat la Plenara C.C. al P.C.R. 
din decembrie 1966 — a determi
nat și în regiunea 
unui ansamblu de măsuri, menite 
să asigure reducerea cheltuielilor 
de producție și de circulație și, în 
ultimă instanță, lichidarea pierde
rilor de orice fel prin efortul lor 
propriu. în acest scop, cu con
cursul cadrelor din instituțiile re
gionale de control și îndrumare e- 
conontică, s-a pornit o largă ac
țiune, care cuprinde nouă între
prinderi industriale republicane, 
patru unități din economia locală 
și 14 gospodării agricole de stat, 
toate fiind planificate, pe anul 
1967, să primească o dotație de la 
stat de 225 milioane lei. De aseme
nea, în centru] atenției stau alte 
17 unități de interes republican și 
7 din economia locală care, deși pe 
ansamblul activității lor sînt pre
văzute să obțină beneficii, au to
tuși 223 sortimente nerentabile.

Acțiunea de care am amintit a 
început în urmă cu aproape două 
luni. Concluzia care se desprinde, 
pînă acum, este certă : în fiecare 
întreprindere există posibilități 
mari de gospodărire rațională a 
fondurilor materiale și bănești, de 
sporire a eficienței producției. 
Fructificarea rezervelor nu are 
însă loc de la sine, ci depinde de 
felul în care cadrele din întreprin
deri cunosc în profunzime fenome
nele economice și cauzele lor și își 
orientează eforturile spre evitarea 
risipei, sub orice formă s-ar ma
nifesta ea. în acest sens, merită e- 
vidențiat modul serios în care s-a 
abordat problema rentabilizării în 
cîteva unități, și mai ales la Com
binatul siderurgic „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej" din Galați. Co
misia din combinat, îndrumată 
permanent de delegații comisiei 
regionale și de organizația de 
partid, a depistat pînă la sfîrșîtul 
lunii martie rezerve care să per
mită reducerea pierderilor cu 41 
milioane lei. Rezultatele financiare 
satisfăcătoare, obținute pe primele 
2 luni ale anului, îndreptățesc 
speranțele conducerii combinatu
lui că măsurile preconizate pentru 
diminuarea pierderilor se vor re
flecta favorabil în bilanțul de la 
finele anului. Tot astfel, la Lami
norul de tablă subțire Galați, unde 
mai există două sortimente plani
ficate cu pierderi, s-au precizat

Galați luarea

După plenara C.C. a! P.C.R.

din decembrie, vie acțiune

pentru rentabilizarea pre
Bfl

ducției în regiunea Galați
măsuri de reducere a cheltuielilor 
de producție cu peste 1,1 milioane 
lei, rentabilizîndu-se, pînă la ora 
actuală, unul din cele două sorti
mente.

De altfel, pe întreaga regiune, 
s-au identificat pînă acum posibi
lități de diminuare a pierderilor 
cu 77,7 milioane lei la unitățile 
prevăzute să primească dotații de 
stat, iar la întreprinderile planifi
cate cu beneficii, dar care mai au 
sortimente nerentabile, să crească 
volumul acumulărilor cu 9,3 mili
oane iei, rentabilizîndu-se complet 
un număr de 71 produse. Econo
mia națională va beneficia, prin 
urmare, de acumulări suplimen
tare în valoare de 87 milioane lei, 
care vor fi îndreptate spre dezvol
tarea în continuare a producției. 
Acest prim rezultat va fi urmat, 
fără îndoială, de altele, pe măsură 
ce se vor adînci analizele în fie
care întreprindere, scoțîndu-se la 
iveală noi surse de economii. Ni
meni nu poate da rețt.e pentru 
găsirea celor mai eficiente mijloa
ce prin care să se asigure reduce
rea cheltuielilor de producție și, 
respectiv, eliminarea pierderilor. 
Se poate afirma, însă, cu certitu
dine — și experiența unităților 
care au obținut rezultate bune în 
această acțiune o confirmă — că 
principalele pîrghii de economii se 
localizează îndeosebi în micșora-

DECEAURAMAS
ÎNTREPRINDERI
IN STARE DE
SOMNOLENTA ?

Constantin BĂDESCU
directorul Direcției de control și revizie a regiunii Galați

rea consumurilor de materii pri
me, materiale și de utilități, a vo
lumului amortismentelor, prin în
cadrarea corectă a mijloacelor fixe 
în cotele legale de amortizare și 
casarea unor mijloace fixe înve
chite, fără utilizare, înlăturarea

cheltuielilor neproductive, refu- 
rezer-

a 
zurilor calitative. Asemenea 
ve există în toate întreprinderile, 
numai că pentru relevarea și mo
bilizarea lor trebuie depus interes 
și fructificată priceperea factorilor 
de răspundere, a întregului colec-

tiv de- muncitori, tehnicieni, econo
miști și ingineri.

Nu putem trece cu vederea însă 
atitudinea tolerantă și pasivitatea 
condamnabilă de care dau dovadă 
unele conduceri tehnico-adminis- 
trative față de situația economică 
și financiară a întreprinderilor 
respective, față de risipa care are 
loc în producție. La întreprinde
rea 7 construcții Galați, de pildă, 
acțiunea de rentabilizare a fost 
declanșată cu o întîrziere de mai 
bine de 40 de zile. Ceea ce se pu
tea face într-o lună și jumătate 
pentru îmbunălățirea activității 
întreprinderii, cu greu se mai poa
te recupera în restul de 30 de zile, 
rămase pînă la încheierea lucrări
lor. Aceasta o dovedesc înseși re
zultatele financiare pe primele 
două luni. Datorită risipei de ma
teriale pe șantiere, ritmului scăzut 
de lucru și cheltuielilor neproduc
tive mari, în întreprindere s-au 
depășit,. în această perioadă, cos
turile planificate cu 8.8 milioane 
lei. Dezinteres față de proble
ma rentabilizării producției există 
și în alte întreprinderi. Cu cîteva 
zile în urmă, directorul întreprin
derii forestiere Brăila, ing. Emil 
Moldoveanu, nu cunoștea măcar 
numărul de sortimente nerentabile 
și volumul pierderilor planificate 
pe anul 1967. O astfel de situație 
nu constituie o surpriză, cînd afli 
că coordonarea lucrărilor de ren
tabilizare este lăsată numai pe 
seama contabilului șef, care în 
mod firesc nu poate cuprinde toa
te posibilitățile, nu poate acoperi 
lipsa de răspundere a celorlalți 
factori din conducerea întreprinde
rii amintite. Formalism în activi
tatea unor comisii de rentabilizare 
se constată și la întreprinderea re
gională pentru industrializarea 
cărnii, I.C.I.L. Galați, întreprinde
rea forestieră Vrancea.

înainte de încheierea lucrărilor 
comisiilor însărcinate să studieze 
posibilitățile de rentabilizare a 
producției, specialiștii din unitățile 
cuprinse în analiză trebuie să facă 
o ultimă revedere a cuantumului 
și provenienței pierderilor planifi
cate. Cu atît mai mult cu cît in 
unele lucrări de planificare nu s-a 
respectat metodologia indicată, 
strecurîndu-se o serie de erori 
care au majorat nejustificat prețul 
de cost. De exemplu, la Fabrica de 
conserve Tecuci, consumurile spe
cifice și prețul unitar al materiei 
prime prevăzute pe 1967 sînt mai 
mari decît cele efectiv realizate în 
anul precedent. Surprinzător este

faptul că Ministerul Industriei A- 
aprobat consumurile 
prețurile 

inadmisibil, 
producție nu 

nimic față 
estimările făcute

limentare a 
specifice și 
ceea ce este 
condițiile de 
schimbat cu 
trecut. Din 
direcția noastră reiese că pierde
rea la sortimentul carne de porc 
în suc propriu poate fi diminuată 
cu peste 400 000 de lei, prin calcu
larea corectă a prețului de cost. 
Tot astfel, la I. F. Focșani, ca ur
mare a repartizării eronate a ren
tei pe produse, s-a majorat nejus
tificat prețul de cost planificat la 
lemnele de foc, sortiment nerenta
bil, în favoarea altora care apă
reau cu beneficii mai mari decît 
cele reale.

O ultimă 
forurilor 
prinderi 
ției este 
cele mai 
tanții direcțiilor generale și minis
terelor, deși aveau sarcina să par
ticipe permanent în unități la ana
lizele întreprinse, să dea soluții, 
s-au limitat lă... simple vizite de 
informare. Socotește Ministerul 
Industriei Construcțiilor că și-a 
îndeplinit obligațiile ce le avea, de 
a contribui la îmbunătățirea situa
ției economice a întreprinderii 
nr. 7 construcții Galați, dacă s-a 
mărginit să numească un om care 
să răspundă de această chestiune, 
iar acesta a trecut în „fuga mași
nii" prin unitate? Tot astfel au 
procedat și reprezentanții Minis
terului Industriei Alimentare și ai 
Ministerului Industriei Chimice. 
Ministerele respective trebuie să 
privească cu mai multă răspunde
re sarcina de a îndruma întreprin
derile subordonate în importanta 
acțiune trasată de Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie 1966 pentru 
creșterea nivelului eficienței eco
nomice.

Nimănui nu-i poate fi indiferent 
cu ce cheltuieli se realizează pro
cesul de fabricație, dacă produsele 
sînt rentabile sau cu • pierderi. 
Tocmai de aceea, conducerile în
treprinderilor, avînd un sprijin 
mai susținut și eficient din partea 
forurilor tutelare, au datoria să 
studieze cu toată atenția posibili
tățile și rezervele de care dispun, 
să stabilească măsuri eficiente 
pentru eliminarea tuturor canale
lor de risipă. Toate întreprinderile 
să lucreze cu beneficii, toate pro
dusele să fie rentabile — iată un 
țel spre care trebuie să tindă co
lectivul fiecărei fabrici și uzine.

majorate, 
întrucît 

s-au 
de anul 

de

chestiune: sprijinul 
tutelare ale unor între- 
în rentabilizarea produc- 

cu totul insuficient. în 
multe cazuri, reprezen-
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anchetă pedagogică

10.30,

DO! PE

Calea Victoriei) : GULIVEK

10; MO-

iar în acest context cred că 
bine ca forurile de speciali- 
să studieze posibilitatea ca 
dintre studenții institutelor 

să aibă ca speciali-

Lenin in Polonia

: ACEST ANIMAL 
DOUĂ ORFELINE — 

absenta 
PĂPUȘA

(sala din Bd. Schitu
10, PRO-.

NUMIT DORINȚA 
CASA EEKNAR- 

SFÎNTUL MITICA

Tănase" (sala Savoy) : PA-
Victoria) : COLIBRI MU-

20.
teatrală și cinematografică 
IAȘI - 10.30. ROMULUS

Premiera filmului

r e

(completare

G&BSBț!

tv

COLEN-

Umbra) —

(completare

[rnnii'n

(Urmare din pag. I)

țara noastră perspectivele de

ajuns 
o

pe 
zes-

Și 
Azi, 

con- 
sau 

che-

LOR ZBU-
17,45; 20,30. 
(completare

de cu- 
Și pen- 

calea

a pulberii de 
s-a constatat 
colective au 
Experimentă-

un adevărat „cerc 
asimi- 

aplicative uni
că nu sînt duse 
cercetarea nu le

14,45; 17.45;

cinema

pre- 
și personal auxiliar, ceea ce ar 
acestor laboratoare un profil 
pregnant de unități de cerce-

și
Interlo- 

săi 
Di-

și imagini) — 9—19.30 în conti-

io.
13.45; 16,15;

secției de fabricare după 
sau altul din noile proce- 
lucru greu de realizat de 
cercetarea universitară, deoa-

„Barbu Delavrancea" : VIFORUL — 
20.
mic : INCIDENT LA VICHY - 10,30.

15.30, AMOOOR - 19.30.

Regimul limbilor
străine în școală

La prima oră de limba franceză 
după recenta vacanță de primă
vară, elevii clasei a Xl-a B și a 
Xl-a C — prima „reală", a doua 
„umanistă" — de la Liceul din Fi- 
liași, regiunea Oltenia, au fost su
puși unei probe de verificare a 
cunoștințelor. Li s-a cerut ca timp 
de 30 de minute să redacteze O 
scurtă compoziție liberă. Din cei 
63 de elevi cîți fac parte din cla
sele amintite, 21 n-au scris decît 
titlul lucrării (dictat de profesori), 
30 au redactat cîteva rînduri con- 
ținînd greșeli elementare de gra
matică și de logică, iar restul ele
vilor, îndeosebi din clasa a Xl-a 
C, și-au propus să concretizeze cî
teva idei, nereușmd însă să se ri
dice la un nivel pe deplin accep
tabil. Firește, datele consemnate 
ilustrează o situație dintr-o școală 
anume. Dar analiza lor poate fi 
edificatoare și într-un context mai 
larg. Am căutat să aflăm unele 
răspunsuri asupra cauzelor care 
generează o asemenea situa<ie și 
asupra factorilor care, într-un tel 
sau altul, contribuie la perpetua
rea ei.

Studiul limbilor moderne dt lar
gă circulație începe în școala 
generală. Logic, am putea pre
supune că tînărul 
băncile liceului posedă 
tre frumoasă de cunoștințe in a- 
cest domeniu. în realitate, absol
ventul școlii generale rămîne ade
seori la un nivel destul de scăzut 
de cunoștințe, în special în pri
vința deprinderii limbii vorbite. „O 
bună parte din lipsurile cu care 
elevii vin din școala de cultură 
generală sînt suplinite în timpul 
studiilor liceale — ne spunea prof. 
Maria Eliescu, directoarea Liceului 
nr. 3 din Craiova. Dar s-ar putea 
realiza și mai mult. Unii din
tre elevi, îndeosebi de la sec
țiile „reale”, cred că sînt în 
cîștig de timp dacă neglijează stu
diul limbilor 
la obiectele 
la examenul 
se înșeală 
oricare tînăr, 
sacră studiului 
ingineriei, fie că 
mat spre filozofie 
nevoie în aceeași 
noașterea limbilor 
tru că, după cum 
evitării supraaglomerării elevilor 
nu se confundă cu eliminarea u- 
nor discipline din programul de 
studiu, ci a elementelor depășite 
din componența acestora, cred că 
ar fi bine ca o probă de cunoaș
tere a limbilor străine să facă par
te din programul examenului de 
bacalaureat atît la secțiile „leale” 
cît și Ia cele „umaniste*.

O altă deficiență de natme or
ganizatorică se identifică în slaba 
preocupare a forurilor locale de 
învățămînt pentru aproviz’ varea 
elevilor cu instrumentele de stu
diu necesare deprinderii limbilor 
străine „în școala noastră — ne 
spunea prof. Paul lonescu, de la 
Liceul din Filiași — învață în cele 
două clase a X-a un număr de 88 
elevi. Cu tot numărul lor ridicat, 
pentru studiul limbii franceze școala 
noastră a primit doar 18 manuale. 
Am reclamat, am făcut numeroase 
intervenții, dar degeaba; numărul 
acestora n-a mai sporit, iar rezul
tatele la învățătură se resimt din 
această cauză. Ca și de pe urma 
faptului că în biblioteca școlii se 
află numai 2 dicționare, că ase
menea instrumente de studiu nu se 
întîlnesc cu anii în librăriile loca
le etc." Asemenea situații sînt pre
zente sub o formă sau alta, în 
multe din școlile noastre ; ele cul
tivă intr-un fel ideea că limbile 
străine pot fi însușite la întîmplare, 
fără eforturi și, îndeosebi, fără o 
preocupare sistematică.

Se înțelege de la sine că si
tuația specifică disciplinelor de 
limbi moderne, desfășurarea lor pe 
mai multe planuri (însușirea unei

limbl cere în mod egal asimilarea 
deprinderilor de vorbire și scriere 
corectă, a cunoștințelor specifice 
de fonetică și morfologie etc.) re
clamă o anumită rigoare, crista
lizarea și aplicarea consecventă a 
unei metode specifice de lucru cu 
elevii — ca cea dintîi condiție a 
reușitei. „Cred că fiecare cadru

convingerea câ stăpînirea mal 
multor limbi oferă posibilitatea în
sușirii unei vaste culturi. Bineînțe
les, un rol aparte revine profeso
rilor de specialitate cărora li se 
cere multă pricepere și o reală pa
siune. Pregătirea acestora presu
pune îmbunătățirea studiului lim
bilor străine în învățămîntul supe-

Unde Iși fac

străine și învață doar 
care constituie probe 
de bacalaureat, 
pe ei înșiși, 

fie că se 
matematicii 

se simte 
sau istorie, are 
măsură 
străine, 
se știe,

didactic de specialitate — ne-a 
relatat praf. Nicolae Răescu, 
de la Liceul nr. 3 din Craiova — 
își amintește de ședințele cercu
rilor pedagogice consacrate lecției 
de limbi străine, cînd cuvîntul de 
ordine era: „să se acorde prfori- 
tate limbii vorbite, exercițiile, lec- . 
țiile propriu-zise să cultive de
prinderea de a vorbi relativ ușor". 
Pentru ca mai apoi, după un timp, 
orientarea să fie spre însușirea 
scrierii corecte, spre asimilarea cu
noștințelor docte de gramatică, de 
ortografie. O metodologie optimă 
nu poate, firește, să facă abstracție 
de aceste laturi corelative și toc
mai de aceea orientarea exclusivă 
spre una din ele a provocat frec
vente discontinuități și inconsec
vențe în alcătuirea programelor și 
a manualelor de limbi străine, în 
modul de concepere și de 
desfășurare a lecțiilor", 
cutorul nostru, ca și colegii 
Tatiana Zaharian, Valentina 
nescu, Alice Bratu, Margarela Or- 
zea au arătat că urmările acestoi 
neajunsuri ale manualelor și pro
gramelor sînt prezente și azi în 
lecții care, uneori, se reduc la sim
ple exemplificări de reguli gra
maticale, in texte traduse în lim
ba străină respectivă fără auten
ticitatea necesară, în bucăți de 
lectură care fac abstracție de ce
rința frecvenței sporite a vocabu
larului activ și ignoră reliefarea 
similitudinilor lexicale sau grama
ticale cu limba română. în aceste 
condiții e normal ca ora de limbi 
moderne să fie anostă, să le soli
cite elevilor mai mult memoria și 
destul de puțin judecata logică, 
cu alte cuvinte să nu le trezească 
interesul și pasiunea pentru studiu.

Fără îndoială că perfecționarea 
predării în școală a limbilor de 
largă circulație nu poate fi con
cepută în afara prezenței stimula
toare și competente a cadrelor di
dactice, a modernizării progra
melor și manualelor. Dar, cel pu
țin în aceeași măsură e nevoie de 
crearea și cultivarea în școală, și 
în afara ei, a unui climat favora
bil studiului limbilor moderne, la 
care pot și trebuie să contri
buie toate cadrele didactice, pă
rinții. „Din păcate, se mai întîmplă 
adeseori — ne scrie o profe
soară din Buzău — ca la finele 
trimestrului sau al anului școlar, 
noi, proiesorii de limbi străine, să 
fim întîmpinați de diriginți sau de 
directorii școlii cu cuvintele: „dă-i 
drumul cutărui sau cutărui elev, 
că doar n-o să-l faci englez"; fără 
să mai vorbim de acele situații 
din consiliile pedagogice de sfîrșit 
de an cînd, în cazul elevilor „ame
nințați" la trei materii, limba străi
nă e considerată veșnic cel de-al 
treilea obiect ca importanță, deci 
primul la promovarea gratuită".

însușirea unei limbi străine nu 
poate fi realizată cu adevărat 
fără „frontul comun” al în
tregului corp profesoral — este 
de părere prof. Ilie Bălăci, de 
la Liceul nr. 3 din Craiova. Indi
ferent de specialitatea avută, fie
care proiesor poate și trebuie să 
vegheze la scrierea corectă de că
tre elevi a substantivelor proprii 
și comune dintr-o limbă străină, 
la utilizarea corectă a neologisme
lor, poate, mai ales, să cultive

rior, 
ar fi 
tate 
unii
pedagogice 
tate secundară cunoașterea unei 
limbi moderne.

în aceeași ordine de idei, prof, 
Maria Voicu de la școala înainte 
amintită a ținut să adauge : „Este 
îndeobște cunoscut că însușirea

unei limbi străine se realizează 
mult mai ușor și mai bine cu aju
torul, tehnicii de audiție. Cunoștin
țele de fonetică sînt însușite mult 
mai corect, deprinderea de a citi 
frumos și nuanțat se realizează 
mult mai repede, cînd la lecții fo
losim lecturi, dialoguri, poezii sau 
chiar cîntece înregistrate pe discuri 
sau pe benzi. De ce n-am folosi 
toate acestea în sprijinul însușirii 
rapide a unor limbi străine ?".

Nu există specialist, oricare ar 
fi domeniul său de activitate, care 
să nu sublinieze necesitatea ca 
fiecare om bine pregătit profesio
nal să cunoască aprofundat cel 
puțin două limbi de circulație uni
versală, ca o condiție a competen
ței, a posibilității de a fi la curent 
cu ceea ce e nou, de a valorifica 
ideile cele mai fertile. Este cel pu
țin un motiv pentru ca predarea 
limbilor moderne în învățămînt să 
fie substanțial îmbunătățită.

Mihai IORDANESCU

® RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panoramic (se
ria a Il-a) : PATRIA (completare Petrol — cinemascop) — 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
O ROBII : REPUBLICA - 9; 11,30; 14; 16,15; 18,45; 21,15, 
CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, MODERN — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la toate completarea Legenda cio- 
cirliei).
© RIO CONCHOS — cinemascop ; BUCUREȘTI - 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21. LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21, TOMIS - 8,45; 11,15; 13,45; 20,45, MELODIA - 
8,30; 11; 13,30; 16; 18.30; 21 (la toate completarea Pallady).
® SINGURĂTATEA ALERGĂTORULUI DE CURSA 
LUNGA - 9; 11,45. TOM JONES — 14,45; 17.45; 20.45 —
CENTRAL.
© BUMERANGUL — cinemascop : FESTIVAL (completare 
Petrol) — 9,15; 11,30; 13,45; 16, 18,45; 21. GRIVȚȚA (comple
tare Șase mii de ani) - 9,30; 12. 15,45; 18; 20,30.
© CAVALERUL FAIlA ZALE ; UNION (completare Zece 
minute în lumea fluturilor) — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
S DACII — cinemascop . LUMINA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MIORIȚA - 9,45; 12,15: 14,45; 17,30; 20, PROGRE
SUL — 11; 15,30, 18; 20,30. COTROCENI - 10.30; 15,15; 18; 
20,45, FLAMURA - 9.30; 12.
O PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9;
® SECRETUL CIFRULUI : DOINA — 11.30;
18,30; 20,45.
© LEAC CONTRA DRAGOSTEI : G1ULEȘTI
Despre noi) — 15,30; 18; 20,30.
® CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN ; VICTORIA (comple
tare Comoara din l’anagjurist) — 9,15; 11,30; 13,45; 16, AU
RORA (completare Paliady) — 9,15; 13,30; 15,45, BUZEȘTI 
(completare Pe urmele tui 1907) — 15 30; 18,15; 20,45.
© DIMINEAȚA DEVREME : VICTORIA (completare Co
moara din Panagjurist) — 18,30; 20,45, AURORA (comple
tare Pallady) — 18.15; 20.30.
© PERSPECTIVA ÎN PICTURA — SCRISOARE DIN GER
MANIA - DE LA ATOM LA CRISTAL - MĂNUȘA — 
HRĂPĂREȚUL — I-IATMED — ADAM ȘI EVA : TIMPURI 
NOI — 9—21 in continuare.
© ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ și JUANA GALLO : DA
CIA (completare Ritmuri 
nuare.
• ÎNAINTE DE RĂZBOI :
(completare Imprudenlii) - 
(completare Romanțe aspre) — 15.30;
O SCARA CURAJULUI : EXCELSIOR
Labiș) - 9,45; 12: 14; 
pletare Petrol) — 16;
® OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY VALANCE : BU- 
CEGI - 8,30; 11; 13,30: 16; 18.30; 21. ARTA - 9; 11,15: 13.30; 
15,45; 18,30; 20.45.
® NUME STRĂIN : GLORIA (completare Legenda ciocîr- 
liei) - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18.15: 20.30. FEROVIAR — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,30; 21.
© UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE : UNIREA 
(completare Orizont științific nr. 1) — 11; 15,30; 18; 20.30.
® SĂRMANII FLĂCĂI : TOMIS (completare Pallady) — 
16,15; 18,30
© INSPECTORUL DE POLIȚIE : FLOREASCA (completare 
Pe urmele lui 11)07) - 9: 11.30; 14: 16.15.
® TREIZECI ȘI TREI : FLOREASCA (completare Pe ur
mele lui 1907) - 18,30; 20,45.
o MONDO CANE (ambele serii) : VITAN — 11; 15,30; 19. 
® NU SINT DEMN DE TINE : MOȘILOR - 15,30; 18: 20,30, 
CLUBUL UZINELOR REPUBLICA - 15; 17,30; 20.
o APELUL — cinemascop ; MUNCA — 16; 18,15; 20,30.
» ACEI OAMENI MINUNAȚI IN MAȘINILE
RATOARE — cinemascop : POPULAR 10.30; 15;
• ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ: FLACĂRA 
Campionii Europei) — 15,30; 18; 20.30.
• WEEK-END LA ZUYDCOOTE — cinemascop 
TINA — 15,30; 17.45; 20.
• DRAGA BRIGITTE : CRÎNGAȘI (cpmpletare 
15,15; 18; 20,30
® RIDEM CU STAN ȘI BRAN : FERENTARI 
Poveste pe un metru pătrat) — 15,30; 18; 20,30.

INFRATIREA ÎNTRE POPOARE 
- 10; 12; 14: 16; 20, VIITORUL 

18; 20.30.
(completare Nicolae 

16,15; 18,30; 20,45, FLAMURA (com- 
18.15, 20.30.

Luni va fi prezentat în premieră la cinematograful 
„Central" din Capitală filmul „Lenin în Polonia", 
coproducție sovieto-polonă, în regia lui Serghei luf- 
kevici.

Filmul, distins cu premiul pentru regie la Festivalul 
1966, constituie a patra realizare în 
evocă chipul luminos al lui Lenin. 
„Omul cu arma”, în 1940, „lakov 
1956 — „Povestiri despre Lenin". 

regizorul ne introduce în atmosfera 
Lenin se afla in emigrație în acea

de la Cannes — 
care S. lutkevici 
In 1938 a turnat 
Sverdlov", iar în 
De data aceasta, 
anului 1914, cînd 
parte a Poloniei care intra în componența imperiului 
austro-ungar — la Cracovia și în localitatea Poronin. 
Este perioada în care Lenin e arestat la Nowy Târg. 
După eliberare, 1 va părăsi Polonia, stabilindu-sș în 
Elveția. Spectatorul are posibilitatea să vadă în acest 
film cum a apreciat Lenin izbucnirea războiului, cum a 
căutat o ieșire, o soluție pe care s-o poată indica apoi 
milioanelor de oameni, partidului. In distribuție : Maksim 
Strauch, Anna Lisianskaia, A. Pavliceva, I. Kusmierska.

© OGLINDA CU DOUA FEȚE : PACEA (completare Hiero
glifele pămîntului) — 11; 15.30; 18; 20.30.
© THERESE DESQUEYROUX : RAHOVA - 10,30; 15.30; 18; 
20,30.
« BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : LIRA - 15,30: 18; 20,30. 
® JANDARMUL DIN SAINT-TROPEZ — cinemascop : 
VOLGA (cpmpletare Nicolae Lahiș) — 8,30; 10.45; 13,15; 
15.45; 18.15: 20,45, DRUMUL SĂRII (completare Orizont 
științific nr. 1) - 11; 15.30; 18; 20.30.
® DILIGENTA : COSMOS - 10: 12.
® INTRE DOI : COSMOS (completare Expoziția „Dezvolta
rea științei în România") — 17; 19.

® Teatrul de Operă și Balet : FRUMOASA DIN PĂDUREA 
ADORMITA - 11, RĂSCOALA - 19,30.
® Teatrul de stal de operetă : SINGE V1ENEZ 
PLUTAȘUL DE PE BISTRIȚA - 19.30. .
<s Teatrul Național „I. L. Caragiale" (saia Comedia)-: O 
SCRISOARE PIERDUTA - 10, INȘIR-TE MĂRGĂRITE -- 
15, VEDERE DE PE POD - 20. (sala Studio) : DINU PĂ
TURICA - 10. O FEMEIE CU BANI - 15, DOMNII GLEM- 
BAY — 19,30, la Sala Palatului) : CASTILIANA - 19,30.
® Teatrul de Comedie : CAPUL DF. RAȚOI - 10.30, 
INSULA - 15,30. TROILUS Șl CRESIDA (spectacol amî- 
nat din 2 aprilie ora 15,30) — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra
Măgureanu nr. 1) : OPERA DE TREI PARALE 
CESUL HORIA - 15,30, UNli:TRAMVA!
— 20, (sala din str. Al. SâhisP'nr. 76 A) 
DEI ALBA - 10,30. CANDIDA - 15.30.
BLAJINU - 20
® Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magberu) 
CIUDAT - 10, AU FOST UDATA... “
15.30, PATIMI - 19.30. (sala Studio) ■ 3.3.3. - 10.
UNUI VIOLONCEL - 16. SONET PENTRU O
— 20.
© Teatrul
RIȘCA -
® Teatrul
UN BALANSOAR
® Teatrul „Ion Creangă" : FILE DE TEATRU — 10. CEI 
TREI MUȘCHETARI - 15.30.
• Teatrul eyreieșc de stat : Pagini si figuri din istoria tea
trului evreiesc. Dramaturgia lui H. Sieves — 11. CA UN 
BALON FURAT DE VÎNT -
® Studioul Institutului de artă 
„I. L. Caiagiale" : CHIRIȚA ÎN 
CEL MARE - 20.
o Teatrul „Țăndărică" (sala din 
IN ȚARA PĂPUȘILOR - 11.
® Teatrul satiric-muzical „C. 
RADA REVISTEI - 19.30. (sala 
SIC-HALL - 11; 19.30.
® Ansamblul artistic al Uniunii 
CU PICIOARELE PE PAMÎNT 
® Circul de stat : CAVALCADA
19.30.

Generale a Sindicatelor : 
- 20.
CURAJULUI

9,00 — Cum va fi vre
mea ? 9.02 — Gimnastica 
de dimineață. 9,10 — Emi
siune pentru copii și tine
retul școlar : Noile aven
turi ale echipajului Val- 
Vîrtej : Mirajul ambrei 

(reluare) ; Poșta copiilor ; Pagini din istoria patriei : Tudor 
Vladimirescu. 10,45 — Emisiunea pentru sate. 12,15 — Concert 
simfonic. 14,30 — FOTBAL : întîlnirile dintre echipele
Steaua—Progresul și Dinamo București—Rapid. Transmisiune 
de la stadionul „23 August" din Capitală. 18,15 — Magazin 111. 
19,15 — Telejurnalul de seară. 19,30 — Interpretul preferat — 
muzică populară la cererea telespectatorilor 20,00 — în arena 
circului. Selectiuni din spectacolul circului „Olimpia", din 
București. 20,30 — Filmul artistic „AIDA“ -- producție a stu
diourilor italiene. 22,10 — Refrene lirice cu Constanța Cîm- 
peanu și Richard Oșanițchi (orgă). 22,35 — Telesport. 23,00 — 
Telejurnalul de noapte.

cîntăreții 
școala

actoricească ?

electrodului, folosită cu bune rezul
tate in diferite procese metalurgice. 
Alte cercetări ne-au condus la elabo
rarea unui procedeu original de ar- 
gintare a pieselor ce prezintă multi
ple avantaje calitative față de proce
deul clasic și constituie o invenție ro
mânească. ce și-a găsit o bună apre
ciere și peste hotare (fiind brevetată 
în S.U.A.. Franța, Italia și alte țări).

Constienti că numai printr-o con
tinuă și eficientă colaborare cu in
dustria vom putea să ne fructificăm 
pe un plan superior cunoștințele și 
experiența, ne-am îndreptat atenția 
spre închegarea unor relații de 
cooperare cît mai strînse cu aceasta. 
Aș vrea să remarc însă că în proble
ma cheie, a ritmului asimilării în 
practică a cercetărilor, colaborarea 
noastră cu industria este adeseori de
ficitară finalizările fiind tărăgănate 
uneori cu anii.

— Ne puteți da cîteva exemple?
— Este edificatoare în acest sens 

„odiseea" procedeului de fabricare a 
pulberii de fier electrolitic pentru 
selectionarea semințelor de trifo- 
liene ce ne-a fost solicitată în 1954 
de fabrica ..Timiș" din localitate. Ul
terior. după obținerea lui. fabrica 
nu s-a mai arătat interesată să-l 
folosească, întrucit pulberea de fier 
fusese între timp scoasă din planul 
ei de producție. în 1957, am oferit 
procedeul fostului Minister al Agri
culturii și Silviculturii, ținînd seama 
de necesitățile economiei naționale, 
care prevedeau un consum de apro
ximativ 240 tone anual. întreaga do
cumentare — precum și tema de 
proiectare a unei astfel de secții de 
electroliză — au fost predate amin
titului minister, iar după ce în de
cembrie 1958 a fost pusă în funcție 
o instalație de măcinare la Frățești.

cu rezultate satisfăcătoare, acesta 
s-a adresat pentru proiectarea sec
ției de fabricare industrială IPRO- 
CHIM-ului. Răspunsul a fost că în 
viitorii trei ani nu se poate executa 
proiectul. S-a propus în schimb ca 
acesta să fie elaborat de un ingi
ner din institut pe cale particulară. 
Inginerul a fost eliberat de IPRO- 
CHIM, angajat de Ministerul Agri
culturii și Silviculturii și a primit 
sarcina realizării unei stații pilot în 
calitate de specialist în... fabricarea 
pulberii de fier electrolitic. Firește, 
am fost consternați aflînd că s-a 
permis altcuiva să-și însușească re
zultatele dobîndite de colectivul 
nostru. Din acest moment ministerul 
a încetat să mai răspundă adreselor 
noastre, iar la Otopeni s-a construit, 
pe baza proiectului nostru, o stație 
pilot ce a costat un preț evident exa
gerat. Ulterior, ministerul în cauză 
a organizat și o ședință intermi
nisterială pentru a analiza posibili
tatea fabricării în tară 
fier electrolitic, unde 
Că între timp și alte 
prezentat propuneri.
rile au dovedit superioritatea proce
deului propus de noi. cu rezultate 
chiar mai bune decît ale pulberii de 
fier importate. Tin să subliniez că

prețul de cost era de 6,52 lei kg. față 
de 16 lei valută/kg. al pulberii im
portate. Totuși procedeul elaborat de 
colectivul nostru n-a fost asimilat 
industrial nici pînă azi, deși conti
nuăm să importăm cantități impor
tante de asemenea pulberi. Exemple 
de felul acesta se mai pot da.

— Pe ce căi credeți că s-ar putea 
dobîndi o sporire a eficienței în co
laborarea dintre cercetarea de la ca
tedre și producție ?

— O mare dificultate o constituie, 
după părerea mea, faptul că există 
anumite limitări ale acestei colabo
rări. întreprinderea dorește, pe bună 
dreptate, să obțină din partea cerce
tătorilor de la catedră soluții cît 
mai definitivate, eventual chiar pro
iectul 
unul 
dee, 
către 
rece aceasta presupune un mare vo
lum de cercetări și experimentări în 
faza pilot sau semi-industrială. fon
duri de investiții, personal de supra
veghere. Dar chiar dacă unele cate
dre sînt dispuse să ducă cercetările 
pînă la capăt, iar întreprinderea, la 
rîndul ei, este gata să finanțeze cons
truirea stației pilot respective, pre
vederile în vigoare împiedică aceasta.

Firește, intervin aici, și alți factori, 
de ordin subiectiv; cum ar fi concep
ția unor conduceri de întreprinderi 
că a apela la cunoștințele teoretice 
mai avansate ale cercetătorilor uni
versitari înseamnă să subscrii un 
act de incapacitate proprie. Suscep
tibilități există și din partea cerce
tătorilor care „vînează" exclusiv 
teme apte de a fi „valorificate" mai 
ales prin publicații științifice, consi- 
derîndu-se cercetările aplicative ca 
un fel de „hamalîc". uitîndu-se că 
tocmai ducerea lor pînă la asimila
rea în producție este problema cea 
mai importantă pentru economia na
țională în momentul de față. Se 
creează adeseori 
vicios" : întreprinderile nu 
lează cercetările 
versitare pentru 
pină la capăt, iar 
duce la bun sfîrșit tocmai pentru că 
sînt puține șanse de a fi asimilate în 
producție. Pentru a ieși din această 
situație, cred că este nevoie de un 
control mai eficient decît pînă acum 
al modului în care partenerii își 
îndeplinesc obligațiile prevăzute în 
convențiile și contractele de colabo
rare. In ce privește cercetarea, a- 
ceasta ar trebui efectiv obligată să

continue investigațiile pînă la capăt 
și să susțină soluția propusă în fața 
unui consiliu exigent și competent 
care să poată cere continuarea cer
cetărilor pînă Ia obținerea unor re
zultate satisfăcătoare. Soluția o dată 
verificată, trebuie în mod obligatoriu 
asimilată în producție de întreprin
derea parteneră,

Un prim control l-ar constitui, 
după părerea mea, instituirea unor 
obligații financiare din partea între
prinderii in cadrul acestei colabo
rări. Cum este firesc, după ce a plă
tit suma respectivă, controlul finan
ciar va cere Întreprinderii s-o justi
fice, deci conducerea unității n-ar 
solicita decît cercetări pe care 
este sigură că le poate asimila. Pe 
de altă parte, din aceste sume plă
tite învățămîntului superior pentru 
cercetările aplicative efectuate, ar 
trebui să se poată finanța construirea 
unor stații pilot și completarea apa
raturii de investigații, ceea ce ar 
spori, desigur, potențialul de cerce
tare. O altă măsură utilă aceluiași 
scop ar fi crearea posibilității de a 
angaja în laboratoarele universitare 
un număr mai mare de ingineri cer
cetători fără normă didactică, 
cum 
crea 
mai 
tare.

în 
dezvoltare ale industriilor electrochi- 
mice — datorită bogatelor resurse 
naturale și creșterii masive a pro
ducției de energie electrică — sînt 
deosebit de favorabile. Cercetarea 
științifică desfășurată la catedrele de 
specialitate, sporind eficiența co
laborării cu industria, poate aduce 
un aport substanțial la accelerarea 
acestui ritm de dezvoltare, la valo
rificarea superioară a resurselor de 
care dispune economia națională.

Există o perioadă de
loc ușoară prin care tre
ce oricare tînăr artist, a- 
tunci cînd este mai mult 
decît un ucenic și mai 
puțin decît un creator si
gur pe mijloacele și talen
tul său. Ca preludiul aces
ta să sune bine, în execu
ții repetate și multiplicate, 
ca el să pregătească cum 
se cuvine opera pe care o 
anticipează, e nevoie de o 
strădanie consecventă 
prin care școala de artă 
să comunice cu viata ar
tistică. Acesta este și sco
pul, admirabil în semni
ficația sa, pe care îl are 
studioul Conservatorului 
„Ciprian Porumbescu".

Nu de puține ori mani
festările inițiate aci s-au 
dovedit neașteptate reve
lații : corul „Madrigal”, 
alcătuit din studenți, a 
stîrnit entuziasme în cen
tre muzicale renumite de 
peste hotare ; formația de 
muzică instrumentală 
„Cammerata” ne-a dat cî
teva dintre cele mai bune 
concerte ale stagiunii. Nu 
asupra acestora vom în- 
tîrzia. Ne îndreptăm a- 
tentia către un alt do
meniu de activitate al 
studioului : spectacolele 
de operă, în cadrul 
cărora se pregătesc viito
rii soliști ai teatrelor mu
zicale. Aici se deprind 
meseria și arta scenică, 
se realizează contopirea 
între muzică și tunctia 
dramatică a rolului.

Studioul are virsta de 
zece ani, dar cam de pa-. 
tru stagiuni se poate ur-' 
mări aici o activitate per
manentă Studenții ultimi
lor ani (anul III, dar cu 
precădere anii IV și V) își 
lucrează în acest studio, 
sub supravegherea unor 
dirijori și a catedrei de 
regie de operă, reperto
riul. Desigur, ei nu ies 
deocamdată din cercul 
cumva închis al operelor 
de tradiție — Verdi, Puc
cini, Donizetti, Rossini etc. 
— pornind de la ideea 
că de aceste roluri e ne
voie, în primul rind, in 
toate teatrele din țară. 
Dar o anumită lîncezeală 
în repertoriu se instalează 
încă din epoca în care ti
nerețea mai poate fi cuce
rită în favoarea acelui 
inedit ce stă de o parte și 
cealaltă a secolului al 
XlX-lea. Cu atît mai mult 
ar fi utilă insistenta pe un 
repertoriu mai larg cu cît 
acesta ar avea, poate, pu
terea să mai izgonească 
cite ceva din atitudinile 
pe care obișnuința le-a 
fixat pe scena lirică. Un 
anumit fel de a păși ne
verosimil, o caracteristică 
fandate însoțită de mereu 
aceeași poziție a unui 
braț, felul cum se stă în 
suspensie laterală pe un 
scaun sînt numai cîteva 
detalii dintr-un întreg șir 
de mișcări, care se prac
tică cu obositoare perma
nență în operă. Apropie
rea — în măsura posibi
lului — a regiei de operă 
de tehnica teatrului, mă
car prin curățirea ei de 
manierisme, apare ca ab
solut necesară, astăzi cînd 
publicul are, mai mult de
cît oricind, simțul autenti
cului.

Judecind după felul 
precar cum se deplasea
ză în spațiul scenic unii 
studenți și chiar absol
venți ai Conservatorului, 
după gestica lor săracă, 
redusă la niște scheme 
vetuste, îți pui, îndreptățit 
întrebarea: se folosește 
oare la Conservator ex
periența institutului-fra- 
te de artă teatrală în 
ce privește dedicarea u- 
nor ore speciale mimi- 
cii sau mișcării scenice,

se apelează la specia
liști care să-i deprindă pe 
viitorii cîntăreți cu „se
cretele* mișcării grațioa
se și, mai ales, expresi
ve? Aceeași întrebare se 
poate pune și în ce pri
vește dicțiunea, din pă
cate încă deficitară la 
mulți tineri cîntăreți. Con
cepția modernă despre 
drama muzicală implică 
tocmai o asemenea pre
gătire multilaterală, care 
să facă din cîntăreț un 
artist cît mai complet, ca
pabil să folosească su
gestiv întreaga claviatură 
a mijloacelor artei sce
nice, puse în slujba mu
zicii.

O nedumerire similară 
stirnește și atitudinea pa
sivă a multor teatre lir’ce 
din întreaga țară față de 
aceste imperfecțiuni, une
ori de-a dreptul flagrante, 
ale pregătirii cîntărețu- 
lui de operă sau operetă. 
Oare nu s-ar putea tace 
și aici mai mult pemiu 
suplinirea unor goluri 
existente prin organizarea 
de cursuri speciala, de 
lecții și antrenamente, aub 
supravegherea unor ma
eștri competenți?

Ar fi de dorit ca în 
studioul Conservatorului 
studenții să-și poată face 
cu adevărat o cultură 
teatrală; cine știe dacă nu 
s-ar dovedi fertilă formula 
unui studio experimental 
unit a) studenților din 
institutele de specialitate 
cu spectacole permanen
te da operă și teatru sau 
chiar combinate — cin- 
tate și vorbitei

Am vqzut țin spectacol 
a! studenților : „Boema* 
de Puccini. Avea o certă 
tinerețe, constituită din 
chipuri tinere, cărora le 
stăteau bine elanurile și 
ușor comic bărbile, peru
cile, din mișcări alerte, la
crimi sincere și instinctive 
ocoliri ale retoricului. 
Profesorul Jean Rînzescu 
și asistenta Bissy Roman 
semnau regia. Vasile Mol- 
doveanu, pe care 1-ăm ad
mirat — ca actor și cin- 
tăreț — și într-un rol mo
dern pe scena Teatrului 
de operă și balet, își șle-^j 
iuia aici, printre foștii co
legi, rolul Rodolio, poetul 
de la care pleacă întrea
ga poezie a „boemei* ; 
Mimi, în seara aceea Ma
ria Romașcanu, avea sen
sibilitatea și glasul adec
vate acestei fragile eroine 
a lui Puccini Dacă Ludo
vic Konya a fost un Mar
cello generos (admirabilă 
voce) și foarte simpatic, 
cu toată bruschețea miș
cărilor frînte, crude, par
tenera sa, Musetta — A- 
lexandra Dumitrescu — a 
apărut deocamdată exce
sivă în violentă provoca
toare (trebuie controlat în 
primul rînd mersul pe sce
nă, care definește cîteo- 
dată întreaga personali
tate a unui rol) Aris Oha- 
nesian și Dan Mușatescu 
au completat pozitiv, în 
nota lor discretă, cvar
tetul prietenilor, iar Iulian 
Băeșu și Mihai Marta au 
compus două dificile mici 
roluri de caricatură...

Spectacolul se susține, 
e o demonstrație de posi
bilități ; atunci cînd re
cent înființata catedră de 
operetă va intra și ea în 
concursul spectacolelor 
săptămînale, cînd se vor 
produce aici tinerii regi
zori și, poate, cînd unii 
absolvenți vor fi reținuți 
pentru specializare, stu
dioul ar putea deveni un 
al treilea teatru muzical 
sau încă o scenă de tea
tru și muzică din Capi
tală.

Ada BRUMARU

concerte
în sala Ateneului Republicii Socialiste Româ

nia, orchestra simfonică a Filarmonicii de Stat 
„George Enescu" prezintă la ora 11 un concert 
simfonic. în program : Trei schițe simfonice de 
Constantin Bobescu ; Concertul pentru pian și or
chestră nr. 2 de Liszt. Solist: Alexandru Deme- 
triad ; Simfonia a ITI-a de Brahms. Concertul va 
fi dirijat de Constantin Bobescu.

Orchestra „Barbu Lăutaru", dirijată de Florian 
Economu, va susține, în aceeași sală, la ora 20, 
un concert de muzică populară. Soliști i Angela 
Moldovan, Ana Ispas. Minodora Nemeș, Ion Cris- 
toreanu, Vlad Dionisie și alții.
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Sîmbătă s-a înapoiat în Capitală, 
venind de la Geneva, Gheorghe 
Rădulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care a conduș de
legația României la 
XXII-a Sesiune jubiliară a Comi
siei economice a O.N.U. pentru Eu
ropa.

La sosire, pe aeroportul Băneasa,

cea de-a

erau prezenți Janos Fazekaș, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, ministrul a- 
facerilor externe, și alte persoane 
oficiale.

A fost de față Wilhelm Doppler, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
Elveției la București.

ț

(Agerpres)

PLECAREA DIRECTORULUI PROGRAMULUI
NAȚIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE

Sîmbătă 15 aprilie a părăsit ca
pitala directorul Programului Na
țiunilor Unite pentru Dezvoltare, 
Dl. Paul Gray Hoffman, împreună 
cu soția, care a făcut o scurtă vizi
tă în țara noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Ray
mond Etchats, reprezentantul per
manent pentru Europa al Progra-

mului, și Guillaume de Spoelberch, 
asistentul special al directorului.

La plecare, oaspeții au fost salu
tați de Constantin Flitan, adjunct 
a! ministrului afacerilor externe, și 
prof, uni v. dr. David Davidescu, vi
cepreședinte al Consiliului Superior 
al Agriculturii.

(Agerpres)

Consfătuire in problemele cercetării și folosirii 
spațiului cosmic în

A apărut revista
ANALELE

INSTITUTULUI DE
STUDII

ISTORICE
Șl SOCIAL-POLITICE 

de pe lingă C.C. al P.C.R
nr. 2/1367 (martle-aprllte)

Realizări
în întîmpinarea

Tntre 5 și 13 aprilie a.c. a avut loc 
la Moscova o Consfătuire în pro
blemele colaborării în cercetarea și 
folosirea spațiului cosmic în sco
puri pașnice, la care au participat 
oameni de știință și experți din : 
Bulgaria, Cehoslovacia, Cuba, Re
publica Democrată Germană, Mon
golia, Polonia, România, Ungaria 
și Uniunea Sovietică.

Consfătuirea a elaborat proto
coale referitoare la diferite teme,

Sosirea ministrului
I I *

experiențe și lucrări în domeniul 
cercetării proprietăților fizice ale 
spațiului cosmic, meteorologiei 
cosmice, biologiei și medicinei cos
mice, lansărilor de sateliți și ra
chete și al comunicațiilor cosmice.

Participanții la Consfătuire au 
luat cunoștință de aparatajul de 
recepție-emisie și de alte mijloace 
tehnice de urmărire a sateliților 
Pămîntului și a obiectelor cosmice 
îndepărtate, precum și de mijloa
cele pentru dirijarea zborului aces
tora, au vizitat o serie de instituții 
științifice care se ocupă de cerce
tări cosmice și au audiat rapoarte 
ale specialiștilor în legătură cu 
unele probleme ale cercetării spa
țiului cosmic.

Consfătuirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de lucru, în spiri
tul prieteniei frățești și înțelegerii 
reciproce. (Agerpres)

Cu prilejul aniversării . a 90 
de ani de la cucerirea indepen
denței de stat a României, re
vista publică articolele : Inde
pendența națională, năzuință de 
veacuri a poporului român de 
D. SORESCU. Războiul de inde
pendență și istoriografia româ
nească de acad. P. CONSTAN- 
TINESCU-IAȘI, TR. LUNGU, 
Independența României și acțiu
nea pentru desființarea jurisdic
ției consulare de MIRCEA MA- 
LIJA, Eroi ai neamului în răz
boiul de independență de V. I. 
MOCANU, Mărturii ale unor 
corespondenți de presă și ob
servatori militari străini despre 
eroismul Armatei române în 
războiul de independență de 
N. Z. MUNTEANU, Aprecieri 
ale Comandamentului militar 
rus privind Armata română în 
războiul ndin 1877—1878 de 
N. CIACHIR, Documente ine
dite privitoare la războiul pen
tru independența României a- 
flate în arhivele din Bruxelles 
și Paris de GH. UNGUREANU.

In continuare, revista cuprin
de comunicările : Solidaritatea 
forțelor democratice din Româ
nia cu Congresul mondial pen
tru pace — Bruxelles 1936 
GH. I. IONIȚĂ, Contribuții 
cunoașterea și caracterizarea 
perei istoriografice a Iui A. 
Xenepol de Z. ORNEA, N. GO- 
goneata.

La rubrica „Discuții", revista 
publică articolele : Cu privire 
la caracterul crizelor agrare din 
România. 1918—1940 de S. POP, 
Faptul „istoric" și legitatea so
cială de 1. FLOREA, Probleme 
ale explicației în istorie de 
H. CULEA.

Revista mai cuprinde evocări 
despre Petre Gheorghe, Con
stantin Nieolcescu, Constantin 
Miile, Traian Demetrcscu, pre
cum și rubricile „Recenzii". 
„Note bibliografice", „Informa
ții".

In ziua de simbătă 15 aprilie a 
avut loc ședința Comisiei econo- 
mico-financiare a Marii Adunări 
Naționale.

Comisia, sub președinția prof, 
univ. Manea Mănescu, a examinat 
și discutat proiectul de decret pen
tru modificarea art. 4 din Decretul 
nr. 97/1961 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Indus
triei Ușoare, proiectul de decret 
pentru modificarea art. 1 din De
cretul nr. 210/1960, privind regi
mul mijloacelor de plată străine, 
metalelor prețioase și pietrelor 
prețioase, proiectul de decret pen
tru ratificarea Acordului comer
cial între Republica Socialistă Ro
mânia și Republica Singapore, pre
cum și proiectul de decret pentru 
ratificarea Acordului între Repu
blica Socialistă România și Statul 
Spaniol, privind înființarea de re
prezentanțe consulare și comer-

ciale, trimise spre avizare de către 
Consiliul de Stat.

Proiectele au fost prezentate co
misiei de reprezentanți ai organe
lor centrale de stat de resort: Au
rel Vijoli, ministrul finanțelor, 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Ioan Popescu, ad
junct al ministrului industriei 
ușoare, Emeric Deutsch, vicepre
ședinte al Băncii Naționale a Re
publicii Socialiste România, care au 
răspuns apoi la întrebările puse de 
deputați și au dat explicațiile ce
rute.

Comisia a discutat apoi fiecare 
proiect de decret în parte, avi- 
zîndu-le favorabil, în unanimitate.

Proiectele de decrete au fost, de 
asemenea, avizate favorabil într-o 
ședință anterioară de Comisia ju
ridică a Marii Adunări Naționale.

Avizele au fost înaintate Consi
liului de Stat.

Vizitele delegației Asociației de prietenie
-România

de 
ia 
o- 
D.

Delegația Asociației de prietenie 
China-România, condusă de Liu 
Lu-min, membru al Consiliului 
Asociației, și-a continuat călătoria 
prin țara noastră.

Membrii delegației au fost oas
peții regiunilor Mureș-Autonomă 
Maghiară, Cluj și Hunedoara, unde 
au vizitat combinate și întreprin
deri industriale, stațiuni experi-

mentale pomi-viticole, cartiere de 
locuințe și construcții social-cultu- 
rale, monumente istorice, biblio
teci. Ei au avut întrevederi la Sfa
tul popular al regiunii Cluj și la 
Universitatea „Babeș-Bolyai" din 
orașul Cluj.

Vizita delegației continuă.
(Agerpres)

Semnarea unor acorduri

Congresului P.S.U.G
s

CORESPONDENTA DIN BERLIN 
DE LA ST. DEJV

I

Sîmbătă seara a sosit la Bucu
rești dl. Ghulam Faruque, ministrul 
comerțului din Pakistan. In timpul 
vizitei, oaspetele va avea convor
biri referitoare la dezvoltarea rela- 
,iilor comerciale și de cooperare în
tre România și Pakistan, va vizita 
unități industriale. La sosire, pe ae
roportul BăneaKă, ău' fbst prezenți 
Gheorghe Cioară, mifiiStrul comer
țului exterior, funcțiorîâri superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe. 
Aii fost de față' Ahsan-ul-Uuque. 
ambasadorul Pakistanului la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Vizitele delegației
Comsomol

Vineri, delegația Comsomolului, 
condusă de Serghei Pavlov, prim- 
șecretar al C.C. al U.T.C.L., care la 
invitația C.C. al U.T.C. se află în 
țara noastră, a vizitat gospodăria 
agricolă, de stat Segarcea din re
giunea Oltenia. In aceeași zi, dele
gația a vizitat șantierul hidrocen
tralei de la Porțile de Fier,

Sîmbătă dimineața, oaspeții

UI
s-au întîlnit cu tovarășul Vasile 
Daju, președintele Comitetului exe
cutiv al Sfatujui. popular regional 
Banat, după .care au făcut o vizită 
la cooperativa agricolă de produc
ție Reeaș, din raionul Timișoara. 
După-amiază ei au participat la o 
întîlnire cu studenții și profesorii 
Universității din Timișoara.

(Agerpres)

între România si Izrael9
rismului și în alte domenii. întoc- 
niindu-se un program de lucru 
pentru finalizarea acestora și în
cheierea de contracte corespunză
toare. S-a convenit, de asemenea., 
ca intr-un termen convenabil să 
se ducă tratative pentru un acord 
aerian.

Acordul comercial semnat preve
de o creștere 
schimburilor de 
două țări.

Delegațiile au 
schimb de păreri asupra căilor și 
metodelor celor mai potrivite care 
pot contribui în modul cel mai efi
cient la dezvoltarea cooperării e- 
conomice și tehnico-științifice, pre
cum și a schimburilor comerciale.

La invitația delegației române, 
delegația izraeliană a vizitat unele 
uzine și centre turistice din țară. 

In cursul discuțiilor, . care s-au 
purtat într-o atmosferă cordială, 
delegațiile și-au exprimat dorința 
de a promova și alte acțiuni care 
ar putea să contribuie la dezvol
tarea relațiilor economice și teh- 
nico-științifice între cele două 
țări. în interesul și avantajul lor 
reciproc. (Agerpres)

Delegația economică izraeliană, 
condusă de ministrul finanțelor. 
Pinhas Sapir. care a vizitat țara 
noastră între 9 și 16 aprilie, a pur
tat discuții cu o delegație română, 
condusă de ministrul comerțului 
exterior. Gheorghe Cioară, și a a- 
vut convorbiri la ministere econo
mice și instituții științifice privind 
posibilitățile de cooperare economi
că și tehnico-științifică între cele 
două țări, precum și cu privire la 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale.

Ca urmare a discuțiilor purtate, 
cele două delegații au încheiat un 
Acord de cooperare economică și 
tehnico-științifică precum și un A- 
cord comercial și de plăți valabil 
pînă la finele anului 1970.

Acordurile au fost semnate, din 
partea română de Gheorghe Cioa
ră. minislrul comerțului exterior, 
și din partea izraeliană, de Pinhas 
Sapir. ministrul finanțelor.

In conformitate cu Acordul de 
cooperare economică și tehnico- 
științifică, au fost stabilite o serie 
de posibilități de cooperare în do
meniul industriei chimice, indus
triei alimentare, agriculturii, tu-

considerabilă a 
mărfuri între cele

făcut un larg

La 17 aprilie își începe lucrările 
cel de-al Vll-lea Congres al P.S.U.G. 
La Congres — eveniment de seamă 
în viața comuniștilor și a tuturor oa
menilor muncii din R. D. Germană
— vor participa ca delegați, aleși la 
recentele conferințe regionale de 
partid, muncitori fruntași, ingineri, 
savanți, personalități din domeniul 
artei și culturii, oameni care luptă 
în primele rînduri pentru progresul 
economic, social și cultural al Repu
blicii Democrate Germane pe calea 
socialismului/

In întîmpinarea acestui eveniment, 
oamenii muncii din fabrici și uzine, 
de pe șantiere și din instituții, ca și 
cei de pe ogoare au desfășurat o 
muncă însuflețită în înfăptuirea sar- 

Tcinilor de producție. în centrul aten
ției colectivelor din întreprinderi au 
stat un șir de probleme importante. 
Raționalizarea complexă socialistă, 
legătura strînsă dintre producție și 
știință, modernizarea continuă a pro
ducției prin introducerea tehnicii noi, 
reducerea prețului de cost, coopera
rea între întreprinderi, crearea unor 
produse de înaltă calitate care să re
ziste concurenței pe piața mondială
— iată cîteva din aceste probleme.

în perioada premergătoare Congre
sului s-au manifestat importante ini
țiative ale oamenilor muncii, întrece
rea inițiată în cinstea acestui eveni
ment a dat roade. S-au obținut rea
lizări însemnate în industrie. în agri
cultură, transporturi și telecomunica
ții, în comerț și alte sectoare ale vie
ții sociale. Lucrările de construcție 
a centralei electrice Vechau, a doua 
ca mărime din țară, au fost terminate 
cu 16 zile înainte de termen. în in
dustrie, productivitatea muncii a 
crescut în primul trimestru al anului 
curent cu 7 la sută față de aceeași 
perioadă a anului trecut. A crescut 
de asemenea rentabilitatea întreprin
derilor.

Multe din inițiativele manifestate 
și rezultatele dobîndite în întrecere 
au fost oglindite în presa berlineză. 
Iată cîteva :

Intr-un articol semnat zilele trecu
te de prof. dr. Fritz Bernhaidt, de
canul Facultății de matemâtici-știin- 
țele naturii a Universității Humboldt 
din Berlin, se arată că la Institutul 
de fizică nr. 1 al acestei universități 
se lucrează în piezent la trei teme 
complexe de cercetare. Alegerea lor 
s-a făcut în funcție de însemnătatea 
pe care ele o prezintă pentnr cercetă
rile fundamentale în domeniul fizicii 
solidelor și, concomitent, pentru crea
rea unor produse industriale moder
ne. în medie, la fiecare din aceste 
teme lucrează 4—5 asistenți, care au 
în subordinea lot un număr cores
punzător de studenți ce își pregă-

legătură 
doctorat 
stabilite 
în func- 
ale cer

cetărilor, ele sînt fixate de colectivul 
respectiv. Astfel, rezultatele acestei 
activități științifice își găsesc o oglin
dire in lucrări de diplomă și teze de 
doctorat, fiind totodată transmise pe 
bază de contract diferitelor între
prinderi industriale.

Zilele trecute, Uzinele industriale 
Halle Nord au reușit să realizeze 
două tipuri noi de mașini de nivelat 
autopropulsate, a căroi construcție a 
fost recent terminată. Ele sînt desti
nate în special agriculturii și econo
miei forestiere, reparațiile! și con
strucțiilor de drumuri, fiind foarte 
rentabile datorită gabaritului lor re
dus. Noile tipuri de mașini au fost 
create într-un interval de numai 18 
luni — cu un an înaintea termenu
lui stabilit.

Inginerul chimist Bruno Diirschniid 
de la fabrica Fahlberg-List din Mag
deburg, împreună cu tovarășii săi de 

•muncă, au pus la punct producția 
unei noi substanțe pentru combate
rea dăunătorilor în agricultură. Ace
lași colectiv a inițiat și o metodă ra
țională de fabricare a produsului res
pectiv, care permite eliberarea unor 
spații de producție și realizarea unor 
economii apreciabile.

„Să nu produci ceea ce singur nu 
ai cumpăra" — a fost un cuvînt de 
ordine cu un larg ecou, lansat de in
ginerul Kurt Miiller de la întreprin
derea metalurgică „1 Mai" din Tan
gerhutte. în centrul discuțiilor pur
tate de colectivul întreprinderii sale 
a stat problema calității produselor. 
Ca prim rezultat al acestei discuții, 
al eforturilor depuse de muncitori, 
rebuturile au fost reduse, iar calitatea 
produselor s-a îmbunătățit simțitor.

Fostul zidar Bruno Gering din Ber
lin, azi inginer constructor, a adresat 
ziarului „Neues Deutschland" o scri
soare în care a propus generalizarea 
unor metode de construcție în ritm 
rapid și în mod mai economic. EI s-a 
numărat printre cei ce au lucrat de 
la început la reconstrucția Berlinu
lui și în tot cursul activității sale a 
depus eforturi pentru progresul teh
nic în domeniul construcțiilor.

Zilele acestea, un număr de 61 de 
colective, din toate ramurile econo
miei, care s-au afirmat în întrecerea 
inițiată în cinstea Congresului, au 
primit într-un cadru festiv 
de onoare decernat de 
P.S.U.G.

Realizările în construcția 
constituie un fundament pentru dez
voltarea continuă a economiei și cul
turii R. D. Germane.

tesc lucrarea de diplomă. In 
cu aceasta, noile teze de 
și de diplomă nu mai silit 
de directorul Institutului ci, 
ție de principalele orientări

drapelul
C.C. al

socialistă

Deschiderea Salonului

(Urmare din pag. I) 

ială, cea mai valoroasă resursă în 
lupta pentru progresul ei continuu 
și intr-un tempo accelerat. Ea am- 
pliiică alte resorturi și factori: știin
ța conducerii și organizării, înalta 
calificare, receptivitatea pentru 
nou, modern, și avantajos în teh
nică, finanțe, comerț, serviciu pu
blic, capacitatea și tăria de a a- 
bandona vechi practici birocratice 
și de a introduce, cu operativita
te, metodele cele mai eficiente. Ne
socotirea acestor cerințe iace mai 
dificilă lupta îndîrjită și grea pen
tru progres și bunăstare. Și rea
litatea este că avansul realizat de 
unele întreprinderi într-o lună sau 
într-un trimestru este mai mic și 
uneori cu mult mai mic decît a- 
vansul general și decît resursele 
existente și posibilitățile ce le 
oferă socialismul.

Din cîștigul adus pentru econo
mia națională în trimestrul întîi 
trebuie scăzute 486 milioane de lei, 
cit reprezintă nerealizarea planu
lui de către 60 de unități de im
portanță republicană și care apar
țin economiei forestiere, industriei 
alimentare, construcțiilor și indus
triei chimice. Un număr de 187 în
treprinderi, planificate cu pierderi, 
aparținînd acelorași ministere, plus 
cel al petrolului, au „realizat* pes
te plan pierderi de 193 milioane 
de lei. Zeci de unități continuă să 
se acopere cu cifrele medii pe ra
mură ori să muște din venitul na
țional. Firește, desprinderea din a- 
ceastă situație nu este o treabă 
ușoară. Unele conduceri de Între
prinderi. beneficiind de toleranța 
binevoitoare a ministerelor tute
lare, s-au „obișnuit* să întindă 
mina spre vistieria publică. Ticul a- 
cesta, exersat ani la rînd, nu poa
te fi tratat numai prin metoda mun
cii de lămurire. După cum merită 
toată cinstirea acele colective care 
au știut să găsească resursele ne
cesare pentru a ridica 
producției la înălțimea 
economiei socialiste și 
deze. în trimestrul întîi, 
și sănătos drum.

Aprilie, mai, iunie. Constructorii 
denumesc aceste luni ale celui 
de-al doilea trimestru „lunile tari" 
Este perioada în care se poate ob
ține cel mai bun randament. Și 
este imperios necesar să se ob
țină acest „cel mai bun randa
ment". Pînă la 30 iunie trebuie să 
se realizeze jumătate din volumul 
anual al investițiilor, asigurîndu-se 
totodată punerea în funcțiune la 
termen a noiloi capacități de pro
ducție. Șantierele anului 1967 sînt 
prezente în toate regiunile, în nu
meroase raioane și orașe. în Ca

ștacheta 
cerințelor 
să abor- 
un nou

de 
că,

pitală, ca și în regiunile Hu
nedoara, Crișana, Brașov, Mara
mureș, Oltenia, Suceava procentul 
îndeplinirii planului de investiții în 
primul trimestru este mai ridicat. 
Regiunile Argeș, București, Galați 
și altele se situează sub media pe 
țară. Dar peste tot există mari po
sibilități de îmbunătățire a .activi
tății pe șantiere, în institutele de 
proiectări, în instituțiile titulare de 
investiții. Este nevoie de o mai stă
ruitoare muncă pentru asigurarea 
documentațiilor la timp și în bune 
condiții, urmărirea strictă a gra
ficelor de lucru, realizarea unei ca
lități superioare în execuție. Lu
crări de miliarde de lei I Reușita 
acestei opere de uriașe proporții 
cere concentrarea forțelor, o per
fectă disciplină și organizare, un 
ajutor și un control exigent, opera
tiv și eficient din partea organiza
țiilor de partid și instituțiilor de 
stat direct răspunzătoare.

Preluind apelativul sugerat 
constructori, am putea spune 
prin locul pe care îl dețin în stra
tegia anului calendaristic, lunile 
trimestrului doi reprezintă „lunile 
tari" și pentru celelalte ramuri in
dustriale. Acum, activitatea pentru 
îndeplinirea exemplară a planului 
la toți indicatorii se cere însoțită 
de efortul pentru recuperarea ră- 
mînerii în urmă în diferite locuri 
și pentru introducerea în practică 
a măsurilor prevăzute de studii și 
analize ample, consacrate organi
zării științifice a producției, renta
bilizării tuturor produselor, folo
sirii integrale a capacității de 
producție pe mașini, instalații și 
agregate, împuținării cheltuielilor 
materiale de producție.

„Bogăția nu se poate spori în- 
tr-un popor decît ratinîndu-se mun
ca acestuia’ — spunea istoricul 
și economistul Alexandru Xeno- 
pol, susținînd necesitatea indus
trializării României. O organizare 
și o activitate tehnico-economică 
mai rafinate sînt cerințe strin
gente și astăzi (mai ales astăzi) 
cînd avem o producție industrială 
vastă și cînd produsele uzinelor 
noastre se izbesc direct de măr
furi cu blazoane faimoase pe pie
țele internaționale. Această este 
cerința vieții moderne. Legea pro
gresului împinge înainte omenirea 
și o fortifică în încleștarea veșni
că cu natura. Legea progresului nu 
iartă pe cei care i se opun, ori 
bat pasul pe loc, ori nu sînt ca
pabili să deprindă arta produc
ției moderne.

La sarcina de rentabilizare a 
producției conducătorii Fabricii 
de sîrmă, cule și lanțuri din Galați 
au hotărit, pur și simplu, să renun
țe la producția unor sortimente ca

re-i incomoda. Ce și-au spus acești 
tovarăși ? „De ce sâ ne batem ca
pul cu perfecționări, reducerea 
consumului specific, creșterea pro- 
ductivității ? Mai bine nu fabricăm 
produsele cu pricina, chiar dacă 
piața are nevoie de ele". Și, la fel 
ca ei, cei de la fabricile de con
fecții din Craiova și Botoșani, în
treprinderea forestieră „Vrancea" 
și altele au hotărit în mod abuziv 
să lipsească economia șl popu
lația de numeroase mărfuri de 
mare utilitate. Iată cum lipsa de 
răspundere se transformă în 
încă mai grav și anume 
daună socială.

Un studiu statistic recent 

ceva 
într-o

a a- 
dus din nou în actualitate un fe
nomen dintre cele mai negative. Au 
fost identificate stocuri peste cele 
normate de circa 3,9 miliarde lei, 
din care S00 milioane 
zentînd diferite produse
import. Face de-a dreptul sen
zație chestiunea cablului. După 
cereri insistente și ultimative 
din partea ministerelor intere
sate ca planificatorii să prevadă, 
în balanțele de materiale, procu
rarea de cablu, produs deficitar, 
dar absolut necesar pentru reali
zarea unor sarcini de plan, s-au 
descoperit în stocurile întreprinde
rilor din subordinea acestor 
nistere circa 500 kilometri de 
blu peste cantitățile cerute.

Mania stocării de materiale 
flectă o gîndire economică neevo
luată. Conducătorii întreprinderi
lor în cauză administrează tehnica 
anului '67 cu procedeele breslei 
meșteșugărești. Ei strîng la „cio
rap* oțel-beton, plumb, zinc, cau
ciuc, sfoară, vopsele, ținte, piele, 
robineți, alamă și iac schimb pe 
bază de troc, dacă șeiul serviciu
lui aprovizionării a uitat să pre
vadă în planul de aprovizionare un 
anumit material, sau le țin acolo, 
în fundul magaziei, pînă uită de 
ele. E> au plătit și continuă să plă
tească aproape un sfert de miliard 
de lei dobînzi la bancă pentru cre
ditele care se dau (se pare că 
banca nu manifestă zgîrcenie în 
această privință) pentru întreține
rea aparenței de existență a a- 
cestor mijloace de producție 
moarte.

Una dintre condițiile perfecționă
rii o constituie nu autocritica pla
tonică, ci extirparea cu sînge rece 
a practicilor nejuste, însușirea u- 
nei responsabilități și atitudini îna
intate față de problemele și sarci
nile economice. Toate întreprinde
rile, toate cadrele tehnico-admi- 
nistrative au datoria să se alinieze 
majorității capabile, entuziaste și 
întreprinzătoare. Se va afirma ast
fel și mai mult forța viguroasă a 
economiei socialiste românești.

Sîmbătă după-amiază a părăsit 
Capitala, plecînd în Franța, o dele
gație de medici români condusă de 
acad. Aurel Moga, ministrul sănă
tății și prevederilor sociale, care, la 
invitația ministrului pentru pro
blemele sociale al Franței, va face 
o vizită în această țară.

A

Sîmbătă seara s-a înapoiat în Ca
pitală delegația de specialiști con
dusă de Bucur Schiopu, ministrul 
industriei alimentare, care, la in
vitația ministrului industriei ali
mentare al R. P. Bulgaria. Atanas
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Cartea — traducere din lim- 
ba bulgară — reprezintă amin
tirile unei luptătoare revoluțio
nare care din fragedă tinerețe 
s-a încadrat in lupta desfășu
rată de poporul bulgar pentru 
libertate și progres.

Autoarea ne prezintă, in
tr-un stil viu și calmat, viața 
grea a muncitorilor din vechea 
Bulgarie, activitatea desfășura
tă de partidul comunist și tine
retul comunist, acțiunile de 
luptă întreprinse în timpul 
războiului, luptele detașamen
telor de partizani, care au cul
minat cu insurecția populară 
din 9 septembrie 1944.
472 pag. 9,25 lei

Dimitrov, a făcut o vizită în a- 
ceastă țară.

* A
Sîmbătă a părăsit Capitala de

legația Uniunii ziariștilor din 
Cehoslovacia, condusă de Adoll 
Hradecki, secretarul general al 
Uniunii, care a făcut o vizită în 
țara noastră la invitația Uniunii 
Ziariștilor din România.

La încheierea vizitei, a fost sem
nat Protocolul de schimburi de 
ziariști între cele două uniuni pe 
anii 1967/1968.

★
Sîmbătă, la Biblioteca centrală 

universitară din Iași s-a deschis 
expoziția de carte prezentată de 
Editura științifică de stat poloneză 
(P.W.N.) și Editura Academiei de 
științe poloneză (Ossolineum).

SPOR FT?

TENIS DE MASA
Astăzi se desfășoară la Stockholm 

finalele competițiilor pe echipe ale 
celui de-al 29-lea campionat mondial 
de tenis de masă. La feminin, trofeul 
„Corbillon" și-l dispută selecționatele 
Japoniei șl U.R.S.S. Dacă Japonia a 
fost o învingătoare fără emoții în 
prima grupă (în ultimul meci a învins 
cu 3—1 Cehoslovacia), în grupa se
cundă doar setaverajul a decis ordi
nea primelor trei locuri : formațiile 
U.R.S.S.. Ungariei șl României avînd 
același număr de puncte — 4. Ieri 
echipa Ungariei a învins cu 3—2 se
lecționata U.R.S.S. iar echipa noas-

km în 
km). La 
sosit nn 
Ciumeti, 

Șt. Suciu

învingător în etapa de ieri, 
G. Moiceanu conduce în

Cupa F.R.C."
Desfășurată pe traseul București— 

Ploiești și retur (varianta Bnftea), 
etapa a 3-a a cursei cicliste „Cupa
F. R.C." s-a încheiat cu victoria lui 
Gabriel Moiceanu. care i-a întrecut 
la sprintul final pe Ivan Bobekov, 
Gh. Suciu, Kirilov și Ceanliev. în
vingătorul a străbătut 139 
3 h 25’ (medie orară 41,036 
interval de 39 secunde a 
alt grup, în care se aflau 
Savcev, C. Dumitrescu, 
etc.

în clasamentul general conduce
G. Moiceanu, urmat de bulgarii Bo
bekov și Kirilov, toți trei cu același 
timp.

Astăzi are loc ultima etapă, cir
cuit pe strada Cîmpina (în apropie
rea Arcului de triumf). Startul se
niorilor la ora 10.

republican de desen

și gravură — 1967

In prezența unor membri ai con
ducerii Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă și ai Uniunii Artiș
tilor Plastici, a numeroși artiști 
plastici, simbătă la amiază s-a des
chis, in sala Dalles, Salonul repu
blican de desen și gravură — 1967.

Salonul oferă un prilej de trecere 
în revistă a creației din ultimul 
timp a artiștilor din întreaga țară 
în domeniul graficii’ de șevalet, a- 
fișului, caricaturii și ilustrației de 
carte. Cele 460 de lucrări expuse 
sînt semnate de peste 200 de artiști 
dintre care mulți tineri.

(Agerpres)

•-
bw

tră, care învinsese Ungaria cu 3—1, 
a cîștigat cu același scor meciul cu 
echipa R. F. a Germaniei.

în finala cupei „Swaythling” mas
culin, se vor întîlni echipele R.P.D. 
Coreene și Japoniei. Sportivii din 
R.P.D. Coreeană au surclasat cu 5—1 
echipa Suediei, în timp ce Japonia a 
dispus cu 5—3 de reprezentativa 
U.R.S.S.

Echipa masculină a României, 
participantă acum în turneul pentru 
locurile 9—16, a întrecut cu 5—0 
echipa R. D. Germane și cu 5—1 pe 
cea a Iranului.

în-

se-

Tenismcmil noștri în 
treceri internaționale

întilnirea de tenis dintre 
lecțlonatele de tineret ale României 
și U.R.S.S., desfășurată în Capitală, 
a luat sfîrșit cu rezultatul de 3—2 
în favoarea formației române.

în meciul feminin București— 
Moscova, victoria a revenit sporti
velor bucui eștene cu scorul de 3—2

în semifinalele probei de dublu 
din cadrul turneului international de 
tenis de la Cannes, perechea Ilie 
Năstase. Petre Mărmureanu (Româ
nia) a învins cu 6—2. 6—2 pe Hoehn 
(S.U.A.)

La St. 
sferturile 
simplu 
(Grecia) l-a învins cu 6—4. 6—4 pc 
Țiriac (România). în semifinale, vor 
juca Pilici (Iugoslavia) — Koch (Bra
zilia) și Kalogeropoulos — Fox 
(S.U.A.).

— Schultheiss (Austria). 
Petersbourg (Florida), în 
de finală ale probei de 

masculin, Kalogeropoulos 
pe

Concurs dotat 
cu premii pentru 
motoretele 
„Carpați"
Așa cum s-a mai anunțat, Mi

nisterul Comerțului Interior in 
colaborare cu Ministerul Indus
triei Construcțiilor de Mașini și 
Federația română de motociclism 
organizează la data de 21—23 apri
lie a.c. un concurs republican de 
regularitate și rezistență pentru 
verificarea calităților motoretei 
românești „Carpați". Concursul 
se va desfășura pe un parcurs de 
700 km, în trei etape : București
— Pitești — Rm. Vîlcea — Căli- 
mănești (etapa I) Sibiu — Făgă
raș — Brașov (etapa a Il-a) și 
Predeal — Ploiești — București 
(etapa a III-a).

Ministerul Comerțului Interior 
a dotat concursul cu premii în 
obiecte în valoare de 15 000 let pen 
tru primii 10 clasați. Uniunea 
Centrală a Cooperativelor de 
Consum — CENTROCOOP acordă 
o cupă celui mai tînăr concurent 
cu cele mai puține penalizări, pre
cum și suma de 4 noo lei pentru 
premii in obiecte. Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Ma
șini a oferit cele 3o motorete pen
tru concurs, cu piesele de schimb 
aferente. La startul concursului se 
vor afla cei mai buni cunoscători 
ai acestei discipline sportive — 
maeștri ai sportului, sportivi frun
tași. Există o preocupare c.a. în vi
itor, să se organizeze un concurs 
la care să participe și amatori.

Scopul acestui concurs este să 
scoată în evidență caracteristicile 
motoretei „Carpați" : rezistență, 
consum redus de combustibil etc. 
Uzinele producătoare au adus mo
toretei numeroase perfecționări 
Dintre acestea amintim mărirea 
puterii motorului peste cea pre
văzută în norma internă a produ
sului : motoretele construite în ul
timii ani dezvoltă o putere de 2,7
— 2,9 C.P ceea ce se răsfrînge po
zitiv asupra capacității de urcare 
a pantelor.

Acestor calități li se adaugă și 
avantajele ce le prezintă pentru 
cumpărători. Muncitorii, alți sala 
riați și militarii își pot procura 
motorete cu un acont de 15 la 
sută, iar restul plătibil în 20 rate 
lunare, membrii C.A.P. cu 30 la 
sută acont și restul în 12 rate.



viața internațională
marea

' LOME 15 (Agerpres). — Colo
nelul Etienne Eyadema, șeful sta
tului major al armatei togoleze, a 
dizolvat „Comitetul de reconciliere 
națională", insțituit după. lovitura 
de stat din 13 ianuarie a.c,, anun- 
țînd constituirea unui guvern for
mat din 12 membri. Eyadema con
duce acest guvern în calitate de 
președinte al republicii, deținînd, 
totodată, și portofoliul Ministerului 
Apărării Naționale. Din guvern fac 
parte, printre alții, maiorul James 
Assila, ministru de interne, Joachim 
Hunlede, ministrul afacerilor ex
terne, colonelul Kleber Dadjo, mi
nistru de justiție.

într-un mesaj radiodifuzat, pre
ședintele togolez a arătat că a luat 
această hotărîre• „la cererea popu
lației și pentru a asigura liniștea ' în 
interiorul țării". Potrivit: agenției 
U.P.I., Etienne Eyadema a solicitat 
concursul S.U.A., Angliei, Franței 
și* altor țări în înfăptuirea primului 
său plan de cinci ani de dezvoltare 
a economiei.

Noi
reculuri
laburiste

Regreselor înregistrate de labu
riști la alegerile pentru Consiliul 
municipal al Londrei, li se adaugă 
cele dintr-o serie de comitate ale 
Angliei. Zece din cele 37 de comita
te în care se cunosc rezultatele 
trec sub controlul conservatorilor.

„Primul ministru Harold Wilson — 
transmite agenția France Presse — 
a recunoscut sîmbătă seara amploa
rea eșecului laburiștilor".

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
Primul secretar al C.C. al Partidu
lui Comunist din Germania, Max 
Reimann, a propus guvernului 
R. F. a Germaniei să înceapă con
vorbiri cu privire la anularea in
terzicerii partidului comunist.

într-o scrisoare adresată guver
nului vest-german și publicată în

BOTEZUL
„PLANULUI CALCUL'
Născut anul trecut, 

în urma unei hotă- 
riri a guvernului 
francez „planul cal
cul" a demarat. A 
fost semnată o con
venție între stat și 
„Compania ■ interna
țională pentru infor
matică" („0.2.1") pen
tru fabricarea, în de
curs de cinci ani, a 
unei game de mașini 
de calculat electro
nice de concepție 
franceză. Se are în 
vedere mașini care 
să poată rivaliza cu 
producția giganților 
americani „I.M.B." și 
General Electric, ce 
domină încă piața 
franceză. Statul fran
cez va acorda pen
tru realizarea pla
nului un sprijin fi
nanciar de peste 400 
milioane franci. Ast
fel se pun bazele u- 
nei industrii națio
nale solide a infor
maticii. Scopul este 
acela ca Franța „să 
rămînă stăpină a 
destinului ei", și în 
acest domeniu, după 
cum a declarat mi-

nistrul economiei și 
finanțelor, Debre.

în Franța nu se 
uită că S.U.A. au re
fuzat la un moment 
dat să-i vîndă doi 
mari calculatori elec
tronici. necesari pro
gramului francez de

CORESPONDENȚĂ 
DIN PARIS DE LA 
AL. GHEORGHIU

dezvoltare a energiei 
atomice.

„Botezul" de vineri, 
după cum numește 
presa pariziană con
venția pentru dema
rajul „planului cal- 
cul“, va avea conse
cințe și implicații 
tehnice și politice 
importante. Acest 
plan reprezintă una 
din componentele 
programului de dez
voltare a unor ramuri 
hotăriioare ale in
dustriei, în fața că
rora guvernul fran-

cez — după cum scrie 
„Combat" — „în nu
mele independenței 
politice și mai ales a 
celei economice, în
țelege să nu abdice".

Prima scadență a 
..planului calcul": 
1969. Atunci vor fi 
livrate de către 
„0.2.1“ patru proto
tipuri de calculatori 
electronici ■. 
cercetărilor 
fice, gestiunii 
prinderilor, 
triei. 3 000 de 
liști francezi, 
vor 
prinderi 
la Toulouse și 
deaux, vor făuri 
ceste mașini pe baza 
unei tehnologii mo
derne.

La Paris se consi
deră că creînd pro
priii ei calculatori e- 
lectronici, considerați 
ca elemente vitale 
ale progresului teh
nic, Franța va marca 
primul său gol in 
poarta supremației 
tehnologice ameri
cane în acest dome
niu.

necesari 
științi- 
între- 
indus- 
specia- 

care 
lucra în între- 

amenajate 
Bor- 

a-

Ambasadorul român
primit
de șahul Iranului

TEHERAN 15 (Agerpres). — 
Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, a primit 
la 15 aprilie pe ambasadorul român 
în Iran, Ion Drînceanu, cu prilejul 
plecării definitive a acestuia de la 
post. între șahinșahul Iranului și 
ambasadorul român a avut loc o 
convorbire cordială privind rela
țiile între Republica Socialistă Ro
mânia și Iran.

în aceeași zi, împărăteasa Farah 
a primit pe ambasadorul român cu 
soția.

numărul. din 14 aprilie al ziarului 
„Pravda", el formulează un pro
gram în patru puncte pentru solu
ționarea acestei probleme. Max 
Reimann consideră necesare ur
mătoarele măsuri : să se anunțe o 
amnistie și să înceteze urmărirea 
persoanelor și 
baza legii care interzice P. C. din 
Germania, sau, în legătură cu a- 
ceastă lege, să se acorde tuturor 
cetățenilor din R. F. a Germaniei, 
cu concepții comuniste, dreptul 
garantat prin constituție de a-și 
exprima liber opiniile ; să se acor
de comuniștilor dreptul de a fi a- 
leși ; să fie ^restabilită legalitatea 
Partidului 
mania.

în scrisoare se menționează ro
lul pe care l-a avut partidul co
munist în lupta împotriva fascis
mului german și a politicii sale de 
război.

în încheiere, Max Reimann ara
ta că „nici un alt partid, în afară 
de Partidul Comunist din Germa
nia, nu ar putea acorda Republicii 
Federale un sprijin mai mare pen
tru stabilirea de relații normale 
cu Republica Democrată Germană 
și cu țările socialiste ale Europei 
răsăritene".

organizațiilor în

Comunist , din Ger-
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în întimpinarea aniversării Frontului Patriei

Cuvlntarea lui Todor Jivkov
la Vrața

SOFIA 15 (Agerpres). — în 
Bulgaria au loc zilele acestea con
ferințe ale organizațiilor regionale 
ale Frontului Patriei, în cadrul că
rora este analizată activitatea or
ganizațiilor și sînt desemnați dele
gați pentru a participa la cel de-al 
VI-lea Congres al Frontului Pa
triei.

La conferința organizației regio
nale Vrața a Frontului Patriei a 
participat Todor Jivkov, prim- 
secretar al C.C. al P. C. Bulgar, 
președintele Consiliului de .Miniș
tri. Vorbitorul a arătat că anul 
acesta șe împlinesc 25 de ani de la 
constituirea Frontului Patriei ca 
organizație social-politică de masă. 
Frontul Patriei, a spus vorbitorul, 
s-a dovedit o formă deosebit de

adecvată în 1 
fascismului și capitalismului, pen
tru stabilirea noii puteri populare. 
El a desfășurat o uriașă muncă po
litică și organizatorică pentru apă
rarea victoriei, pentru reconstrui 
ția economiei, ț 
și izolarea reacțiunii. Vorbitorul a 
arătat că în prezent Frontul Pa
triei unește masele populare în 
construcția socialismului, este cea 
mai largă organizație social-poli
tică din țară, numărînd peste 3 
milioane de membri. Nu există sec
tor din viața social-politică, eco
nomică și culturală, unde să nu 
existe posibilitate de manifestare a 
Frontului Patriei.

în • încheiere, Todor, Jivkov a 
vorbit despre unele probleme actu
ale ale situației internaționale.

agențiile de presă 
transmit:
• La New York și San Francisco zeci de mii 

de manifestanți împotriva agresiunii S. U. A. 

in Vietnam © Alegeri parlamentare în 

Iordania • Deschiderea Tîrgului de la Zagreb

LA PLEVNA

Lucrări de înfrumusețare 

a Mausoleului românesc
PLEVNA 15 (Agerpres). — Cu 

ocazia aniversării a 90 de ani de 
la eroicele lupte de la Grivița, Di
recția muzeelor militare — istorice 
de la Plevna a executat o serie de 
lucrări pentru înfrumusețarea 
Mausoleului românesc. Pe pereții 
exteriori ai cavourilor au fost apli
cate plăci de marmură albă aduse 
din localitatea Vrața. Osemintele 
eroilor români au fost puse în si
crie metalice și aranjate într-o nișă 
specială acoperite cu trei blocuri 
de marmură. Două noi basoreliefuri 
înfățișează scene ale luptelor pur
tate de ostașii români împotriva co-

tropitorilor turci pe redutele de la 
Grivița. în interiorul Mausoleului 
va putea fi auzită muzică simfoni
că românească compusă în memo
ria eroilor români.

în incinta Mausoleului va fi a- 
menajat un muzeu care va înfățișa 
aspecte ale luptelor purtate de sol- 
dații români și ruși la Grivița. Ex
ponatele, printre care se numără ■ 
copii ale drapelelor românești, I 
arme, uniforme și obiecte perso
nale ale ostașilor, au fost aranjate | 
de pictorul bulgăr Zlati Cealakov. I

Reconstrucția Mausoleului și ’ 
amenajarea noului muzeu vor'fi I 
terminate pînă la 1 iunie a.c.

Două imagini semnificative din perioada conferinței O.S.A. de la Punta del Este: președintele Ecuadorului (ul
timul din dreapta jos) refuză să semneze declarația conferinței. Pe străzile orașului Montevideo politia încercînd 

să împrăștie o demonstrație de protest împotriva acestei reuniuni

DEMONSTRAȚIILE DIN S.U.A. Zeci de . mii de cetățeni veniți 
din toate colțurile Statelor Unite au participat sîmbătă la marile mani
festații de protest împotriva războiului dus de S.U.A. în Vietnam, ce au 
avut loc la New York și în orașul San Francisco de pe coasta Pacificului. 
La mitingul organizat în fața sediului misiunii S.U.A. la O.N.U. a luat 
cuvîntul, liderul populației de culoare din S.U.A., Martin Luther King. 

Intr-o declarație publicată în ziarul „Worker" secretarul general al 
Partidului Comunist din S.U.A., Gus Hali, cere încetarea agresiunii 
S.U.A. împotriva poporului vietnamez și califică politica Washingtonului 
în Vietnam drept contrarie tuturor normelor umane și juridice.

PREȘEDINTELE ACADEMIEI 
REPUBLICII SOCIALISTE RO
MÂNIA, MIRON NICOLESCU, A 
SOSIT LA MOSCOVA la invitația 
Academiei de științe a U.R.S.S. 
La gara Kiev, oaspetele român 
,a fost întîmpinat de Mstislav 
Keldîș, președintele Academiei de 
științe a U.R.S.S., și de alți oa
meni de știință sovietici.

FESTIVITĂȚILE DE LA LJU
BLJANA. Cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a Congresului de 
constituire ă Partidului Comunist 
din Slovenia, la Ljubljana a avut 
loc o ședință festivă a Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniști
lor din Slovenia. în cadrul ședin
ței, E. Kardelj, membru al Prezi
diului C.C. al U.C.I., a prezentat 
un rapoi:t despre rolul U.C.I., des
pre probleme politice actuale și 
istoria Partidului Comunist din 
Slovenia.

MINISTERUL AFACERILOR 
EXTERNE AL R.P.D. COREENE 
A DAT PUBLICITĂȚII O DECLA
RAȚIE DE PROTEST împotriva 
acțiunilor militare de provocare co
mise de partea americană. împo
triva R.P.D. Coreene. în declara
ție se arată că la 13 aprilie forțele 
americane au deschis foc cu arme 
automate de diferite calibre împo
triva posturilor poliției administra
tive civile, situate în zona demilita
rizată.

IN IORDANIA S-AU DESFĂ
ȘURAT sîmbătă Alegeri pen
tru desemnarea celor 60 de depu- 
tați ai Adunării Naționale. La scru
tin n-au participat feriieile și mi
litarii neavînd dreptul la vot. A- 
gențiile de presă relatează că la 
Amman și în alte localități au 
fost adoptate măsuri severe de 
securitate pentru a preîntîmpina 
eventuale manifestații împotriva 
autorităților.

Studenți ai Universității din Madrid au organizat o 
mare adunare la caro au cerut constituirea unei organizații studențești 
independente șl eliberarea studenților arestați. Puternice forțe de poliție au 
înconjurat locul unde se desfășura adunarea. Concomitent Consiliul de Miniștri al 
Spaniei, întrunit sub președinția generalului Franco, a aprobat un decret prin care 
studenții 'care participă la demonstrații sau mitinguri de protest vor pierde dreptu
rile de a' beneficia de scutire de serviciul militar în timpul studiilor.

VIOLĂRI ALE TERITORIULUI 
R. P. CHINEZE. După cum infor
mează agenția China Nouă, o navă 
militară americană a pătruns în două 
rînduri, în ziua de 14 aprilie a.c., în 
apele teritoriale ale R. P. Chineze, 
în provincia Fukien, la est de Insu
lele Chungwu și Tungshan. în aceeași 
zi, două avioâne americane au violat 
spațiul aerian al R. P. Chineze în 
provincia Kwangtung. Un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze a fost autori
zat să adreseze guvernului american 
un nou avertisment serios față de 
aceste acte agresive.

C.C. AL P.C.U.S. ȘI CONSILIUL 
DE MINIȘTRI AL U.R.S.S. AU 
ADOPTAT O HOTĂRÎRE referi
toare la trecerea treptată a între
prinderilor agricole de stat la sis
temul de gospodărire chibzuită. Po
trivit acestei hotărîri, gospodăriile 
de stat trebuie să asigure, din fon
duri proprii, recuperarea tuturor 
cheltuielilor de producție, precum 
și dezvoltarea lor. Pe aceeași bază, 
gospodăriile agricole de stat tre
buie să-și creeze fonduri pentt. 
stimularea materială a salariăților. 
pentru construcțiile de locuințe și 
altele. (TASS)

■

I
Intersectînd traseele bombardiere

lor americane, din diferite puncte ale 
zonei Pacificului se îndreaptă în a- 
ceste zile numeroși miniștri și experți 
asiatici, care vor fi oaspeții Washing
tonului. Aici sînt programate săptă- 
mina viitoare trei conferințe, succesi
ve: consiliul ministerial gl S.E.A.T.O., 
sesiunea reprezentanților țărilor par
ticipante la războiul din Vietnam și 
consiliul pactului A.N.Z.U.S. în toate 
trei cazurile fotoliile vor fi ocupate 
aproape de aceleași persoane. Doar 
decorurile și discursurile inaugurale 
vor fi diferite, cel puțin în aparență. 
Pentru că în esență toate trei confe
rințele vor prilejui aceleași ditirambe 
stufoase pe tema „intereselor comu
ne" ale imperialismului american cu 
cele ale unor regimuri străine de in
teresele popoarejor lor.

S.E.A.T.O., A.N.Z.U.S., grupul ță
rilor participante la războiul din 
Vietnam... Fișierul politic al Pentago
nului înregistrează numeroase alte 
grupări politico-militare, răsărite ca 
ciupercile în Extremul Orient; jude
cind după activitatea diplomatică in
tensă desfășurată de S.U.A., lista pare 
a fi rămas deschisă.

Statele Unite nu au reușit să creeze 
în Asia o alianță integrată ca 
N.A.T.O. cu un cartier general unic ca 
S.H.A.P.E. „Strategia înaintată din 
Asia", definită de Washington în 
plin război rece, se sprijină pe pilonii 
șubrezi ai grupărilor amintite, pe cit 
de numeroase, pe atît de eterogene. 
Abundența alianțelor militare este e- 
dificatoare pentru locul ce-1 ocupă 
această zonă în planurile de domina
ție ale S.U.A.; pe de altă parte, în
săși multitudinea acestor grupări, ale 
căror acte de naștere le-a semnat 
Washingtonul de-a lungul anilor, 
constituie o dovadă elocventă a ine
ficientei lor.

Principalul ax al politicii america
ne în Asia de șud-est a fost vreme 
îndelungată pactul S.E.A.T.O., creat 
în 1954 de Dulles, părintele „noii" 
doctrine asiatice. Oficial, cu ajutorul 
S.E.A.T.O. se urmărea menținerea 
rămășițelor pozițiilor strategice ale 
Angliei și Franței — cîndva princi
palele puteri coloniale în această 
zonă — după marele cutremur al 
mișcării de eliberare. Aparent, Statele 
Unite se întîlneau pe aceeași orbită 
de interese cu cei doi aliați. în rea
litate, toate schimbările operate de 
Washington pe tabla de șah asiatică 
de la atacul japonez asupra Pearl 
Harbor-ului, în urmă cu un sfert de 

veac, au avut ca principală țintă în
depărtarea celor două puteri din a- 
ceastă zonă și ocuparea pozițiilor lor. 
S.E.A.T.O. avea să devină primul in
strument activ al politicii S.U.A. în 
Asia, menit să servească instituirii he
gemoniei lor în această regiune. S.U.A. 
au folosit blocul S.E.A.T.O. ca para
van pentru provocări și intervenții 
brutale în treburile interne ale Bir- 
maniei, Cambodgiei, Laosului; pentru 
presiuni politice și șantaj.

Intervenția masivă a imperialiștilor 
americani în Vietnam, „escaladarea" 
războiului împotriva poporului viet
namez a pus pactul S.E.A.T.O. în 

De ce se întrunesc la Washington 
grupările militare 
din Asia de sud-est

fața primei mari încercări. Și nu i-a 
rezistat. Unii dintre aliați au refuzat 
să sprijine politica americană în Viet
nam. Alții, chiar și dintre cei mai 
zeloși n-au trimis decît trupe simbo
lice. Războiul din Vietnam a devenit 
generatorul tendințelor centrifuge din 
sînul S.E.A.T.O.

Franța și apoi Pakistanul nu au 
vrut să subscrie la politica Ș,U.A. în 
Vietnam, respingînd ideea sancționă
rii de către S.E.A.T.O. a acțiunilor 
lor agresive. Primul „șoc psihologic", 
cum îl aprecia atunci „Le Monde", 
a survenit la sesiunea ministerială din 
1965 a blocului, cînd Franța, care se 
desolidarizase oficial de Washington 
în problema vietnameză, a boicotat 
întrunirea. în aceeași perioadă a

vusese loc și al doilea șoc generat de 
aceleași cauze — refuzul Pakistanu
lui de a participa la manevrele mi
litare comune. De atunci apartenența 
celor două țări la S.E.A.T.O. este 
doar scriptică. La sesiunea care în
cepe marți la Washington, Franța nu 
va participa de loc, iar din partea Pa
kistanului va fi prezent un ambasa
dor cu titlu dc observator. Explicînd 
poziția guvernului francez, agenția 
„France Presse" menționa că, întru- 
cît această reuniune va fi urmată de 
o conferință a țărilor participante la 
războiul din Vietnam, prezența la 
Washington a unui reprezentant al

Franței, a cărei poziție în problema 
vietnameză este binecunoscută, ar 
putea crea confuzii prin legătura ce 
s-ar stabili între S.E.A.T.O. și războ
iul din Vietnam. Agenția „Associated 
Press" aprecia că acest gest al Pari
sului constituie un „nou act de dez
aprobare a poziției americane în Viet
nam". In ce privește atitudinea Pa
kistanului, ziarul „Pakistan Times" 
sublinia că Washingtonul urmărește 
să obțină aprobare și sprijin pentru 
războiul din Vietnam, să demonstre- 

■ ze în același timp că S.U.A. nu duc 
războiul singure. „Or, asemenea fapte 
— scrie ziarul — sînt contrare inte- 
reselor Pakistanului".

Un raționament elementar arată că 
folosirea pactului S.E.A.T.O. ca un 

fel de teacă pentru sabia americană 
ridicată deasupra Asiei de sud-est 
contravine fundamental intereselor 
naționale ale țărilor membre, ame
nințate de a fi atrase, fără voia lor, 
într-o conflagrație de proporții. Acest 
lucru este înțeles 1 tot mai mult nu 
numai în Franța și Pakistan, ci și în 
Filipine, Tailanda, Australia, Noua 
Zeelandă, chiar clacă autoritățile res
pective sprijină agresiunea americană. 
Opinia publică din aceste țări devine 
tot mai receptivă la riscurile ce le 
incumbă pentru propria securitate 
participarea alături de S.U.A. la 
războiul din Vietnam, la primejdia 

ce o reprezintă pentru independența 
și suveranitatea națională adăpostirea 
bombardierelor și submarinelor ame
ricane, arendarea unor părți ale teri
toriului ca baze ale S.U.A.

Printre conferințele programate în 
zilele următoare în capitala ameri
cană se află și aceea a unei alte gru
pări militare, strîns legată do 
S.E.A.T.O., și anume A.N.Z.U.S. O 
scurtă rememorare a faptelor. în 1951 
a fost creat A.N.Z.U.S. (Australia, 
Noua Zeelandă, Statele' Unite). Apa
riția acestui „mic pact al Pacificului" 
a constituit o măsură „in-extremis“, 
de salvare a aparențelor după eșecul 
formulei dullesiene a „marelui pact", 
prin care se preconiza gruparea sub 
egidă americană a unui însemnat nu

măr de state asiatice. A.N.Z.U.S.. se 
născuse mort. Abia peste trei ani pe 
trunchiul său a fost implantat, ca un 
fel de altoi, S.E.A.T.O. De atunci, 
„micul pact al Pacificului" a figurat 
de acum doar în scriptele Washingto
nului. în ultimul timp însă dosarul 
prăfuit al „micului pact", rămas în a- 
nonimat mai mult de un deceniu, re
vine insistent printre lucrările de ur
gență ale Casei Albe.

Explicația este simplă, dacă se are 
în vedere că cei doi aliați din 
A.N.Z.U.S., Australia și Noua Zeelan
dă, sprijină efectiv agresiunea ameri
cană în Vietnam, participînd cu trupe 
de partea agresorilor. Ceea ce nu au 
reușit să obțină de la partenerii din 
S.E.A.T.O. în ansamblu — adică pre
zentarea agresiunii din Vietnam drept 
o „acțiune colectivă" a membrilor 
pactului — Statele Unite au obținut 
doar din partea a doi aliați, lucru 
pe care s-au grăbit să-l' consemneze 
în comunicatul final al ultimei se
siuni a pactului A.N.Z.U.S. sub for
mularea bombastică : „sprijin deplin 
și necondiționat".

Drapelul A.N.Z.U.S. pe care Sta
tele Unite încearcă să-1 arboreze în 
Vietnam nu reușește să acopere însă 
pe plan politic și juridic acțiunile lor 
agresive. Obiectivul nr. 1 al strate
giei americane în Asia continuă să 
rămînă realizarea unei largi „comu
nități regionale". Ca să evite eșecu
rile de pînă acum în înfăptuirea a- 
cestei intenții, S.U.A. au lansat o mo
meală — promisiunea că o atare 
grupare va avea mai mult un carac
ter social-economic, decît militar. Un 
fel de plan Marshall pentru Asia, a- 
dică în ultimă instanță tot un instru
ment de perpetuare și extindere a he
gemoniei americane.

Cadrul general al unei asemenea 
grupări regionale a fost schițat în 
iunie 1966, cînd Washingtonul a reu
șit să adune în aceeași sală, la Seul, 
delegați din : Coreea de sud, Vietna
mul de sud,-Filipine, Malayezia, Ja
ponia, Tailanda, Australia, Noua Zee
landă și ciankaișiștii. Din însăși 
această enumerare se poate ve
dea că este vorba de un conglo
merat ai cărui componență au interese 
atît de diferite, adesea contradictorii, 
îneît, după opinia publicației „The 
World Today", șansele de reușită ale 
proiectatei organizații sînt'. minime. 

Nu numai opinia publică, dar și 
cercuri politice influente din unele 
din aceste țări își dau seama că fra
zele despre „cooperare economică" 
și „prosperitate", vehiculate de diplo
mația americană n-au nimic comun 
cu adevăratele mobiluri ale Statelor 
Unite, profund contrare intereselor 
popoarelor asiatice.

Apropiatele întruniri de la Wa
shington sînt încă o dovadă în acest 
sens. Pe ordinea de zi figurează ace
leași planuri primejdioase vizînd in
tensificarea războiului agresiv din 
Vietnam, consolidarea pozițiilor 
S.U.A. în această regiune. Convoca
rea concomitentă a celor trei grupări 
într-un mare „consiliu de război" 
constituie o încercare de a acredita 
impresia unei „acțiuni colective" 
pentru politica aventuristă america
nă. Este, firește, o manevră. Pentru 
că „doctrina actuală a Statelor Unite 
— a scris James Reston în „New 
York Times" -— se bazează pe teza 
că ele trebuie șa înfăptuiască planu
rile pe care le implică fiecare alianță 
încheiată independent de ceea ce fac 
ceilalți semnatari". („O asemenea 
doctrină, după părerea aceluiași ob
servator, face ca doctrina Monroe sau 
doctrina Truman să pară destul de 
ieftine. Chiar și John Foster Dulles, 
care nu era un timid, considera că 
orice alianță depinde în oarecare mă
sură de acțiunile membrilor săi"). 
„Independent de ceea ce fac ceilalți 
semnatari" — aceasta este expresia 
concentrată a întregii politici asiati
ce a Statelor Unite. S.E.A.T.O., 
A.N.Z.U.S., noile blocuri militare plă
nuite nu sînt decît unelte ale politi
cii de dictat, de nesocotire a intere
selor și voinței popoarelor, a dreptu
lui lor suveran de a hotărî singure 
la ele acasă, de a-și alege libere 
drumul dezvoltării lor. „între toate 
aceste alianțe contradictorii și confu
ze, a scris „Frankfurter Allgemeine", 
singura realitate este flota a VH-a din 
Pacific și cele cîfeva sute de mii de 
militari americani în Vietnamul de 
sud". Această „realitate" impusă con
stituie o permanentă sursă de primej
die, o încercare a -■ Statelor Unite de 
a opri în loc mersul istoriei, de a 
împiedica înfăptuirea aspirațiilor po
poarelor din această regiune spre 
pace și progres.

^Dumitru ȚINU

EDIȚIA DE PRIMĂVARĂ A 
TÎRGULUI INTERNAȚIONAL DE 
LA ZAGREB s-a deschis sîmbătă. 
La ea participă aproape 1 200 de 
firme și întreprinderi din Iugosla
via și din alte 24 de țări, - printre 
care și din Republica Socialistă 
România.

VIZITA ÎN AUSTRIA A DELE
GAȚIEI SINDICALE ROMÂNE. 
Delegația Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de Larisa 
Munteanu, secretar al Consiliului 
Central al Uniunii, care face o 
vizită în Austria, a fost primită la 
Uniunea Sindicatelor din Austria 
de Anton Benya, președintele 
Uniunii.

La Moscova au avut loc convor
biri între reprezentanți ai Comite
tului de Stat al U.R.S.S. pentru 
folosirea energiei atomice și ai 
Centrului European de Cercetări 
Nucleare (C.E.R.N.). Cu acest pri
lej, a fost realizată o înțelegere 
prealabilă pentru încheierea unui 
acord între cele două instituții în 
legătură cu participarea în comun 
a unor fizicieni sovietici și ai 
C.E.R.N. la cercetările științifice 
cu ajutorul unui accelerator de 
protoni sovietic.

51 LA SUTA DIN ACȚIU
NILE MINEI DE CUPRU „EL 
TENIENTE" DEȚINUTE DE 
GUVERNUL CHILIAN. Acest 
fapt a intervenit zilele acestea 
cînd compania americană 
„Kennecot Copper Corp." a 
vîndut guvernului chilian pa
chetul principal de acțiuni al 
minei. „El Teniente" este cea 
mai mare mină subterană din 
lume, pusă în exploatare în 
urmă cu' peste 60 de ani.

AZI VA FI LANSATĂ STAȚIA 
LUNARĂ AMERICANĂ „SURVE- 
YOR-3". Anunțind această lansare, 
NASA arată că stația este înzes
trată cu echipament pentru a lua 
eșantioane ale solului lunar și a 
efectua unele foraje pe suprafața 
Lunii.

ACTORUL ITALIAN ANTONIO 
DE CURTIS A ÎNCETAT DIN 
VIAȚĂ. El a fost cunoscut pe 
ecranele cinematografice și în tea
tru sub numele de „Toto".
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