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în săptămîna care a trecut, în Cîmpia Olteniei, Bărăgan, Dobrogea și sudul Moldovei, timpul a fost destul de frumos, iar vîntul a zvîntat pămîntul pe mari suprafețe. Ca urmare, au putut începe din plin lucrările agricole în cîmp. Veștile sosite la redacjie a arată că, în decurs de mimai cîteva zile, au fost însămînțate mari suprafețe c'u culturi din prima epocă. ’Pentru a recupera rămînerea în urmă la semănat, membrii multor unități agricole muncesc din zori și pînă seara, iar specialiștii identifică terenurile care pot fi lucrate cu prioritate. Bune rezultate, în această privință, au fost obținute în județul Ialomița. La întreprinderea agricolă de stat Jegăliâ.i mare parte din tractoare au fost concentrate, în ultimele, zile, la pregătirea terenului pe cele 240 hectare care.’;urmează să fie cultivate cu lucerna. „Totodată, în momentul de față însămînțăm cu 4 mașini S.U.-29 ale căror distribuitoare au fost modificate — ne relatează ing. Nicolae Silieș, tehnologul șef al întreprinderii. în maximum 5 zile, vom termina semănatul acestei culturi. Se lucrează intens și la pregătirea celor 200 hectare destinate borceagului masă verde. Pe această suprafață utilizăm și tractoarele din fermele nr. 2 și nr. 5, întrucît unitățile respective nu au în planul de producție culturi de prima urgență. De altfel, trebuie spus că toate utilajele întreprinderii, indiferent de ferma-de care, aparțin, sînt folosite intens la semănat".Și în alte întreprinderi agricole de stat au fost luate măsuri pentru folosirea cu randament maxim a tractoarelor și utilajelor agricole. Ca urmare, în unitățile apar- ținînd Trustului I.A.S. Slobozia au fost însămînțate 440 ha cu culturi din prima epocă și se lucrează intens la pregătirea terenurilor destinate florii-soarelui și porumbului.Preocupări similare există și în cooperativele agricole din județul Ialomița. în marea majoritate a unităților, specialiștii au identificat cu operativitate suprafețele de teren mai zvîntate, dirijînd prompt tractoarele spre locurile unde se poate lucra. Așa se explică faptul că, încă în prima zi bună, la cooperativa agricolă din Jegălia au putut fi semănate cu mazăre 40 din cele 135 hectare destinate acestei culturi. Tot în prima zi, cooperatorii din „Unirea" au însămînțat în întregime, cu mazăre, cele 25 hectare prevăzute în planul de producție. Sînt cîteva din exemplele,care demonstrează că, în județul Ialomița, primăvara a ‘intrat în drepturile ei.După cum arătam, în ultimele zile vremea a fost favorabilă desfășurării lucrărilor agricole și în județul Olt. Ca urmare, multe cooperative agricole. îndeosebi din zonele Corabia și Caracal, au ieșit cu toate forțele la cîmp. După ce cu o zi înainte efectuaseră grăpatul pe 215 ha cu lucerna, cele 20 tractoare ale I.M.A. Corabia, care deservesc cooperativa agricolă din Orlea, au lucrat intens la pregătirea și însămînțarea primelor 50 ha cu mazăre și ovăz. Seara, în schimb prelungit, mecanizatorii au efectuat arături pe alte 80 ha. Cadrele din conducerea acestei cooperative, cît și din alte unități — Gura Padi- nei. Ianca, Vîrtop și altele — sînt prezente la cîmp, unde controlează terenul, dirijează tractoarele. în unele locuri, întrueît nu s-a putut lucra mecanizat, au fost folosite atelajele. Așa s-a procedat, bunăoară, la cooperativa agricolă Verguleasa. unde s-au însămînțat primele 20 ha cu mazăre, sfeclă etc. Numeroase exemple de acest fel indică faptul că, începerea lucrărilor pe zone și parcele mai restrînse, a dus la cîștigarea de timp prețios, care se va solda cu producții sigure. Din păcate însă nu peste tot se au în vedere asemenea considerente.Cîteva fapte, întîlnite pe teren, demonstrează că, unii președinți și ingineri agronomi din cooperative agricole neglijează să iasă la cîmp pentru a constata starea terenului, să organizeze munca la semănat. Joi dimineață, mecanizatorii din cadrul secției care servește cooperativa agricolă din Iazu, județul Ialomița, au pornit la . cîmp să însămînțeze mazărea. Acolo n-au găsit pe nimeni din conducerea cooperativei agricole. Lipsea și inginerul agronom. Ce se întîmplase ? în dimineața respectivă a fost convocată o adunare generală în care să se discute... problema lucrărilor agricole de primăvară. „Am fost anunțați că vine cineva de la județ, ori de la direcția agricolă, ori de la uniunea cooperatistă — ne spune unul dintre brigadierii de cîmp. pînă la ora 9. N-a venit nimeni, fără duihnealor". Am așteptat cu toțiiAm ținut adunarea și
Alex. BRAD 
Gh. CÎRSTEA(Continuare în pag. ă V-a)

REALIZĂRI DUPĂ
PRIMUL TRIMESTRUPotrivit datelor furnizate de direcțiile locale de statistică, întreprinderile industriale din numeroase județe ale țării au îndeplinit prevederile primului trimestru. Astfel întreprinderile industriale din județul BRAȘOV au înregistrat o producție globală, peste sarcinile de plan, în valoare de 85,3 milioane lei. Au fost livrate peste plan 239 autocamioane de 5 tone, 11 000 rulmenți, 1 700 tone de ciment, mobilă în valoare de aproape două milioane lei, 13 000 mp de țesături, 30 000 tricotaje, 60 tone unt, peste 2 000 tone de zahăr și alte produse. .O producție globală a cărei valoare depășește prevederile primului trimestru cu 59 milioane lei au realizat întreprinderi-

le industriale din județul MUREȘ. în cursul primului trimestru economia națională a primit, peste prevederi, din partea întreprinderilor mureșene, 595 tone de amoniac comprimat, peste 1 200 tone azotat de amoniu, 65 000 mp de geam tras, 20'000 mp de țesături, de mătase ■ și alte produse.La rîndul lor, întreprinderile industriale din județul HUNEDOARA au realizat . în primul trimestru o producție suplimentară în valoare de peste 28 milioane lei. Industria hunedoreană a furnizat, între altele, peste plan, 13 660 000 kWh energie electrică, 15 400 tone de cărbune, peste 20 000 tone i de fontă și oțel și 5 900 mc de bușteni și cherestea. ■ (Agerpres)

In actualul cincinal, prin programul de 
investiții stabilit pe baza directivelor Con
gresului al IX-lea al P.C.R., importante 
fonduri materiale și bănești au fost și sînt 
alocate, în continuare, pentru dezvpltarea 
potențialului tehnic și de producție al eco
nomiei forestiere, în general, și a sectorului 
de prelucrare a lemnului în special — sec
tor care are un rol însemnat în valorifica
rea superioară a resurselor naturale ale 
țării. S-au construit sau se află în con
strucție noi obiective și capacități de in
dustrializare a lemnului, iar la unele dintre 
cele existente s-au executat lucrări de dez
voltare și modernizare. Anul care a trecut 
a marcat pentru o serie din noile obiective 
și capacități, punctul terminus al execuției 
și, implicit, momentul punerii lor în func
țiune. Totuși, Ia sfîrșitul anului 1968, cî- 
teva dintre noile unități ale economiei fo
restiere, de mai mare sau mai mică an
vergură, dar de mare importanță pentru 
economia națională, s-au . aflat în situația 
de' a nu putea practic să intre în funcțiu
ne, deși termenul stabilii prin planul de 
stat expirase.

Cît de stringentă este necesitatea de a se 
recupera grabnic rămânerile în urmă la da
rea în exploatare a acestor capacități și o- 
blective industriale se cunoaște prea bine. 
Producția fiecăreia dintre ele are o desti
nație riguros precizată și orice prelungire

a întîrzierii în darea în funcțiune poate de
clanșa perturbați! în dispozitivul echilibrat 
al planului economiei naționale. Tocmai de 
aceea, orice cîștig de timp este de un real 
folos pentru sectorul de prelucrare a lem
nului, cit și pentru economia națională în 
ansamblul ei. Evidențiind încă o dată în
semnătatea lichidării oricăror rămîneri în 
urmă în acest domeniu, Ia Conferința orga
nizației de partid a municipiului București 
din decembrie anul trecut, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU a subliniat că TREBUIE LUATE MĂSURI ENERGICE PENTRU CA OBIECTIVELE CE NU AU INTRAT ÎN EXPLOATARE PÎNĂ LA SFÎRȘITUL ANULUI 1968 SĂ FIE PUSE ÎN FUNCȚIUNE ÎN CEL MAI TIMP POSIBIL.

Au impus pe șantiere titularul de inves
tiții — Ministerul Economiei Forestiere — 
și ceilalți factori de răspundere acel tempo 
rapid de lucru care să aducă ’ cît mai re
pede „pe linia de sosire" și restanțele anu
lui 19G8 în domeniul punerii In funcțiune ? 
Acestei întrebări am căutat să-i aflăm răs
puns în cadrul anchetei întreprinse în uni
tăți industriale ale Ministerului Economiei 
Forestiere care, la sfîrșitul anului trecut, 
erau in restanță față de termenele prevăzu
te de dare în exploatare. (Publicăm, în 
pagina a IlI-a a ziarului, rezultatele aces
tei anchete).

SCURT- ?

Oraș de cîmpie, cu orizonturi 
largi. de bărăgan, Satu 
Mare este dominat în1 relieful 
lui arhitectural de un calm 
monocromatic. Galbenul spre 
cărămiziu izbucnește generos 
din zidurile caselor vechi. Cu
loarea singulară urcă demn în 
pereții noilor cvartale ivite pe 
Someș — replică de urbanitate 
modernă în spiritul altor legi 
ale esteticii și utilității. Imagi
nea obsedantă a soarelui o în- 
tîlnim și în halele atîtor fabrici 
sătmărene, cu act de identitate 
iscălit în acești ani. Avem de-a 
face, poate, cu o continuare pe 
verticală a acelui fabulos gal
ben de cîmpie sau, cine știe. ct( 
o interferență, un transfer feri
cit din cromatica folclorică a 
unor zone apropiate si intrate 
definitiv în conștiința naționa
lă: Oaș. Codru...

Culoarea pentru care sătma- 
rul a. optat încă în zorii acestui 
mileniu a fost urcată în timp, 
păstrată cu arijă și transmisă 
mai departe. Așa. cum s-au pe- 

. trecut lucrurile si cu meșteșu
gurile — sferă de mîndrie din- 

. totdeauna. La confluenta aces
tor tradiții. 
Mare ni se 
haina unei 
șaptezeci de 
punct de atracție pentru me
leagurile de nord ale tării, important centru industrial.

M-am nimerit aici în zilele 
cînd muncitorii de la „Vnio“ 
abia expediaseră spre o exploa
tare de calcar, dobrogeană, afla
tă în slujba siderurgiștilor gă- 
lățeni. un transportor cu bandă 
de mare capacitate. Lungimea , 
(record în tara noastră) — 1114 
metri liniari. Lățimea: 1,2 m. 
Capacitatea orară de transport : 
600 tone. Performanta sa se a- 
daugă, fără zgomot, la o bogată 
zestre de acest fel, tezaurizată 
în marea uzină care — de la 
naționalizare și pînă astăzi •— și-a sporit valoarea producției 
globale de peste 77 de ori.

(Continuare în pas. a IV-a)

Este un lucru notoriu că cinematografia nu poate trăi și nu poate acționa ca propagator de idei dacă nu izbutește să atragă masiv spectatorii. Numai vizionat de milioane și milioane de oameni, filmul își atinge scopul său social- artistic. S-a discutat mult despre filmul românesc, despre calitatea sa artistică, despre relația artist-cineast- spectat-or, dar nu totdeauna s-au judecat lucrurile în raporturile cauzale reale, în funcție de etapa de dezvoltare a cinematografiei noastre, în corelație cu producțiile străine, cu psihologia în permanentă evoluție a publicului spectator. De pildă, nu se ține seama în suficientă măsură că, dintre toate artele, cinematografia este pusă permanent în comparație și în concurență cu cele mai bune, mai atractive, mai interesante și mai spectaculoase filme realizate îh străinătate, că spectatorul nostru poate să aleagă orieînd. în fiecare zi și I la același preț dintr-un I număr mare de filme, spectacolul favorit. în plus, dintre cele aproape 4 000 de filme artistice de lung, metraj produse anual în lume repertoriul nostru cinematografic cuprinde o selecție de circa 170, în timp ce filmele românești sînt prezentate publicului toate, fără nici o excepție. Evident că astfel se o- feră spectatorului o producție străină selecționată și o producție autohtonă globală !în aceste condiții este știut că unele filme românești pierd competiția chiar pe piața internă ; dar este mai puțin știut — și trebuie s-o spunem cu multă bucurie — că din ce în ce mai numeroase sini filmele

care nu numai că rezistă concurenței directe la care sînt supu- 1 se, dar chiar cîștigă categoric.Fără a intra într-o analiză foarte amănunțită se poate afirma că în primul caz filmele noastre pierd pentru că spectatorul refuză să vadă ceea ce nu-i atrage curiozitatea, ceea ce nu-1 emoționează. E adevărat că arta noastră cinematografică este înainte de toate o artă a

- w $

In curînd, carierele de la Gîrla 
și Țismana vor fi date în ex
ploatare. în felul acesta, capa
citatea de producție a întreprin
derii miniere Rovinari va crește 
cu 5,5 milioane tone de lignit. 
Aici au fost montate două 
imense excavatoare gigant

roți și cupe, precum și alte uti
laje moderne de un înalt nivel 
tehnic. Fotografia de mai .sus 
reprezintă excavatorul gigant 
de la noua exploatare — Gîr
la, care va pute’a excava 1 800 
tone de steril și lignit într-o sin

gură oră
(Foto : Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI
• CONDUCEREA ÎNTRECERII SOCIALISTE 
PRESUPUNE 0 SUSȚINUTĂ MUNCĂ POLI
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STRĂBĂTUTĂ DE FIORUL VIU AL DRA 
GOSTEI DE PATRIE

Pina nu de mult producătorii de articole mărunte, de uz casnic, din întreprinderile industriei locale și din
catre Comitetul pentru prețuri (inițiativă care merită a- oreciere). s-a constatat că doar un număr redus decooperativele meștesugă- unități producătoare au profitat de noile competente pentru a-și lărgi gama de produse. La acea dată. 8 din cele 23 de județe — Buzău. Ca- ras-Severin, Covasna. Gorj, Ialomița, Mehedinți. Olt si Teleorman — nu

resti explicau sărăcia sortimentelor prin formalitățile greoaie ce trebuie îndeplinite pentru fiecare nou articol. Intr-adevăr. volumul de muncă afectat scriptelor întrecea adesea pe cel destinat realizării produselor de acest fel.Apreciindu-se că aceste formalități constituie o piedică în calea asimilării unei cît mai mari varietăți de obiecte de uz gospodăresc.. în martie anul trecut fost elaborate două tărîri ale Consiliului Miniștri prin care 
acordă întreprinderilor 
de industrie locală, coo
perativelor meșteșugărești 
și de consum competenta 
stabilirii preturilor la 
învoială, cu întreprinde
rile comerciale locale, la 
această categorie de pro
duse. Scopul urmărit era crearea condițiilor favorabile, atît Dentru Unitățile producătoare, cît și pentru cele beneficiare, de a spori gama articolelor mărunte, de a realiza o ,cît mai strînsă și operativă concordanță între ofertă si cerințele pouulației.Au generat oare a- ceste hotărîri care veneau în întîmpinarea solicitărilor întreprinderilor producătoare și revirimentul S-a reușit să la dispoziția torilor. în

au hoție se

comerciale așteptat ? fie pusă cumpără- anul care s-a scurs, acea multitudine de articole gospodărești a căror lipsă a fost nu o dată semnalată ? într-un sondaj e- fectuat în 23 de județe și în municipiul București, la sfîrșitul anului tre-

posibi- sente și, mai_ . cu rie-de aprov.iziona- populației din respective cu
puținIitățile existente ales, în raport voile re a județele _________articole mărunte. întreprinderi cu o pondere însemnată în producția globală a industriei' locale, situate în 13 județe cu bogate tradiții în a- ceastă direcție — Brașov, Mureș, Dolj, Har-

au fost introduse în fabricație. Cifra totală poate părea destul de rotundă : de produse noi, în cîteva luni. Analizată, cifra își dezvăluie treptat ..secretele" : din 557, un număr de 242 s-au născut în trei întreprinderi bu- cureștene, cele mai multe fiind obiecte de podoabă și artizanat. Bune și . ele, fără îndoia-

557 din a- de

Bariera s-a ridicat
dar... produsele
toț „nu trec

Industria locală și cooperația meșteșugărească continuă 
să neglijeze producția de obiecte de uz casnic

aplicaseră aceste hotărîri nici în industria locală. Si nici în cooperația meșteșugărească : nu fusese stabilit nici un preț de învoială pentru vreun . ______ .... ....._____produs din lista întocmi- Hunedoara — două . etc.Aceeași inerție a caracterizat. in perioada respectivă., și cooperativele meșteșugărești din cele 23 de județe. Din 94 de unități, doar 26 au putut răspunde la întrebarea : cite articole din cele cîteva ' sute ab-
tă de M.C.I. cu cîteva sute de articole mărunte ce lipsesc din magazinele de specialitate. Din cele 61 de întreprinderi de industrie locală vizitate doar în 16 se executaseră 145 asemenea produse, ceea ce este foarte

ghita. si altele — nu a- similaseră nici uri produs din lista. amintită ; in județele Bihor și. Suceava apăruse doar cite un produs, în județul
lă. Dar nu fac oarte din arsenalul atît de necesar al obiectelor de menaj. Mai grav este faptul că în 14 din cele 23 de județe, cooperativele meșteșugărești nu contribui- . seră nici măcar cu un produs la completarea gamei de unelte gospodărești.Dar comerțul ? Cum au stimulat organizațiile comerciale locale apariția unor astfel de noutăți 7 Au insistat ele des-

am con- 593 în- s-au ofe- .necesare

tul nentru a obține oartea producătorilor cele mărfuri cerute cumpărători ? Din bilanțul cifric reiese că. în majoritatea cazurilor, comerțul nu si-a exercitat în măsura cuvenită, a- cest rol. Din 49 de organizații comerciale, doar în 7 se stabiliseră preturi Ia învoială cu producătorii.Rezultatul final al a- cestui sondai. exprimat în cifre, nu lasă nici o umbră de îndoială : cele două hotărîri ale Consiliului de Miniștri au fost aplicate în mod sporadic iar în unele județe au fost pur și simplu ignorate. De ce ? „...Nucumpărat mărfuri •form H.C.M. trucît nu ni rit mărfurilede către producători (industria locală, cooperație)" — afirmă în scris O.C.L. produse industriale Baia Mare ; .....Nu amprodus mărfuri conform H.C.M. — ‘ ni s-au cumpărători", se dezvinovățește. tot în scris, cooperativa meșteșugărească „Gutinul" din aceeași localitate. Un ..schimb" de argumente asemănător ș-a înregistrat si în alte județe. în Bihor, de pil- ,dă. Răspunderea, aruncată ca o minge de ping- pong ■ de colo-colo, cade pînă la urmă în spinarea clientului.De la amintitul al Comitetului crețuri au trecut vreo patru luni, timp s-a împlinit de la publicarea _____două hotărîri. timp suficient pentru a facilita a-

Mare ; .....Nu am491 întrucît nu solicitat de către

sonda5 centru încă între un an celor
Sodica ȘERBAN

(Continuare 
în pag. a Il-a)

ideilor, că filmele noastre își propun ca țel nobil educarea spectatorilor în spiritul principiilor și politicii partidului nostru, că realizînd filme cu un pronunțat caracter e- ducativ, refuzăm să facem concesii prostului gust. E foarte bine ' așa, dar ■ unii, regizori, scriitori și alți colaboratori ai cinematografiei înțeleg aceasta în- tr-un fel ciudat, igno- rînd mai ales faptul că aceste țeluri superioare nu pot fi atinse dacă filmele în cauză nu sînt văzute și că, în consecință, trebuie să realizeze în așa fel spectacolul cinematografic îneît acesta să placă publicului. Aici nu poate fi în nici un caz vorba de vreun• fel de rețetă. Este vorba doar de necesitatea preocupării autorilor filmului de a cunoaște psihologia publicului, de a stăpîni mijloacele artistice capabile să transmită convingător gîndirea artistului, capabile să incinte inima și să înflăcăreze cugetul. Depinde de fiecare creator ce mijloace alege, —■ în funcție bineînțeles de natura filmului, a scenariului, de genul și caracteristicile sale — depinde de fiecare cineast ce căi folosește pentru a ajunge la sufletul spectatorilor, dar este după părerea mea obligatorie dorința de a obține un puternic flux de comunicare între film și spectator. Spun a- ceasta pentru că mai sînt unii regizori care lucrează filme „numai

pentru festivaluri in-. ternaționale", care plini de bună intenție cred cu toată convingerea că este bine să realizăm filme în funcție de criteriile unui anumit juriu sau ale unui anume public, cu un anumit fel de a judeca arta etc. uitînd că cinematografia nu poate produce filme pentru categorii restrînse de spectatori. Destinatarul principal al artei noastre este poporul nostru, pentru spectatorii noștri facem în primul rînd filmele. Pe de altă parte s-a dovedit că o condiție fundamentală a artei în general și a cinematografiei în special, pentru obținerea succesului internațional, este de a cuceri mai întîi adeziunea poporului despre care vorbește și ale cărui caracteristici vrea să le exprime opera respectivă.Chiar studierea pro* priei noastre experiențe, a succeselor și reușitelor cinematografiei românești oferă exemple edificatoare. De pildă puțini știu că primele trei filme care au întrunit la noi în țară cel mai mare număr de spectatori în ultimii ani sînt filme românești și anume : „Tudor" cu 9 380 068, „Neamul Șoimărești- lor" cu 8 456 936 și „Dacii" cu 7 902 422 spectatori la 31 ianuarie 1968 1 Că de pildă un film de același gen, tot în două serii, „Spartacus" a avut numai jumătate din numărul de spectatori întrunit de filmele românești citate ! De a- semenea, puțini știu că foarte multe filme românești sînt rentabile. Au obținut beneficii: Codin, Dacii, Harap Alb, Haiducii, Neamul Șoimăreștilor, Pădurea spînzuraților, Secretul cifrului, La patru pași de infinit, Răscoala, Gaudeamus • igitur, Amintiri din co- I pilăi’ie, Golgota, Răpirea fecioarelor, Aventurile lui Tom Sawyer, Zodia fecioarei. Desigur, valoarea acestor filme este diferită, după cum diferite sînt: și genurile cinematografice reprezentate de aceste filme și fără; discuție că aceste date nu au pretenția să sugereze etaloane sau căi de urmat. însă cîteva constatări apar evi-

Epoca noastră se caracterizează prin năzuința crescîndă a popoarelor de a întări pacea, de a crea condițiile pentru înlăturarea definitivă a primejdiei unor noi conflagrații și ciocniri militare, de a promova dezvoltarea fiecărei națiuni potrivit intereselor și voinței ei, de a statornici un circuit permanent al bunurilor materiale și spirituale. Este un adevăr care nu mai are nevoie să fie demonstrat că Europei l-au revenit dintotdeauna un loc și un rol. importante în viața politică a lumii. în același timp, poate fi oare ignorat că intr-un interval des- . tul de scurt două războaie mondiale și-au avut punctele de plecare și principalul teatru de desfășurare tocmai aici în Europa, cuprinzînd apoi în vîrtejul lor distructiv- și alte continente ? Constituie uri lucru firesc ca popoarele Europei să se preocupe de soarta acestui continent și a fiecărui stat european în parte, să fie vital interesate în facilitarea unei colaborări active, rodnice, a raporturilor de încredere și stimă reciprocă, în inițierea unor măsuri eficiente, practice, în vederea destinderii, a instaurării unui sistem trainic de securitate pe continent.Acesta este cadrul în care se înscrie Apelul statelor participante la Tratatul de la Varșovia către statele europene, document ce corespunde unor cerințe obiective, interesului profund al popoarelor continentului de a trăi în pace și bună înțelegere.Tocmai pentru că reprezintă expresia unor asemenea cerințe și aspirații, această nouă și importantă inițiativă a fost întîmpinată cu un interes susținut, a stîrnit numeroase ecouri pozitive.Opinia publică din tara noastră a primit cu satisfacție și interes acest important document. Se știe că Ro-

mânia a desfășurat și desfășoară e vie activitate internațională în sprijinul ideii securității europene, în repetate rînduri, conducătorii de partid și de stat ai Republicii Socialiste România au arătat că așezarea relațiilor dintre tarile europene pe baze noi. care să asigure progresul economic și social al fiecăreia, să-i recunoască dreptul de a-și organiza singură viața potrivit voinței sale, este în interesul tuturor popoarelor europene, al cauzei generale a progresului și păcii în lume.
„Ca țară europeană — arăta tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU —Româ

nia este vital interesată în realiza
rea unor relații de colaborare șî 
prietenie între toate statele conti
nentului nostru, în excluderea sub 
orice formă a folosirii forței în ra
porturile interstatale. Considerăm că 
trebuie continuat cursul destinderii, 
intensificînd lupta contra forțelor 
reacționare, revanșarde ce se opun 
cauzei securității europene. Pentru 
realizarea acestui deziderat este ne
cesar să se pornească de la reali
tăți, să se recunoască existența celor 
două state germane și să se stabi
lească relații diplomatice cu ele. Gu
vernul român va continua să mili
teze pentru dezvoltarea relațiilor de 
colaborare multilaterală cu toate 
statele europene, pentru întărirea 
respectului și încrederii reciproce 
între popoare, fiind convins că există 
posibilitatea de a se înfăptui secu
ritatea și pacea pe continentul nos
tru și în lumea întreagă".Apelul de la Budapesta a fost primit favorabil în rîndul celor mai diverse categorii sociale, oameni ai muncii, intelectuali, figuri remarcabile ale vieții culturale, personalități politice proeminente, reprezentanți ai vieții

Romulus CĂPLESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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DIVERS
Camera
oficială

în mai toate comunele există 
o cameră oficială pentru delegații organelor de îndrumare și control. O măsură gospodărească bună. Cetățeanul aflat în deplasare nu mai bate din poartă în poartă, are cazarea asigurată. Așa este — sau, cel puțin, așa ar trebui să fie. Dar iată că ne sosesc, din tară, semnale critice. Unii instructori, inspectori, etc. (vezi cazul din Roșiori-Ba- cău) monopolizează camera oficială, dispun de ea după bunul lor plac, în detrimentul altor delegați care se văd obligați să-și caute gazdă, uneori chiar la ore tîrzii din noapte. Oare nu-i de datoria consiliilor populare comunale să pună ordine și să administreze, cum se cuvine, și a- ceste încăperi ? Fiind vorba despre camera oficială, întrebarea este publică.
Tic - tacPentru a-și ajuta consătenii să 
cunoască în orice moment ora 
exactă, Ambrozie Borsos, țăran 
cooperator din comuna Ciumani 
(Harghita), a construit, în timpul 
său liber, un ceas de turn de o 
mărime apreciabilă. Ceasul lui 
Ambrozie are 4 fețe. Indică ora, 
ziua si luna în cifre si... în lite
re. Ceasul este sonor, bătînd o- 
rele întregi si jumătățile de oră. 
Noaptea este iluminat. La con
struirea și montarea mecanismu
lui complicat, ceasornicarul a- 
mator a lucrat timp de 2 ani. 
Acum se îngrijește de întreți
nerea ceasului, care funcționea
ză cu precizie.

SalubritateZăpada, căzută în cantități puțin obișnuite în iarna care a trecut, a împiedicat o bună vreme operația de salubrizare a Capitalei. Era de sperat ca o dată cu îmbunătățirea vremii situația să se schimbe. Iată însă că zăpada s-a topit de multișor, dar în diverse zone ale orașului mormanele de gunoi au rămas. în Floreasca. „dul Ion Șujea, SlocU.rile H li, - 12, 13, 14), precum și în alte | părți, aspectul străzii este mai f mult decît neplăcut. în plus este ' vorba de periclitarea sănătății | celor ce locuiesc în vecinătatea acestor focare infecțioase. Dacă ar fi să le-o servim pe făraș, am spune că morala stă în... mătură. Problema e cine o ia de coadă ? Cei în drept. Bineînțeles, cu concursul interesați. cetățenilor direct

replică : „Adrisan- revenit în datorită muncii deCunoscuta tul necunoscut", a actualitate mîntuială a unora dintre lucrătorii oficiilor P.T.T.R. din municipiile Suceava și București. Despre ce este vorba ? Cu 45 de zile în urmă, Sava Nieo- lae, din Suceava, a expediat o scrisoare recomandată, purtînd nr. 4 395, cu destinația Iași. Dar, spre surprinderea expeditorului, scrisoarea a ajuns la Oficiul central București, iar de aici și-a continuat neprevăzuta călătorie spre... Paris. După un turneu de 23 de zile prin capitala de pe Sena, scrisoarea suceveanului a revenit pe meleagurile moldovene, purtînd două parafe de retur din Paris, cu mențiunea — adresantul necunoscut (în schimb, cuți). risul. Vorba mort.
vinovății sînt cunos- Cum să-l cunoască Pa- cînd omul e la Iași ? aceea : „Adresantulrefuză primirea"...

Asasinul a
fost arestat

într-o cabană forestieră din pă
durea Cașin (Bacău) s-a comis o 

'crimă. O bătrînă, pe nume Maria 
Buhai, care trăia aici de 20 de 
ani, a fost ucisă pentru niște 
lucruri mărunte de îmbrăcămin
te. După faptă, criminalul a 
încuiat ușa pe dinafară și a ple
cat. Și-a uitat însă în cabană 
unealta crimei s toporișca. Cer
cetările au durat multă vreme. 
Era greu de descoperit mobilul 
crimei, dar era și mai greu de 

' găsit autorul ei. Cu totul străine 
de întîmplare, cele 50 de familii 
din sat nu puteau da nici un indiciu. Organele de miliție au în
treprins ample investigații, reu
șind în cele din urmă să-l des
copere pe făptaș. Este Nicolae 
Poancă, venit de curînd în brigada muncitorilor forestieri din 
acest parchet. Mai fusese con
damnat pentru furturi din caba
nele forestierilor. A comis crima 
crezînd că bătrîna are bani. A- 
cum va plăti cu ani grei de tem
niță oribila-i faptă. Nici o 
mență I

cle-

Rubrică redactată
Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Gheorghe DA\(ID 

sprijinul corespondențiloreu .
„Scînteii".

de

muncă politică a omului care
O___ _______________________ ....ducerea întrecerii a acumulat organizația de partid de la Exploatarea minieră Lonea. un control sistematic, de partid a determinat oprirea minusurilor care apăreau în graficele de evidență a angajamentelor. Analiza întreprinsă de comitetul de partid a relevat că deficiențele în organizarea muncii grevau asupra folosirii utilajelor și instalațiilor, ale căror capacități, în unele sectoare, erau utilizate facultativ. Biroul comitetului de partid n-a împărtășit mentalitatea „fatalistă" a conducerii întreprinderii, care considera că asemenea neajunsuri sînt inerente la început de an. Hotărît să se edifice a- supra cauzelor care impietau asupra realizării planului și angajamentelor, comitetul a solicitat sprijinul specialiștilor din activul său și al comisiei economice a comitetului municipal. Zile în șir aceștia au coborît în abatajele unde lucrau echipele care „produceau" minusuri. La capătul acestor analize laborioase a putut fi propus comitetului de direcție un ansamblu de măsuri vizînd mai buna organizare a muncii prin stricta res- , pectare a organigramei, redistribuirea unor utilaje de mică mecanizare, omogenizarea brigăzilor. în fruntea unor echipe au trecut mineri cu o calificare superioară, reali- • zîndu-se un transfer de experiență. In adunările generale ale organizațiilor de bază din sectoarele minei s-au organizat dezbateri în legătură cu rolul comuniștilor în întrecere, insistîndu-se asupra necesității continuei perfecționări a pregătirii profesionale și întăririi disciplinei muncii.— Intervenția comitetului de partid de la această exploatare a trezit din letargie multe cadre de condu- ’cere, a scos la iveală numeroase re-

zerve care-și așteptau valorificarea — apreciază ing. Titus Pîinișoară, secretarul Comitetului municipal de partid Petroșani.De altfel, comitetul municipal de partid nu a așteptat scadența pentru a constata cum s-a desfășurat întrecerea. Membrii biroului municipal au urmărit pe „viu" mersul întrecerii, orientînd operativ activitatea organizațiilor de partid. Cele 14 606 tone de cărbune extras în primele trei luni peste prevederile planului sînt un indiciu incontestabil că în Valea Jiului competiția contribuie realmen

te la dezvăluirea unor noi și bogate rezerve interne ale producției.— Preocuparea noastră numărul unu a fost ca întrecerea să se „aștearnă" pe un drum neted, defrișat de hățișurile formalismului — ne-a spus tovarășul Ilie Năpar, secretarul comitetului de partid.de la IPROFIL Măgura Codlei.Afirmația interlocutorului este confirmată de fapte. După cum se știe, numai o normare științific fundamentată poate conferi întrecerii socialiste un autentic caracter mobilizator. Atîta timp qît normele sînt stabilite empiric, realizarea și depășirea lor nu afectează decît în mică măsură potențialul tehnic și uman, nu presupune un efort de perfecționare a organizării muncii. Pornind de la aceste considerente, comitetul de partid a examinat nu de mult gradul de motivare tehnică a normelor. Constatările au condus la concluzia că, în pofida multiplelor discuții

Frate, frate, 
dar moștenirea-

yis i. ni sss/iț'
La Judecătoria sectorului 6 al Capitalei pe lista proceselor din a- 

cea zi. litigiul despre care vă fi 
vorba în cele ce urmează figura sub nr. 23. cu titlul „Moștenire".Președintele a lăsat procesul la urmă și, rugind asistența să părăsească sala, s-a adresat părților :— Se poate să ajungeți aici, în 
fata instanței, tocmai dumneavoas
tră?Acest „tocmai dumneavoastră" viza, în primul rînd, faptul că „părțile" erau frați : frați buni, din a- ceeași mamă și același tată. Frați buni, dintr-o familie unită și organizată, ei înșiși în prezent capi ai unor familii închegate. Mai mult, cei doi frați — unul proiectant, celălalt controlor tehnic — sîht, de multă vreme, și tovarăși de muncă la una dintre marile întreprinderi bucureș- tene, uzinele „Semănătoarea". A- ceeași întreprindere în care lucrase vreo 40 de ani — pînă la pensionare— și tatăl lor. Așa că, acel „tocmai dumneavoastră" apela nu numai la sentimentele familiale, ci și la simțul răspunderii sociale, la conștiință și onoare.— Se poate să ajungeți în fața instanței pentru asemenea fleacuri ?— întrebă din nou judecătorul.Iată că se putea ! încercarea de conciliere se izbise de un refuz categoric. Conflictul dintre cei doi frați n-a putut fi stins nici la a cincea înfățișare.Pentru ce îl dă în ludecată Vasile 
Toacă pe fratele său. Anton Toacă ? Redactată cu grijă, în termeni juridici adecvați, acțiunea deschisă de reclamant s-ar părea că pune în discuție întregul avut rămas de pe urma părinților lor. Dar. în esență, nu este asa...Vasile Toacă îl dă, de fapt, în judecată pe fratele său fiindcă nu e mulțumit de partajarea averii mo
bile. Din ce se compune averea mobilă pe care au moștenit-o cei doi frați în urma recentului deces al septuagenarei soții de muncitor din cartierul Rahovei ? Nu din cine știe ce mobile stil, bijuterii, gobelinuri, servicii de porțelan, cristaluri, statu- iete de fildeș, ci în principal din : 3 covoare nefolosite, prețuite toate — după descrierea făcută — la o sumă de aproximativ 1700 de lei; o mașină „Singer" ; o saltea de lînă ; un godin ; un cazan emailat uzat; două casete tip fichet, nevalorînd mai mult de 100 de lei ; o mașină de gătit uzată ; 18 tacîmuri Berndorf, (înșirarea „averii mobile" am făcut-o reproducînd lista de obiecte după cererea făcută de reclamant, iar prețurile și caracteristicile bunurilor le-am reprodus după expertiza notariatului). Toate aceste bunuri — prețuite, unele, la modul optim — valorează aproximativ 5 700 de lei, potrivit aceleiași estimări a notariatului.Si mai e un punct litigios. în fapt, singurul real. Reclamantul nu are nevoie de nici unul dintre bunurile mobile înșirate în lista de mai sus. Nici de tacîmuri. Nici de covoare. Tot procesul (care l-a costat, pînă acum, pe puțin 1 300 de lei) se duce în jurul, da. în jurul unei butelii... de aragaz. O butelie de aragaz pe care pîrîtul a cumpărat-o pe numele lui. cu banii lui. si pe care a dat-o în folosință mamei 1 (locuiau în aceeași curte).— Dar părinții i-au restituit contravaloarea ! — aduce un argument zdrobitor reclamantul.Și întrucît reclamantul, ca vechi și bun gospodar, are acasă și aragaz și butelie, simte nevoia să adauge precizarea : „Vreau butelia ca să am și eu o amintire de la mama". E limpede, butelia de aragaz n-o dorește pentru folosință concretă, ferească-l sfîntul de o asemenea intenție meschină ! O vrea numai ca emoționant „suvenir de familie"...— Mă miră grozav această dorință fierbinte a lui Vasile Toacă de a

’te. r®‘■-'iz- . zii Vsairu..ayp.a „ațnintiri" de p^.-.urma jpărjp- ților. în ultimii cincisprezece-două- . zeci de ani, noi, vecinii părinților săi,' n-am observat la el asemenea sentimente filiale... — ne spune Petre 
Petroiu. președintele comitetului de stradă, referindu-se la pretențiile reclamantului.De amar de ani, Vasile Toacă n-a dat decît „din an în paște" — și poate nici atît — pe la părinți. Luînd drept pretext- un conflict pe care l-a avut cu ei în tinerețe (în care familie nu există divergențe, ba chiar și unele conflicte trecătoare?), el a rupt relațiile cu ei ani de-a rîndul. reluîndu-le sporadic si numai cînd se ivea vreun interes de moment.După moartea tatălui, noi certuri și suspiciuni au otrăvit ultimii șase ani din viața văduvei. Totuși, mama e mamă. Chiar dacă stă lîngă un fiu, Anton, cu care este în relații dintre cele mai bune, duce și dorul celuilalt. E dispusă să .uite necazul pe care acesta i-1 pricinuise. Tocmai de aceea trimite cîte un dar nepoților, trimite fiului — prin vecine — scrisori afectuoase, chemîndu-1 la ea. Vasile Toacă ne spune că a răspuns la aceste apeluri „seara, cînd familia fratelui era la televizor și nu-1 vedea . nimeni". Insinuează chiar că familia despre care vorbim nu se purta prea frumos cu bătrîna. Lucrurile stau însă cu totul altfel, Vecinii depun mărturie că nu l-au văzut pe Vasile la maică-sa „nici de șase ori în zece ani !“. Ba mai mult, unii ne descriu, cu amănunte deloc roman-, tice, reacțiile de totală înstrăinare, de lipsă de afecțiune, de nejustificată duritate ale lui Vasile față de apelurile mamei.După ce bătrîna a murit, fiul simte o bruscă și surprinzătoare trezire a dragostei filiale, trăind un melancolic acces de sentimentalism : în concluzie... se înfățișează la moștenire. „Unde sînt tacîmurile de alpaca, cu care mîncam cînd eram copii ? Unde e covorul ? La urma urmei, eu nu vreau nimic din toate astea ! Tacîmuri am, covor am, soția mea are mașină de cusut... Vreau ca amintire numai butelia !“Ambiția începe să acționeze violent. „De ce să se bucure numai fratele meu de bunurile bătrînilor ? Ce. eu nu le-am fost fiu ? Ce-o să 
zică lumea ?“Atîția ani nu l-a păsat nici cît negru sub unghie de „ce zicea lumea" despre atitudinea sa față de părinți. Și. deodată printr-o revelație subită, a început să se preocupe de ...opinia publică. E un fel de a spune „să se preocupe", căci ar trebui să se întrebe : ce zice lumea cînd nici nu astenti să cadă ultimul bulgăre de pămînt ne mormîntul mamei și îți iei de piept fratele pentru o moștenire derizorie ?— îi știam pe frații Toacă oameni serioși, cumsecade ! — ne spune stupefiat, uimit de meschinăria con-, flictului dintre ei. M. Burdulea, secretarul comitetului de partid al u- zinei. Neplăcută surpriză !Aspectul etic care ni se pare precumpănitor în procesul fraților Toacă — mai ales pe Planul nocivității sociale — nu este atît cupiditatea măruntă și nici chiar ambiția meschină, , cît un altul, mult mai întristător : înstrăinarea de cei apropiaji, diluarea pînă la totala dispariție a sentimentului filial și, implicit, a celui fratern, otrava care face ca dragostea de fiu, dragostea de frate să devină, în mentalitatea unora, cuvinte fără rezonantă afectivă sau pretexte de socoteli și tîrguieli. Este o formă dintre cele mai amare ale dezumanizării. în flagrantă contradicție cu atmosfera și. imperativele morale care constituie substanța vieții noastre de azi.Ce zice lumea ? Verdictul față de asemenea cazuri este limpede și răspicat.

Natalia STANCU

purtate pe această temă pornind de la una din prevederile incluse în hotărîrea conferinței organizației județene de partid și de la un ordin al Ministerului Economiei Forestieredin octombrie 1968, comitetul de direcție n-a depășit încă faza analizelor și studiilor. Or, realizarea obiectivelor întrecerii impune determinarea precisă a cotei de participare a fiecărui muncitor la îndeplinirea sarcinilor de plan, a angajamentelor, confruntînd permanent rezultatele cu posibilitățile. Punînd în dezbaterea plenarei sale aceste aspecte, comitetul de partid a cerut comitetului de direcție să inițieze acțiuni concrete menite să pună capăt rutinei și empirismului în normarea muncii și a cerut organizațiilor de bază din secțiile în care chiar noii angajați depășeau sistematic normele să descifreze modul în care se ajunge la asemenea „recorduri", luînd măsuri pentru curmarea anomaliilor în domeniul organizării muncii.Acțiunea inițiată de comitetul de partid a început să opereze mutații în metodologia de elaborare a normelor. Au trebuit dezvăluite mobi- lurile reale ale nemulțumirii unor șefi de secții și maiștri: pierderea unor cîștiguri exagerate, a unui loc onorabil în întrecere pe care le obțineau comod prin depășirea fără efort a unor norme învechite. Exemplul personal al comuniștilor, orientarea muncii politice spre lămurirea daunelor pricinuite intereselor generale ale economiei naționale de asemenea practici au început să-și arate primele roade : prin mai buna folosire a mașinilor și timpului de lucru s-a ajuns în ultimele săptămîni la realizarea integrală a noilor norme cu motivare tehnică.în investigațiile noastre am în- tîlnit însă și manifestări de formalism în îndrumarea întrecerii. De la definitivarea angajamentelor (deci de aproape trei luni), comitetul de partid de la întreprinderea „Colo- rom“-Codlea n-a întreprins și nici nu și-a propus să întreprindă nimic concret pentru a asigura stricta îndeplinire a angajamentelor, ca și cum totul s-ar rezolva de la sine. La comitetul de partid nu există nici o evidență a stadiului îndeplinirii acestora nici la nivelul întreprinderii,^ nici al secțiilor sau schimburilor, iăsîndu-se totul pe seama comitetului de direcție. Desigur, nimeni nu pledează pentru excesul acumulării de date statistice, nici pentru dublarea comitetului de direcție, dar cum poate comitetul de partid să Cpnti’o-1 leze jji-’-să orienteze, desfășurarea *&- ? trederii dacă nu are' la îndertiînă^o- W evidență clară, operativă, a rezult-a- - telor obținute în îndeplinirea angajamentelor ?în cursul convorbirii purtate cu tov. Costache Ifrim, secretarul comitetului orășenesc de partid Codlea, că pen- înde- ■ uniiam constatat, de altfel, tru a cunoaște stadiul plinirii angajamentelor la indicatori sintetici (productivitate, beneficii, indici de utilizare a mașinilor etc.), comitetul orășenesc așteaptă încheierea bilanțului lunar, cînd este pus în fața unor fapte împlinite. intervenția sa fiind tardivă. Provoacă nedumerire, totodată, faptul că de la declanșarea întrecerii socialiste pentru depășirea sarcinilor de plan pe acest an, singura acțiune întreprinsă de comitetul orășenesc constă în instruirea secretarilor comitetelor de partid asupra sarcinilor ce le revin în organizarea întrecerii.Hotărîrea Secretariatului C.C. al P.C.R. privind analizarea riguroasă la sfîrșitul anului a felului în care au fost îndeplinite angajamentele luate în cadrul întrecerii impune organizațiilor de partid să manifeste un înalt spirit de răspundere și exigență în desfășurarea muncii politice și organizatorice pentru respectarea riguroasă a tuturor angajamentelor asumate de colectivele din întreprinderi.
Adela DAVIDESCU

Obligațiunile C.E.C. cu cîștiguri, unul din variatele instrumente de economisire puse la dispoziția populației din întreaga țară, constituie un mijloc eficient de păstrare și sporire a veniturilor bănești personale, fapt confirmat de numărul tot mai mare de depunători care le utilizează.Obligațiunea C.E.C. cu cîș- tiguri este un instrument de economisire „la purtător" (nenominal) care se emite în valori fixe de 200 lei, 100 lei, 50 lei și 25 lei.Fiind un instrument de economisire „la purtător", ele.se vînd și se cumpără cu ușurință, la simpla cerere verbală a depunătorului, la oricare unitate C.E.C. și poștală din țară, 
în primele 10 zile ale fiecărei 
luni, obligațiunile C.E.C. se 
procură la valoarea lor nomi
nală. Pentru sumele depuse pe obligațiuni, Casa de Economii și Consemnațiuni acordă prin trageri la sorți lunare, care au loc în ultima zi a fiecărei luni, cîștiguri în . bani de: 100 000 lei, 75 000 lei,
50 000 lei, 25 000 lei, 10 000 lei, 
5 000 lei, 2 000 lei, 1000 lei și 
800 lei. Lunar se - acordă 
cîte 2 887 cîștiguri în valoare 
de 2 830 000 Iei. în valoarea fiecărui cîștig este cuprinsă și valoarea nominală a obligațiunilor cîștigătoare.în afara avantajelor caracteristice depunerilor pe obligațiuni, depunătorii care le u- , tilizează beneficiază și de avantajele generale ale economisirii la C.E.C. de care se bucură toți depunătorii, indiferent de instrumentul de e- conomisire pe care îl folosesc.Astfel, ca și ceilalți depunători, posesorii de obligațiuni C.E.C. cu cîștiguri beneficiază de : garanția statului asupra sumelor depuse, acestea fiind oricînd restituite la păstrarea secretului numele depunătorilor și operațiunilor efectuate, de orice fel de impozite.

șțîB. 'sg

Ut dat

de drumuri
Au început lucrările pentru asfaltarea drumului Botoșani — Săveni — Manoleasa. Acțiunea face parte dintr-un ansamblu de lucrări pentru modernizarea mai multor trasee de pe cuprinsul Moldovei, printre care : Doro- hoi — Rădăuți — Prut, Bistri- cioara — Neamț și altele. în cadrul acestui și lucrări unor poduri gă județele Bacău, Vaslui și Iași, precum și lucrări de întreținere și reparații la cîteva drumuri județene cu o circulație mai mare.(Agerpres)

Acum exact un an și 
mai multe zile, a dispărut într-un mod mai . 
mult decît misterios 
individul Petre P. Ilie. 
Pentru găsirea, cel pu
țin a cadavrului său, 
au fost golite lacu
rile Herăstrău, Bănoa
sa, Snagov, o parte a 
Mării Negre, s-a dat un 
alt curs Dîmbovița, 
Dunării... Au fost folo
siți în afară de cîini 
polițiști, și mopși și 
pechinezi, ba chiar și 
fox-sîrmoși. Nimic! 
S-a apelat și la servi
ciile Interpolului. Nu 
s-a dat de nici o urmă.

Săptămîna trecută, 
pentru că mai aveam 
două zile din conce
diul meu legal de anul 
trecut, am cerut per
misiunea să mă ocup 
de acest caz.

Cine a fost Petre P. 
Ilie ? Petre P. Ilie era 
funcționar neprincipal la întreprinderea... 
Deși nu era celibatar, 
se pricepea să facă 
sărmăluțe, cartofi pră
jiți, musaca... Știa să 
îndrepte cuie ruginite, 
să facă opturi cu bi
cicleta, era de neîntre
cut la table (într-o sin
gură partidă îți făcea 
de la 17 pînă la 23 de 
porți în casă), iubea 
porumbeii misirlii, cu
noștea stenografia, ura 
de moarte muștele țețe 
și nu-ți intra într-o 
circiumă nici după chi
brituri. Cu toate că 
mai fusese căsătorită, 
soția lui îl iubea ca pe 
propriul ei sot, mai 
ales în zilele de avans 
și lichidare.

Colegii, foștii lui co
legi de birou, aveau 
însă niște păreri în- 
spăimîntător de urîte.

— Petre P. Ilie? bine 
cS;>S-a dus. Illeși iubea: 

'cetii1, era un chiulangiu 
•bildihar. ’'"-• "'ti > ■—“ 'Mai mult aport a- ducea întreprinderii 
clanța aia de la ușă, 
decît Petre P. Ilie.

— Se bărbierea el în 
fiecare zi, își dădea el 
cu lavandă, dar dacă 
eu eram director, nu-l 
țineam în întreprinde
re nici măcar un ceas.

— Avea portretul pe 
aleea fruntașilor pen
tru că știa să dea cu 
„clanța", știa să pună 
problema în ședință.

— Lăsa lucrările pe 
capul nostru și el, cît 
era ziulica de mare, 
umbla aiurea prin în
treprindere.

— De cîte ori nu 
m-am rugat eu să-i 
cadă în cap un ghiveci 
de la etajul 17 ori 18 ? Mi-a mîncat o groază 
de după-amiezi ca să-i 
termin lucrările • pe care le începea.

Acestea sînt părerile 
foștilor lui colegi de 
birou. Să le auzim pe 
ale conducerii între
prinderii.

— Pentru noi acest 
Petre P. Ilie era un

cap.- Știa să pună pro
blema.

— Ce problemă știa 
să pună 1

— întotdeauna ridica 
în ședințe... Punea niș
te probleme colosal de 
juste, de principiale.

— De pildă ?
— Să vă dau numai 

cîteva exemple: noi 
aveam niște greutăți, 
niște gîtuiri în fluxul 
de producție la secția 
a Il-a. Benzile trans
portoare duceau piese
le prin camera de ră
cire prea repede... La 
concluzia asta am a- 
juns după lungi dez
bateri împreună cu 
specialiștii. Aveam

multe rebuturi. Cum 
spun, am dezbătut a- 
ceastă problemă două 
zile și două nopți.

— Unde ați dezbă
tut-o ?— Aici, în biroul 
meu.- Și?— A doua zi am avut 
ședință de producție 
pe întreprindere. Petre 
P. Ilie s-a ridicat în 
plină ședință și a pus 
problema.

— Ce problemă ?
— A fluxului de pro

ducție de la secția a 
Il-a. Noi, împreună cu 
specialiștii, ne sfătui- 
sem două zile și două 
nopți și el, funcționar 
a Il-a, fără cunoștințe 
tehnice, se ridică și 
pune problema. Dă so- 
Iuții... ,Altă dată, după 
ce noi ani: 'dezbătut 
problema cubiloului...

— Unde ați dezbătut 
problema cubiloului ?

— Aici, la mine în 
birou. Ne trezim cu el 
că cere cuvîntul și în
cepe : rog să fiu iertat 
că mă amestec în ast
fel de probleme, dar aș 
vrea să pun o proble
mă. Cubiloul de la sec
ția a V-a nu dă randa
mentul care trebuie 
să-l dea. Am studiat 
niște reviste de specia
litate și iată cum pun 
problema: cubiloul
trebuie oprit pentru 
2—3 zile, rezidit Și în 
acest timp trebuie tra
să o linie decovil de la 
depozitul de cocs ; se 
pierde prea mult timp 
cu aprovizionarea... 
Era un tip nemaipome
nit. Punea niște pro
bleme... I-a uimit și pe 
tovarășii delegați de la 
minister.

— Cum ?
— Se anunța, de pil

dă, participarea la șe
dința de producție a 
unui tovarăș de la mi
nister. Bineînțeles că

noi, conducerea între- prinderii, ne întru- l 
neam în ajun și ne ț 
sfătuiam cam ce fel de V probleme să punem re- , 
prezentantului de la ț 
minister. i

— Si unde vă întru- ’ 
neați ? i— Aici, la mine în > 
birou. Ne notam pro- ț 
bleme ca : să ne ajute i 
ministerul în legătură ' 
cu planificarea mate- ) riei prime, să nu se i mai încrucișeze trans- 1 
porturile... ’ l

— Mă rog, și ? J
— In ședință se ridi- ț ca Petre P. Ilie și pu- t nea problema materiei 1 prime, a încrucișări- l 

lor, a... J
. — Tovarășe director, țdar el, la locul lui de i muncă, acolo pe pogo- 1 nul lui, cum se des- l curca ? V-ați interesat [ 

vreodată ?
— Ba bine că 

Nimic nu făcea, 
chiulău...

— Si de ce nu 
dat afară, de ce

—■ SHa să pună 
blema !
chiar la
lui. Și tovarășii de la

■ minister ne-au trasat 
sarcina să ne ocupăm 
de el.

— Mă iertați că vă 
întreb, de cînd aveți cabinetul aici ?— Sînt director aici 
de 12 ani. Aici am avut 
cabinetul întotdeauna.

— Ați făcut vreo 
modificare biroului ? 
In ultimul timp s-a fă
cut vreun zid, era vreo 
ușă pe undeva ?— Nu. Adică, anul 
trecut am astupat gura 
șemineului. Venea cu
rent pe coș, Șemineul 
și așa nu era folosit.1 Așa l-am găsit. S-a fă- i cut zidu’ ăla.

Cînd?
; Anul trecutJ martie.

— Petre P. Ilie 
; a dispărut ?— Mi se pare că tot 
i în martie. Da, da, în 
! martie. Discutam cu 

colectivul promovarea ! lui Petre P. Ilie și zi
darul în acel timp a 

; astupat gura șemineu- 
■ lui.

— Vreți să chemați 
un zidar cu niște scule• să dărîme zidul care 

) l-ați făcut anul trecut?
A venit zidarul, a 

i dat zidul jos, și în șe- 
l mineu a fost găsit 
i scheletul lui Petre P. i Ilie, un ceas de mînă, 

o curea de pantalon, 
i un carnețel pe care era
• ■ stenograma ședinței de 
> promovare a propriei 
. lui persoane...P. S. Iubiți conducători de întreprinderi și instituții, dacă aveți, întîmplător, în subordine un astfel de specimen, vă rog din suflet să aveți grijă de el. Ați văzut că pînă la urmă Petre P. Ilie n-a știut să pună problema

(Urmare din pag. I)Dariția în magazine a o- biectelor despre a căror importantă se teoretizează destul, dar pentru a căror existentă, după ■ cum se vede, se face prea puțin. Deci, am făcut, la rîndu-ne. un sondaj în două județe — Buzău și Vrancea.La Focșani, la direcția comercială a județului Vrancea, ne-am interesat care este aportul industriei locale si al cooperației meșteșugărești la acoperirea cererii populației în acest important sector al comerțului.— în nădejdea partenerilor noștri locali am tine goale rafturile magazinelor cu articole de menaj, ne răspunde tovarășul Vasile Vîlcu, directorul acestei direcții, într-o expoziție organizată de noi recent cu o- biectele produse de industria locală. în spațiul rezervat întreprinderii vrîncene ' n-am avut practic ce pune; nu ne furnizează decît niște mobilă de bucătărie. Atîta tot. Cît privește cooperația meșteșugărească, nu ne dă nimic din această categorie de obiecte. Nici măcar artizanatul nu este la înălțimea bogatelor tradiții folclorice din munții Vrancei și la nivelul cerințelor turistice. Toamna, la culesul viilor. foarte multi turiști români și străini ne vizitează si. pînă acum, nu am fost în stare să le o- ferim ulcele si ștergare decît ca... decor în interiorul cramelor. Industria locală si. în special, cooperația meșteșugărească sînt înclinate spre producția de obiecte mari.

în serii mari, cu pondere mare în olanul de producție ; nu se încurcă în... mărunțișuri.Ne-am gîndit că. poate, pretențiile comerțului foc- șenean sînt exagerate. Am aflat însă că este vorba de obiecte simple care. în lipsa unei oferte locale, se aduc din alte părți. Articolele de tini- chigerie — găleți, cazane etc. — se aduc de la Brăila si Galați, cele din lemn — cozi de unelte, planșete de' tăitei si altele —

— Au fost atît de multe produse îneît nu le puteti tine minte ? — am insistat.— ! ? 1Peste cîteva zile funcționara cu pricina ne-a comunicat, telefonic, cifra care ne interesa : 5 produse — o pernă din p.v.c.. o ladă-navetă etc. Simțind probabil cît de neconcludentă este cifra, interlocutoarea, e drept, a precizat : „Noi nu prea am aplicat prevederile a- cestei hotărîri...".

Banciu, directorul direcției industriei locale județene. nu a fost măcar pomenit acest angajament. Am aflat că valoarea producției anuale de articole mărunte produse de cele 3 întreprinderi buzoiene a crescut de la 36 milioane în 1968 la 44 milioane în 1969. Ponderea acestei .categorii de mărfuri în valoare globală a producției întreprinderilor — 170 milioanelei — este încă mică. Am aflat că s-au făcut

vin din București sau din județele transilvănene : pînă si stergătogrele din papură, rogojinile se aduc din alte județe, deși la Suraîa există papură berechet. Lipsa de interes pentru această categorie de produse a ieșit la iveală si din dialogul ce l-am purtat cu tovarășul 
Vasile Iancu, președintele Uniunii județene a cooperativelor , mestesugă- rești-Vrancea.,— La cîte produse ati stabilit preturi la învoială cu comerțul în anul care s-a scurs de la. apariția H.C.M.- 491. am întrebat.— Știți, funcționara cu preturile e plecată. în lipsa ei nu pot da un răspuns precis. Noi . ne ocupăm mai mult de coordonare...

Și la Buzău. împinsă de aceleași constatări, direcția comercială a strîns într-o expoziție produsele industriei locale din diferite .județe, doăr-doar o stimula pe conducătorii întreprinderilor locale să-și însușească aceste produse pentru a evita „importul" de burlane, co- turi și altele. Rezultatul ? S-a încheiat o minută prin care s-a stabilit că se vor prelua 13 articole (din cele 84 expuse) : albii de rufe, cuptoare, de aragaz. tigăi. coșuri etc. Pînă acum însă din cele 13 promisiuni de articole mărunte, de uz casnic s-a confirmat doar una : mobila. care numai articol mărunt nu se poate numi.De altfel. în discuția pe care am avut-o cu tovarășul ing. Nicolae

unele eforturi pentru lărgirea gamei sortimentelor, asimilîndu-se în producție galerii pentru perdele, unele articole , de tinichigerie etc. „Totuși, recunoaște tovarășul Banciu. nu s-au epuizat toate posibilitățile...".Promisiunea este frumoasă și o consemnăm. Dar la întrebarea : cîte produse, din cele prevăzute în H.C.M. 593 au fost introduse în fabricație, răspunsul a fost dezamăgitor. — De ce ? „Nu a fost cazul", ni se explică. Oare așa să fie ? Merceologul de specialitate din direcția comercială județeană, tovarășul Ovi- 
diu Șerbescu, sare ca ars. „De fapt, ne spune dînsul. industria locală si cooperația meșteșugărească refuză să producă o

serie de articole ca site, grătare de sîrmă. tăvi etc.“. Ce anume împiedică cooperativele meșteșugărești să producă asemenea obiecte ? „Nu a- vem utilaje", explică comerțului adjunctul serviciului producție din U.J.C.M. Buzău, tov. Gh. Niculescu. Și doar nu li se ceruseră locomotive Diesel. Și. în timp ce cooperativele meșteșugărești din județ se mulțumesc să fabrice doar jgheaburi, burlane și mobilă. sitele se aduc de la Roșiorii de Vede, grătarele de sîrmă de la Brașov. măturile de la Ploiești s.a.m.d.Nu a existat prilej în care, făcîndu-se referiri la sarcinile industriei locale și ale cooperației meșteșugărești, să nu se accentueze că principala lor misiune este aceea de a satisface cerințele de aprovizionare a pieței locale. Cu toate acestea. în ambele sectoare, continuă goana după produse mari, de serie industrială.Ancheta de fată duce la o singură concluzie: întreprinderile industriei locale si cooperativele meșteșugărești să-si ia în serios rolul pentru care sînt destinate și. mai ales, utilate. în ce privește justa distribuire a „rolurilor" în producerea acestor atît de discutate mărfuri. Comitetul pentru problemele administrației locale si UCECOM ar trebui, să fie mai ferme. să găsească modalități care să ducă la respectarea mai consecventă a indicațiilor cu privire ia profilul si destinația producției acestor sectoare.
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combi- M.E.F.privit achizi-

stăruiau,' iar D.C.C. insis- ,fabrica poate
din ele, pînă a.c., nu par- tehnologic de

— Pentru ce te-am trimis eu acolo ? Să știi precis.

„golurile" în materiale, asis- la unele lucrări care au deter- în nici o lună

în rezol- re- îndatoriri firești, utilaje tehnologi- care agregatul de

producție. sens este a intrat în încă de la Acestea tre-

— Cum, crezi că prin luna mai ? Deci, peste o lună, o lună și jumătate ?...

urma să intre în exploa- 
O CAPACITATE SUPLI-

justifica si-

al de fabricii c. Nu
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LA FABRICA DE MOBILA DIN 

ORADEA, restanța față de termenul punerii în funcțiune era la sfîrșitul lunii martie a.c. de circa 6 luni. In ciuda acestei rămîneri în urmă, a consecințelor negative generate, a asigurărilor date de titularul investiției că neajunsurile vor fi înlăturate — știrea care să anunțe racordarea fabricii la circuitul producției a întîrziat mult timp să sosească. Abia zilele trecute s-a produs evenimentul....Pe șantier, la fața locului, cadre de răspundere ne-au depănat firul... tergiversării. Deși „startul" luat în execuția noii fabrici a fost- promițător, pe parcurs s-au acumulat o serie de deficiențe generate, mai ales, de slaba organizare și desfășurare a activității cons- tructorului-, Profitînd de modul defectuos în care beneficiarul a urmărit mersul lucrărilor, de schimbarea repetată a persoanelor ce-1 reprezentau, constructorul și-a întocmit un plan de activitate cum i-a convenit, punînd accentul mai ales pe execuția unor lucrări de valoare mare, indiferent dacă acestea se încadrau sau nu în fluxul normal al construcției, dacă răspundeau imperativului de a se accelera ritmul de lucru. Așa s-a ajuns ca lucrările la magazia de

putem începe probele tehnologice. Deși multă vreme spațiile de depozitare a materiei prime au lipsit, liniile de garaj nu erau terminate, iar alte condiții cerute de desfășurarea procesului nu se creaseră, totuși, probele tehnologice s-au putut desfășura normal, în- trucît noi ne-am îngrijit să procurăm unele materii prime necesare și să asigurăm forță de muncă pregătită și suficientă pentru a lucra în două schimburi.— Pînă la sfîrșitul acestui an vom introduce și al 3-lea schimb de producție, preciza tov. Enache 
Dopp, inginer șef adjunct al fabricii. In acest interval de timp vom rezolva și alte probleme, așa zis mărunte, lăsate moștenire de constructori și montori. Datorită întîrzierii punerii în funcțiune a fabricii, în trimestrul IV 1968 s-a pierdut o producție de 700 garnituri convenționale de mobilă, iar în primele luni din acest an nu am putut realiza, de asemenea, planul producției globale cu peste 6 milioane lei. Prin măsurile luate în ultimul timp socotim că vom reuși să ne achităm, totuși, de obligațiile de a livra Fabricii de mobilă din Satu Mare piesele componente pentru montarea a 600 garnituri de mobilă, destinate exportului.Deci, după 6 luni de îndelungă antînare, a sosit și momentul dării în funcțiune a Fabricii de mobilă din Oradea. Consemnînd acest eve-

pentru montarea instalațiilor efectuarea probelor tehnologice — aprecia tov. Ion Pricopie, inginerul șef adjunct al combinatului. în al doilea rînd, s-a forțat ritmul execuției și, ca atare, unele lucrări au fost „date peste cap". Forțarea ritmului a pornit chiar de la forul nostru de resort, care, deși cunoștea termenul din planul de stat de punere în funcțiune a noii fabrici, ne-a dat plan de producție cu un trimestru mai devreme. Din dorința de a realiza sarcinile de plan, au fost grăbite lucrările și, din păcate, în dauna calității execuției lor.Inginerul Șerban Teculescu, șeful fabricii de plăci fibrolemnoase, menționa că, pe parcursul desfășurării lucrărilor, constructorii au reușit să obțină un avans apreciabil. Dacă, în continuare, execuția lor a întîrziat, iar avansul s-a pierdut, aceasta se datorează unor uzine din țară, de pildă „Vulcan" din Capitală, care nu au livrat la termen anumite utilaje. „Și în momentul de față — ne spunea interlocutorul — această uzină mai are de livrat cîteva dispozitive necesare la centrala termică. Trustul 2 instalații București a executat lucrările în proporție de 99,9 la sută. Dar, ca de obicei, tocmai a- cest 0,1 la sută care rămîne la urmă se realizează mai greu. Nici acum nu a fost terminată, bunăoară, montarea unor ventilatoare la presa cea mare, n-au fost puse în

stabilit ca noua unitate să producă 15 000 mc placaj și, în același timp, să atingă parametrii proiectați.Care e situația acestui obiectiv în momentul de față ? în primul rînd, trebuie menționat că în 1968 nu numai că nu s-a produs nici un metru cub de placaj, dar nu s-a îndeplinit nici planul de investiții. în trimestrul I a.c., după datele comunicate, planul la total Investiții s-a realizat doar în proporție de 60 la sută, iar la construcții montaj — de 50 la sută.Vizita pe șantier ne-a prilejuit constatări care nu oferă garanția terminării grabnice a lucrărilor și recuperării restanței în punerea în funcțiune a instalațiilor respective. La toate punctele de lucru, pe fluxul tehnologic,, există încă lucrări în suspensie, utilaje care deși au fost instalate de mai multă vreme nu pot funcționa din cauză că le lipsesc anumite piese, ori nu sînt puse la punct de către fabricile furnizoare. Bazinele de tratare termică a buștenilor, la care data de terminare a lucrărilor a fost decalată în trei rînduri, nu sînt gata nici la ora actuală și, ca urmare, întîrzie începerea recepției provizorii și punerea în funcțiune a fabricii de placaj.Și pe acest șantier, practica redactării în fluviu a „minutelor", situațiilor constatative și a planurilor de măsuri a devenit o manie. Numai în cursul acestui an au fost întocmite două planuri de mă-

confirmat ca o parte din răspundere pentru întîrzierea punerii în funcțiune a instalațiilor o poartă constructorul, care nu a respectat graficele de execuție, dar cea mai mare vină o are beneficiarul, conducerea C.I.L. Tg. Jiu. Acesta nu și-a exercitat cu fermitate atribuțiile ce-i revin, acceptmd să primească unele utilaje incomplete, ce nu pot fi puse în funcțiune. Răspunzătoare este și Direcția natelor în construcții din care, în general, nu a cu seriozitate problema ționării utilajelor. La deschiderea șantierului, reprezentanții ministerului au dat ferme a- sigurări că au rezolvat toate problemele ce le implică contractarea și livrarea la termen a utilajelor. Pe parcurs, însă, au început să apară „surprizele" care au dus în cele din urmă la tergiversarea intrării în funcțiune a acestor capacități de producție.în cazul de față, grav este și faptul că, deși nu s-au creat toate condițiile tehnice și organizatorice necesare bunei funcționări a fabricii. totuși — după cum afirma tov. 
Ion Buligan, inginerul șef adjunct al combinatului — forul tutelar exercită presiuni asupra conducerii C.I.L.-Tg. Jiu pentru a o „convinge" să declare noile instalații ca... date în exploatare.

0 întrebare adresată Ministerului Economiei Forestiere

CIND VEȚI CONECTA

ECONOMIEI NAȚIONALE

produse finite sa fie terminate cu mult înaintea primelor sectoare de fabricație, iar execuția altor lucrări importante — cum ar fi instalația de exhaustare, camerele de uscare, racordul termic — să nu fie gata nici în luna octombrie anul trecut. Utilajele se aflau pe șantier, dar montajul lor întîrzia. Lipsa forței de muncă, aprovizionarea cu tenta tehnică slabă — sînt alte cauze minat ca aproape constructorii să nu-și respecte propriul grafic de execuție.— După părerea noastră, principalul factor care se face răspunzător pentru întîrzierile înregistrate în punerea în funcțiune a acestei fabrici este Direcția combinatelor în construcție (D.C.C.) din Ministerul Economiei Forestiere — arăta tov. Teodor Olaru, șef de sector la comisia economică a Comitetului județean Bihor al P.C.R. Acest for nu s-a achitat satisfăcător de obligațiile ce le avea ca titular de investiție, nici în ce privește asigurarea utilajelor și nici varea altor probleme ce-i veneau ca O serie de ce, printre _ _prelucrat panouri, cabina de pulverizare, unele ventilatoare sau tuneluri de uscare, ce trebuiau livrate, în majoritate, tot de unități ale Ministerul!^ Economiei Forestiere (I. M. Roman, I.R.U.M. București), au sosit cu mare întîrziere pe șantier, chiar și după termenul cînd fabrica trebuia să se afle în exploatare.De-a lungul perioadei de execuție, înainte,’ ca și după expirarea termenului de punere în funcțiune, au avut loc zeci de ședințe cu participări de mai mică sau mai mare... greutate. S-au întocmit zeci de adrese și grafice, s-au încheiat alte zeci de „minute", s-au luat angajamente care acum stau adunate în două dosare voluminoase ce totalizează sute de pagini. Din păcate, neînsemnatele a- meliorări temporare nu au avut puterea să impulsioneze radical e- xecuția lucrărilor.De-abia în ultimul timp s-a simțit. o înviorare a activității pe a- cest șantier și ea se datorește, în bună parte, actualei conduceri a fabricii. Apreciind lucid impasul în care se menținea execuția lucrărilor, noul beneficiar a pus la dispoziția constructorului, săptămîni de-a rîndul, forță de muncă, ceea ce a permis grăbirea lucrărilor de drumuri, canale și altele. Din proprie inițiativă, beneficiarul a preluat de la montori sarcina efectuării rodajului mecanic la fiecare utilaj și, organizînd lucrul în trei schimburi, a redus durata acestei operațiuni la o treime din timpul normat.— Mai mult chiar, am acceptat să preluăm din mers, uneori în condiții tehnice minime, orice o- biectiv declarat terminat și am trecut imediat la efectuarea probelor tehnologice, — ne relata tov. loan Muntean, directorul fabricii. Din cele 7 camere de uscare, de pildă, 6 au fost preluate, una cîte una, începînd din luna noiembrie anul trecut pentru ca, pe măsură ce procurăm cheresteaua uscată, să

niment, precum și asigurările date de beneficiar că se vor depune e- forturi pentru ca activitatea fabricii să intre pe un făgaș bun, nu putem decît să dorim tînărului colectiv, conducerii sale deplin succes în recuperarea restanțelor în îndeplinirea planului.Următorul popas l-am făcut la 
COMBINATUL DE INDUSTRIA
LIZARE A LEMNULUI GHER
LA. Aici, la sfîrșitul anului trecut, tare - ________________ ________
MENTARĂ DE PRODUCȚIE IN 
CADRUL FABRICII DE P.A.L. „Indiscutabil, termenul ar fi fost respectat dacă ne soseau la vreme utilajele, ne j tuația creată ing. Valeriu Trîm- bițaș, directorul • combinatului. Principalele piese, așchietorul și un ventilator de mare capacitate, le- am primit abia în lunile ianuarie- februarie a.c. Cel tîrziu la 31 martie a.c. (n.n. — discuția a avut loc la 26 martie a.c.) vom fi în măsură să declarăm ca pusă în funcțiune noua capacitate de producție — și aceasta în condiții normale de exploatare".Aflat de față la discuție, tov. Iuliu Ștefănuț, inginer șef adjunct al combinatului, ne-a furnizat cî- teva elemente de detaliu ale execuției lucrărilor, dintre care am reținut că rodajul mecanic al noii linii de producție a decurs normal și tot la fel probele tehnologice, ele urmînd să se încheie chiar în ziua cînd am fost în fabrică. A doua zi, pe 27 martie a.c., erau- așteptați să sosească toți factorii de răspundere care contribuiseră la execuția acestei capacități industriale, pentru a se efectua recepția provizorie. Directorul combinatului a ținut să sublinieze că noua linie de P.A.L. a atins încă din timpul probelor tehnologice parametri înalți de funcționare, ceea ce oferă garanția că nivelele de producție prevăzute în proiect vor fi realizate într-o perioadă nu prea îndepărtată. Totul este să se ia măsurile cuvenite, pentru ca noua capacitate, care suplimentează cu 50 la sută potențialul de producție al actualei .fabrici de P.A.L., să funcționeze ireproșabil, să dea e- fectele economice scontate.

funcțiune transportoarele dintre instalațiile de formatizare și, climatizare, nu s-au efectuat completările la hota presei".După cum a apreciat șeful acestei fabrici, micile restanțe de acest gen nu împiedică esențial desfășurarea procesului de producție. O dovadă în acest faptul că fabrica probe tehnologice 25 aprilie 1968.buiau să se încheie după patru luni și jumătate. Oricît ar părea de necrezut, ele continuă și în prezent. După atîtea luni și luni de nesfîrșite „probe tehnologice" s-a ajuns la concluzia că principala cauză a amînării punerii în funcțiune o constituie deficiențele privind conducerea procesului tehnologic. Pe această temă s-au organizat ședințe, s-au încheiat „minute" la diferite niveluri, la care au luat parte reprezentanți ai Ministerului Economiei Forestiere, „In- dustrial-Import“-ului și ai firmei furnizoare, s-au stabilit termene de dare în exploatare — dar totul a fost în zadar. Pentru rezolvarea acestei probleme s-au deplasat, pe rînd, la Bacău aproape întreaga conducere a Ministerului Economiei Forestiere, nenumărați directori tehnici și directori generali. Au venit, au constatat, au umplut un dosar cu „minute" șurile s-au ța Biroului Bacău men a ă.

Faptul că nu am obținut un răspuns satisfăcător la întrebarea : cînd vor fi integrate în circuitul producției materiale aceste ultime obiective restante din anul 1968 — ne-a determinat să ne adresăm ing. A. Anca, secretar general în Ministerul Economiei Forestiere.— Care este situația, la începutul trimestrului II a.c., a celor opt obiective cu rămîneri în urmă la punerea în funcțiune ?— Față de noile termene reactualizate, un singur obiectiv n-a intrat încă în funcțiune ; este vorba de fabrica de placaj de la C.I.L. Tg. Jiu.— Din investigațiile noastre rezultă că nici fabrica de PFL de la C.I.L. Bacău nu a fost dată în exploatare, deși se stabilise ca ultim termen tot sfîrșitul lunii martie a.c.— Pentru noua fabrică de Ia C.I.L. Bacău, termenul reactualizat expiră la 30 iunie a.c. Așa că nu putem spune că avem de-a face cu o restanță...— Chiar așa fiind, la ora actuală, Ministerul Economiei Forestiere a- pare deci cu două obiective restante din anul trecut. Importanța acestor noi capacități de producție ne determină să cunoaștem intențiile conducerii ministerului, precum și măsurile ce le preconizați pentru a fi lichidate neajunsurile privind darea în exploatare a tuturor obiectivelor rămase în urmă.— Cu cîteva zile în urmă, prin- tr-un ordin al ministrului, s-a desemnat, pe lîngă fiecare dintre o- biectivele aflate într-o situație critică, cîte un membru din conducerea ministerului care să se ocupe, în exclusivitate, de rezolvarea problemelor și a neajunsurilor. încercăm această soluție, plecînd de la ideea că autoritatea și competența unui asemenea cadru de conducere constituie un „atu" pentru înlăturarea grabnică a impedimentelor care mai există pe aceste șantiere.— Și pînă acum au fost numite cadre de răspundere din minister, care să coordoneze execuția lucrărilor la noile obiective. Faptele a- rată că acestea nu și-au făcut simțită prezența în mod activ.— Neajunsul în această privință constă în faptul că nu s-a asigurat continuitate în acțiunea de coordonare și supraveghere a execuției lucrărilor. Aproape de fiecare dată, la ședințele de lucru de pe șantiere s-a deplasat altcineva. De regulă, această coordonare s-a făcut printr-un director. Acum însă, cînd această activitate a trecut în seama unui membru din conducerea ministerului, repet, altele vor fi rezultatele.— Cele mai multe observații critice, formulate de beneficiari, cît și de constructor, privesc Direcția combinatelor în construcție din minister, care, în repetate rînduri, nu s-a achitat de obligațiile ce i-au revenit; ' ’— Criticile adresate acestei direcții sînt, într-o măsură, fără temei. De reținut e faptul că ea nu are dreptul de a dispune, de a hotărî. Ea doar intervine pentru urgentarea soluționării uneia sau alteia dintre probleme, dar nu poa- , te irtîpune cfelorlălți factori de răs- ' pondere execuția unei lucrări sau alteia. • ■— Chiar și în postura de „intermediar", în care o situați — în ultima instanță ea fiind aceea care reprezintă interesele ministerului — această direcție dovedește adesea o nepermisă moliciune și o lipsă de inițiativă vizibilă... (pentru argumentare, interlocutorului i-au fost relatate cîteva cazuri, unele dintre ele reproduse și în ancheta de față).— Probabil că în situațiile amintite, așa să fi stat lucrurile. în ce ne privește, punerea cît mai grabnică în funcțiune a obiectivelor restante și, în general, a tuturor celorlalte la care . termenul se a- propie, constituie, în momentul de față, , o preocupare centrală, zilnică, aș putea spune, a conducerii ministerului. Dacă, uneori, neajunsurile nu se rezolvă în timpul cel mai scurt și așa cum dorim, aceasta se datorează unor factori care acționează din afara ministerului, dîndu-ne peste cap intențiile și e- forturile. .— Cît timp apreciați că va mai trece pînă ce vor fi puse în funcțiune și ultimele două restanțe, respectiv fabrica de placaj de la C.I.L. Tg. Jiu și fabrica de PFL de la C.I.L. Bacău ?— Pentru fabrica de Ia C.I.L. Bacău am precizat că termenul reactualizat aprobat expiră la 30 iunie a.c., în intervalul celor trei luni, care au mai rămas pînă atunci, se va asigura punerea ei în funcțiune. Pentru fabrica de la Tg. Jiu nu aș putea răspunde cu exactitate imediat. Așteptați o clipă să mă informez...Discuția telefonică ce are loc între secretarul general și ing. Cursa- ru, director adjunct în D.C.C., care sosise de cîteva zile de la Tg. Jiu, am găsit-o interesantă și o redăm ca atare.— Tov. Cursaru, cînd crezi că o să putem pune în funcțiune fabrica de placaj de la Tg Jiu ?

Itinerarul anchetei noastre s-a încheiat la Brașov. Ne-am interesat aici de perspectivele intrării în funcțiune a FABRICII DE PLAT
FORME AUTO, alt obiectiv al cărui termen a expirat la sfîrșitul anului 1968.— în linii mari, lucrările de con- strucții-montaj sînt terminate — ne-a răspuns Alexandru Popa, inginer șef adjunct la fabrica „Măgura Codlei". O parte din utilaje, cele de la secția de prelucrări mecanice, se află în probe tehnologice de la 1 martie a.c., lună în care am produs peste 500 de platforme auto. Se poate spune că la 31 martie a.c. fabrica va fi declarată... pusă în funcțiune.Deși a încercat să ne convingă că fabrica întrunește condiții bune de funcționare, atitudinea evazivă a interlocutorului, de a intra în aspectele „de amănunt", ne-a lăsat să intuim că el însuși este nemulțumit de starea în care își va începe activitatea noua întreprindere. La insistența noastră de a afla, totuși, unele detalii, inițiativa discuției a preluat-o ing. Verlin Dimofte, director tehnic în D.C.C., reprezentantul conducerii ministerului, cum s-a recomandat d-sa, trimis să coordoneze acțiunea de punere în funcțiune. Pentru a ni se spulbera orice îndoială că fabrica nu întrunește condițiile de intrare în exploatare, am fost îndemnați să urmărim funcționarea „în goi" a fiecărui utilaj. Demonstrația părea să reușească. Renghiul l-a jucat însă mașina de șpăcluit. Hîrtia de ambalaj, care acoperea încă diversele ei suban- samble, trăda vizibil faptul că a- ceastă mașină nu făcuse nici cel puțin o simplă „mișcare" de cînd a fost instalată. Solicităm să fie pusă în funcțiune. Toți cei de față . ezitau. După cîteva minute de ”'‘consultări, se găsește un temerar care să se încumete să facă contactul . electric. Din fericire, cuplarea mașinii a decurs normal: „Vedeți, și această mașină este în bună stare — exclamă surprins tov. Dimofte. Ce să mai discutăm, producția care s-a obținut pînă acum este o dovadă concludentă că fabrica poate fi declarată pusă în funcțiune" — a conchis d-sa.Din spate însă ne-a ajuns la ureche replica plină de năduf a beneficiarului: „Numai noi știm cum o să ne descurcăm". Un schimb rapid de... impresii între reprezentantul beneficiarului și al titularului de investiții a urmat acestei remarci și... cărțile au fost date pe față.Din această discuție, ca și din aceea care a avut loc, ulterior, după întoarcerea din fabrică,. în prezența conducerii Sucursalei județene din Brașov a Băncii de Investiții, am aflat că, înainte cu două zile de declararea punerii în funcțiune, la cea mai mare parte a utilajelor — întreg finisajul, com-- pus din grunduire, chituire și vopsire — nu se executaseră probele tehnologice. Unele utilaje nu erau încă bine cunoscute nici din punct de vedere funcțional. Cert este că s-au obținut cîteva sute de platforme, dar nici una la data de 29 martie cursese întreg fluxul fabricație.Deci, provizoratele directorul tehnic din ta în ă susține că fi declarată pusă în funcțiune"... întrebat fiind de către directorul Sucursalei județene Brașov a Băncii de Investiții de ce una sau alta din operațiile premergătoare dării în exploatare a fabricii nu a fost soluționată la timpul potrivit, a fost jenant să constatăm că ing. V. Dimofte — ipotetic, cel mai în măsură să cunoască situația creată — solicita el însuși lămuriri din partea beneficiarului, trăgîndu-1 abia acum la răspundere (verbal bineînțeles), că nu a respectat a- numite termene și unele indicații privind efectuarea probelor tehnologice. Pe bună dreptate s-a pus întrebarea : „Care este atunci rostul deplasării la Brașov a reprezentantului titularului de investiții ?“

suri. Primul dintre ele, cel redactat la 8. I. a.c., prevedea ca termen pentru începerea probelor tehnologice ziua de 10 februarie a.c. Ulterior. la 18. II a.c., s-a elaborat un nou plan de măsuri, care împinge data începerii probelor tehnologice de la 10 februarie la 10 martie a.c. Nici unul din aceste termene nu a fost respectat decît parțial, iar sarabanda termenelor a continuat. Așa se face că, în prezent, fabrica de placaj care trebuia să producă în trimestrul I a.c. 1 000 mc placaj nu a început rodajul decît izolat la unele mașini și instalații.în legătură cu această stare 'de lucruri, ing. Nicolae Sperdea, directorul C.I.L. Tg. Jiu, ne-a relatat : „Nerespectarea termenului de punere în funcțiune a fabricii de placaj se datorește, în primul rînd, restanțelor mari în aprovizionarea cu materiale, utilaje și furnituri necesare construcției acestor capacități de producție. Astfel, uzina „Vulcan" din București a livrat cu mare întîrziere părți specifice de utilaje de epurare a apei la ca- zanele de la centrala termică. La secția de finisaj, două mașini de frezat pachete de furnire, expediate din trimestrul IV 1968 de I.M. Roman, au fost trimise fără pompe hidraulice, elemente care nu au sosit în combinat nici pînă în prezent. în. al doilea rînd, întîrzierile se datoresc. și constructorului care, văzînd că noi nu avem toate instalațiile și utilajele, a încetinit ritmul de lucru pe șantier. Greutățile au fost cunoscute la Ministerul Economiei Forestiere, chiar de conducerea lui. La semnalele noastre de alarmă, de fiecare dată au fost trimiși reprezentanți ai factorilor de răspundere, care au încheiat tot felul de acte, au stabilit noi date de terminare a unor lucrări, de punere a lor în funcțiune, dar sistematic ele nu au fost respectate".Discutînd situația de pe șantier cu ing. Ion Andrei, activist la comisia economică a Comitetului județean Gorj al P.C.R., acesta a

și neajun- amplificat. La insi'sten- Comitetului județean P.C.R., s-a fixat ter- dare în exploatare sfîrșitul lunii martie a putut fi respectat însă nici acesta. Acum s-a stabilit ca fabrica să fie predată beneficiarului abia la sfîrșitul lunii mai a.c.Așadar, încă două luni de probe tehnologice. Și din nou au apărut o serie de neajunsuri care, după părerea specialiștilor, ar putea compromite chiar și respectarea ultimului termen fixat. Din cauza unei recepții superficiale a lucrărilor, în timpul probelor au ieșit la iveală deficiențele ascunse ale unor instalații. Aproape jumătate din piesele ce compun instalația de acid sulfuric, bunăoară, au trebuit să fie înlocuite, iar acum se simte nevoia înlocuirii și celei- late... jumătăți. S-au defectat și transportoarele din fața tunelului de climatizare, cărucioarele de introdus și scos plăcile din lifturi. Din această cauză, fabrica funcționează anevoios, iar în unele zile staționează complet, * irosindu-se astfel pînă în prezent o capacitate de producție echivalentă cu peste 21 000 tone plăci fibrolemnoase. După un an de zile, cînd instalațiile noii fabrici trebuia să atingă parametrii proiectați, nu s-a asigurat nici darea lor în exploatare, în condițiile prevăzute prin planul de stat.

Limitele largi în care se aproximează încă data Intrării în funcțiune a fabricii de plăci fibro-lemnoase de Ia C.I.L. Bacău, ca și starea de ambiguitate care se menține în legătură cu fabrica de placaj de la C.I.L. Tg. Jiu, sau chiar și cu fabrica de platforme auto din Brașov ne îndreptățesc să afirmăm că titularul de investiții, respectiv Ministerul Economiei Forestiere, nu este încă pătruns de ideea că darea ncîntîrziată în exploatare a acestor ultime obiective restante a devenit o chestiune de extremă acuitate. Din discuțiile purtate cu specialiști ai întreprinderilor investigate, ca și cu cei ai ministerului, din păcate nu am remarcaț vreo acțiune temeinic pusă la punct, care să stabilească pentru săptămînile următoare un plan minuțios de „bătaie", cu măsuri hotărîte, energice, capabile să accelereze intrarea în funcțiune a obiectivelor și capacităților de producție restante. 4Ciștigarea de timp în lichidarea restanțelor la aceste obiective noi nu se poate realiza prin continuarea practicii ședințelor, a analizelor... de principiu, ci printr-o intervenție energică, judicios organizată și coordonată de conducerea ministerului. în acest sens, este de datoria acestui for ea, la fața locului, să urmărească, zi de zi, stadiul execuției ultimelor lucrări de care depind buna desfășurare a probelor tehnologice, finalizarea investițiilor respective. Pe șantiere trebuie să fie trimise cadrele de specialiști cele mai calificate ale ministerului, care dovedesc o necontestată autoritate, spirit de inițiativă și responsabilitate. Ministerul Economiei Forestiere are îndatorirea să-și exercite cu toată hotărîrea atributele ce-i revin, dovedind în practică o fermă exigență față de toți ceilalți factori de care depinde terminarea lucrărilor pe șantierele obiectivelor rămase în urmă.în egală măsură, comitetele județene de partid, organizațiile de bază de pe șantiere vor trebui să facă din fiecare capacitate de producție amintită, ca și din altele care se mai află în asemenea situație, obiectul unor temeinice intervenții, al unei atente supravegheri. Nimic nu este mai important, la ora actuală, decît problema recuperării tuturor restanțelor pe șantierele obiectivelor ce trebuie să intre în funcțiune. Iată de ce este de datoria organelor de partid să mobilizeze toate forțele pentru aplicarea integrală a măsurilor de natură să determine un puternic reviriment pe șantiere. Inițiativa colectivelor de întreprinderi, a comnniștilor poate da roadele scontate, numai dacă forțele și energia lor vor fi canalizate spre problemele esențiale de care depind lichidarea ncîntîrziată a rămîncrilor în urmă și conectarea în scurt timp a tinerelor unități industriale la circuitul viguros al economiei naționale.
Anchetă realizată de: loan ERHAN, Gheorghe BALTA, Ion PITICU, Nistor ȚUICII

La sfîrșitul primului semestru al anului trecut, la COMBINATUL 
DE INDUSTRIALIZARE A LEM
NULUI BACĂU trebuia să intre 

O NOUĂ FA- 
PLĂCI FIBRO- mare capacita- însă lunaîn exploatare 

bricA de 
LEMNOASE . de te. A venit însă luna aprilie din acest an si fabrica tot n-a fost dată în funcțiune. După afirmațiile unor specialiști din combinat, nu se întrevăd încă perspective imediate pentru a se lichida această acută răminere în urmă. Care sînt cauzele acestei inadmisibile întîrzieri ?— Personal, socotesc că s-a greșit încă de la încheierea contractului de către „Industrial-Import" cu furnizorii străini de utilaje, în sensul că nu s-a ținut seama de,necesitatea de a fixa termene ferme

FABRICA DE PLACAJ DE LA 
COMBINATUL DE INDUSTRIALI
ZARE A LEMNULUI — TG. JIU a avut ca termen de punere în funcțiune trimestrul. IV 1968, cînd urma să realizeze primii 500 mc placaj. în acest an, prin plan este
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CETAREA ȘTIINȚIFICĂ 
CATEDRA UNIVERSITARA

1

Idei, intenții, clarificări. Pe cînd 
rezultate mai substanțiale ?

Tdeea unității inseparabile dintre didactic și științific revine cu o frecvență egală, ori de cîte ori se discută despre imperativul perfecționării continue a școlii noastre superioare. Este, într-un anume fel, reflexul unui adevăr incontestabil, potrivit căruia nu poți călăuzi tinerele generații în cunoașterea complexului peisaj științific contemporan fără a te ridica tu însuți ca pedagog la condiția unui veritabil creator științific. Tocmai de aceea în cuvîntarea rostită la Conferința națională a cadrelor didactice, tovarășul Nicolae Ceaușescu a relevat din nou însemnătatea deosebită a investigației științifice universitare, precizînd că actuala etapă a învățămîntului nostru — caracterizată prin modernizări de structură și multiple adiționări calitative — face imperios necesară prezența activă a fiecărui cadru didactic în sfera de activitate științifică.Realizarea acestei cerințe de mare actualitate presupune evaluarea concretă a tuturor factorilor care determină o prezentă timidă a catedrei universitare în sfera cercetării științifice Dar să consemnăm pentru început un punct de vedere mai general. „într-un anume fel, nu e- xistă problemă de știință care să nu poată fi abordată în colectivele catedrelor universitare — ne spunea acad. Nicolae Teodoresou. Aici sînt cele de rită mul .............— L—----- ..—------ -gime muncii la catedră. în esență, toate ideile mari, din toate domeniile pot fi investigate aici pentru că experiența științifică poate beneficia, prin aportul mai multor cadre didactice — între care mulți tineri — de o constantă preocupare. Bunăoară, un aspect științific specific unei discipline de graniță (biofizica, biochi- mia ș.a.) poate fi abordat mai ușor într-un institut de învățămînt superior, unde existenta mai multor catedre îngăduie conlucrarea, sintetizarea rezultatelor într-o soluție care, chiar dacă nu reprezintă optimul științific, dobîndește, în perspectiva formării unor noi generații, valoarea unei incitații perpetue, larg mobilizatoare".Contrar însă spiritului însuși prin care ea se definește și se justifică, cercetarea științifică în învățămîntul superior evoluează greoi și pe dimensiuni încă reduse. Cum se explică o asemenea stare de lucruri ? Care sînt direcțiile de acțiune pentru ca valorificarea vastului potențial științific existent în cuprinsul catedrelor universitare să se efectueze pe măsura cerințelor construcției socialiste ?în marea lor majoritate, răspunsurile oferite acestor întrebări subliniază mai întîi, cum este și firesc, necesitatea unei cunoașteri în perspectivă a problemelor științifice. O necesitate cu atît mal intens resimțită astăzi cu cît abordarea problemelor de știință presupune în egală măsură cunoașterea nivelului realizărilor tehnice și economice pe plan mondial, angajarea unor posibilități materiale și morale în concordanță cu complexitatea temei, ' 'concentrarea eforturilor în raport cu caracterul presant al unuia sau altuia dintre obiectivele cercetării. în această ordine de idei se amintește adesea, și pe bună dreptate, exemplul multor cercetări științifice universitare care, deși au o certă valoare intrinsecă, nu își găsesc aplicarea în producție. Și nu și-o găsesc uneori, pentru simplul motiv că problema pe care ele o abordează, dat fiind că a fost aleasă fără o cunoaștere prealabilă a necesităților reale, nu mai reprezintă astăzi o actualitate stringentă. Tocmai de aceea se .vorbește tot mai frecvent în ultima 'vreme despre necesitatea unui plan de probleme prioritare elaborat la nivelul întregii țări prin acțiunea conjugată a Academiei, Consiliului Național al Cercetării Științifice, Comitetului de Stat al Planificării, Ministerului învățămîntului ș.a., ca despre o condiție fundamentală pentru eliminarea paralelismelor și evitarea pulverizării forțelor, pentru orientarea cercetării pe direcții majore, de 
o importantă fundamentală. Pînă azi planurile de cercetare științifică au fost întocmite cel mai adesea Ia propunerea institutelor de învățămînt superior. E adevărat, oamenii de aici mențineau strînse legături cu producția. Dar una este o astfel de legătură și alta un inventar concret de probleme, din care să se cunoască dimensiunile și acuitatea reală a solicitărilor practice, mijloacele materiale de care dispune beneficiarul pentru preluarea și aplicarea' corespunzătoare a concluziilor la care a ajuns cercetătorul, timpul disponibil pentru ca o problemă științifică să poată fi cunoscută în amănunțime (documentare) și pregătită din vreme (adaptarea bazei materiale), astfel încît rezultatele investigației să poarte pecetea actualității și, mai ales, a eficacității. Esențial este, cum s-a

dovedit în atîtea rînduri, ca întreaga activitate de cercetare să fie cît mai strîns legată de cerințele practicii, încît rezultatele cercetării să dobîndească o aplicare imediată în viață. Acest scop ar putea fi slujit și de o mai mare extindere a sistemului de investigație științifică pe bază de contracte între unitățile de producție și învățămînt.De altfel, actualitatea este adeseori invocată ca principal criteriu în orientarea investigației științifice spre una sau alta dintre problemele producției. Motivîndu-se că numai în această perspectivă potențialul științific propriu învățămîntului superior se poate materializa pe dimensiunile lui reale. Dar abordarea științifică a problemelor „la ordinea zilei" este totodată și o cale< esențială de perfecționare și modernizare continuă a procesului de învățămînt. Despre
ancheta
pedagogică

Nicolae Teodoresou. concentrate o bună parte din mai valoroase cadre științifice care dispunem și care, dato- măsurilor adoptate în ulti- timp, se pot consacra în între-
acest aspect al circulației reciproce de valori între învățămînt și producție. l-am rugat să ne vorbească pe 
prof. dr. docent Mircea Oprean, rectorul Universității din Craiova, al cărei colectiv de cadre didactice și-a legat numele de o acțiune științifică de mare anvergură — cercetarea și valorificarea nisipurilor din sudul Olteniei: „în concepția noastră, cercetarea științifică a unor teme de actualitate este condiția dezvoltării personalității profesorale. Pentru că cel puțin în învățămîntul superior, determinantă în perfecționarea propriei pregătiri, în ridicarea cursurilor la o înaltă ținută este activitatea de investigație științifică. Ea oferă deopotrivă viziunea ansamblului și bogăția de semnificații a amănuntului, discernământul critic și puterea de convingere a auditoriului. Cercetarea aplicativă, de pildă, este indispensabilă în acțiunea de legare a în- vățămîntului de viață, în realizarea dezideratului ca tinerele generații să dobîndească o pregătire pe măsura cerințelor economiei socialiste. Tocmai de aceea ne vom strădui ca prelegerile de specialitate, prevăzute în noul plan de învățămînt al universității, să le împrospătăm și pe calea investigațiilor științifice, aflate acum în pri- . ma fază de organizare la «Electro- putere» și la «Combinatul de îngrășăminte chimice'». Dar cercetarea aplicativă dobîndește funcții limitate în ridicarea nivelului de pregătire profesională a cadrelor didactice cîtă vreme nu este îmbinată cu cercetarea fundamentală, care conferă cursurilor de specialitate armătura principiilor teoretice. Este motivul esențial pentru care cercetările efectuate de noi în stațiunile de la Șimnic, Ișalnița, Bechet, Dîmbu- rești ș.a. în vederea extinderii culturii plantelor de cîmp pe terenuri nisipoase, cultivării soiurilor de pomi fructiferi și viță de vie pe terenuri mai puțin productive, au fost adîn- cite și sistematizate din punctul de vedere al analizei teoretice în două volume de amploare, consacrate problemelor pajiștilor de munte și cercetărilor științifice de pe nisipuri. Ne străduim în felul acesta să folosim profilul complex al universității noastre. în Cuprinsul căreia funcționează catedre cu caracter electrotehnic, agronomic, economic, matematic, chimic ș.a., tocmai în direcția constituirii unor colective largi de cercetare, capabile să investigheze multilateral o zonă cît mai largă a realității".Este frecvent invocat fenomenul — impresionant îndeosebi prin grandoare și ritm — că, pe plan mondial, la fiecare 10 ani, fondul de cunoștințe științifice. îndeosebi în unele ramuri tehnice, ajunge să se dubleze. Un asemenea proces angrenează nu numai orbita pe care proiectăm cercetarea științifică, ci și orientarea și structura învățămîntu- lui superior, chemat cel dintîi ca, pe calea sintezelor și sistematizărilor raționale, să opereze cu unități conceptuale esențiale. Cum trebuie acționat pentru onorarea acestui imperativ ?„Renunțînd la tendința care încă se măi întîlnește printre membrii corpului didactic universitar de a se pune accentul îndeosebi pe numărul problemelor cercetate și mai puțin pe conținutul acestora — ne răspunde 
prof dr. docent Marin Lupu, rectorul Academiei de Studii Economice. Tocmai o asemqpea tendință conduce la elaborarea unor lucrări des- criptiviste, limitate la stadiul fenomenologic, al culegerii de materiale, cînd prin definiție astăzi o lucrare științifică nu mai poate fi concepută în afara efortului de sinteză, de interpretare și explicare a faptelor. Iată de ce depășirea fazei elaboră-

rii monografiilor și instituirea cercetării de dezvoltare mi se pare esențială pentru perfecționarea activității științifice din catedrele universitare. Cu atît mai mult cu cît lipsa unor lucrări de sinteză, unitare și sistematice — a tratatelor, enciclopediilor și dicționarelor, de pildă — se resimte intens în anumite sectoare, cum este cel economic, bunăoară. Să nu uităm că fără aceste instrumente de lucru, monografiile, oricît de valoroase ar fi, riscă să rămînă în afara circuitului general de idei, fără ecou în orizontul de preocupări al generațiilor de specialiști care ne urmează".într-un fel sau altul, după cum se vede, preocuparea pentru formarea schimbului de mîine în cercetarea științifică intervine adeseori în opiniile cadrelor didactice. Pe drept cu- vînt, o asemenea preocupare este identificată și cu prima condiție a reușitelor științifice certe, de mare importanță, prin care o școală științifică națională se impune în conștiința umanității. Acestei preocupări i-a fost consacrată și intervenția, în cadrul anchetei de față, a prof. dr. docent Ion Curea, rectorul Universității din Timișoara : „Auzi uneori spunîndu-se că prin atragerea studenților în munca de cercetare, satisfacțiile obținute ar fi mai mult de ordin educativ. Se înțelege că este 
o apreciere incompletă. Studenții înșiși pot fi foarte utili activității de cercetare științifică. Bineînțeles, res- pectîndu-se o seamă de condiții. Dintre acestea aș aminti mai întîi „scînteia" pasiunii pentru știință, pentru munca de cercetare, pe care este chemat s-o ilustreze fiecare tî- năr. Apoi îndrumarea atentă din partea noastră, a cadrelor didactice, pentru ca studentul de azi să-și clarifice obiectivele și calea viitoarei sale activități. Și nu mai puțin încurajarea muncii tinerilor prin finalizarea într-un fel sau altul a cercetărilor lor. Este motivul esențial pentru care în universitatea noastră am hotărît tipărirea unor caiete speciale, intitulate „Selecta", unde vor fi publicate cele mai valoroase contribuții științifice studențești".Sînt tot atîtea argumente în favoarea imperativului ca fiecare catedră din învățămîntul superior să-și valorifice mai bine și mai repede condiția sa de veritabil laborator de creație, spre a se, manifesta mai activ în cercetarea științifică și a-și aduce contribuția în investigarea și soluționarea celor mai importante probleme ale dezvoltării economiei și culturii naționale. Și, în același timp, este un imperativ care se înscrie printre cei dintîi factori.de care depind perfecționarea și modernizarea învățămîntului superior, instruirea și educarea viitoarelor generații de specialiști în spiritul exigențelor de azi și de mîine ale construcției socialismului.

Mihai IORDĂNESCU
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cinema
0 Răutăciosul adolescent : REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;
18.45 ; 21,15, FAVORIT — 10 ; 13,45 ; 
17 ; 19,45.
o Tata : CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ;
15 ; 17 ; 19 ; 21.
• Riscurile meserie! : LUCEAFĂ
RUL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, FESTIVAL — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
S Pe plajele lumii : BUCUREȘTI
— 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
« La Est de Eden : VICTORIA —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 20,45, 
MELODIA — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ;
15.45 ; 18,15 ; 20,45, FLAMURA — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Pe teren propriu : LUMINA — 
8 30—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20,45.
• Micul fugar : DOINA —9; 11; 13.
• Planele mecanice : DOINA —
16 ; 18.15 ; 20,30, PROGRESUL -
15.30 ; 18.
0 Noul Babilon : CINEMATECA
— 10 ; 12,30.
a Simfonia dragostei :
TECA — 14,30.
0 Drumuri : UNION —
20,30.
a Totul pentru rîs :
NOI — 9—21 în continuare.
O Tată de familie : FEROVIAR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, EX
CELSIOR — 9,45 ; 12,15 ; 14,45 ;
17,15; 19 45, GLORIA — 9; 11.15:
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
O Pașa : GRIVIȚA - 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA
— 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
o Fredy, lovește tu întîi : ÎNFRĂ
ȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15,15 ;
17.45 ; 20.
0 Becket : BUZEȘTI — 15,30 ; 19. 
0 Bună ziua, contesă : DACIA — 
8,30—15,30 în continuare ; 18 ; 20,30. 
0 Un om pentru eternitate : BU- 
CEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18.; 20,30.
• Marele șarpe: UNIREA — 15 ; 17. 
« Hamlet : UNIREA — 19.
0 Columna : LIRA — 15,30 ; 19.
• Rolls-Royce-ul galben : DRU
MUL SĂRII — 15 : 17,30 ; 20, TO
MIS — 9—15.45 în continuare ; 
18,15 ; 20,30.
A Un delict aproape perfect : FE
RENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Rio Bravo : GIULEȘTI — 15,30 ; 
19, VOLGA — 8,30—17 în conti
nuare ; 20.
0 Astă seară mă distrez : COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18.
• Renublica Skid : COTROCEN1
— 20,30.
0 Expresul colonelului von Ryan : 
PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15, VI- 
TAN — 15,30 ; 18.
0 Romanță pentru trompetă : VI- 
TAN — 20,30.
0 Pentru încă puțini dolari 
FLOREASCA — 11,15 ; 13,45 ; 16 
18,15; 20 30, AURORA — 9'; 11,15
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA - 
9,15—13,30 îh continuare ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
e Program pentru copil : FLO
REASCA — 9.
e Judoka, agent secret : VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
e Ultima noapte a copilăriei : 
vnTORUL — 20,30.
• Feldmareșata : MOȘILOR
15.30 ; 18.
• Acuzatul : MOȘILOR — 20,30.
• Profesioniștii : POPULAR
15,30 : 18.
S Prima zî de libertate : POPU- 

AR — 20,30.
0 Pensiune pentru holtei : MUN
CA — 16 : 18.'
0 Gustul mierii : MUNCA — 20.
0 Omul care l-a ucis pe Liberty 
Walace : FLACĂRA — 18 ; 20,30. 
• Păglnll din KUmmerotv : FLA
CĂRA — 15,30.
0 Operațiunea San Gennaro : RA
HOVA — 15,30 ; 18.
• Fidelitate : RAHOVA — 20,30. 
0 Magazinul de pe Strada Mare 
PROGRESUL — 20,30.
0 „...Apoi s-a născut legenda" 
CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
O Planeta maimuțelor : COSMOS 
— 15,30 : 18 : 20,15.

CINEMA-
15,30 ; 18 ;
TIMPURI

O operă străbătută
sie fiorul viu ul

dragostei de patrie

LA ANIVERSAREA

LUI DIMITRIE

BOLINTINEANU

Pubîicu
șî filmul 
artistic

(Urmare din pag. I)

Alături de Nicolae Bălcescu. care i-a prețuit integritatea si hotărîrea. de Ion Ghica. prietenul din anii vitregi ai exilului, de ceilalți cărturari reprezentativi ai generației pașoptiste. D. Bolintineanu a participat cu o neostenită energie și cu o impresionantă dăruire de sine la mișcarea culturală și socială de la mijlocul secolului trecut. Din anul în care debutează. încurajat de Helia- de Rădulescu. care-i saluta talentul și aștepta de la el ..opere vrednice de un veac mai ferice" si pînă în pragul sfîrsitului său. el desfășoară o activitate pe multiple planuri. cu un puternic ecou în epocă si cu rodnice consecințe asupra dezvoltării culturii noastre.Scriitorul aparține acelui grup de intelectuali patriot! care începuse să aducă un suflu înnoitor în viata culturală a tării, încă de la sfîr- șitul secolului XVIII, al dascălilor preocupați să ridice la lumină ipa- sele largi ale poporului. El continuă o puternică si înfloritoare tradiție artistică, urmînd ne vechii barzi populari, ca si pe cei care, meșteri ai cuvîntului, făcuseră să înflorească arta elocintei. Cadența versurilor. îmbinările curgătoare ale rimelor, muzicalitatea interioară a poeziilor sale se desprind din marele tezaur popular pe care, ca si ceilalți cărturari din generația sa. l-a cunoscut și prețuit; nu e surprinzător că un critic transilvănean nota în 1849, în „Foaie pentru minte". că în rîndul „cîntecelor" ar trebui înglobate nu numai producțiile folclorice. însoțite de muzică, dar și cele culte, care, au devenit bun popular, citînd poezii ale lui Bolintineanu. Noi înșine putem confirma această apreciere. în memoria fiecăruia dintre noi stăruind. încă de pe băncile scolii, versurile de un vibrant si mereu proaspăt patriotism pe care le repetăm adesea : ..viitor de • aur tara noastră are...".Poezia sa se remarcă, apot prin- tr-o plasticitate deosebită și ori de cîte ori rcțstim: „într-o sală-ntinsă printre căpitani I Stă pe troriu-i Mircea încărcat de ani", ne apare înaintea ochilor o scenă aidoma celor pe care un alt mare artist, care

(

L

•«***•«<*»*'

PROGRAMUL. I 1

dente ; nici unul dintre ele nu poate fi socotit printre filmele slabe, nici unul nu reprezintă „filmul comercial" în sensul prost al cuvîntului, toate au fost cumpărate în multe țări ale lumii, iar unele au cucerit prestigioase trofee și la festivalurile internaționale 1 „Pădurea spîn- zuraților" și „Răscoala" la Cannes, „Harap Alb" la Moscova, „Gaudea- mus igitur" la Gottwaldov și Teheran, „Amintiri din copilărie" la Dijon).Criticii de film ar putea analiza sub multe unghiuri aceste aspecte și altele pe care le puri la îndemînă statisticile D.R.C.D.F.-ului. De pildă, s-ar putea analiza de ce toate cele trei filme care au cei mai mulți spectatori, precum și multe dintre celelalte care au adus beneficii sînt filme istorice ? De ce numai unul sau două sînt inspirate din actualitatea imediată ? Ce elemente de reușită cuprinse în filmele citate sau în altele — un exemplu îmbucurător este afluența deosebit de mare a spectatorilor la ultima producție a studiourilor noastre, „Răutăciosul adolescent" — contribuie la atragerea publicului 7 De ce alte filme interesante sînt totuși refuzate de spectatori 7 Etc., etc. Numai , cronica obișnuită nu este suficientă, ea nu poate înlocui articolele de sinteză, studiile generalizatoare, analizele profunde ale complicatului sistem potrivit căruia publicul vine sau nu la cinema.De altfel, după opinia mea, critica de film nu numai că nu a studiat temeinic relația creator-film-specta- tor, dar de multe ori a acceptat și practicat ironizarea filmelor românești care se bucură de succes, pu- nîndu-le în mod nedrept pe aceeași treaptă cu așa-zisele filme „comerciale" de prost gust, care mai pătrund cîteodată pe ecranele noastre. S-a scris despre „omul din stal", bietul „om din stal" care săptă- mîni de zile frecventează cu interes filme „ratate", „eșecuri cinematografice" etc. „meritînd pentru răbdarea sa eroică recunoștința lucrătorilor rețelei cinematografice" etc. S-ar părea, după acești cronicari, că judecata publicului nu contează în aprecierea valorică a unui film, că publicul este o masă amorfă, răbdătoare, care intră la film fără nici un discernă- mînt. Că nu este așa o probează tot experiența noastră, care ne arată că sînt, din păcate, multe alte filme salutate de unii critici, dar total respinse de public. Unele dintre ele sînt realizate interesant din anumite puncte de vedere, autorii lor sînt artiști talentați, dar care, cred eu, au neglijat parametrii esențiali ai spectacolului cinematografic. Și publicul, prompt, a evitat peliculele respective. Desigur succesul de public nu este singurul criteriu de valoare al unui film ; dar el este în mod sigur unul dintre cele mai importante. La orientarea publicului un rol deosebit îl joacă presa, critica de film care trebuie să-i ofere puncte de vedere interesante, păreri bine motivate teoretic, exemplificate practic și argumente mai ales argumente obiective.Noi, regizorii de cinema, nu ne rușinăm de succesul filmelor noastre, nu ne simțim jigniți de „succesul de casă", „comercial" al producțiilor noastre pentru că cinematografia a fost, a rămas și va fi mereu o artă a mulțimilor. Să căutăm, așadar, drumul spre spectatori — începînd cu adevărul, cu semnificația și gradul de interes al subiectelor, conflictelor, personajelor aduse pe ecran, și termi- nînd cu detaliile concepției și ale realizării artistice ; succesul de public garantează că ideile filmelor noastre ajung la spectator, că astfel arta cinematografică românească își atinge scopul. în același timp, acest succes de public nu trebuie să reprezinte un scop în sine și în cazul obținerii lui nu trebuie în nici un caz să se închidă ochii asupra imperfecțiunilor filmelor noastre, asupra necesității permanente a îmbunătățirii calității lor.

a participat activ la mișcările sociale ale epocii, alături de forțele progresiste ale tării. Theodor A- man. le-a desfășurat în culori. în compoziții de neuitat.în contact cu mișcarea literară europeană a timpului, poetul nu s-a limitat a fi un simplu continuator al tradiției, ci a lucrat materialul poetic cu iscusința artistului autentic. astfel încît. o piesă de certă virtuozitate ca „Mihnea și Baba" rămîne pentru totdeauna în analele literaturii noastre pentru excepționala frumusețe si plasticitate a versului.Scriitor multilateral, animat de dorința de a contribui la progresul literaturii noastre, Dimitrie Bolinti- neanu este unul dintre pionierii romanului românesc, încadrîndu-se prin „Manoil" și „Elena" în direcția ce ține de romantism. Bolintineanu este, totodată, și autorul unor memoriale de călătorii, de curînd reeditate, care ar putea figura cu cinste înti-o antologie consacrată reflectării în literatură a Sud-Estului european și Orientului Apropiat.în întreagă sa creație apare ca 
o preocupare majoră evocarea istoriei patriei și îndemnul de a da un nou curs istoriei ; în care scop însăși evocarea s-a oprit întotdeauna asupra momentelor eroice ce rămîn adevărate pagini de antologie ale genului și stîrnesc necontenit o intensă vibrație emoțională. „Legendele" sale se îmbină astfel cu acele digresiuni istorice din călătorii, pentru a culmina în articolele calde apărute în publicațiile pe care le-a inițiat.Patriotismul lui Bolintineanu este trăsătura cea mai evidentă și mai nobilă a operei sale, pentru aceasta el rămînînd una din figurile luminoase ale istoriei noastre literare. Membru al „Frăției" șl al „Asociației ' pentru înaintarea literaturii", scriitorul a purtat în inima sa dragostea de patrie de-a lungul anilor aspri de exil ce au urmat activității desfășurate în anul revoluționar 1843 ; în acest an el editase, de altfel, ziarul cu titlul semnificativ și deplin grăitor: „Poporul Suveran" pentru a afirma drepturile poporului, a lupta contra nedreptății și abuzurilor clasei dominante și pentru realizarea unirii provinciilor române. Fidel domnitorului Cuza, el va sprijini măsurile progresiste luate în timpul domniei acestuia, îndeplinind și funcții importante ca acelea do ministru de externe și ministru al instrucției publice. în 1859 a inițiat ziarul „Dîmbovița", unul dintre cele mai viguroase periodice puse în slujba unirii și a reformării vieții politice și sociale, din întreaga presă a timpului. A scris, de asemenea, cărți destinate să explice străinătății obiectivele pe care le urmărea diplomația română în vederea realizării unor vechi deziderate și a cîști- gării unor necontestate drepturi • unirea și Independența.Scriitor patriot, Dimitrie Bolintineanu se impune posterității nu numai prin opera sa — operă a unui neobosit mînuitor al condeiului, deschizător de drumuri în multe direcții ale creației literare și realizator al unor scrieri ce se înscriu ca valori de o certă semnificate în patrimoniul culturii naționale — ci, în egală măsură, prin integritatea sa, prin devotamentul cu care s-a dăruit intereselor țării. La 150 de ani de la nașterea sa, scriitorul revine în conștiința noastră alături de oamenii de carte și de înfăptuire, care de-a lungul secolelor și-au pus viața, mintea și inima în slujba poporului, ca un exemplu de artist- cetățșan, a cărui operă adînc înscrisă în flinta jjgțională va sta nemuritoare în ca a literelorromâne.

O producfie a studiourilor america 
ne, cinemascop, color. Scenariul 
Graham Greene, după romanul său 
„Comediantii”. Regia: Peter Glen
ville. Imaginea: Henri Decae.

Muzica : Laurence Rosenthal

(Urmare din pag. f)

PE ECRANE

IN CURIND

COMEDIANȚII
RICHARD BURTON — ELIZA 
BETH TAYLOR, ALEC GUI 

NESS, PETER USTINOV

teatre
0 Filarmonica de stat „Georga 
Enescu" (la Ateneu) : Concert de 
muzică populară susținut de or
chestra „Barbu Lăutaru" — 16,30. 
Dirijor : Ionel Budișteanu.
0 Opera Română ; Madame Bu
tterfly — 11 ; Boris Gudunov — 
19,30.
0 Teatru! de Operetă : Logodni
cul din lună — 10,30 ; 19,30 ; (la 
Sala Palatului) : My fair lady —
10.30 ; 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 10 ; Topaze — 
15 ; Idiotul — 19,30 ; (sala Stu
dio) : O femele cu bani — 10 ; 
Travesti — 15 ; Jocul adevărului
— 19,30.
O Teatrul de Comedie : Nicnlc —
10.30 ; 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Victimele datoriei — 10,30; 
15 ; Moartea lui Danton — 20 ; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Co
medie pe întuneric — 10,30 ;
Photo Fihlsh — 15; Sfîntul Mi
tică Blajinu — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Cînd luna e albastră
— 10 ; Frumoasa duminică de 
septembrie — 15,30 ; O casă ono
rabilă — 19,30 ; (sala Studio) : Vi
ziuni flamande — 10,30 ; Femei 
singure — 16 ; Anonimul — 20.
0 Teatrul Mic : Ofițerul recru- 
tor — 10 ; Baltagul — 15 ; Tango
— 20.
O Teatrul Giuleștî : Meșterul Ma- 
nole — 10 : Cursa de șoareci — 
15 ; Visul unei nopți de iarnă — 
19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea* 1 
Doamna de la Maxim — 20.
O Teatrul evreiesc de stat : In- 
tilnire pe culmi — 11 ; Dlbuk — 
20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Papuciada — 11 ; 
(sala din str. Academiei) : Pun
guța cu doi bani — fl.
e Teatrul satiric muzical „C. Tă-: 
nașe" (sala Savoy) : Cafeaua cp 
lapte de adio — 11 ; Comici ves
tiți ai revistei — 19,30 ; (sala din 
Calea Victoriei nr. 174) : Femei, 
femei, femei — 19,30.
0 Circul de stat : Circul „Orlon* 
(R. p. Bulgaria) — 1« ; 19,30.

ră o imagine cu des
chideri largi. Casele, 
cu acoperișurile roșii, de țiglă, scli
pind în lumina a- miezii, poartă pe spi
nările lor peste 15 mii de antene de televizoa
re și aproape 40 mii 
antene de radio. Stră
zile cutreierate cîndva 
de pașii lui Mihai Vi
teazul și Petofi San-

estetica străzii — anul trecut prin munca pa
triotică au plantat 
circa 8 milioane de flori — și această preo
cupare de buni gospo
dari s-a materializat în 
cele 17 milioane de lei 
cit reprezintă valoarea 
muncii patriotice, în plusul de frumusețe și 
bun gust, în cele două 
premii cîștigate pînă a

Mondia
la faptul că s-a 

produs o nouă stratificare tn structura producției globale la principalele ramuri: 
construcția de mașini Si prelucrarea metalelor ocupă primul loc. 
Circa jumătate din populația orașului este 
ocupată in sfera producției materiale si

șelor trezite 
nouă existență de socialism. Agenda vieții 
culturale, de pildă, este destul de diversă și 
sincronizată cu ' 
menul cultural 
(regii țări. La 
construite 
mii ani se va . 
ga in 1969 noua clădire a liceului economic cu 22 săli de clasa, cu un internat de 200 
de locuri. A sporit nu
mărul profesorilor, al 
medicilor, al paturilor 
de spital. Orașul are o 
orchestră 
un teatru 
ții - 
maghiară 
casă de 
gîndește și se discută 
competent despre de
corarea orașului cu 
mozaicuri, cu picturi 
murale, cu statuile pe care le merită.

Seara, tîrziu, m-am 
aflat pe o stradă în 
dreptul unei ceasorni
cării, In vitrina lumi
nată slab — ceasuri 
vechi, adevărate obiec
te de artă. Cai de 
bronz, atleți de bronz, 
inchipuiri fantastice, 
de mit, trăiau, se mișcau la porunca unor 
resorturi intime. Se mișcau, fiecare în felul 
său aparte, dar toate 
măsurau timpul plin al 
orașului, orele fertile 
ale frumosului oraș de 
la miază-noapte.

confecții, mobilă stil etc. Zilele trecute, întreprinderea „1 Sep
tembrie" a primit tit
lul de evidențiată pe 
ramură In întrecerea 
socialistă din 1968. 
Printre realizări: 2,2 
milioane de lei econo
mii suplimentare la 
prețul de cost, peste 
3,4 milioane de lei beneficii. O statistică re-

„Unio“, reprezintă o marcă de prestigiu, binecunoscută în $i peste hotare, 
mul străbătut 
pînă aici reface, sentă, destinul multor 
întreprinderi din ora
șul de pe Someș.

Satu Mare dă azi tării o producție globală de 
miliarde 
1972, va 
miliarde 
mal bine 
cenii ritmurile indus
triale sătmărene au 
stat permanent sub semnul urcușului. Din- 
tr-un oraș al meșteșugarilor — e drept, a- 
junși la treapta de sus 
a virtuților profesio
nale — Satu Mare s-a 
ridicat la condiția de 
oraș industrial, cu o 
prezență bine marcată 
pe harta economică a tării. Numai în ulti
mii ani au fost inves
tite pentru nașterea 
unor întreprinderi noi' 
și pentru dezvoltarea 
celor vechi peste 320 
milioane de lei.

In ce s-au întruchi
pat aceste valori ma
teriale, dublate de puterea de creație a o- mului ? — ■ •
nio“. 
brie", 
cotex".

tară 
Dru- 
tnsfi 

in e- în

feno- 
al Sn- școlile 

ulti- 
adău-

peste două 
de lei. In 

ajunge la 3 
de iei. De 
de două de-

H i 
rare, 1 
Fii- !

I 
I

ț
__  _________  ______ . t

O Fotbal : Universitatea Cluj — Steaua. Transmisiune l 
,Zoo“ : Din viața animalelor —_film realizat de Frederic -U 

!

*
*

*
*

8,30 — Ora exactă — Cum va 1 t_ _ vremea ? — Gimnastica de înviorare.
8,40 — Pentru copii și școlari : o LL 

” mul artistic „Dirijabilul furat" —
după Jules Verne. Producție a stu- 

■ii.uni.jniuii i ■ ■■iiiwhw—m—uium nnuu dlourllor cehoslovace. 10,05 — Filmul
serial : „Belle și Sebastlen" (II). Re
fugiul Marelui Baou. 10,30 — Ora 

satului, 12,00 — De strajă patriei 12,30 — Concert simfonic. In program : « 
Concertul în La major K.V. 219 pentru vioară și orchestră de Mozart; Sim
fonia nr. 83 „Găina" de Joseph Haydn. o Interpretează orchestra „Menuhin 
Festival Orchestra" șl Yehudi Menuhin. 13,30 — Artă plastică. Retrospecti
vă Henri CatargI. Comentează Ion Frunzetti. 13,45 — Mozaic muzlcal-core- 
grafic cu Pușa Poenaru, Olga • Stănescu, Denise Constantinescu, Maria 
Gherasim, Alfred Capitanovici, George Răpcău, Constantin Zaharia, Călin 
Marian, Florin Scarlat. 14.45 — închiderea emisiunii de dimineață. 16,15 — 
Duminica sportivă: ‘ ~ • • ■
de la Cluj. 18,30 — „L__ _________________________ _.....    .
Iosif. 19,00 — Telejurnalul de seară. 19,15 — „Doină zic, jocul ml-e 
drag". Selecțiunl din spectacolul orchestrei „Doina Banatului" din 
Caransebeș. 19,46 — Desene animate. 20,00 — Film cu trei stele : „Ultimul 
apus de soare". In rolul principal actorul Kirk Douglas — premieră pe 
țară. 21,50 — Film muzical cu cîntăreața Julie Felix. 22,20 — Telesport. 
22,40 — Telejurnalul de noapte.

PROGRAMUL II
20,00 — Telex TV. 20,OS — Seară de teatru : „Moartea unul artist" de Horia

Lovinescu. 22,05 — Capodopere ale muzicii universale. 22,45 — închiderea 
emisiunii programului II.

Uzinele „V- 
„1 Septem- 
.Textar", „Tri- 

combinatul

spirituale și. ca rezul
tat al avîntului indus
trial din ultimii ani. 
peste 60 la sută din a- 
ceastă jumătate lu
crează în industrie.

Aici, 
modem 
ambiția 
pentru 
făcut cu migală gă
sește mii de canale de transfer în nomenclatorul atît de divers al 
produselor: locomoti
ve de mină, transpor
toare de diferite tipuri și gabarite,- material rulant, mașini de gătit cu gaze lichefiate 
și combustibili solizi^

în climatul 
al industriei, 
sătmăreanului 

lucrul trainic.

centă arată că din „ce
tatea Sătmar" sînt li- 
vrate anual la export 
mărfuri a căror va
loare trece de jumă
tate miliard de lei.

Noile realități industriale din acest coif de țară au propulsat 
orașul pe cote su
perioare de urbanism. 
La arhitectura veche 
s-a adăugat cea nouă. 
In vecinătatea uzinei 
„Unio" s-a născut un 
amplu cartier 
blocuri: In 1969, 
pildă, se construiesc la 
Satu Mare peste 1 000 
de apartamente. Privit 
de sus, orașul îți ofe-

de 
de

dor se aștern drept, 
prinse trainic în chin
ga asfaltului, cu șiruri 
lungi de tei plantați 
proaspăt și arbuști 
ornamentali cu frunze 
sîngerii, de mare efect 
cromatic.

Străzile acestea care 
rețineau. în ceasurile 
lor intime, pașii lui 
Eminescu, ai lui Sla
vici — la liceul 
ce poartă azi nu
mele marelui poet, 
autorul „Marei“ a luat 
bacalaureatul — sînt 
împodobite în fiecare 
an cu milioane de be- 
gonii, petunii, cale, 
trandafiri. Locuitorii 
orașului țin mult la..

• cum în întrecerea pe 
(ară. Tovarășul Gheor- 
ghe Darida, vicepre
ședinte al consiliului 
popular județean, ne 
spunea: „Viitoarele
construcții edilitare 
vor ține și mai mult 
seama de încadrarea în 
ambianța notei specifice a orașului. Ne 
preocupă să găsim cele 
mai fericite soluții 
pentru punerea în va
loare a Someșului, 
care trebuie să devină 
punctul de atracție, 
axa principală a mur 
nicipiului“.

Străvechea așezare 
respiră azi aerul re
confortant al ora-

simfonică, 
cu două sec- 
romănă și 

— biblioteci, 
cultură. Se

factori.de
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Prim-vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Ilie Verdeț, a primit sîmbătă dimineața delegația economică din Turcia, condusă de Ekrem Ceyhun, președintele Direcției de coordonare din Organizația de Stat a Planificării, care face o vizită în țara noastră.La primire, care a decurs într-o atmosferă cordială, au luat parte Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, Vasile Șandru, ad

junct al ministrului afacerilor externe, Nicolae Nicolae, adjunct al ministrului comerțului exterior.A fost de față Alptekin Unliiturk, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Republicii Turcia la București.Cu acest prilej, au fost discutate unele probleme privind dezvoltarea schimburilor comerciale dintre România și Turcia. (Agerpres)

Sîmbătă seara, a plecat spre Moscova Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, care la invitația guvernului sovietic va face o vizită oficială în U.R.S.S.La plecare, în Gara de Nord, erau prezenți membri ai conducerii ministerului.Au fost de fată A, V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice la București, și membri ai ambasadei.

Ambasadorul Uniunii Sovietice la București, A. V. Basov, a oferit sîmbătă un dejun în cinstea tovarășului Corneliu Mănescu, cu prilejul plecării sale în U.R.S.S.împreună cu ministrul afacerilor externe român, au luat parte Mircea Malița și Vasile Șandru, adjuncți ai ministrului, și alte persoane oficiale. (Agerpres)
Președintele larii Adunări Rationale, 

Ștefan Voitec, a primit delegația 
parlamente japonezăSîmbătă la amiază, președintele Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, Ștefan Voitec, a primit, la Palatul M.A.N., delegația parlamentară japoneză

&

condusă de Fukunaga Kenji, membru al Dietei japoneze, din partea Partidului Liberal Democrat, care ne vizitează țara.
*In cinstea delegației parlamentare japoneze, vicepreședintele Marii Adunări Naționale, Mia Groza, a oferit sîmbătă un dejun în saloanele restaurantului Athenee Palace.Delegația parlamentară japoneză

a făcut sîmbătă dimineața o vizită la Institutul român pentru relațiile culturale cu străinătatea, unde a fost primită de Ion Pas, președintele institutului. (Agerpres)
Plenara Consiliului Național 
al Organizației PionierilorSîmbătă a avut loc plenara Consiliului Național al Organizației Pionierilor.Plenara a dezbătut probleme privind îmbunătățirea continuă a activității educative ce se desfășoară în rîndurile pionierilor și școlarilor. De asemenea, a adoptat planul de măsuri cu privire la sărbătorirea

celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei de sub jugul, fascist, la cea de-a 20-a aniversare a' Organizației pionierilor și a Zilei pionierilor.La lucrări a luat parte tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R. (Agerpres)
Conferința pe țară

• a apicultorilorSîmbătă dimineața au început, în sala mică a Palatului Republicii, lucrările celei de-a doua conferințe a Asociației crescătorilor de albine din țara noastră.La deschiderea lucrărilor au luat parte tovarășii Iosif Banc,, vicepreședinte.. al Consiliului de Minjștrif.„ Nicolae Giosan, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Ion Cosma, prim-vicepreședinte al Consiliului Popular al municipiului București, Constantin Mateescu, președintele Uniunii centrale a cooperativelor de consum, Constantin Iftodi, vicepreședinte al Uniunii Na

ționale a Cooperativelor Agricole'de Producție.Darea de seamă asupra activității asociației, prezentată de prof. V. Harnaj, președintele acesteia, și dezbaterile care au urmat, au scos în evidență., realizările înregistrate în :• dezvoltarea apiculturii, creșterea • producției, d.e miere, ceară, de: utilaje ■f și •^materiale apicole, în extinderea metodelor moderne de lucru în a- ceastă ramură a zootehniei. De asemenea, a fost relevată activitatea asociației în cadrul Federației internaționale a asociațiilor de apicultura — „Apimondia". (Agerpres)
Sesiuni si simpozioane 

științificeConsiliul național al inginerilor și tehnicienilor, împreună cu Institutul de cercetări și proiectări pentru valorificarea legumelor șl fructelor din cadrul Departamentului pentru valorificarea legumelor și fructelor, a organizat un simpozion cu tema „Probleme actuale privind păstrarea și valorificarea produselor hortiviti- cole“.
★Sîmbătă s-au încheiat, la Institutul agronomic „Dr. Petru Groza“ din Cluj, lucrările unei sesiuni științifice republicane, prilejuite de cea de-a zecea comemorare a marelui botanist român, Iuliu Prodan. Au fost susținute peste 70 de referate și comu

nicări în cadrul secțiilor de geobota- nică — ecologie și sistematică.
★Vineri și sîmbătă s-au desfășurat la Craiova lucrările sesiunii naționale de comunicări a cadrelor didactice pe tema „Cercetarea științifică în sprijinul perfecționării învățămîn- tului și educației în școala de cultură generală". Organizată sub auspiciile Institutului de studii pedagogice din București și inspectoratului școlar județean Dolj, sesiunea a reunit aproximativ 500 de participanți — cadre universitare, cercetători, învățători și profesori din toate județele țării. (Agerpres)
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(Urmare din pag. I)Știm cu toții: pînă acum a plouat săptămîni în șir. Tocmai cînd timpul s-a îndreptat și se putea lucra la cîmp. oamenii și-au adus a- minte de adunare ? Mai rar așa simț gospodăresc ! Cît privește lipsa inginerului agronom. Nicolau Păunescu. am aflat că acesta era plecat la Slobozia „cu treburi curente". Oare treburile curente ale specialiștilor din agricultură nu sînt, în aceste zile, cele legate de munca directă în cîmp ?Și în județul Olt se mai întîlnesc, în aceste zile, cazuri în care nu se lucrează cu toate forțele. La cooperativa agricolă din Găneasa,. terenul permitea, de cîteva zile, să se treacă la pregătirea solului și semănat, în ziua de 3 aprilie, însă, din cele 13 tractoșre lucrau doar 4. Ce făceau celelalte ? Potrivit relatării șefului de secție, Constantin Munteanu, patru se află de două săptămîni la reparat la I.M.A. Recea, iar alte două la Uzina de reparații din Balș. N-a fost vreme destulă toată iarna pentru așa ceva ? în aceeași zi< la orele 10,30, la sediul secției Găneasa, la două tractoare, care trebuiau să fie de dimineață în brazdă, se făcea reglajul ambreiaju- lui. Un alt tractor stătea nemișcat întrucît mecanizatorul ce-1 conducea era învoit. O pierdere de timp profund păgubitoare !în ziua de 3 aprilie, mulți mecanizatori din județul Olt au pierdut vreme prețioasă și din cauza ședințelor la care au fost convocați. Tema acestora : campania agricolă. La sediul I.M.A. Găneasa, bunăoară, la orele 10 așteptau nerăbdători Nicolae Cojocaru, directorul întreprin • derii, Ion Roșu, instructor județean de partid, Ion Staicu, președintele consiliului popular comunal. în dțipă-amiaza aceleiași zile, la orele 16, Gheorghe Diaconescu, instructor

al U.J.C.A.P. Olt, a organizat și el o ședință pe teme aie campaniei agricole. Particjpanții ? Consiliile de conducere, șefii de secții de mecanizare de la cooperativele din Piatra Olt, Brîncoveni. Găneasa și Slă- tioara. Nu se găsește nimeni care să-i tragă la răspundere pe acești oameni care s-au găsit tocmai acum să blocheze în ședințe pe cei care ar trebui să se afle pe cîmp ?în ziua de 3 aprilie, la punctul Aluniș din cooperativa agricolă Piatra-sat se putea ara și însămînța pe zeci de hectare, fapt confirmat de cooperatorii care împrăștiau îngrășăminte. Cu toate acestea — doar un singur tractor se zărea pe cîmp. Ce făceau, în acel moment, cei din consiliul de conducere ? Inginerul agronom stătea în fața sediului, în așteptarea președintelui plecat la Slatina să cumpere hamuri.în aceste zile, nu există sarcină mai importantă a oamenilor muncii din agricultură decît grăbirea semănatului și a celorlalte lucrări de sezon. Specialiștii din unități și de Ia direcțiile agricole trebuie să fie prezenți, zi de zi, la cîmp, să verifice starea terenului, să dirijeze cu operativitate mijloacele de lucru, să urmărească cum se execută lucrările. Pentru a recupera rămînerea în urmă determinată de împrimăvărarea tîrzie, conducerile de unități agricole trebuie să ia măsuri ca să se muncească intens, ziua și noaptea, să fie folosite, alături de tractoare, și atelajele proprii ale cooperativelor agricole. Organele județene de partid și agricole au datoria să exercite un control riguros asupra modului în care se acționează în actuala campanie, să-i mobilizeze pe mecanizatori și pe cooperatori să grăbească semănatul și să facă lucrări de cea mai bună calitate — condiție hotărîtoare pentru obținerea unor recolte sporite în acest an.

Aniversarea Fîfetei din Easi
9

a AcademieiIAȘI (corespondentul „Scînteii"). — în cronica activității cultural-științi- fice a lașului a fost consemnat ieri un eveniment deosebit: sărbătorirea a două decenii de existență a filialei ieșene a Academiei. La festivitatea jubiliară au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai Academiei, numeroși invitați din centrele cultural-științi- fice ale țării, academicieni, cadre didactice din învățămîntul superior, cercetători și alți oameni de cultură și știință. Cu acest prilej, au luat cuvîntul Miu Dobrescu, prim-secre- tar al Comitetului județean de partid Iași, președinte al consiliului popular județean, care a adus un călduros salut din partea secretarului general al C.C. al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat; acad. Miron Nico- lescu, președintele Academiei, prof. Ilie Dicu'lescu, vicepreședinte al Consiliului^. Național al Cercetării Științifice, acad. Coriolan Drăgules- cu, președintele Bazei din Timișoara a Academiei, și prof. dr. docent Ion Șandru, prorector al Universității „A. I. Cuza" din Iași.Acad. Cristofor I. Simionescu, președintele Filialei din Iași a Academiei, a făcut apoi o amplă prezentare a progresului științei la Iași,

în ultimele două decenii și a contribuției Filialei Academiei la acest progres.La sfîrșit, participanții la adunarea jubiliară au adoptat o telegramă adresată tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, în care se spune : Filiala din 
Iași a Academiei, oamenii de știință 
și cultură, cercetătorii institutelor și 
centrelor noastre, întruniți în ședința 
festivă consacrată sărbătoririi a două 
decenii de activitate a acestei filiale, 
își exprimă și cu acest prilej ade
ziunea totală față de politica internă 
și externă a P.C.R., politică menită 
să asigure bunăstarea materială și un 
înalt nivel de cultură ale societății, să 
promoveze pe plan internațional un 
climat de înțelegere și pace, condiții 
indispensabile propășirii cercetării 
științifice și progresului în general.

Asigurăm Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român, pe dum
neavoastră personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că nu vom precupeți nici 
un efort spre a transforma lașul în- 
tr-un centru de prim rang al științei 
românești, devotat cerințelor de pro
gres ale economiei și culturii națio
nale.

(Agerpres)

Cronica zilei lDelegația tunisiană, condusă de Mongj Slim, ministrul justiției, care se află în tara noastră, a sosit sîmbătă "la Brașov însoțită de ministrul român al justiției. Adrian Di- mitriu. Au fost vizitate Uzina de tractoare. Biserica Neagră și alte monumente istorice, precum si noile cartiere ale orașului.Seara. Adrian Dimitriu a oferit o masă în cinstea oaspeților.
★In cadrul manifestărilor organizate în cinstea celei de-a XXIV-a a- niversări a eliberării Ungariei, sîmbătă după-amiază a avut loc la cinematograful „Patria" din Deva un spectacol de gală cu filmul maghiar „Tata", la care au luat parte reprezentanți ai organelor locale de partid si de stat, numeroși oameni ai muncii. Au fost prezenți regizorul și scenaristul filmului, Szabo Istvan, și artista Solyom Kati.
★între 1 și 5 aprilie ne-a vizitat țara, la invitația Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, monseniorul dr. docent Thar- cisse Tshibangu, rectorul Universității Lovanium din Kinshasa — Republica Democratică Congo. în cursul vizitei, oaspetele a avut întrevederi la I.R.R.C.S., Ministerul învățămîntului, Universitatea din București, unde a prezentat în fața Senatului Universității o expunere despre organizarea și activitatea U- niversității Lovanium, precum și la unele institute de învățămînt superior din capitală. Oaspetele a avut, de asemenea, întrevederi la Patriarhia Bisericii ortodoxe române și la Arhiepiscopia romano-catolică din București și a vizitat instituții culturale din Capitală și din provincie.
★Cu prilejul împlinirii a 185 de ani de la nașterea eminentului om de știință Korosi Csoma Șăndor, sîmbătă seara a avut loc la Teatrul de stat maghiar din Sfîntu Gheorghe, județul Covasna, o adunare festivă organizată de Academia Republicii Socialiste, România, Comitetul județean pentru cultură și, artă și Consiliul județean al oamenilor muncii de naționalitate, maghiară. Despre viața și opera lui Korosi Csoma Șăndor, născut în Chiuruș, orașul Covasna, au prezentat expuneri prof, univ. dr. Cicerone Poghirc, din București, și prof. univ. dr. Sandor Debreczy din Cluj. (Agerpres)
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SELECȚIONATA DE JUNIORI A 
ROMÂNIEI S-A CALIFICAT ÎN FI
NALA TURNEULUI INTERNAȚIO
NAL DE FOTBAL DE LA CANNES, în semifinale, echipa României a terminat la egalitate 1—1 (0—1) cu reprezentativa U.R.S.S. Au marcat Ștefănescu și Grigoriev. Deoarece raportul de cornere a fost egal : 5—5, tinerii fotbaliști români au obținut calificarea în finala competiției datorită mediei de vîrstă.

JUCĂTORUL ROMÂN ION ȚI- RIÂC s-a , calificat în semifinalele turneului'internațional de tenis de la Reggio Calabria (Italia). în sferturi de finală, Ion Țiriac l-a învins în două seturi : 6—2, 6—4, pe cehoslovacul Kudelka. într-o altă partidă, italianul Martin Mulligan l-a eliminat cu 6—1, 14—16, 10—8 pe cehoslovacul Zednik.în semifinalele probei de simplu femei s-au înregistrat următoarele rezultate : Neumanova (Cehoslovacia) — Salfati (Franța) 6—4, 4—6, 6—0 ; Nasueli (Italia) — Sandurlf (Suedia) 6—2, 6—8, 6—3.
A ÎNCEPUT TRADIȚIONALUL 

TURNEU INTERNAȚIONAL DE 
ȘAH DE LA EOGNOR REGIS (AN
GLIA). La ediția din acest an participă șahiști din 9 țări, printre care și maestrul român Theodor Ghi- țescu.în prima rundă, Theodor Ghițescu (eu piesele albe) a cîștigat la englezul Fraser. Alte r.ezultate : Van den Berg (Olanda) — Norman (Anglia) 1—0 ; Akvist (Suedia) — Cowling (Anglia) 1—0 ; Rogoff (S.U.A.) — De Veauce (Anglia) 1—0 ; Speed (Anglia) — Berglund (Suedia) 1—0 ; Kostro (Polonia) — Collier (Anglia) 1—0.\
(Urinare din pag. I)obștești, militanți pentru pace de diferite convingeri politice și ideologice din țările europene. Rețin a- tenția, prin aprecierile pozitive, primele luări de poziție din partea unor factori de răspundere ai statelor europene, care au salutat Apelul și au exprimat adeziunea lor la obiectivele formulate, privind atenuarea încordării, asigurarea unor relații in- tereuropene de încredere și cooperare.Accentuînd asupra necesității întreprinderii unor pași concreți în vederea consolidării păcii și securității pe continent, ministrul afacerilor externe al Italiei, Pietro 
Nenni, a declarat că „este mai ne
cesar ca niciodată ca Europa să-și 
facă auzită vocea, să participe la 
procesul de destindere în care cre
dem și pe care înțelegem să-l dez
voltăm". Problema destinderii și securității europene a format obiectul discuțiilor pe care șeful diplomației italiene le-a avut la Roma, cu prilejul vizitei colegului său olandez, Joseph Luns. După cum a arătat acesta din urmă, la o conferință de presă, cei doi interlocutori „au scos în evidență însemnăta
tea Apelului de la Budapesta" și au exprimat păreri comune în ce privește. necesitatea dezvoltării politicii de destindere între țările continentului. Referindu-se la poziția propriului guvern, ministrul Luns a menționat că „este favorabil, dialo
gului cu țările răsăritene", precizînd în această direcție că a sosit momentul de a „proceda la un serios și 
aprofundat examen al situației, și de 
a acționa".Ministrul afacerilor externe al R. F. a Germaniei, Willy Brandt, s-a pronunțat în favoarea ideii unei politici europene de slăbire a încordării, remareînd în mod pozitiv concepția țărilor participante la Tratatul de la Varșovia, potrivit căreia problemele nerezolvate trebuie soluționate prin mijloace pașnice, prin tratative. „Aceasta — a subliniat el — ne încurajează 
să continuăm eforturile noastre pen
tru realizarea unei înțelegeri cu ve
cinii noștri din Est, cu privire la re
nunțarea reciprocă la utilizarea for
ței. Sprijin pe deplin teza că este 
necesar să. se treacă, așa cum se 
spune în Apel, de la declarații gene
rale despre pace, la acțiuni și mă
suri concrete, care să rezolve proble-

adresat Congres

prezentat de tovarășul Gheorghe Stoica

FINALELE CAMPIONATULUI DE BOX

Turneul final al celor 87 de combatanți pentru 11 centuri tricolore a început aseară prin dispute la trei dintre categorii, „semi-muscă", „cocoș" și „semi-ușoară". La cea mai mică dintre categoriile de greutate n-am înregistrat rezultate neașteptate, favoriții M. Aurel, V. Ivan, M. Lumezeanu și Ganea Petre învin- gîndu-și limpede adversarii și califi- cîndu-se în semifinalele întrecerilor. Mihai Aurel a cîștigat prin abandonarea lui Cristea de către arbitru, impresionîndu-ne nu atît victoria' lui Aurel, lâ care ne așteptam, cît maniera lui mult îmbunătățită de a lupta în ring. Tînărul Vasile Ivan, confirmînd de la meci la meci bunele aprecieri pe care le fac specialiștii asupra talentului său de boxer, a învins fără drept de apel un rival cu experiență, V. Drăgan. Dornic de a-și reface palmaresul, Marin Lumezeanu a forțat printr-o directă de dreapta la bărbie pe F. Momoiu să asculte mai mult de zece secunde numărătoarea arbitrului : ■ K. O. în rundul al doilea ! Campionul de a- nul trecut, Petre Ganea, l-a întrecut la puncte Pe C. Stănescu.în limitele categoriei 54 kg, „cocoșii" Gîju și Pometcu s-au angajat din primele secunde într-o luptă fără studii prealabile și mai ales fără... menajamente ! Pometcu, în- tr-o formă remarcabilă, l-a dominat deajuns de clar pe fostul campion european, Gîju fiind „numărat" și în rundul prim și în cel de-al doilea, în ultimul minut al reprizei secunde cînd Gîju se afla iarăși în dificultate, arbitrul l-a abandonat! Decizie pripită după părerea unora, justă — spuneau alții. Un lucru pare
O O O O O B

imposibil de contestat: superioritatea lui Pometcu pe răstimpul celor două runduri. Adevărul este că Gîju nu mai este „Gîju", cel pe care-1 cunoșteam, cu reflexele lui extraordinare. Avem impresia că și din punct de’ vedere psihic, Gîju a fost ieri seara foarte vulnerabil. Și de ce n-am spune-o — acum, cînd întrecerea s-a încheiat pentru multiplul nostru campion — critici exa- ' gerate au- creat unsclimat nefavora- bil- ’pentru- o-posibilă redresare^șu- fletească. Cam în aceeași ordihe de idei, considerăm fluierăturile la a- dresa lui Gîju drept complet deplasate. Sfîrșitul unei cariere sportive glorioase, așa cum a fost aceea a lui Gîju, în orice caz nu le merita...Celelalte rezultate la „cocoși" sînt: P. Nedelcea bate prin abandon peO. Aderco, iar A. Dumitrescu șiP. Ocică înving la puncte pe V. Iva- novici și, respectiv, pe Gh. Moraru.La categoria „semi-ușoară", poate cea mai bine reprezentată valoric la acest turneu final, două dintre deciziile juriilor au fost luate cu „3—2". Aceste decizii strînse sînt o dovadă în plus a echilibrului în luptele spectaculoase dintre Paul Dobrescu și Mihai Goanță și dintre Simion Aurel și Nicolae Păpălău. Primii, Dobrescu și Simion, s-au calificat în semifinale. C. Negoescu l-a învins la puncte pe I. Costin, iar marele favorit la titlul categoriei „semi- ușoară" Calistrat Cuțov s-a dovedit prea tare pentru S. Constandache. Victorie prin abandon.Duminică, de la ora zece dimineața, sala Floreasca găzduiește cea de-a doua gală a turneului final.
V. M.

O S B O H @mele legate de slăbirea încordării, și la dezarmare".în legătură cu organizarea conferinței europene se exprimă păreri diverse, se formulează diferite propuneri cu privire la căile și modalitățile concrete de pregătire a ei. Apreciind ca o „inițiativă bună" convocarea unei conferințe consacrate securității europene, premierul suedez Tage Erlandcr a declarat recent: „Sîntem gata să parti
cipăm. la o asemenea conferință, însă 
considerăm că o condiție prelimi
nară a succesului acestei acțiuni 
constă în temeinica ei pregătire",

ropene „au analizat cu atenție", așa după cum s-a declarat, propunerile. acestui Apel. La rîndul său, Co- miteJul Central al Partidului Socialist Italian a identificat în „des
tindere și coexistență pașnică în
tre Est și Vest calea spre depăși
rea treptată a blocurilor". Bruno Kreisky, președintele Partidului Socialist Austriac, și-a expus părerea că „participarea Austriei la o 
conferință a statelor europene ar fi 
pe deplin compatibilă cu obligațiile 
noastre de stat neutru și membru 
al O.N.U.".Reafirmarea în Apel a tezei cu

și a menționat comerțul dintre Est și Vest ca una din temele ce ar trebui abordate. El a justificat aceasta prin faptul că „toate popoarele sînt 
interesate ca economia Europei să nu 
se scindeze în două părți", spedficînd 
că „lichidarea divizării ar aduce tu
turor țărilor un progres și o înflorire 
mai rapidă". Opinii asemănătoare cu privire la oportunitatea conferinței, pregătită în mod corespunzător, au fost exprimate și de fostul cancelar al Austriei și președinte al Internaționalei Socialiste, Bruno Pit- terman. Considerînd că ideea conferinței merită o mare atentie, el a spus : „Credem că înaintea convocă
rii unei astfel de conferințe este ne
cesar să se elaboreze planurile co
respunzătoare și să< se stabilească, 
de exemplu, cine trebuie să con
voace o asemenea conferință euro
peană".Un interes similar l-a trezit A- pelul si în rîndul a numeroase partide si organizații politice europene. întruniți la Viena, cu prilejul unei conferințe, liderii a . mai bine de 10 partide socialiste eu-

privire la necesitatea lichidării scindării continentului în grupări militare a fost întîmpinată de numeroase cercuri ca o expresie a u- nor aspirații ce . sînt comune ma- . rii majorități a popoarelor din Europa. Subliniind că divizarea Europei în blocuri militare antagoniste 
„este dăunătoare intereselor și vii
torului popoarelor europene" si că acest viitor „trebuie să se bazeze pe noțiunile de independență, des
tindere și cooperare", organizația franceză „Mișcarea pentru independența Europei" a reliefat că, în a- cest sens. Apelul nu poate decît să suscite un mare interes.Ideea amplificării pe tărîmuri multiple —* economic, politic, cultural, tehnico-științific — a conlucrării in- tereuropene, ca modalitate practică și sigură ce deschide nemijlocit perspectivele securității pentru toate statele întrunește o adeziune largă. Reamintind că Iugoslavia privește favorabil pașii și inițiativele în această direcție, purtătorul de cuvînt al Secretariatului de Stat pentru afacerile Externe al R.S.F.I., Dragoliub Vuița^,

HELSINKI 5 (Agerpres). — în ședința din după-amiaza zilei de sîmbătă, 5 aprilie a.c., a celui de-al 15-lea Congres al Partidului Comunist din Finlanda, tovarășul Gheorghe Stoica, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., a prezentat mesajul de salut adresat Congresului de Comitetul Central al Partidului Comunist Român.Stimați tovarăși,Permiteți-mi ca în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al comuniștilor români, al tuturor oamenilor muncii din țara noastră, să adresez delegaților la cel de-al XV-lea Congres al Partidului Comunist din Finlanda, comuniștilor, tuturor celor ce muncesc din frumoasa dumneavoastră țară, un cald salut frățesc.Poporul român .urmărește cu viu interes și sentimente de solidaritate internaționalistă, lupta dusă de Partidul Comunist din Finlanda — partid care în cei peste cincizeci de ani de existență și-a pus activitatea în slujba intereselor fundamentale ale poporului finlandez, a triumfului idealurilor libertății, democrației, păcii și socialismului. Partidul Comunist din Finlanda acționează ca o puternică forță în viața politică și socială a Finlandei, bucurîndu-se de prețuirea și încrederea păturilor largi populare.Comuniștii români sînt pe deplin solidari cu lupta 'comuniștilor finlandezi pentru dezvoltarea democrației. realizarea telurilor socialiste, dezvoltarea legăturilor cu masele largi ale poporului. întărirea unității de acțiune a clasei muncitoare. a tuturor forțelor democratice interesate în înfăptuirea unei politici de progres social, pentru pace și securitate internațională.Angajat cu toate forțele în opera de desăvîrsire a construcției socialiste. poporul român înfăptuiește cu succes programul de dezvoltare multilaterală economică și socială a tării, elaborat de Congresul al iX-lea al P.C.R. Acordînd o atentie deosebită perfecționării orîndui- rii socialiste, partidul si statul român au adoptat în ultimii ani o serie de măsuri importante pentru îmbunătățirea conducerii si organizării economiei, a întregii vieți sociale. pentru dezvoltarea democrației socialiste, afirmarea pe scară mai largă a inițiativei maselor de oameni ai muncii și promovarea consecventă a principiilor de justiție și echitate socială, Poporul românvede în înfăptuirea politicii partidului" comunist ' politică în- - temeiată pe aplicarea creatoare a marxism-leninismului la condițiile specifice ale României — chezășia ridicării continue a nivelului său de trai, a înfloririi si prosperității patriei. Muncind pentru creșterea necontenită a potențialului tării noastre, sîntem convinși că dezvoltarea multilaterală a fiecărei țări socialiste constituie contribuția de seamă la întărirea forței si avîntul întregului sistem mondial socialist la sporirea continuă a prestigiului si influentei socialismului în lume.îndeplinindu-și îndatorirea sa fundamentală de făurire a socialismului în România, Partidul Com.mist Român se manifestă în același timp ca un • detașament activ al. mișcării comuniste si muncitorești internaționale, militează cu consecventă pentru crearea unui climat de încredere între partidele comuniste si muncitorești, pentru depășirea dificultăților existente, refacerea și întărirea unității mișcării comuniste mondiale.Partidul Comunist Român consideră că în zilele noastre unitatea poate fi concepută și asigurată numai pornin- du-se de la realitățile actuale, de la marea diversitate de condiții în care 
o

O ® B ® g oa arătat: „Considerăm că Europa nu 
are altă^alternativă decît dezvoltarea 
colaborării, ceea ce presupune că 
toate statele europene să respecte cu 
strictețe independența, suveranitatea, 
integritatea teritorială și egalitatea 
în drepturi a tuturor țărilor".Presa internațională se ocupă si ea pe larg de Apelul de la Budapesta. Ziarul „L’UNITÂ", a- preciind că întîlnirea de la Budapesta a „relansat în mod convin
gător marea temă a securității și 
a depășirii blocurilor", tine să remarce că pe linia trasată de Apel 
„s-a creat un spațiu larg de dez
voltare a inițiativei naționale, au
tonome a, fiecărei țări socialiste în • parte". Cotidianul vest-german „FRANKFURTER . ALLGEMEINE ZEITUNG" reliefează „tonul obiectiv al documentului", iar „DIE ZEIT" faptul că „Apelul de la Budapesta oferă Occidentului numeroase elemente utile", ceea ce îl face să conchidă că „diplomația occidenta
lă nu trebuie să piardă șansa" ce i se oferă. „L’HUMANITE" scrie că Apelul „reflectă singura opțiune re
zonabilă, aceea a înlocuirii blocu
rilor militare printr-un sistem eu
ropean de securitate colectivă".Sarcina asigurării securității în Europa se înscrie ca un imperativ major al popoarelor străvechiului nostru continent. în sprijinul acestui imperativ, al transformării sale într-o realitate vie se declară pături și curente din cele mai largi, forțe sociale uriașe. Există astăzi premise reale pentru transformarea Europei într-un continent al păcii și securității, al conlucrării fructuoase între state, în spiritul încrederii reciproce, al bunei înțelegeri. Aceste premise se pot materializa dacă toate țările — mari și mici — ale continentului nostru își vor conjuga eforturile în acest sens.Ca și pînă acum România, dînd expresie intereselor fundamentale ale poporului nostru, nu își va precupeți străduințele în atingerea nobilului scop al consolidării securității europene — parte integrantă a luptei generale pentru pace în întreaga lume ; Țara noastră' va face și pe viitor tot ceea ce va depinde de ea pentru a-și aduce contribuția eficientă la asigurarea unui climat sănătos de încredere și siguranță pe continentul nostru și în lume.

acționează partidele frățești, respec- tîndu-se neabătut dreptul fiecărui partid de a-și elabora linia politică și de a hotărî de sine stătător, fără nici o imixtiune din afară, în toate problemele activității sale interne și externe, aplicînd în mod creator adevărurile fundamentale ale marxism- leninismului la condițiile respective. Partidul nostru are convingerea fermă că față de situația existentă în prezent în mișcarea comunistă, toate eforturile trebuie îndreptate către țelul refacerii unității, către respectarea strictă, în relațiile dintre partidele comuniste, a principiilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, a independenței și egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne. Viața arată că nesocotirea sau încălcarea acestor principii în raporturile dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste sînt profund dăunătoare unității mișcării comuniste și muncitorești, cauzei socialismului.Unica modalitate rațională de rezolvare a divergențelor o constituie discuțiile principiale, tovărășești, constructive, purtate de la conducere la conducere, pe baza stimei și încrederii reciproce, pornindu-se de la ceea ce unește partidele frățești.Călăuzit de principiile internaționalismului și de grija neslăbită pentru unitate, Partidul Comunist Român ia parte la activitatea de pregătire a u- nei consfătuiri internaționale a partidelor comuniste și muncitorești care trebuie să ducă la întărirea unității lor de acțiune în lupta împotriva imperialismului, să fie o manifestare a coeziunii și să creeze condițiile pentru dezvoltarea relațiilor de prietenie și colaborare internaționalistă în mișcarea comunistă și muncitorească.Republica Socialistă România pune în centrul politicii sale externe prietenia trainică și alianța cu toate țările sistemului mondial socialist — comunitate de state libere și independente, unite prin identitatea orîn- duirii sociale, a țelurilor revoluționare și ale luptei împotriva imperialismului. Totodată, țara noastră promovează o politică de colaborare multilaterală cu toate statele, indiferent de orînduirea lor socială, de dezvoltare a unor relații internaționale bazate pe respectarea independenței și suveranității, egalitate în drepturi, neamestecul în treburile interne și avantajul reciproc.în prezent, cînd în Europa și în lume se manifestă tot mai puternic forțele capabile să asigure pacea și securitatea popoarelor, și cînd imperialismul/ cercurile militariste, revanșarde, ’urmînd politica lor agresivă, încalcă grav normele de relații internaționale, întrețin focare de încordare, interesele supreme ale păcii cer statelor, tuturor forțelor iubitoare de pace să acționeze pentru a face să triumfe linia spre destindere, spre intensificarea colaborării și înțelegerii internaționale.Ca tară europeană, România acordă o atentie majoră îmbunătățirii continue a relațiilor dintre statele continentului nostru, militînd pentru dezvoltarea unui climat de încredere și colaborare, împotriva tendințelor cercurilor reacționare de scindare a continentului în grupări închise și opuse. Realizarea măsurilor preconizate în Declarația de la București, a celor cuprinse în recentul Apel adresat tuturor statelor europene de țările participante la Tratatul de la Varșovia poate aduce o contribuție prețioasă la întărirea securității pe continentul nostru și în întreaga lume.Pe deplin solidare cu eroicul popor vietnamez, căruia i-au acordat și îi vor acorda întregul sprijin material, moral și politic, partidul și poporul nostru consideră că tratativele de la Paris trebuie să ducă la încetarea războiului și retragerea trupelor străine din Vietnam, pe baza respectării dreptului poporului vietnamez de a-și rezolva singur problemele sale, fără amestec din afară.Partidul nostru se pronunță pentru restabilirea păcii în Orientul Apropiat și soluționarea conflictului existent în această zonă pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.Stimați tovarăși,Folosind acest prilej, doresc să exprim satisfacția partidului nostru pentru relațiile tovărășești, de prietenie, colaborare și solidaritate in- ternaționalistă. existente între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Finlanda, exprimate prin schimburi de delegații, vizite reciproce și întîlniri între conducerile R celor două partide. Sîntem animați de hotărîrea de a dezvolta în continuare aceste relații, în interesul cauzei socialismului și păcii în lume, în același timp, vrem să subliniem bunele raporturi de colaborare ce se dezvoltă între România și Finlanda, să reafirmăm dorința de a le extinde în viitor, în avantajul reciproc și al asigurării securității internaționale.în încheiere, vă rog să-mi permiteți 'să vă adresez din toată inima u- rări de succes deplin în desfășurarea lucrărilor congresului, de noi victorii în lupta neobosită pe care o duceți pentru înfăptuirea nobilelor țeluri ale democrației, socialismului și păcii.Trăiască Partidul Comunist din Finlanda !Trăiască prietenia dintre poporul român și poporul finlandez !Trăiască pacea în lumea întreagă !
vremea

•-............ ■ "... ... . .4Timpul probabil pentru 7, 8 și 9 aprilie.'în (ară: vremea continuă să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil mai mult noros în jumătatea de sud-vest a țării, unde vor cădea ploi locale. în rest ploi slabe izolate. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar maximele între 8 și 18 grade. Ceață locală la început.în București: vremea continuă să se încălzească ușor. Cerul va fi variabil. Ploaie slabă. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară. ,
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intre țările lumii
PENTRU

DESTINDEREA

Puncte de acord după prima 
reuniune de la New York

P.C. BIS CANADA

Interviu cu ministrul relațiilor externe ai Argentinei, 
dr. NICANOR COSTA MENDEZ

ÎN EUROPA"
a patru"

Vizita făcută în (ara noastră de ministrul relațiilor externe al Repu
blicii Argentina, dr. Nicanor Costa Mendez, a prilejuit după cum se 
arată in comunicatul comun dat publicității, un amplu și util schimb 
de păreri in unele probleme ale actualității internaționale, oglindind 
pe de altă parte, încă o dată însemnătatea contactelor directe între 
factori de răspundere ai statelor, indiferent de sistemul social- politic. 
Înainte de a părăsi Capitala, dl. Nicanor Costa Mendez a acceptat cu 
multă amabilitate, la solicitarea 
cîteva întrebări.

Wiiiy Brandt despre 
Apelul de la Budapesta

ziarului „Scînteia", să răspundă Ia

Ce ne puteți spune, d-le 
ministru, despre relațiile sta
tornicite între România și Ar
gentina 1 Cum apreciați viitorul 
acestor legături, după întreve
derile si contactele ce le-ati 
avut la București, cu conducă
torii statului ■ nostru ?Prietenia este lucrul cel mai necesar în viată, oamenii simțind continuu nevoia de a se apropia, de a conlucra. Aceasta este valabil nu numai pentru oameni, ci și în general pentru popoare si națiuni. Dar acest lucru este foarte adevărat. în special în ce prietenia dintre cele două noastre, unite prin anumite istorice și de limbă, prin realități economice, prin ta unor puncte de vedere ________sau apropiate asupra unor probleme internaționale. Pornind de aici, noi am multiplicat în ultimii ani contactele bilaterale, căutînd căi noi de lărgire și diversificare a relațiilor reciproce. Prezenta mea la București dxprimă tocmai dorința tării mele de a' continua dialogul, de a persevera pe calea începută, — a unei cooperări active și sincere între națiunile noastre. Din cest punct de vedere sînt foarte satisfăcut de întrevederile pe care le-am avut cu conducătorii tării d-voastră, întrevederi care au evidențiat hotărîrea noastră comună de a intensifica schimburile de ambele părți. Toate contactele pe care le-am avut în România mă îndreptățesc, de altfel, să prevăd perspective foarte favorabile de dezvoltare a relațiilor dintre cele două state ale noastre, pe multiple planuri. In domeniul economic, de pildă, un pas important a fost făcut prin semnarea acordului comercial, care stabilește principiile șl cadrul dezvoltării relațiilor comerciale dintre cele două 8t'țări. O cooperare.durabilă; se... poate, ■potabili, desigur,11'șl pe plan politic. ’"Vocația fireasbă â României cît și.a Argentinei se îndreaptă, se știe, spre promovarea de relații pe plan international. al căror fundament trebuie să-l reprezinte principiile unanim recunoscute ale legalității internaționale. respectul reciproc al independenței statelor, al suveranității naționale, al egalității în drepturi și al neamestecului în treburile interne, principii pentru care atît țara dv. cît și noi ne pronunțăm constant. Conștiente de rolul pe care îl au astăzi în lume țările mici și_ mijlocii, ambele state ale noastre pot colabora pe această bază, la promovarea păcii în lume, la înțelegere între toate statele și popoarele.

dale cu țările latino-americane, unde vindem și cumpărăm mai mult decît oricare altă țară, atît materii prime cit și produse finite. Fără îndoială. însă, că nu vrem să depindem doar de cîteva piețe și de aceea urmărim diversificarea lor. De altfel, unul dintre scopurile turneului pe care îl întreprindem în țările europene este acela de a, lărgi relațiile noastre comerciale. Credem că este posibil să dezvoltăm substantial comerțul cu Europa de est pe baza avantajului reciproc.

BONN 5 (Agerpres). — într-un interviu acordat ziarului hambur- ghez „Die Welt", Willy Brandt, ministrul vest-german al afacerilor externe, s-a'ocupat pe larg de Apelul de la Budapesta al statelor participante la Tratatul de la Varșovia care conține propunerea privind pregătirea și ținerea unei conferințe europene în problemele securității și colaborării în Europa. Apreciind acest Apel drept o „bază bună" pentru destinderea climatului în Europa și îmbunătățirea relațiilor Est-Vest, Willy Brandt a cerut ca apropiatul Consiliu ministerial al N.A.T.O. „să e- vit.e o reacție negativă" față de propunerile cuprinse în Apel.privește țări ale afinități anumite existen- comune

a-

Am dori să cunoaștem care 
sînt direcțiile spre care iși în
dreaptă, in prezent, atenția 
Republica Argentina, în ce pri
vește dezvoltarea sa economică, 
afirmarea și propășirea națiunii 
argentinene ?

Pentru că ne-ați vorbit 
despre necesitatea ne care o 
prezintă pentru Argentina dez
voltarea relațiilor economice in
ternaționale. v-am. ruga să ne 
spuneți cum apreciați rolul con
tactelor directe între reprezen
tanții statelor la 
climat de pace și 
ternațională ?

stabilirea unui 
colaborare in-în concret la Promovînd oAm să mă refer exemplul tării mele, politică externă independentă, menită să slujească cît mai bine interesele naționale, tara mea este conștientă. în același timp, de faptul că nu se poate autoizola, că are un rol de jucat în concertul larg al națiunilor lumii. în solutionarea problemelor majore cu care este confruntată astăzi omenirea. De aceea, pornind de la propriile sale interese, Argentina se străduiește să realizeze un dialog intens cu toate țările lumii, indiferent de orînduirea lor socială, să stabilească o cooperare susținută și intensă în multiple domenii. Facem acest lucru fiind conștienți că apropierea Si colaborarea, schimburile de valori de tot felul nu pot decît să deschidă calea spre acea atmosferă normală, de pace si destindere, pe care o doresc toate popoarele.jiii. Cu ce impresii părăsiți Bucu

re știut '■ ’1;'.1Deși vizita pe care am între- prins-o în tara d-voastră a fost destul de scurtă, trebuie să vă mărturisesc că am mulțumit de dv. Capitală, porul român de a realiza moașe, de a-si dedica întreaga energie dezvoltării și înfloririi tării. Am fost profund impresionat de primirea extrem de călduroasă ce mi s-a făcut pretutindeni, de atentia cu care am fost înconjurat, atît eu cît și colaboratorii mei : eu văd țn a- ceasta o expresie a simpatiei pe care poporul român o poartă poporului argentinean. Folosesc acest prilej pentru a transmite poporului român un salut cordial.

fost foarte fericit și a cunoaște frumoasa de a constata că pose preocupă intens lucruri cît mai fru-

turor forțelor antimonopoliste și antiimperialiste. >■Analizînd situația internațională, William Kashtan a condamnat acțiunile agresive ale forțelor imperialiste, arătînd pericolul ce-1 reprezintă, aceste forțe pentru cauza păcii, libertății și securității popoarelor, pentru cauza democrației și socialismului. El a subliniat în special pericolul pe care-1 reprezintă pentru Canada participarea la blocul militar N.A.T.O.

OTTAWA 5 (Agerpres). — La Toronto au început vineri lucrările celui de-al XX-lea Congres al Partidului Comunist din Canada. Secretarul general al C.C. al P.C. din Canada, William Kashtan, a prezentat un raport. Referindu-se la situația internă, vorbitorul s-a pronunțat pentru crearea unei puternice mișcări democratice conduse de clasa muncitoare, care să reprezinte o coaliție națională1 a tu-
NEW YORK. — In legătură cu prima reuniune desfășurată la New York a reprezentanților la O.N.U. ai Franței. U.R.S.S., S.U.A. și Marii Britanii, consacrată examinării căilor de soluționare pașnică a conflictului din Orientul Apropiat, surse diplomatice de la Națiunile Unite, citate de agenția Reuter, au informat că cele patru mari puteri au respins orice sugestie de a încerca să impună un acord statelor arabe si Israelului. Aceleași surse au relevat că în cursul convorbirilor au fost discutate următoarele patru probleme principale : Misiunea de pace a reprezentantului special al O.N.U.. Gunnar Jarring, fată de care toti cei patru ambasadori au exprimat sprijinul deplin al guvernelor lor ; sprijinirea rezoluției Consiliului de Securitate din 22 noiembrie 1967 în baza căreia a fost înființat mandatul lui Jarring ; inoportunitatea pentru cele patru mari puteri de a încerca să impună un aranjament și posibilitățile promovării unui acord între tarile aflate în conflict.O sursă bine informată de le O.N.U.; citată de agenția Associated Press, a declarat că cei patru ambasadori „au realizat mai multe puncte de acord decît de dezacord" în prima lor ședință comună. Pe masa conferinței au fost prezentate un proiect sovietic, datînd de la 30 decembrie 1968 și unul american e- laborat la 24 martie 1969, care prevăd realizarea unui acord între părțile aflate în conflict O.N.U.CAIRO. — Mahmoud silier al președintelui del Nasser pentru afacerile externe, iși va prelungi cu încă o săptămînă vizita în Statele Unite pentru

putea participa la reuniunea care are loc la New York a reprezentanților permanent la O.N.U. ai celor patru mari puteri privind solutionarea pe cale pașnică a crizei din Orientul Apropiat. Mahmoud Fawzi va avea de asemenea o întrevedere. cu președintele S.U.A., Richard Nixon.
UN AN DUPĂ ASASINATUL DE LA MEMPHIS

Mari manifestații pentru 
drepturi civile în numeroase

cu ajutorulFawzi, con- Gamal Ab-

orașe americane

In timpul ceremoniei comemorative de la Memphis

NEW YORK. — Comitetul Consultativ al O.N.U. pentru aplicarea științei și tehnologiei în domeniul dezvoltării a ho- tărît ca problema proteinelor în alimentație să fie inclusă pe agenda de lucru a sesiunii sale viitoare, ce va avea loc la Addis Abeba între 14 noiembrie și 5 decembrie: La sesiune vor fi examinate de asemenea problemele legate de studiile etnografice si educația științifică.
VIETNAMUL DE SUD

Baze inamice atacate
de forțele F. N. E

Succese ale
patriotilor

din
Mozambic

SAIGON 5 (Agerpres). —■ Forțele patriotice au întreprins în mai multe regiuni ale Vietnamului de sud peste 15 atacuri și au bombardat importante centre și baze americane. Astfel, în regiunea Pliuoc Vinh au avut loc lupte între unități de blindate americane și cele ale forțelor patriotice. Comandamentul a- mericăn a fost nevoit să trimită întăriri — elicoptere de luptă și artilerie — pentru a face față situației. Au fost înregistrate pierderi de ambele părți.După cum relatează agențiile de presă, în noaptea de vineri spre sîmbătă, avioane americane de „B—52“ și-au continuat raidurile supra regiunii muntoase la sudvalea Da Shau, la aproximativ 50 km de fosta capitală imperială Hue.
tipa- dc

HANOI. — Agenția V.N.A. anunță că unități antiaeriene ale Armatei Populare Vietnameze au doborît un avion american de recunoaștere fără . pilot care pătrunsese în spațiul aerian al provinciei Ha Tay.*în numeroase orașe ale S.U.A. au început vineri demonstrații de protest împotriva războiului din Vietnam organizate la chemarea unui grup național de acțiune, o coaliție a zece organizații americane care se opun politicii duse în prezent în Vietnam. La San Francisco a avut loc o manifestație în fata cartierului general al armatei a 6-a a S.U.A., iar în orașul Baltimore demonstranții au străbătut străzile principale scan- dînd „Puneți capăt imediat războiului din Vietnam", „Vrem pace acum".Demonstrații și mitinguri asemănătoare urmează să continue în zilele următoare în peste 40 de orașe americane.

WASHINGTON 5 (Agerpres). — în S.U.A. s-a comemorat un an de la asasinarea la 4 aprilie 1968 a liderului populației de culoare, pastorul Martin Luther King. La Washington a avut loc o ceremonie oficială la care au participat primarul capitalei și alte oficialități. Milioane de cetățeni americani — albi și negri — au cinstit memoria lui King. La mor- mîntul lui King din Atlanta (Georgia) a avut loc o ceremonie. Președintele S.U.A.. Nixon, a trimis o scrisoare d-nei Coretta King, cu acest prilej.în numeroase orașe din S.U.A. au avut loc manifestații. La Memphis, locui unde în urmă eu un an a fost asasinat pastorul Martin King, în fruntea coloanei manifes- tanților care au străbătut orașul s-a aflat pastorul Ralph Albernathy, succesorul lui King la conducerea organizației populației de culoare,Conferința liderilor creștini din sud. La Chicago, Baltimore. Washington, Michigan și în alte orașe, între grupuri de demonstranți, și poliție s-au produs ciocniri. Au fost operate arestări.în mai multe orașe ale Statelor Unite, marșurile și alte manifestări organizate de militanții mișcării în favoarea drepturilor cetățenești ale americanilor de culoare, în memoria

pastorului Martin Luther King, au fost folosite de extremiști negri pentru declanșarea de acțiuni violente. Riposta a venit din înseși rîn- durile demonstranților, făcînd astfel inutilă acțiunea poliției.

DAR ES SALAAM 5 (Agerprbs). — La Dar Es Salaam a iost d^t publicității un comunicat al Frontului de Eliberare din Mozambic (FRELIMO) în care se arată că detașamentele armate ale acestei organizații au înregistrat numeroase succese în provincia Tete în timpiil luptelor care au avut loc în luna martie. Patrioții au atacat coloane ale trupelor colonialiste portugheze, au incendiat numeroase depozite de .carburanți și au aruncat în aer o serie de poduri.In comunicat se arată că dezertarea lui Kawandane, care a trecut recent de partea colonialiștilor portughezi, nu va avea repercusiuni a- supra luptei poporului din Mozambic pentru eliberarea patriei sale. Kawandane, după cum se arată în comunicatul FRELIMO, nu ocupa nici un post în cadrul unităților armate de eliberare. Cu cîteva luni în urmă conducerea FRELIMO l-a destituit din funcția de secretar al Frontului din provincia Cabo Delgado, întrucît s-a folosit de poziția sa oficială în scopuri personale.
australia ÎMPOTRIVA PREZENTEI^

ULuther
De mulți ani, în 

Australia circulă zvo
nuri despre exis
tența unor baze mi
litare americane in
stalate în regiuni i- 
zolate ale continen
tului. Acum — scrie 
ziarul „Frankfurter 
Rundschau" intr-o 
corespondență trans
misă din Melbourne 
— aceste zvonuri 
s-au adeverit.

Nu departe de 
localitatea Alice 
Springns din Austra
lia centrală — așa 
numita „inimă moar
tă" a continentului — 
între dealuri nisipoa
se și stînci, se apro
pie de sfîrșit con
strucția unui impor
tant complex caracte
rizat de cercurile 
oficiale drept o in
stalație comună ame
ricano - australiană 
pentru cercetări spa
țiale. Un număr de 
savanți australieni a- 
firmă insă că insta
lația a fost concepu
tă în scopuri milita
re. „Pine Gap" — 
aceasta fiind denu
mirea obiectivului — 
a constituit recent și 
subiectul unor vii 
dezbateri în parla
ment. Cu acest pri-

ie), liderul laburist 
Jim Cairns, și-a ex
primat temerea că 
„proiectul american 
ar putea transforma 
Australia intr-o țin- ■ ta potențială în ca
zul unui război". La 
rîndul său, fiind in
terpelat de un nu
măr de deputați, mi
nistrul apărării, Alan 
Fairhall, a refuzat 
să dea explicații mai 
amănunțite privind 
această. construcție 
sub pretextul că 
„orice informație ar 
putea constitui un a- 
jutor dat inamicilor 
Australiei". Mai mult 
încă, el s-a opus ca
tegoric ca un grup 
de deputați să fie au
torizați să viziteze 
complexul.

între timp, din re
latările presei au
straliene s-au aflat 
amănunte semnifica
tive privind „cea mai 
mare instalație ame
ricană de acest gen 
în afara teritoriului 
S.U.A". Baza este în
conjurată de un gard 
dublu de sîrmă 
ghimpată ; în jurul ei 
patrulează în perma
nență sentinele înar
mate, însoțite de dini 
polițiști; p.e un pe

rimetru apreciabil < 
accesul este interzis. < 
La toate acestea se ( mai adaugă faptul că, . recent, între S.U.A.
și Australia a fost * 
încheiat un acord pe * 
10 ani privind sta- ■< 
ționarea personalului < 
bazei. j„Pine Gap" nu este ( 
singura instalație a- . 
mericană pe terito
riul australian. Cu 1 
doi ani în urmă, în * 
partea de nord-vest < a continentului a fost ‘ 
construit un mare i 
post de emisie-recep- ( 
ție care are menirea . să mențină legătura 
cu vasele de supra
față și submarinele 1 
americane ce operea- < 
ză în oceanele Pad- ( 
fie și Indian. Potrivit ( 
ultimelor informații, < această stație ur- ( 
mează acum să fie . 
mărită.

Toate aceste dez- ’ 
văluiri au produs o ’ 
neliniște în rînduril'e I 
opiiiiei publice au- ( 
straliene care se pro- j nuntă cu tot mai mul
tă fermitate pentru 
revizuirea angaja- 
mentelor țării 
de S.U.A.

Constituții provizorii
A

German, Congresul va avea zilele de 12 și 13 aprilie în Essen.

Pregătiri in vedereaPromulgarea unei

ordinare vor fi precedate, la
va rosti

tone,

primul prin voi mai cu-yangil, care se afla în vizita ofi' cială în Algeria, a fost primit sîmbătă de președintele Houari Boumediene. ganizația este acuzată de a fi desfășurat „activități subversive, periclitînd ordiîiea publică".
Partidul democrat din

S.U.A. a repurtat două victorii electorale în cadrul alegerilor parțiale din statele Tennessee și Wisconsin.

teriale10 aprilie, de o ședință inaugurală la care principalul discurs îl președintele Richard Nixon.

Pe plan intern, Argentina urmărește să-și asigure stabilitatea nolitică. făcînd eforturi serioase în direcția dezvoltării economiei sale naționale. Rezultatele pe care le-am obtinut în ultimii doi ani. pe linia finalizării unor importante investiții, a diversificării produselor de export, le apreciem ca fiind bune. Moneda noastră națională se încadrează între monedele stabile din lume, iar procesul inflationist nu se face simțit decît într-o proporție redusă. Cum consolidarea economiei noastre depinde în mare măsură de export, precum și de obținerea unei balanțe comerciale pozitive, acordăm o mare importantă relațiilor economice internaționale, dorind să le extindem continuu, pe baza principiilor pe care le-am amintit mai sus. Noi întreținem strînse legături corner-

Agenția internațională 
pentru energia atomică, cu sediul la Viena, va finanța 69 de proiecte privind aplicarea în scopuri pașnice a energiei nucleare. Beneficiarii acestor proiecte vor fi 46 de țări din întreaga lume.

Reprezentantul perma
nent al Cambodgiei ?e lînsă Organizația Națiunilor Unite, Huot Sambath, a adresat o scrisoare pre- . ședintelui Consiliului de Securitate prin care îl informează despre provocările sistematice ale unităților americano- saigoneze împotriva teritoriului cambodgian.

I. )'■între 30 martie și 4 aprilie — anunță agenția P.A.P. — pe teritoriile Poloniei, Cehoslovaciei și R. D. Germane au avut loc aplicații militare comune ale, forțelor armate din U.R.S.S.. R. S. Cehoslovacă. R. D. Ger-

1 b; ■■

peruviene fâcînd de pază la rafinăriile din Talara, recent natio-

mană și R. P. Polonă, la care au participat statele majore și unități tactice, precum și subunități ale trupelor de legătură. Aplicațiile au fost conduse de generalul de divizie Boleslaw Chocha, ministru adjunct al apărării naționale, șeful statului major general al armatei poloneze.
Consiliul general al Con

gresului sindicalelor brita
nice a cerut primului ministru, Harold Wilson, să primească o delegație a sa pentru, a-și exprima punctul de vedere privind proiectul de lege asupra organizării sindicale, elaborat de guvern. Totodată, un grup numeros de deputați laburiști au avertizat că adoptarea unei asemenea legislații de către parlament ar putea să declanșeze una dintre „cele mai serioase crize din istoria partidului laburist".

MmisSniI de externe al 
Turdei Ihsan Sobri Cagla-

Congresului
P. C. German

Ciocniri între manifestan
ta care cereau acordarea 
de drepturi civile minorității 
catolice și poliție s au Produs în localitatea nord-irlandeză Lurgan. Au fost rănite 12 persoane și au fost arestate alte 20.

Un decret privind dizol
varea Federației studenților 
din Brazilia a fost emis de Pre_ ședințele Braziliei, Costa e Silva. Or

RAWALPINDI 5 (Agerpres). — Președintele Pakistanului, Yahia Khan, a promulgat o Constituție provizorie, în conformitate cu care urmează să fie guvernată țara. După cum se știe, vechea Constituție a fost abrogată la 25 martie, după demisia lui Ayub Khan din funcția de președinte, cînd a fost instituită legea marțială.

BONN 5 (Agerpres). — La Frankfurt pe Main au luat sfîrșit lucrările Comitetului federal de consfătuire a Partidului Comunist German. Comitetul a pregătit proiectele declarației program și statutul partidului, care urmează să fie supuse aprobării participanților la congresul de constituire a- Partidului Comunist ~ loc în orașul

Generalul Taymour Bakh- 
tiari, fost șef al securității iraniene, arestat de autoritățile libaneze timp de opt luni sub acuzația de trafic de arme, a fost eliberat vineri. El a plecat apoi în Elveția. După cum s-a mai anunțat, Libanul a refuzat cererea Iranului de extrădare a generalului Bakhtiari, fapt ce a determinat guvernul iranian să rupă relațiile diplomatice cu această tară.

Cu prilejul celei de-a 
20-a aniversări a semnării 
pactului nord-atlantic, îesiu nea anuală de primăvară a Consiliului ministerial al N.A.T.O. va avea loc ia Washington, la 10 și 11 aprilie, anunță un comunicat dat publicității sîmbătă la Bruxelles. Ședințele minis-

Romulo Gallegos, președinte venezuelean ales universal și unul dintre cei noscuți nuveliști latino-americani, a încetat din viață într-un spital din Caracas la vîrsta de 84 de ani. împreună cu alți politicieni venezuelerii, el a fost fondator al partidului „Acțiunea democratică".
In Albania s-a produs la 

3 aprilie un puternic cutre
mur de pămîni aI cărui epicentru a fost în zona Mallâkâster-Tepelene, anunță Agenția Telegrafică Albaneză. Cutremurul, a avut o intensitate de gradul 7. O persoană a murit, iar alte 65 ău fost rănite. Totodată, 981 de locuințe au fost distruse și 2 062 avariate. Organele de partid și de stat au luat imediat măsuri pentru ajutorarea persoanelor rănite și sinistrate. Consiliul de Miniștri al R. P. Albania a luat o hotărîre cu privire la ajutorarea populației sinistrate' și înlăturarea. urmărilor cutremurului. Conducătorii de partid și de stat s-au deplasat la locul sinistrului.

La Bremen (R.F.G.) a fost lansat un petrolier
i mandat de societatea Esso

O echipă de chirurgi ameri
cani, condusă de dr. Denton 
Cooley, a efectuat vineri. cu 
succes, la spitalul St. Luke din 
Houston, o operație de înlocui
re totală a unei inimi ' umane 
cu o inimă artificială. Dr. Coo
ley, specialist în grefele de ini
mă. a implantat în locul inimii 
bolnave a lui Haskell Karp, în 
vîrstă de 46 de ani, o „proteză '

cardiacă ortopedică mașină 
din plastic de mărimea unei 
inimi umane cu patru comparti
mente si valvule țonectate la o 
pompă electrică. Această ope
rație este provizorie, urmărin- 
du-se menținerea in viață a lui 
Karp pînă ce va fi găsită o 
inimă naturală adecvată. Este • pentru prima, oară cînd o ini
mă umană este înlocuită in to
talitate [cu una artificială.
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