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PRIMUL PĂTRAR AL ANULUI ECONOMIC
S-A ÎNCHEIAT. CE ÎNVĂȚĂMINTE SE IMPUN»

PENTRU ÎNDEPLINIREA INTEGRALĂ A
PLANULUI SI A ANGAJAMENTELOR PE 1969?»

In toate întreprinderile industriale sînt pe 
cale de a fi încheiate calculele privind ,,bilan
țul" primului trimestru în realizarea planului 
și a angajamentelor. Din rezultatele înregis
trate, oamenii fabricilor și uzinelor desprind nu 
numai rodnicia eforturilor de pînă acum, dar 
și direcțiile în care trebuie acționat pentru în
deplinirea riguroasă a planului pe întregul an 
și de către fiecare unitate industrială în parte. 
Cu atît mal importantă este aceasta în acele 
întreprinderi unde realizările din primul trl-

REALIZAI
IO

Tovarășul Nicolae Ceausescu
a primit pe ministrul justiției• •

Persona

din Republica Tunisiană
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit luni 
la amiază pe Mongi Slim, minis
trul justiției din Republica Tuni
siană, care se află 
țara noastră.

La primire a luat 
Dimitriu, ministrul 
fost de față Mahmoud Maamouri,

în vizită în

parte Adrian 
justiției. A

ambasadorul Tunisiei la Bucu
rești.

In cursul întrevederii, car® 8-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea relațiilor din
tre cele două țări, în interesul am
belor popoare, al păcii, precum șl 
unele aspecte ale situației inter
naționale actuale.

litatea

festiva!
cultural

mestrn sînt inferioare prevederilor planului, 
nu reflectă întru totul posibilitățile și re
zervele interne de care dispun. Trăgînd 
Învățămintele ce se cuvin din neajunsu
rile care s-au făcut simțite, comitetele de di
recție ale acestor întreprinderi, organele șl or
ganizațiile de partid, ministerele de resort au 
îndatorirea de a face totul pentru recuperarea 
în scurt timp a restanțelor in îndeplinirea unui 
indicator sau altul de plan. Eforturile oameni-

lor muncii, energia lor creatoare trebuie con
centrate asupra realizării planului la produc
ția marfă vindută și încasată, cu respectarea 
strictă a sortimentelor, asupra creșterii pro
ductivității muncii, livrării ritmice a produc
ției destinate exportului, realizării sarcinilor de 
reducere a prețului de cost și de beneficii, 
astfel ca ptnă la sfîrșitnl lunii aprilie a.e. sar
cinile de plan pe 4 luni să fie realizate exem
plar, la toți indicatorii, în toate întreprinderile.

Rațiunea oricărei
investiții este

5

de a produce cu
maximum de randament

convorbire cu tov. ing. loan BORDAȘ,
secretar al Comitetului Județean Brașov al P.C.R.

în angajamentul din acest an ai 
colectivelor de întreprinderi din ju
dețul Brașov se precizează printre 
altele : cu 300 milioane lei va fi de
pășit planul producției globale indus
triale ; peste prevederi — 100 mili
oane lei mărfuri exportate ; 1 800 
tone metal economisite ; beneficii su
plimentare de 80 milioane lei. Cifrele 
și datele amintite, care se adaugă

în campania

agricolă

sarcinilor sporite de plan din acest 
an, atestă dimensiunea forței pro
ductive a unităților industriale din 
această parte a țării și hotărîrea co
lectivelor lor de a întîmpina a 25-a 
aniversare a eliberării patriei noastre 
cu noi și importante rezultate în toate 
domeniile activității economice. Așa 
stînd lucrurile, este deosebit de util 
și oportun — acum, la începutul tri
mestrului II — să investigăm modul 
în care se realizează planul și an
gajamentele, să estimăm tendințele 
pozitive din întreprinderi, lipsurile 
care s-au făcut simțite, precum și 
factorii capabili să asigure ridicarea, 
în continuare, a nivelului eficientei 
activității productive.

— Ca să intru direct în problemă 
— ne-a relatat Ia începutul convor
birii tov. ing. loan Bordaș, secretar 
al Comitetului județean Brașov al 
P.C.R. — precizez că pe primul tri-

t» V JL V A V baptamina 
hotăritoare

Convorbire realizată de 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

(Continuare in pag. a IlI-a)

Printre întreprinderile industriale 
din județul Alba, care în ultimii ani 
au beneficiat de importante fonduri 
de investiții destinate dezvoltării ca
pacităților de producție, completării 
și modernizării „zestrei" tehnice, se 
numără și trei unități subordonate Mi
nisterului Industriei Ușoare. Acestea 
sînt: fabrica de confecții din piele și 
marochinărie „Căprioara", fabrica de 
ciorapi și tricotaje „Sebeșul", ambele 
din orașul Sebeș, și fabrica de încăl
țăminte „Ardeleana" din Alba Iulia. 
Lucrările de investiții respective au 
fost parțial sau total terminate și noile 
capacități de producție s-au dat în 
funcțiune. In ce ritm s-au integrat 
noile capacități în fluxul general al 
producției din cele trei întreprinderi 
și la ce nivel sînt ele folosite ?

Să examinăm, din acest punct de 
vedere, situația de la FABRICA 
„CĂPRIOARA" DIN SEBEȘ. Prin 
proiect, lucrările de extindere execu
tate aici se referă la regruparea’ și 
reconstrucția secțiilor de confecții 
din piele și din înlocuitori. Suprafața 
totală construită — inclusiv depozi
tele — măsoară 6 000 mp. Lucrările 
respective s-au efectuat fără a fi 
oprit procesul de producție — con
strucția fiind concepută să se mate
rializeze în două tronsoane. De cîtva 
timp, primul tronson a fost dat în 
exploatare. La construcția celuilalt se 
lucrează și acum.

Tov. Sorin Bucătaru, inginerul-șef 
al fabricii, ne-a vorbit despre sporul 
de producție ce s-a obținut după ter
minarea lucrărilor la prima etapă a 
construcției :

— Producția hainelor din piele a 
crescut de la 500 de bucăți, în 1967, Ia 
6 000 în 1968. Iar în acest an, prin da
rea în folosință a celui de-al doilea 
tronson, se vor putea confecționa 
12 000 haine de piele, deci dublul pro
ducției realizate anul trecut. Va

crește, totodată, și producția articole
lor de marochinărie. In această sec
ție au fost montate, în lunile trecute, 
două benzi de fabricație. Comparativ 
cu anul 1965, cînd fabrica producea 
651400 bucăți de poșete etalon, în 
acest ah firmează să se realizeze' 
1 143 800 bucăți poșete etalon.

Notînd aceste date, am intrat, de 
fapt, în miezul problemei. La „Că
prioara", capacitățile noi de produc
ție nu sînt utilizate în întregime în 
mod curent; de pildă, una dintre 
cele două benzi de fabricație nu 
funcționează. Inginerul-șef ne-a ex
plicat cauza acestei stări de lu
cruri : planul de producție comunicat 
de către forul tutelar nu acoperă ca
pacitățile nou construite. „Abia la 
finele anului 1970 — ne spunea ingi
nerul-șef — se preconizează atinge
rea capacității de producție maxime 
construite".

Așadar, pînă la sfîrșitul anului 
1970, utilaje pentru procurarea că
rora statul a cheltuit fonduri im
portante vor sta în... repaos relativ. 
Cea de-a treia bandă de fabricație, 
aflată acum în construcție, va intra în 
funcțiune în trimestrul IV 1969 ; 
după cum am reținut, nici ea nu va 
putea fi utilizată la capacitatea maxi
mă. Cum se explică această... preme
ditată diminuare a eficienței fondu
rilor de investiții ? Nu putem crede 
că au fost epuizate posibilitățile de 
desfacere a articolelor de marochină
rie din piele sau a celor confecțio
nate din înlocuitori. Dincolo de a- 
ceste considerente, este stringent ne
cesar ca forurile de resort din Minis-

Ștefan DINICĂ 
corespondentul „Scînteii

(Continuare în pag. a III-a)

Confruntare între o 
scrisoare adresată 
„Scînteii", o tele 
conferință la Consi 
liul Superior al Agri 
culturii și situația 

reală la cimp
(ln pagina a V-a articolul sem
nat de redactorii noștri ing. Ion 
HERȚEG, Alexandru BRAD 
Gheorghe CÎRSTEA)

r

Controlul continuu, exigent
al îndeplinirii hotărîrilor

sporește eficiența muncii
de partid
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Pe șantierul Centralei teimoele.ctrice de la Constanța
(Foto : Gh. Vințllă)

Delegația parlamentară japoneză
Președințele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, luni la amiază, delegația 
parlamentară japoneză, condusă 
de Fukunaga Kenji, membru al 
Dietei Japoneze, aflată în vizită 
în țara noastră.

Luni după-amiază, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor- 
ghe Maurer, a primit pe ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Cuba, Jesus Bar
reiro Gonzalez, în vizită protoco
lară de prezentare.

Premise ale transferului

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, a luat parte 
Stanciu Stoian, membru al Grupu
lui parlamentar pentru relații de 
prietenie România-Japonia.

A fost de față Toshio Mitsudo, 
ambasadorul Japoniei la Bucu
rești. (Agerpres)

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a parti
cipat Mihai Marin, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Calda adeziune din partea pu- 
b ticului, ecoul stirnit în viața 
orașului constituie, după opinia 
mea de participant nemijlocit, 
rezultatul cel mai demn de re
marcat al Festivalului cultural 
„Primăvara arădeană"'. „A fost 
o acțiune reușită, așteptăm cu 
interes ediția viitoare'", sînt cu
vinte pe care, într-un fel sau al
tul, le-am auzit rostite adesea. 
Vedem in această solicitudine 
infirmarea unor păreri relativ 
la blazarea spectatorului mo
dern, aflat zice-se în criză de 
timp, atras de mirajul televizo
rului sau de manifestări de di
vertisment. Dimpotrivă — așa 
cum s-a dovedit și cu alte pri
lejuri — atunci cînd o acțiune 
culturală, cu caracter mai am
plu, desfășurată zile de-a rîndul, 
a fost bine concepută, reușind să 
devină ceea ce numim un „eve
niment", această acțiune stîrneș- 
te, în ciuda unor servituți și 
rezistențe, afluxul oamenilor.

La Arad, această solicitudine a 
publicului are ca temei specific 
nu numai interesul pentru inedi
tul unei inaugurări, dar și do
rința adîncă de a afirma perso
nalitatea culturală a orașului, 
după cum în domeniul industrial 
personalitatea lui și-a dobîndit 
un recunoscut prestigiu. Și în a- 
cest sens prima ediție a festiva
lului — care și-a propus, în cel 
de-al 25-lea an de la eliberarea 
țării, să scoată în evidență po
tențialul arădean în crearea de 
bunuri spirituale — constituie 
un prilej stimulator, efervescent, 
cu condiția ca, bineînțeles, ceea 
ce s-a cîștigat acum să fie con
tinuat și îmbogățit cu consec
vență.

Iată de ce, plasîndu-ne con
cret în loc și timp, găsim în 
programul foarte bogat și divers 
al manifestărilor cultural-artis- 
tice un merit al organizatorilor, 
chiar dacă pe alocuri această di
versitate a putut apărea oare
cum amalgamată. Dar în ciuda 
acestor deficiențe, inerente unui 
început, prezentarea paletei largi 
de valori arădene a fost convin
gătoare. Reprezentații folclorice 
(Tîrgul sărutului. Nunta, din Al
mas). expoziția de artă popu
lară au arătat că vechile vetre 
ale județului continuă a fi crea
toare de robuste frumuseți. Con
certele Filarmonicii din Arad 
(dirijor N. Brînzeu) ne-au do
vedit disponibilitatea de a exe
cuta muzică de cameră, dar și 
lucrări de mare anvergură, ca 
Simfonia a 9-a de Beethoven. 
Pictorii locali, organizați într-o 
filială, au prezentat o expoziție 
de artă plastică și o altă expo
ziție, în colaborare cu Teatrul 
de stat, de scenografie. Alte ex
poziții au prilejuit rememorări 
ale trecutului istoric prin inter
mediul monumentelor sau al 
vechilor periodice locale. Repre
zentații de teatru, recitaluri și

V. NICOROVICI

(Continuare în pag. a IV-a)

1N ZIARUL DE AZI

® în construcția de uti
laj pentru industria chi- 
mică și rafinorii RISIPA 
DE METAL PERSISTĂ
• CONSIDERAȚII ASU
PRA UNOR EXPOZIȚII 
PERSONALE • SPORT
• MARȘURILE DE PRI
MĂVARĂ DIN ANGLIA

Q S B B B nr
[CANADA ȘI N.A.T.O

de valori etice către tînăra generație] & decizie salutară
Există un dialog între 

generații ? Evident. Un 
dialog omniprezent, con
tinuu și creator. Creator 
într-un sens larg și multi
plu, factor al progresului 
social. Generația tînără 
este produsul biologic și 
social, material și spiritual 
al generației vîrstnice. Dar 
care sînt valorile pe care 
i le transmitem tineretului 
în opera de educație co
munistă ? Cum sînt ele re
cepționate și cristalizate 
intr-o conduită morală și 
profesională la nivelul e- 
xigențelor orînduirii noas
tre 7

Iată. întrebări-premise 
care sugerează cît de com
plex și de responsabil este 
sensul creator al dialogu
lui dintre generații, sens 
pe care îl supunem unui 
schimb de opinii. Interlo
cutori sînt tovarășii prof, 
ing. CONSTANTIN A- 
VRAM, membru corespon
dent al Academiei, recto
rul Institutului politehnic- 
Tlmișoara. și prof. dr. do
cent PIUS BRÎNZEU, rec
tor al Institutului de me- 
dicină-Timișoara.

— Cred că ar trebui si 
începem de la însăși no
țiunea de generație, e de 
părere prof. Con
stantin Avram.

— M-am gîndit la aceas
tă întrebare și am consul
tat un dicționar, intervine 
prof. dr. docent Pius Brîn- 
zeu. Noțiunea are două 
accepții : totalitatea oame
nilor care au cam aceeași 
vîrstă și trăiesc în aceeași 
perioadă de timp ; durata 
în timp care desparte tatăl 
de fiu.

dublează în aproximativ 
zece ani. Se produc, deci, 
mutații rapide, puternice.

Prof. dr. docent P. Brîn- 
zeu : Evident, există pro
bleme și aspecte ale vie
ții pe care un om de 60 de 
ani le vede altfel decît li
nul de 20. De aici pot lua 
naștere ciocniri de idei, 
confruntări. Terenul aces-

schimb de opinii

Prof. ing. C. Avram: De
finițiile mi se par cam sta 
tice. în fond, este vorba de 
o curgere continuă, 
din punct de vedere 
logic, cit și social. De 
fel, am impresia că 
dința actuală, mă refer la 
secolul nostru șl, mai ales, 
la ultimele decenii, este 
aceea că generațiile de
vin... mai scurte. Mai scur
te. pentru că mentalitățile 
se înnoiesc mai repede, în 
funcție de înnoirea cunoș
tințelor, de viteza progre
sului științific, economic 
și social. Este un lucru 
știut că volumul total al 
cunoștințelor omenești se

atît 
bio- 
alt- 
ten-

tor conflicte, mai mici sau 
mai mari, este, de obicei, 
familia, unde diferentele 
între părinți și copii pot 
atinge chiar și patru de
cenii. In societate însă, a- 
ceste diferente sînt frac
tionate pentru că există o 
gamă largă de vîrste la 
oamenii care se întîlnesc 
în diverse activități.. In u- 
niversități, mai ales, tran
ziția este caracterizată prin 
vîrstele foarte apropiate 
între studenți șl asistenți, 
între aceștia si lector etc. 
Deci dialogul este mult u- 
șurat prin aceste punți de 
legătură.

Redactor: Punți succesi-

constituie, de fapt, 
trainic între gene- 
chiar, între epoci 

Problema este 
„construiește" a- 

mai

ve care 
un pod 
rații și, 
istorice, 
cum se 
cest pod, care sînt, 
concret, caracteristicile a- 
cestui dialog ?

C. A. : Specialitatea mea, 
ca inginer și ca profesor, 
este construcția, mai exact, 
betonul armat. Vorbind, 
deci, în termeni Ingine
rești, aș spune că esenția
lul este, în mesajul pe care 
îl transmitem tinerei gene
rații, armătura de idei. Cu 
alte cuvinte. între latura 
Informativă și cea forma
tivă trebuie să dăm întîie- 
tate celei din urmă. Pen
tru că, după cum spuneam, 
volumul de cunoștințe este 
atît de mare încît, printr-o 
selecție foarte severă e ne
cesar să alegem numai cu
noștințele fundamentale șl 
ideile care se degajă din 
acestea, idei și direcții ma
gistrale ale progresului 
tehnic, științific, social.

P. B.: Aceasta înseamnă, 
după părerea mea, o ati
tudine activă din partea 
celui ce se formează, ca
pacitatea de a gîndi, de a 
retine datele esențiale.

Red.: Permiteti-mi să 
observ că acest lucru e 
destul de dificil. Poziția

activă trebuie să fie reci- I 
procă.

P. B.: Evident. Am por- I 
nit doar de la premisa dia- | 
logului, 
seamnă . .
tate. Insist însă în afirma
rea capacității de gîndire 
și de selecție a tînărului. 
De ce 7 Pentru că noi, cei 
mai vîrstnici, sîntem avan
tajați. dar și dezavantajați 
în acest dialog. Avanta
jați în sensul că avem ex
periență, o viziune de an
samblu asupra profesiunii 
și a vieții, am ajuns la 
niște concluzii, la niște 
sinteze...

C. A.: ...șl dezavantajați 
pentru că, în activitatea 
și concepțiile noastre, pot 
apărea uneori reflexe de 
conservatorism.

P. B.: Exact. Experiența 
conține în ea și 
pericolul ideilor 
cepute. Tinerii 
deobște receptivi, 
si ei pînditi de o primej
die, aceea de a adopta, 
fără rezerve, adică fără o 
privire critică, lucidă, idei 
care sînt doar în aparentă 
noi, îmbrăcate, de regulă.

ori dialog în
tocmai reciproci-

pericole, 
precon- 

sînt în- 
dar sînt

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Hotărîrea guvernului canadian de 
reduce efectivele sale armate sta

ționate în Europa occidentală, hotă- 
rîre pe care premierul Trudeau a 
anunțat-o, în urmă cu cîteva zile, în 
cadrul unei conferințe de presă, con
tinuă să suscite vii reacții, atît la 
Washington, cît și într-o serie de ca
pitale vest-europene. Inițiată în 
preajma aniversării a 20 de ani de la 
crearea N.A.T.O. și a sesiunii jubi
liare care urmează să înceapă în zi
lele următoare la Washington, deci
zia canadiană a 
nemulțumire în 
și susținătorilor 
mulul (care se 
talizeze alianța), 
consecințelor sale politice. După cum 
scrie „Washington Post", inițiativa 
canadiană nu corespunde intențiilor 
S.U.A. „de a da o aparență de uni
tate alianței atlantice în ajunul îm
plinirii a două decenii de existență". 
In primul rînd, hotărîrea Ottawei a 
fost apreciată la Washington, după 
cum releva agenția „Associated 
Press", ca „o reflectare a unui senti
ment larg răspîndit în rîndurile 
membrilor alianței atlantice că țelu
rile inițiale ale N.A.T.O. s-au peri
mat", și de aceea se manifestă tot 
mai multe cereri în favoarea unei 
revizuiri fundamentale a pactului. In 
cercurile apropiate de Departamen
tul de Stat se au, totodată, în vedere 
șl consecințele pe care măsura amin
tită le-ar putea avea pe planul poli
ticii interne americane, curentul unei 
ample reevaluări a politicii S.U.A. 
față de N.A.T.O. cîștigînd, se știe, mult 
teren în Congresul american. Acest 
curent în fruntea căruia se afla li

a

provocat o evidentă 
rîndul promotorilor 
fervenți ai atlantis- 
străduiesc să revi- 
mai ales datorită

derul majorității democrate, senato
rul Mike Mansfield, scoate în evi
dență că N.A.T.O. este o instituție 
depășită si cere reducerea trupelor 
americane staționate în Europa oc
cidentală.

Este cunoscut că guvernul de la 
Ottawa anunțase încă de mai mult 
timp că îsi va preciza poziția fată 
de relațiile viitoare ale Canadei cu 
alianța nord-atlantică încă înainte 
de 10 aprilie, ca urmare a proce
sului de revizuire a politicii exter
ne început anul trecut. Discuțiile pe 
care primul ministru Trudeau le-a 
avut la Washington cu președintele 
Nlxon. recomandările Comitetului 
parlamentar canadian pentru 
re si afaceri externe, ca si 
roasele presiuni externe, in 
din partea Londrei, lăsau să
teleagă că menținerea statu quo-ulul 
în ansamblul său va fi soluția la 
care vor trebui să recurgă autori
tățile canadiene. Dar lucrurile 
s-au petrecut așa. Dacă Canada 
hotărît pînă la urmă să rămînă 
N.A.T.O.. totodată ea a ajuns
concluzia reducerii efectivelor tru
pelor sale din Europa occidentală. 
De asemenea, premierul Trudeau a 
făcut cunoscut că tara sa va con
tinua să acționeze în scopul reali
zării unei destinderi in Europa, al 
îmbunătățirii relațiilor cu tărila 
membre ale Tratatului de la Varșo
via.

apăra- 
nume- 
special 
se în-

nu 
a 

în 
Ia

Radu BOGDAN ,

(Continuare în pag. a V-a)
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I

Creșterea continuă a toiului conducător al parti
dului, ca unul din factorii hotărîtori ai vastului 
proces de perfecționare a tuturor laturilor vieții 
sociale inițiat de Congresul al IX-lea și Conferința 
Națională a P.C.R., ridică cu acuitate necesitatea 
unei acțiuni perseverente vizînd îmbunătățirea 
continuă a stilului muncii organizațiilor de 
partid. în această ordine de idei ctpare pe prim 
plan, ca o condiție esențială a eficienței muncii de 
partid, imprimarea — pe toate verigile acesteia — 
unei atenții neslăbite controlului îndeplinirii hotă
rîrilor. în documentele Congresului al IX-lea, ale 
plenarelor C.C. al P.C.R. s-a subliniat de repetate 
ori că felul în care sînt asigurate organizarea și 
controlul îndeplinirii hotărîrilor reflectă maturita
tea organizațiilor de partid, forța lor de înrîurire, 
nivelul muncii de partid. în legătură cu experiența 
acumulată de unele organizații de partid, cu mo
dalitățile practice de perfecționare a organizării 
și controlului îndeplinirii hotărîrilor, am solicitat 
unor activiști de partid din județul Dolj să-și pre
zinte experiența și să formuleze opinia în această 
privință.

acest sens este nevoie de un con
trol sistematic al aplicării hotărîri- 
lor, un control exercitat de cadrele 
cele mai competente, iar consta
tările să determine măsuri opera
tive pe teren și, dacă este cazul, 
propuneri privind adoptarea unor 
măsuri ulterioare de către organele 
județene sau centrale de compe
tența cărora sînt problemele ce 
trebuie soluționate. Recent, din- 
tr-pn control efectuat de biroul 
județean de partid pe șantierele 
fabricilor de bere, lapte și con-

serve s-au constatat deficiențe de 
proiectare, construcție, ca și de 
asigurare cu utilaje care periclitau 
punerea în funcțiune la termen a 
acestor investiții. Paralel cu mă
surile luate pe fiecare șantier în 
parte, secretariatul comitetului ju
dețean de partid a inițiat o întîl- 
nire de lucru cu reprezentanți ai 
Ministerului Industriei Alimentare, 
ai proiectantului și constructorului, 
cu care prilej au fost stabilite mă
surile vizînd lichidarea rămîneri- 
lor în urmă.

— Ne-ar interesa să scoatem în 
evidență felul în care adoptarea u- 
nor hotărîri judicioase, bazate pe o 
temeinică cunoaștere a realităților, 
urmată de o intensă muncă poli
tică și organizatorică pentru apli
carea prevederilor acestor hotărîri, 
determină progrese calitative în ac
tivitatea economică, ca și în dome
niul vieții interne de partid.

IONEL BUTAȘ, secretarul Co
mitetului de partid I.S.C.M. Cra
iova : Voi încerca să ilustrez acest 
aspect prin felul in care am ac
ționat pentru îndeplinirea sarcini
lor trasate de conducerea parti
dului privind rentabilizarea tuturor 
întreprinderilor și produselor. în
treprinderea noastră era planifi
cată anual cu o pierdere de 4 mi
lioane lei. Am considerat ca o sar
cină de răspundere să punem capăt 
fără întîrziere acestei anomalii. 
Găsirea mijloaceloi’ de a lichida 
pierderile planificate și a aduce 
unitatea in rîndurile unităților ren
tabile a trecut pe primul plan al 
preocupărilor comitetului de par
tid, al birourilor organizațiilor' de 
bază. Analiza întreprinsă de comi
tetul de partid a relevat că prin
cipala condiție de rentabilizare o 
constituie reducerea consumurilor 
specifice de materii prime și mate
riale care reprezentau o pondere 
de 60—70 la sută din prețul 
Cum să realizăm aceasta 
practic ? Am format un colectiv 
de ingineri, tehnicieni și econo
miști care a studiat apesteț. aspecte 
pe toate șantierele și lQturile. Pe 
baza concluziilor desprinse din a- 
cest studiu, comitetul de partid a 
determinat conducerea întreprinde
rii să adopte un plan de măsuri 
care prevedea : aprovizionarea ju
dicioasă a șantierelor ; apropierea 
depozitelor de materiale de punc
tele de lucru spre a reduce chel
tuielile de transport; repartizarea 
din depozite doar a materialelor 
care erau imediat folosite; stabi
lirea unui sistem clar și operativ 
de evidență prin care fiecare mais
tru știe în orice moment (și nu ca 
pină atunci abia la sfîrsitul lunii) 
dacă consumul de materiale se în
cadrează în deviz. La fiecare cîteva 
luni comitetul de partid analiza sta
diul aplicării hotărîrii, iar pe par
curs organizațiile de partid își 
concentrau eforturile spre îndepli
nirea măsurilor stabilite. Ori de 
cite ori constatam o rămînere în 
urmă, ajutam la redresarea situa
ției. Eforturile n-au fost zadarnice. 
In 1967, în locul unei pierderi de 
4 milioane lei cu cit am fost pla
nificați, am realizat beneficii de

4 milioane lei. Iar în 1968, în locul 
unei economii de circa 4 700 000 lei, 
am realizat peste 5 300 000 lei. 
Așadar, mi se pare limpede că in
vestiția de energie pentru a asi
gura îndeplinirea riguroasă a ho- 
tărîrii s-a dovedit... rentabilă.

VIRGIL TURACHE, secretarul 
comitetului de partid de la între
prinderea de prefabricate : Nu voi 
spune o noutate amintind că ani 
în șir nu era ședință la județ sau 
municipiu în care întreprinderea 
noastră să nu fi fost criticată pen
tru neîndeplinirea sarcinilor de 
plan care la noi devenise o regulă.

Ne-am dat, firește, seama că 
lucrurile nu puteau merge așa mai 
departe. Ce trebuia făcut ? Care 
erau verigile de care trebuia să ne 
prindem spre a asigura lichi
darea rămînerilor în urmă ? Con
sultarea cu activul de partid, 
cu specialiștii, ne-a ajutat să sesi
zăm două direcții principale spre 
care ne-am concentrat : mai buna 
folosire a utilajelor ; aplicarea ri
guroasă a Hotărîrii partidului și 
guvernului privind reglementarea 
folosirii timpului de lucru. Paralel 
cu măsurile stabilite de conducerea 
întreprinderii pentru reducerea 
stagnării utilajelor, încărcarea a- 
cesțora la capacitatea proiectată, 
folosirea rațională a spațiilor 
de producție, am pus în centrul 
muncii politice desfășurate de or
ganizațiile de partid, sindicale și 
de U.T.C. crearea unei opinii pu
blice combative față, de folosirea 
he'cordspurizătoare a -utilajelor 'și a 
timpului de lucru. Membri ai co
mitetului de partid și ai comitetu
lui de direcție, repartizați pe 
schimburi, au controlat sistematic 
aplicarea măsurilor stabilite. Mun
ca politico-educativă s-a îmbinat 
cu măsuri pe linie administrativă 
pentru întărirea răspunderii și a 
spiritului de disciplină în producție. 
Rezultatul ?
au 
cu 
în 
pe 
cii 
lajelor 
vității 
derii 
1968, pentru prima oară de la înfiin
țare — cu cinci ani în urmă — pla
nul la producția globală și la pro
ducția marfă a fost nu numai rea
lizat, dar și depășit cu aproape
5 la sută, iar în locul unei pierderi 
planificate de circa 2,3 milioane lei 
au fost obținute beneficii de 1,2 
milioane.

mentarea acestora.
piu sugestiv. Pe baza indicațiilor 
conducerii partidului, în trimestrul 
IV al anului 1968 mai multe comi
tete de partid din întreprinderile 
industriale au stabilit un ansamblu 
de măsuri pentru folosirea opti
mă a capacităților și suprafețelor- 
de producție. Din controlul efec
tuat de comitetul județean la uzina 
„Electroputere" rezultă că, în urma 
aplicării unor măsuri eficiente, in
dicele de folosire extensivă a uti
lajelor a crescut de la 40,2 la sută 
în 1968, la 48 la sută din timpul 
calendaristic în primele două luni 
ale acestui an. Totodată, s-a con
statat că niț au fost găsite solu-

țiile cele mai bune privind folosi
rea rațională a suprafețelor de pro
ducție. măsurile adoptate în acest 
domeniu avînd un caracter gene
ral, exprimînd deziderate și nu 
prevederi concrete, cu termene 
precise. Din această t cauză 26 la 
sută din suprafața construită a u- 
zinei este utilizată pentru activități 
auxiliare. Se desprinde de aci con
cluzia că, paralel cu atenția fată 
de aplicarea hotărîrilor, trebuie 
manifestată grija necesară ca mă
surile stabilite să fie elaborate pe 
baza unui studiu aprofundat, care 
să aibă în vedere toate aspectele 
problemei, să indice soluții judi
cioase, responsabilității clare.

Absențele nemotivate 
scăzut cu 40 la sută și acționăm 
hotărîre pentru reducerea lor 
continuare. Cit despre efectele 
care întărirea disciplinei mun- 

mai buna folosire a uti- 
le-au avut 
economice

este suficient să arăt că în

GHEORGHE PETRESCU, prim 
secretar al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R. : Complexitatea pro
blemelor a căror rezolvare intră 
în competența organelor de partid 
impune acestora o abordare știin
țifică, cunoașterea noilor fenomene 
și cerințe, studiul aprofundat al 
realităților, care să permită con
turarea unor concluzii judicioase, 
concretizate în măsuri bine chib
zuite. Studiul, analiza, adoptarea 
hotărîrii constituie însă doar pri
ma etapă, după care pe primul 
plan trebuie să treacă modalitățile 
operative, calificate de aplicare a 
măsurilor stabilite. Putem aprecia 
în lumina acestor considerente că 
viata a verificat temeinicia hotă
rîrilor adoptate în ultimul timp de 
biroul comitetului județean de par
tid cu privire la munca de întărire 
a organizațiilor de partid, îmbu
nătățirea activității de partid și 
tehnico-administrative la Combi
natul chimic Craiova, la întreprin
derile agricole de stat din județ 
și în unitățile industriei locale, ho- 
tărîri a căror aplicare a fost orga
nizată cu perseverență. S-a confir
mat, totodată, că participarea ne
mijlocită a membrilor biroului ju
dețean de partid, a celor mai com
petent! activiști de partid și spe
cialiști (pe cit posibil aceiași) atît 
la studiul premergător elaborării 
liotărîrii respective, cit și la orga
nizarea aplicării 
Iile este una din 
sului.

în antiteză cu 
ționate. am avut și cazuri în care 
insuficienta preocupare pentru fi
nalizarea acțiunilor inițiate a făcut 
ca anumite deficiențe să persiste. 
Am în vedere aplicarea parțială a 
măsurilor stabilite pentru pregă-

măsurilor stabi- 
condițiile succe
exemplele men-

tirea unităților economice în ve
derea desfășurării activității pe 
timpul iernii, ceea ce a determi
nat — mai ales în construcții — 
cheltuieli suplimentare, slaba orga
nizare a muncii pe unele șantiere, 
și, drept consecință, restante în 
realizarea sarcinilor de plan pe 
primul trimestru. în condițiile în 
care pe primul plan al preocupări
lor organizațiilor de partid se află 
asigurarea recuperării necondițio
nate a rămînerilor în urmă în rea
lizarea planului de investiții și în
deplinirea integrală a sarcinilor de 
plan de către fiecare întreprindere, 
precum și intensificarea ritmului 
lucrărilor agricole, spre a executa 
Ia timp marele volum de lucrări a- 
gricole de sezon — controlul exer
citat pe teren de activiștii de 
partid și de stat, de specialiști tre
buie să acționeze ca un factor ho
tărîtor de impulsionare a eforturilor, 
în acest scop, Comitetul județean 
Dolj al P.C.R. a trimis întregul ac
tiv de partid și de stat pe teren 
spre a acorda un sprijin calificat, 
operativ, conducerilor unităților in
dustriale și agricole, organizațiilor 
de partid în toate problemele me
nite să determine recuperarea ră
mînerilor în urmă. In felul acesta, 
ca și prin suspendarea tuturor șe
dințelor, a oricărei activități de 
birou care ar putea răni timpul ce 
trebuie afectat activității practice, 
vom asigura ca prezența pe teren 
a tuturor cadrelor activului de par
tid și de stat să se soldeze cu re
zultate efective în îndeplinirea in
tegrală a sarcinilor majore în in
dustrie, în domeniul investițiilor 
și în agricultură.

Trebuie arătat, pe de altă parte, 
că în cursul aplicării diferitelor 
hotărîri se verifică însăși funda-

toritate pot asemenea oameni șă 
șritjc.e pe muncitorul care întîrzie 

...____r„ _...... ..... , __r_____ _ de la lucru șau lasă mașina, să Iu-
zUltate cu totul disproporționate... creze în gol cînd ei înșiși dispar 

TUDOR CONSTANTINESCU, in- -
structor al Comitetului județean 
Dolj al P.C.R. : Ca să ne referim 
la tema discuției noastre, tre
buie arătat că din cele constatate 
pe teren reiese că nu de hotărîri 
bune ducem lipsă, ci de grijă pen
tru aplicarea lor. Am să mă refer 
la un exemplu care mi se pare 
convingător. La Băilești sînt trei 
cooperative agricole ; în toate trei 
comitetele de partid au adoptat 
planuri de măsuri privind creș
terea producției vegetale și ani
male, dar în timp ce în cooperativa 
„7 Noiembrie" comitetul de partid 
a controlat cu regularitate îndepli
nirea lor. în celelalte două coope
rative s-a considerat că. odată ho
tărîrea luată, treaba merge de la 
sine. Nu e de mirare că, în aceleași 
condiții de climă și fertilitate a 
solului, producția de grîu, de lapte 
ca și valoarea zilei-muncă sînt 
mult mai mici în aceste două coo
perative. Ajutorul pe care îl acor
dăm unităților agricole acum în 
campania de primăvară urmărește 
tocmai lichidarea unor asemenea 
rezultate disproporționate

MIHAI BURCHEȘIN, secretar al 
Comitetului județean Dolj al 
P.C.R.: Considerăm că la rezultate
le mai bune obținute de Comite
tul orășenesc de partid Băilești 
față de Comitetul orășenesc de 
partid Calafat în munca de partid 
și economică are o contribuție 
însemnată faptul că în primul caz 
se acționează cu mai multă exi
gență în organizarea îndeplinirii 
hotărîrilor. Dar ar însemna să ne a- 
măgim singuri dacă nu am arăta 
că și la nivelul comitetului jude
țean mai avem hotărîri doar în 
parte aplicate. Așa se face că la 
începutul anului a trebuit să luăm 
din nou în discuție desfășurarea 
muncii de primire în partid, de 
întărire numerică și calitativă a 
organizațiilor de bază, întrucît din 
cele constatate într-un șir de comu
ne reieșea că lucrurile continuau 
să bată pasul pe loc. deși pretu
tindeni oameni înaintați și cu au
toritate din rîndurile țărănimii co
operatiste își exprimaseră dorința 
de a fi primiți în rîndurile parti
dului.

— Deseori se constată că. după un 
start promițător în aplicarea unei 
hotărîri. cursa începe să lîncezească, 
iar la punctul de sosire ajung 
numai o parte dintre concurenți...

IONEL POPA, instructor al Co
mitetului municipal Craiova al 
P.C.R. : ■ Cauzele sînt variate. Unii 
se lansează într-o mulțime de ac
țiuni și pînă la urmă nu le pot 
cuprinde pe toate. Alții nu s-au 
deprins să privească în urmă, să 
meargă pe urmele hotărîrilor a- 
doptate și să analizeze în ce sta
diu au ajuns. Imediat după publi
carea Hotărîrii privind folosirea 
timpului de lucru, peste tot s-au 
identificat mijloacele de astupare 
a „găurilor" prin care se scurge 
timpul de lucru ; organizațiile de 
partid au dezbătut hotărîrea în a- 
dunări generale, s-au stabilit măsuri 
și regulamente, pentru ca acum în 
unele întreprinderi, între altele la 
fabrica de confecții, parcă s-a ui
tat de existența acestora, revenin- 
du-se de fapt la situația anterioară. 
In vorbe nimeni nu contestă uti
litatea măsurilor stabilite privind 
folosirea integrală a timpului de lu
cru ; în fapt însă, ca la în
treprinderea „7 Noiembrie" sau 
la I.R.A., ele nu sînt aplicate 
cu spirit de răspundere. Trebuie să 
arăt că, în unele locuri, „exemplul" 
încălcării hotărîrii îl dau chiar v.- 
nele cadre de conducere. Cu ce au-

din întreprindere cu ceasurile și 
toată lumea știe că „terenul" lor e 
meciul ?

ȘTEFAN NEGREȚ, secretar al 
Comitetului municipal Craiova al 
P.C.R. : Nu întotdeauna se înțe
lege că anumite hotărîri urmărind 
obiective pc o perioadă mai înde
lungată impun o atenție perma
nentă, analizarea periodică a sta
diului îndeplinirii acestora, iar 
uneori măsuri în vederea adaptă
rii lor Ia condițiile schimbate. Iată, 
la fabrica „Independența" multă 
vreme comitetul de partid și co
mitetul de direcție nu au reflectat 
asupra implicațiilor pe care extin
derea întreprinderii, dotarea ei cu 
utilaje de înaltă tehnicitate te ri
dică în domeniul asigurării cadrelor 
cu pregătire profesională corespun
zătoare. In sfîrșit, cînd a ’ost întoc
mit un plan de măsuri în această 
direcție, comitetul de partid $i co
mitetul de direcție au considerat pe 
semne că lucrurile pot fi rezolvate 
în stil de „campanie". Așa se face 
că realizarea numai parțială a sar
cinilor privind ridicarea calificării 
a dus la menținerea unor deficiențe 
privind calitatea produselor.

Am să mă refer și la altă pro
blemă unde apare evidentă necesi
tatea de a ne îngriji permanent de 
aplicarea măsurilor stabilite. Mă 
refer la prevederea inclusă în hotă
rîrea conferinței municipale de par
tid privind perfectionarea formelor 
și metodelor muncii de partid. Este 
vorba aci de un proces cu impli
cații largi și multilaterale, care ni
ciodată nu poate fi considerat în
cheiat. în acest sens a fost abor
dată problema în cadrul unei re
cente plenare a comitetului muni
cipal de partid. Membri ai comi
tetului municipal, activiști salariați 
și. nesalariați au analizat în 6 mari 
organizații de partid felul cum se 
aplică hotărîrea conferinței muni
cipale, au ajutat la găsirea moda
lităților celor mai potrivite de îm
bunătățire a muncii. Vom continua 
această acțiune pe un plan mai 
larg, antrenînd pe toți membrii bi
rourilor organizațiilor de bază, în- 
trucît a considera că problemele 
stilului muncii de partid sînt de re
sortul exclusiv al secretarului or
ganizației de partid constituie în 
fapt un factor de încetinire a pro
gresului.

GHEORGHE DAVID, secretarul 
Comitetului de partid Nod C.F.R. 
Craiova : Aș vrea să ilustrez prin- 
tr-un exemplu din activitatea noas
tră efectele perseverenței în înde
plinirea măsurilor stabilite. Mul
tă vreme la noi erau invocate 
tot felul de „cauze obiective" spre 
a justifica apatia față de primirea 
de noi membri de partid, ceea ce 
îngreuna îndeplinirea sarcinilor 
complexe ce reveneau organizații
lor de bază. După hotărîrea adop
tată cu cîteva luni în urmă de co
mitetul județean, am stabilit un șir 
de măsuri concrete privind îmbună
tățirea muncii cu activul fără de 
partid, cu organizația U.T.C., am în
credințat sarcini obștești muncitori
lor și tehnicienilor care prin calită
țile lor dovedeau că merită să fie pri
miți în rîndurile partidului, i-am 
ajutat să-și formeze trăsăturile po
litico-morale proprii comunistului, 
în felul acesta s-a ajuns la întări
rea numerică și calitativă a celor 
trei organizații de bază de la depou, 
ca și a aceleia de la instalații. E- 
fectele nu au întîrziat să se facă 
simțite în creșterea rolului condu
cător și a forței de mobilizare a 
acestor organizații, în eficiența ac
țiunilor inițiate de ele privind în-

tărirea disciplinei muncii, supli
mentarea planului de reparații.

ION STĂNCULETE, secretarul 
Comitetului de partid de la uzina 
„7 Noiembrie" : Pentru ca o ho- 
tărîre să dea rezultatele scontate 
trebuie să ne îngrijim de aceasta 
încă în cursul întocmirii ei, por
nind de la o temeinică cunoaștere 
a stărilor, de lucruri. Experiența 
arată că în această privință are un 
rol hotărîtor consultarea activului 
de partid, a celor mai competente 
cadre ale unității, receptivitatea față 
de părerile oamenilor. Consider că 
dacă am obținut rezultate pozitive 
în aplicarea planului de măsuri 
întocmit din inițiativa comitetului 
nostru de partid privind îmbunătă
țirea ritmicității producției, aceasta 
se datorește în mare măsură aten
ției pe care am acordat-o în fapte, 
nu în vorbe, propunerilor făcute de 
muncitori și tehnicieni.

— Cui trebuie încredințată exerci
tarea controlului și cînd să în
ceapă pentru a se dovedi eficient ?

VĂDUVA CARP, secretarul Co
mitetului de partid I.R.A. Craiova : 
Mi se pare important de subliniat 
că la exercitarea controlului înde
plinirii hotărîrilor trebuie să par
ticipe toți membrii comitetului de 
partid și ai birourilor organizații
lor de bază. Progresele realizate la 
noi în ultimul timp în organizarea 
producției în urma aplicării pla
nului de măsuri privind mai buna 
folosire a capacităților de produc- 

de materiale, 
" ‘ , repar- 

birourilor or-
ție, economisirea 

'"'se datopeșc,, între altele, 
tizării membrilor 
ganizațiilor de bază pe echipe 
spre a controla zi de zi fe
lul cum sînt îndeplinite măsurile 
stabilite. De altfel, din însuși prin
cipiul conducerii colective decurge 
necesitatea ca elaborarea cu forțe 
comune a hotăririlor să fie urmată 
de un efort colectiv în organizarea 
aplicării acestora.

ȘTEFAN NEGREȚ: Dacă măsu
rile stabilite de comitetul mu
nicipal de partid privind folosirea 
timpului de lucru sau desfășura
rea învățămîntului de partid se 
aplică doar parțial, aceasta se da
torește mentalității rutiniere a unor 
cadre de partid care consideră că, 
odată elaborată hotărîrea, succesul 
e asigurat, îl putem aștepta cu 
brațele încrucișate, Tocmai de aceea 
în instruirea activului de partid 
insistăm asupra necesității ca ime
diat după adoptarea unei hotărîri 
să înceapă munca pentru organi
zarea aplicării ei efective, iar con
trolul să aibă un caracter siste
matic, permanent. Una din cele 
mai dăunătoare manifestări de 
formalism constă In efectuarea con
trolului în pragul termenului sca
dent, cînd acesta nu mai poate 
contribui Ia îndreptarea lucruri
lor. I

NICOLAE NEAGOE, secretarul 
Comitetului de partid uzina „Elec
troputere" : Pentru ca aplicarea di
feritelor hotărîri să 
la voia întîmplării 
folos încetățenirca 
a analiza periodic 
plinirii lor, astfel 
poată lua operativ 
impun. Dacă în uzina noastră__
putut realiza anul trecut o econo
mie de 1 063 tone de metal față de 
consumul planificat, ; 
datorește faptului că 
măsurilor 
economisirii metalului a 
lizată lunar de comitetul 
orice greutate, orice 
urmă era astfel semnalată fără în
tîrziere și remediată pe parcurs.

ILIE ALBU, secretarul Comitetu
lui de partid l.M.A. Segarcea : Pen
tru ea hotărîrile să ducă la îm
bunătățirea îfectivă a activității 
este nevoie ea ia aplicarea lor să 
fie antrenate cadrele cele mai com
petente, oameni cu experiență și 
pregătire. După părerea mea, ră- 
mînerile în urmă pe care le consta
tăm în aplicarea hotărîrilor de 
partid și de stat privind mărirea 
producției agricole la hectar și 
mecanizarea complexă a lucrări
lor agricole se datoresc. în mare 
măsură, faptului că treptat, treptat, 
un șir de specialiști trimiși în ulti- 

, mii ani în unitățile agricole se ins
talează iar în birourile diferitelor 
instituții județene, în timp ce în 
cooperative, ferme. întreprinderi de 
mecanizare a agriculturii se simte 
tot mai acut nevoia de specialiști 
care să asigure folosirea intensivă 
a pămîntului, utilajului, aplicarea 
agrotehnicii moderne.

GHEORGHE PETRESCU : Con
sider că adoptarea unor hotărîri 
de principiu, de orientare, într-o 
problemă sau alta, nu este utilă la 
nivelul comitetului județean de 
partid, și, cu atît mai mult, la ni
velul organizațiilor de partid din 
unități. Problemele de principiu, 
de orientare generală, sînt rezol
vate prip hotărîri ale conducerii 
superioare de partid și de stat ; or
ganelor locale de partid le revine 
sarcina de a soluționa operativ, în 
lumina acestor linii directoare, 
problemele ce le ridică viața în 
funcție de condițiile specifice. In

— Problema eficientei controlului 
poate fi abordată 
unghi de vedere, 
de „metodologia" 
care derivă dintr-o anumită optică 
asupra rostului acestuia. Cel care 
concepe controlul drept o „inspec
ție" consideră de la sine înțeles să 
se limiteze la constatarea diferitelor 
stări de lucruri, la înregistrarea de
ficiențelor despre care urmează să 
informeze organul de partid care 
l-a trimis. Am dori să aflăm 
mai multe despre experiența ace
lora care interpretează (și aplică) 
controlul în accepția firească 
a acestuia în munca de partid : a- 
nume de ajutor efectiv acordat în 
vederea îmbunătățirii activității.

MIHAI BURCHEȘIN : în cursul 
ultimului an, Comitetul județean 
de partid a trimis în fiecare tri
mestru pe teren colective de ac
tiviști și specialiști cu misiunea de 
a controla stadiul aplicării diferi
telor hotărîri ale organelor de 
partid și de stat privind investi
țiile, îndeplinirea planului în in
dustrie, efectuarea lucrărilor de 
irigații și a celor de extindere a 
legumiculturii, desfășurarea învă- 
țămîntului de partid, activitatea 
culturală la sate, întărirea organi
zațiilor de partid etc. Mi se pare 
important pentru a caracteriza sti
lul de muncă pe care vrem să-I 
promovăm că, în toate acțiunile 
la care m-am referit, paralel cu 
exercitarea propriu-zisă a contro
lului a început și remedierea nea
junsurilor constatate. Astfel proce
dăm și acum cînd întregul activ 
județean a fost trimis să ajute u- 
nitățile unde se semnalează rămî- 
neri în urmă. In felul aces
ta am depășit faza pur „consta- 
tativă" sau „informativă". Atunci 
cînd în plenarele comitetului ju
dețean sau în ședințele de birou 

. se prezintă informări asupra con
cluziilor desprinse în urma con
trolului, se relatează totodată des
pre măsurile adoptate la fata lo
cului, despre rezultatele obținute 
în acest fel și despre măsurile care 
se preconizează în continuare.

ION CRF.ȚU. instructor al co
mitetului municipal de partid : 
Scopul pe care îl urmărim în con
trolul efectuat pe teren constă toc
mai în a sprijini .organizațiile de 
partid să-și îndeplinească în cele - 
mai bune condiții sarcinile ce le

revin. Am făcut parte dintr-unul 
din colectivele trimise de comite
tul municipal să controleze felul 
cum sînt aplicate hotărîrile organe
lor centrale și locale de partid. La 
I.R.A., unde am fost repartizat, am 
ajutat comitetul de partid să-și 
îmbunătățească activitatea privind 
primirea în partid, desfășurarea 
învățămîntului de partid, îndruma
rea organizațiilor de masă.

GHEORGHE DAVID : Comite
tul de partid Nod C.F.R. a socotit 
că principalul ajutor trebuie acor
dat acelor birouri ale organi
zațiilor de bază unde au fost aleși 
mai mulți membri noi, tovarăși cu 
mai puțină experiență în munca 
de partid. Controlînd aci felul în 
care s-a pornit la aplicarea hotă
rîrilor adunării de alegeri, colec
tivele trimise de comitetul de par
tid nu au plecat pină ce nu s-au 
convins că lucrurile au pornit pe 
un făgaș bun.

ION NEAGU, secretarul comite
tului de partid DSAPC : Și noi 
am fost „beneficiarii" unui aseme
nea ajutor cu adevărat concret. 
Colectivele care au venit la noi 
din partea comitetului municipal 
de partid să controleze cum 
deplinesc sarcinile ce revin 
tivului nostru 
cerii costului 
economisirii 
dat un ajutor 
in reanalizarea unor proiecte res
tante, ceea ce a înlesnit micșorarea 
cu 3 500 000 lei a costului investi
țiilor.

IONEL POPA : Din studiul efec
tuat la uzina „7 Noiembrie" asu
pra căilor de înlăturare a stocurilor 
supranormative de un colectiv al 
comitetului municipal, țin să relev 
ca un element pozitiv că la efec
tuarea acestuia au fost atrase bi
rourile organizațiilor de bază, iar 
concluziile desprinse au fost dezbă
tute, în cadrul unei adunări de 
partid deschise, cu care prilej 
s-au expus și recomandările noas
tre. în altă ordine de idei, consider 
că ar fi util ca același colectiv care 
a studiat o problemă într-o anu
mită întreprindere să revină după 
un interval de cîteva luni spre a 
cerceta în ce măsură se aplică mă
surile stabilite. .... Cred. că aceasta 
ar spori eficiența controlului.

se în- 
colec- 
redu- 
și a 
ne-au 
altele,

Buna coordonare previne
paralelismul

nu fie lăsată 
este de mare 
practicii de 

stadiul înde- 
îneît să se 

măsurile ce se 
s-a

aceasta se 
aplicarea 
privința 

fost ana- 
de partid; 

rămînere în

— Am intilnit cazuri cînd. fie 
în urma unei defectuoase or
ganizări a muncii, fie ca rezultat 
al credinței naive că da.că o hotărî
re ajută, cinci hotărîri ajută de 
cinci ori mai mult, se ajunge să se 
elaboreze pe diferite verigi — ver
ticale și orizontale, la nivelul diferi
telor organizații’ si instituții — hotă
rîri, planuri de măsuri, referitoare 
la aceeași problemă. In felul acesta 
forțele sînt abătute de la munca vie 
pentru rezolvarea problemelor la 
întocmirea de hîrtii consemnînd 
constatări și soluții identice. Cum 
considerați că se poate pune capăt 
acestui anacronism ?

ILIE DUTU, instructor al Comi
tetului județean Dolj al P.C.R. : 
Soluția este la îndemîna oricui, nu
mai că nu e folosită întotdeauna : 
coordonarea la nivelul comitetului 
de partid respectiv a activității 
tuturor organizațiilor care concură 
la realizarea unui anumit obiectiv, 
a unor acțiuni comune. Această 
sincronizare este de altfel înlesnită 
de participarea conducătorilor or
ganizațiilor de masă si obștești la 
instructajele organizate de comi
tetele județene, municipale, orășe
nești de partid.

TUDOR CONSTANTINESCU : 
Dacă la nivelul comitetului jude
țean se adoptă o hotărîre după 
analizarea unei anumite probleme, 
nu mai urmează analize „pe filieră" 
la organizațiile de partid subordo
nate. Acele organizații care prin 
natura activității lor au contingențe 
cu problema respectivă stabilesc, 
în lumina hotărîrii comitetului ju
dețean, măsuri concrete în funcție 
de condițiile lor specifice.

MIHAI BURCHEȘIN : Cred că 
două exemple vor înlesni să se în
țeleagă modul cum evităm feno
menele de paralelism și suprapu
nere. Cînd a apărut necesitatea de 
a analiza felul în care organizațiile 
comerciale își îndeplinesc îndatori
rile privind aprovizionarea popu
lației, am dezbătut problema în ca
drul unei ședințe comune a biroului 
județean de partid și a comitetului 
executiv al consiliului popular jude
țean, apoi a fost adoptată o hotărîre 
comună. Alt exemplu : la începutul 
anului trecut am prevăzut pentru 
ultimul trimestru o plenară a comi
tetului județean de partid consa
crată 
mice 
cînd 
avea 
țene
nu are rost să organizăm dezbateri 
paralele la nivelul comitetului ju
dețean de partid. Cu toate acestea, 
nu putem afirma că am lichidat

analizării activității econo- 
a cooperativelor agricole ; 
a devenit cunoscut că va 
loc conferința uniunii jude- 
a C.A.P. am considerat că

cu desăvîrșire paralelismul. Nu de 
mult, biroul județean de partid a 
analizat munca politică si cultu- 
ral-educativă de masă, apoi co
mitetul municipal de partid Cra
iova și-a propus să reia problema 
în cadrul

— Este 
noscut că există condiții cu atît 
mai propice aplicării unei hotărîri, 
cu cit prevederile acesteia sînt. mai 
operativ cunoscute de către cei 
cărora le sînt adresate. Cum stau 
lucrurile la dv. în această privință ?

VĂDUVA CARP: Imediat ce 
apare o hotărîre a conducerii 
de partid, organizăm discuții asu
pra ei în rîndurile salariaților, fără 
a mai aștepta indicații sau „dezle
gări" de la municipiu.

IONEL POPA : Și la nivelul co
mitetului municipal este mai bine 
organizată studierea hotărîrilor de 
partid și de stat cu prilejul ins
truirilor lunare. Cred însă că a- 
tunci cînd survin pe parcurs hotă
rîri ale comitetului județean s-ar 
putea organiza o informare opera
tivă a activiștilor fără a aștepta 
data instruirii.

MIHAI BURCHEȘIN : Aprecie
rile tovarășilor privind mal buna 
organizare a Informării sînt îndrep
tățite, însă aceasta nu ne poate face 
să închidem ochii în fața neajunsu
rilor. Din controlul efectuat în or
ganizațiile de bază a reieșit că 
prevederile Hotărîrii Plenarei C.C. 
al P.C.R. cu privire la selecționa
rea. creșterea și promovarea cadre
lor sînt insuficient cunoscute ; a- 
celași lucru cu privire la hotărîrea 
comitetului județean în legătură cu 
munca de primire în partid. Avem 
si cazuri de tărăgănare nejustifi
cată a difuzării unor hotărîri ale 
comitetului județean, cum a fost 
cazul planului de măsuri privind 
îmbunătățirea activității cultural- 
sportive de masă.

GHEORGHE PETRESCU: In 
cheiere mi se pare important 
subliniat că manifestările de 
consecventă în aplicarea unor 
tărîri, înseamnă în fapt a ignora 
caracterul obligatoriu, de direc
tivă, al 
curgînd 
punderile 
ducătoare 
rerea mea, gradul de consecvență 
în aplicarea hotărîrilor de partid, 
prin care se realizează în prac
tică rolul conducător al partidu
lui, este o ilustrare a spiritului par
tinic, a nivelului de conștiință so
cialistă, a disciplinei de partid.

tinei plenare.
un lucru bine cu-

acestor hotărîri, 
din funcțiile și 
partidului ca forță 
a societății. După

con-
pă-
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agma economica
Tn condițiile în care cerințele de 

metal ale economiei sînt tot mai 
mari, problema economisirii ,și fo
losirii cît mai raționale a acestei 
materii prime de bază se pune 
cu tot mai multă acuitate. Această 
sarcină economică importantă a fost 
subliniată cu putere la plenara C.C. 
al P.C.R. din decembrie 1968. iar 
prin planul de stat pe acest an s-a 
stabilit reducerea, în continuare, a 
consumului de metal. însemnăta
tea acestei • sarcini este cu atit 
mai evidentă în întreprinderile con
structoare de mașini cu cît, pentru 
a realiza producția planificată, aces
tor unități le-au fost repartizate can
tități de metal mai judicios dimen
sionate — în intenția ministerului de 
resort aflîndu-se necesitatea de a se 
preveni risipa, de a nu se depăși 
consumurile specifice normate, 
urmărit în cîteva 
structoare de ma
șini cum se res
pectă aceste im
perative și ce a- 
nume frînează 
încă desfășurarea 
cu mai multă e- 
ficacitate 
tiunii de 
misire a 
lui.

Mai întîi, să a- 
runcăm o privire 
retrospectivă asu
pra evoluției din 
ultimii ani a nor
melor de consum 
de metal plani
ficate și asupra 
modului în care 
ele au fost reali
zate la 
de utilaj 
din 
„Grivița 
București — 
treprinderi 
prezentative 
sectorului produ - SammuMH 
cător de utilaj 
chimic și pentru 
rafinării. La ambele uzine, nive
lul normelor, precum și proporția 
realizării lor au marcat — de la o 
perioadă la alta — o evoluție în zig
zag. cu creșteri și scăderi ale consu
mului de metal pe tona de produs 
finit. Aceeași tendință s-a menținut 
și în primele luni din acest an. 
Bunăoară, la uzina din Ploiești, 
norma de consum de metal pentru 
utilaj tehnologie a fost cu 34 kg/tonă 
mai scăzută decît cea obținută în 
1967 ; in același timp, la rezervoare 
metalice s-a înregistrat o creștere 
de 143 kg/tonă de produs finit. La 
fel. la „Grivița roșie", consumul nor
mat de metal la utilaj chimic s-a 
redus cu 27 kg/tonă, la vagoane cis
ternă de 60 mc, .— cu 32 kg/bucată, 
pentru ca la cazane cu abur CTF 1 — 
■jă- se consemneze o creștere de mai 
multe zeci de kg/bucată. (Precizăm că 
acest „joc" în sus și în jos este cal
culat față de normele republicane, 
fixate de organele economice cen
trale).

Dacă în scriptele celor două uzine 
nu s-au înregistrat, totuși. salturi 
prea mari, exagerate, ale consumu
rilor specifice realizate față de cele 
planificate, aceasta se datorează fap
tului că în cursul anului trecut. în 
ambele întreprinderi au avut loc ac
țiuni de revizuire' a normelor 
țial stabilite. Ca urmare, Ia 
ploieșteană, la sortimentul 
tehnologic, de pildă, norma planifi
cată s-a redus cu 27 kg metal/tonă — 
diminuare căreia în practică i s-au 
mai adăugat alte 17 kg metal/tonă. 
Nu mai înfățișăm și alte exemple. 
Fapt este că, teoretic, există posi
bilități de l micșorare și mai ac
centuată a normelor de consum, 
de economisire a metalului. Spe
cialiștii cu care am stat de vorbă 
s-au declarat, în acest sens, de acord 
și au sugerat diferite. rezerve 
potențiale de raționalizare a consu
murilor. Așadar, calculul1 hîrtiei este 
sublim. De ce în practică el nu se 
confirmă și de ce, uneori, mai asis
tăm la depășirea nivelelor aprobate 
ale normelor de utilizare a metalu
lui ?

— în ciuda rezultatelor oscilante 
în domeniul economisirii metalului, 
nu se poate spune că specialiștii ce
lor două uzine nu se gîndesc la gos
podărirea lui judicioasă — ne-a de
clarat tov. ing. Nicolae Morar, di
rector tehnic în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Dacă prac
tica nu confirmă întotdeauna eva
luările teoretice, această se datorește 
unor multiple cauze : unele țin de 
activitatea uzinelor și a noastră, ca 
for de resort — altele acționează din 
afară...

Cum era de așteptat, la capitolul 
„cauze din afară", atît directorul teh
nic cît și factorii de răspundere din 
cele două uzine au adus din nou în 
discuție neajunsurile generate încă 
de livrarea de către combinatele si
derurgice a unor laminate supradi
mensionate. Ni s-a amintit apoi de 
influența negativă a . eterogenității 
sortimentale a utilajelor tehnologice, 
a faptului că multe din aceste uti
laje sînt unicate, precum și de va
riația structurii producției de la o 
perioadă la alta. Mai multe motive 
ne determină să nu fim întrutotul 
de acord cu unele din aceste justi
ficări. Dintr-o observare atentă a 
evoluției eterogenității sortimente
lor, se desprinde că, în general, se 
menține o bază neschimbată de pro
duse. destul de largă, care nu in
fluențează asupra consumului mediu 
de metal. De asemenea, _ variațiile 
structurii producției cuprind atît ti
puri de utilaj cu consumuri speci
fice mai mari decît norma medie cît 
și altele — care oferă posibilitatea 
obținerii de economii și care con
trabalansează eventualele depășiri.

Structura producției, atît în anul 
trecut cît și în 1969, în cele două 
uzine, confirmă în mod cert aceste 
aprecieri, punînd sub semnul în
doielii temeinicia justificărilor pri
mite la minister și în întreprinde
rile amintite. Atunci, căror cauze se 
datorează nerespectarea unora din
tre normele stabilite, depășirea con
sumului de metal 7 Răspunsul l-am 
aflat în cele două uzine, acolo unde 
metalul suferă efectiv metamorfoza 
transformării în produse finite.

La „Grivița roșie", în secția debi
tare, la tot pasul am văzut laminate 
supradimensionate, precum și cape
te, cupoane, ștraifuri rămase în urma 
operațiilor de croire. Au apărut din 
cauza livrării la dimensiuni exage
rate a laminatelor. Dar aceasta nu e 
singura cauză. Furnizorii le livrea
ză la asemenea dimensiuni datorită, 
în mare măsură, chiar celor două 
uzine constructoare de mașini, care 
emit uneori comenzi pe bază de date 
aproximative. Ni s-a replicat cu a- 
ceeași veche justificare : „Intre pro-

a ac- 
econo- 

metalu-

Uzinele 
chimio 

Ploiești și 
Roșie" 

în- 
re- 
ale

In fiecare întreprindere
piesele turnate

să se realizeze
toți indicatoriilegală a majorării 

metal. Bunăoară, la 
luînd ca bun con- 
de metal, pe două

Complăcîndu-se îh com- 
la rîndul 

control
lor, orga- 

tehnic de cali-

Am
întreprinderi con-

iectele tehnice și cele de execuție 
nu s-a creat incă decalajul care ar 
putea facilita întocmirea unor pla
nuri de aprovizionare realiste". Și 
consecințele ?

— Adeseori — ne relata maistrul 
Gheorghe Fulga, de la atelierul de 
debitare al secției cazangerie al u- 
zinelor „Grivița roșie" — în scrip
tele serviciului aprovizionare figu
rează ca existente în magazii mate
rialele necesare realizării unei co
menzi sau alta. în depozit, cînd le 
cauți — nici urmă de ele. Ce să fa
cem, folosim și noi ce se găsește, 
materiale la dimensiuni mai mari. 
Doar comanda trebuie executată !

Capetele de laminate, cupoanele ar 
trebui returnate depozitelor de ma
terii prime, în vederea consumării 
lor la alte comenzi. Ni s-au dat asi
gurări că așa se și face în practică. 
Din nou sîntem puși în situația de

In ambele uzine, am mai constatat 
că. uneori, eficienta măsurilor ce vi
zează reproiectarea unor produse, 
menite să diminueze consumurile de 
metal, este anihilată de situații a- 
normale. Ca în cazul cazanelor de 
aburi CTF-1, care se confecționea
ză la „Grivița roșie". Aducîndu-i-se 
încă din 1968 consistente îmbunătățiri 
tehnologice, norma de consum plani
ficată la acest produs a fost sensi
bil redusă în anul curent. în prac
tică, însă, au apărut depășiri la con
sumul stabilit. Cum pot fi ele expli
cate ? . Materialele prevăzute să fie 
folosite de noua tehnologie nu exis
tau. Și aceasta pentru că, după cum 
ni s-a spus la Filiala sectorului 8 a 
Băncii Naționale, la „Grivița roșie", 
se menține încă o acută lipsă de co
laborare între producție și aprovizio
nare. De altfel, o atare situație este 
confirmată de sutele și miile de de-

în construcția de utilaj pentru
industria chimică și rafinării

RISIPA DE METAL
PERSISTĂ

a contrazice pe interlocutorii cu care 
am discutat. în hale, în curțile ală
turate, mormane de „căzături" de la 
operația de croire așteaptă să fie fo
losite. Cînd, cum ? Cine poate ști — 
și. mai ales, cine poate descoperi 
bucata ce-i este necesară ca dimen
siuni. grosime compoziție chimică, 
din maldărul de plăci aruncate la 
întîmplare. Ce se va face, totuși, cu 
ele ? Cineva ne spunea : „La sfîrși
tul anului, iau calea fierului vechi, 
livrîndu-se întreprinderii de colec
tare a metalelor..."

— La această situație s-a ajuns și 
din cauza structurii organizatorice 
necorespunzătoare a sectorului de 
pregătire a fabricației — ne explica 
tov. Gelu Oșanu, inginer șef al uzi
nei bucureștene. Și iată de ce : com
partimentele de croire și debitare a 
materialelor nu ar trebui să funcțio
neze în cadrul secțiilor de fabricație 
ca acum, ci să depindă în mod di
rect de depozitele de materii prime. 
Adică, de cei ce răspund efectiv de 
gestiunea materialelor, știu ce au în 
magazii și care — cum se spune. — 
ar măsura de șapte ori pînă ar tăia 
o dată...

rogărî ce s-au dat anul trecut — ca 
și în acest an — și care au provocat 
depășirea consumului normat pe în
treaga uzină cu 343 tone metal.

La fel de voluminos este dosarul 
derogărilor și la UZUC-Ploiești. în 
plus, atît la Uzina de utilaj chimic 
Ploiești, cît și la „Grivița roșie" (la 
aceasta din urmă. în proporție mult 
mai mare) rebuturile devorează încă 
mari cantități de metal. Pentru a... 
compensa efectele rebuturilor, nu
mai la uzina bucureșteană s-au con
sumat în mod suplimentar 80 tone 
metal în 1968 și alte numeroase tone 
în acest an. Poate este banal să mai 
întrebăm cum apar unele repere 
„bune de retopit". în parte, ele se 
ivesc din cauza acceptării cu ușurin
ță la recepție a unor materiale, ale 
căror defecte se descoperă de-abia în 
faza prelucrării mecanice. Cele mai 
multe, însă, sînt generate chiar de 
neajunsurile interne din cele două 
uzine. De pildă. în secția de turnă
torie de la „Grivița roșie", neres- 
pectarea amestecurilor de turnare 
prevăzute, uscarea necorespunzătoare 
a miezurilor și formelor, închiderea 
incorectă a formelor de turnare,

ini- 
uzina 
utilaj BALANȚA

astăzi

în 
sin- 

construc- 
cîntărit 
să asi- 
comer-

o marca a preciziei

constituie principale „izvoare" ale re
buturilor, 
promisuri, 
nele de ...... .... __ _ ..
tate închid adesea ochii în fața a- 
cestor deficiențe ;
ajung la prelucrări și atunci rebu
turile apar în toată amploarea lor.

De neînțeles este că unii factori 
cu munci de răspundere din cele 
două întreprinderi capitulează mult 
prea ușor în fața unor deficiențe 
care generează risipa de metal. Con
sideră, probabil, că depășirea norme
lor de consum este inevitabilă. Și, 
ca urmare, uneori, tind să ia măsuri 
de... acoperire 
consumurilor de 
„Grivița roșie" 
sumul exagerat 
luni din acest an, în cazul cazanului 
de abur CTF-1, conducerea uzinei a 
solicitat forului tutelar creșterea nor

mei cu circa 500 
kg metal/bucată. 
Observînd, prin
tre altele, faptul 
că la tabla de 
peste 4,75 mm 
s-au prevăzut a- 
dausuri tehnolo
gice de 23 la sută, 
direcția generală 
tutelară pe bună 
dreptate — a res
pins cererea uzi
nei. în mod a- 
proape identic 
s-au petrecut lu
crurile și la uzina 
ploieșteană. După 
cum am reținut 
din discuția cu 
tov. ing. loan Fe
răstrău, șeful ser
viciului tehnolo
gic la UZUC-Plo
iești, la un tip de 
rezervor, majora
rea consumului 
de metal nu a 
mai fost respinsă, 
ci acceptată, în 
principiu, de fo

rul de resort. Problema care s-a ridi
cat era următoarea : cu cît să crească 
norma ? întreprinderea a propus o 
sporire de 89 kg/tonă de produs. I s-a 
acceptat doar 65 kg și uzina s-a de
clarat mulțumită.

Comitetele de direcție din 
două uzine cunosc cauzele 
pei metalului, știu pe ce 
trebuie înlăturate chiar dacă 
tentate să apeleze la... cauze 
pendente de activitatea internă 
treprinderilor. Totul este ca ele să 
acționeze hotărît în această direcție. 
De altfel, din concluziile unei ședin
țe a colegiului Ministerului Indus
triei Construcțiilor de Mașini, care 
a avut loc, nu de mult, s-a des
prins clar: „în cadrul ministerului 
nostru, indiferent de condițiile în 
care se livrează fonta sau fierul 
vechi, mai sînt rezerve care ar putea 
îmbunătăți simțitor situația (consu
murilor de metal — n.n.). Problema 
principală trebuie să fie descoperirea 
rezervelor interne, valorificarea po
sibilităților ce există în întreprin
derile constructoare de mașini".

Sarcina trasată de partid, de a 
gospodări cît mai rațional metalul 
continuă, deci, să se pună cti strin
gență în cele două uzine. Comitetele 
de direcție și organizațiile de partid 
din aceste întreprinderi au datoria 
să privească cu toată răspunderea a- 
ceastă sarcină, să analizeze serios 
cauzele stărilor de lucru negative și 
să întreprindă măsuri hotărîte, ener
gice pentru reducerea consumului 
de metal, primind în acest sens tot 
sprijinul din partea ministerului de 
resort.

(Urmare din pag. I)

globală indus-mestru, la producția 
trială planul pe ansamblul județului 
a fost îndeplinit în proporție de 102,1 
la sută, la producția-marfă vîndută 
și încasată — de 102,2 la sută, iar 
productivitatea muncii a crescut cu 
aproape. 1 la sută față de prevederi. 
Depășirea sarcinilor planificate la 
primii doi indicatori eșențiali ai ac
tivității fiecărei întreprinderi echiva
lează cu o producție industrială su
plimentară în valoare de 85 milioane 
și. respectiv. 105 milioane lei, față de 
300 milioane lei, cît reprezintă anga
jamentul pe întregul an. în primele 
trei luni ale anului s-a menținut ace
lași ritm mediu susținut de creștere 
a producției globale industriale, el 
fiind de 12,6 la sută, superior deci 
celui realizat în aceeași perioadă a 
anului trecut.

— După cite știm, la sfîrsitul 
lunii februarie 12 întreprinderi 
din județ 
deplinirea 
ția marfă 
tnseamnă 
mestrului 
aceste rămâneri in urmă ?

aveau restante în in
dianului la produc- 
vîndută si încasată, 

că pînă la finele tri- 
au fost recuperata

cele 
risi-

Inde- 
a în-

— Adevărul este că la sfîrșitul 
lunii februarie nu aveam încă certi
tudinea că vom realiza, pe ansam
blul industriei județului, planul la 
acest indicator pe primul trimestru. 
Cauzele erau multiple. în unele din 
cele 12 întreprinderi stăruiau neajun
suri, mai ales în domeniul îndepli
nirii planului sortimental, fără de 
Care — după cum se știe — este de 
neconceput realizarea integrală a 
productiei-marfă vîndută și încasată 
planificată. Este cazul Combinatului 
chimic din orașul Victoria. Acesta 
nu și-a putut realiza sarcinile la pro- 
ducția-marfă datorită neîndeplinirii 
planului la principalul produs — me
tanolul — și aceasta din cauza unor 
opriri accidentale pentru a se reme
dia defecțiunile apărute la răcitorul 
coloanei de sinteză.

Dacă unele întreprinderi nu-și rea
lizaseră în primele două luni planul 
la producția-marfă vîndută și înca
sată, aceasta se datorează și greu
tăților întîmpinate în aprovizionarea 
cu materii prime, materiale, suban- 
samble și piese. Numai uzinelor de 
tractoare și de autocamioane le-au 
lipsit repartiții de profile și tablă, în- 
sumînd circa 3 000 tone, ca să nu mai 
vorbim de diverse alte materiale, 
piese și aparatură. Neajunsuri ase
mănătoare au întîmpinat uzinele 
„Rulmentul" și „Hidromecanica" din 
Brașov și „Electroprecizia“-Săcele. 
Deși aceste unități nu s-au numărat 
printre cele 12 întreprinderi restan- 
țiere, nici ele n-au fost scutite de... 
emoții și greutăți în realizarea rit
mică a sarcinilor de plan la produc^ 
ția-marfă vîndută și încasată.

Acțiunea de recuperare a restanțe
lor la producția marfă vîndută și în
casată a început cu analizele efec-

tuate la fiecare din întreprinderile 
în cauză, la care au fost invitați 
membri ai conducerilor ministerelor 
de resort. Cu acest prilej s-au întoc
mit planuri de măsuri, cu răspunderi 
și date precise. Un exemplu grăitor 
al eficacității măsurilor aplicate, al 
intervenției competente și energice 
la fața locului îl oferă situația ce
lor trei întreprinderi forestiere din 
județ. Nici una din ele nu-și reali
zase planul la producția-marfă vîn
dută și încasată pe primele două luni. 
Analizînd cauzele care au generat a- 
ceste restanțe, comitetul județean de 
partid a acordat sprijin unităților 
respective, în sensul că li s-au pus 
la dispoziție un număr sporit de mij
loace de transport, iar organele Mi
nisterului Economiei Forestiere au 
corelat planul de producție cu fon
dul de masă lemnoasă existent în 
pădure ; în plus, le-a asigurat repar
tiții pentru producția nenominalizată. 
Pînă ‘ '
câtor 
ceste 
pînă 
unități industriale 
de cariere și balastiere — nu au 
reușit să-și îndeplinească sarcinile 
la producția marfă vîndută si înca
sată.

Evident, pentru a bara drumul a- 
pariției unor asemenea impedimen
te. comitetele de direcție, organele 
și organizațiile de partid vor între
prinde tot ce depinde de ele, orga
nized mai judicios realizarea pla
nului pe sortimente, fără a face ra
bat la calitatea produselor. Aceste 
eforturi trebuie să fie însă sprijinite 
și de factorii din afara întreprinde
rilor. în primul rînd. în domeniul a- 
provizionării cu materii prime, ma
teriale si piese de schimb, al îndru
mării și controlului în muncă, la 
fata locului, nu prin rapoarte și 
procese verbale...

semenea situație în aceste întreprin
deri. Este stringent necesar să se a- 
plice măsuri hotărîte, de mare 
rezonanță economică, capabile să 
evite în luna aprilie repetarea a- 
cestei stări de lucruri. în acest sens, 
noi nu socotim normal faptul că nici 
pînă în prezent unor unități nu li 
s-au definitivat planurile financiare, 
de către ministerele de resort.

— Industria județului Brasov 
aduce o contribuție de seamă 
la dezvoltarea si diversificarea 
exportului tării noastre. Cum 
s-au realizat în primul trimes
tru planul si angajamentele 
acest domeniu ?

în

la urmă, planul Ia acest indi- 
a putut fi realizat și de a- 
unităti. Vreau însă să arăt că 
la sfîrsitul trimestrului, două 

întreprinderi

— în legătură cu productivi
tatea muncii, reflectă nivelul 
ei actual posibilitățile de care 
dispun întreprinderile si indus
tria județului în ansamblul ei 
— sub raportul dotării tehnice 
îi al gradului de pregătire a 
cadrelor ?

do exemplu, 
sistem optic 

Aparatele 
de diamant, 

unei

în desfă- 
do pro- 
lor con- 

din ce în

Cuvintele lui Galileo Gali
lei : „Măsurați ceea ce se 
poate măsura și tăceți măsu
rabile cele ce încă nu-s" se 
pare că au avut o deosebită 
rezonantă la Sibiu. încă din 
anul 1896 era renumit atelie
rul sibian în care meșteri is
cusiți iăceau terezii, bascule 
zecimale și romane cu posta
ment de lemn, cumpene și alte 
cîntare speciale create 
acea epocă. Mult timp, 
gura întreprindere 
toare de aparate de
din țara noastră avea 
gure toate necesitățile 
țului și industriei.

„Balanța'-Sibiu este
o modernă uzină construc
toare de mașini, specializată 
în fabricația de serie a unei 
game variate de cîntare și 
alte aparate de măsură și 
control. O uzină cu tradiție 
ce-și păstrează tereziile, bas
culele zecimale, basculele ro
mane, balanțele de uz gos-

. podăresc. A introdus însă în 
fabricație și bascule pentru 
vehicule rutiere și căi ferate 
și a trecut, treptat, la asimila
rea unor produse noi și la 
modernizarea celor existente. 
Aparatele Brinell, 
sînt prevăzute cu 
și ciclu automat. 
Rokwel, cu vîrf
se bucură de renumele 
precizii maxime.

Dezvoltarea impetuoasă a 
economiei naționale, apariția 
unor noi ramuri industriale, 
extinderea celor existente au 
deschis drumuri necunoscute 
înainte aparatelor de măsurat 
mase. Cîntarele au cîștigat 
tot mai mult teren în indus
trie, căpătînd atributul de uti
laje indispensabile 
șurarea proceselor 
ducție. Arhitectura 
structivă evoluează
ce mai repede, progresul teh
nic spunîndu-ș.i cuvîntul și în 
acest domeniu. Clasica pîr- 
ghie romană de cîntărire este 
completată cu accesorii ne
cesare controlului și dirijării 
anumitor procese. Cîntarul 
devine un utilaj complex uti
lizabil în toate domeniile de 
activitate. Pentru aceasta lu
crează proiectanți, cercetători. 
Roadele nu se lasă mult aș
teptate. Printre noile tipuri de 
cîntare apărute în țara noas
tră se află basculele pod pen
tru vagoane de 3 și 5 tone, 
utilizabile în construcții pen
tru cîntărirea materialelor în 
vrac — pietriș, var. nisip — și

în industria minieră, aparate
le de cîntărit și însăcuit ci
mentul — pentru fabricile de 
ciment, basculele cu pîlnie 
pentru cocs, de 1000 kg — 
solicitate de uzinele cocso- 
chimice. Au fost construite 
cîntare pentru funicular — 
cerute de industria minie
ră, forestieră și de indus
tria materialelor de construc
ții — balanțe automate pentru 
materiale pulverulente, de 20 
și 100 kg, folosite în întreprin
derile de morărit și panifica
ție, balanțe automate înregis
tratoare de 20, 100, 200 și 300 
kg — pentru cîntărirea ce-, 
realelor — precum și balanțe 
tehnice de 1, 5, 50 kg, desti
nate laboratoarelor metrolo
gice uzinale.

Uzina „Balanța"-Sibiu pri
mește numeroase comenzi și 
din străinătate. I g-au solici
tat aparate „Brinell', bascule 
semiautomate, bascule ro
mane, balanțe tehnice în 
R. D. Vietnam, Liban, R. P. Po
lonă, cîntare pentru persoane 
în Danemarca și Egipt, bas- 
cule-pod pentru R. S. Ceho
slovacă, Siria, Pakistan, 
R. P. D. Coreeană. Anul aces
ta, pînă la 25 martie, se în- 
cheiaseră peste 2 500 contrac
te de livrări în țară și pes
te hotare în valoare de 
118 377 000 lei. Este o cifră 
semnificativă pentru calitatea 
produselor uzinei sibiene.

Catalogul de produse al u- 
zinei „Balanța* include peste 
250 tipodimensiuni — printre 
care, în afara produselor a- 
mintite mai înainte, se ailă și 
aparatele de bord pentru au
tomobile și tractoare, apara
tele gravimetrice, balanțele 
etalon, podurile grele de 25 
de tone pentru vehicule ru
tiere și de 100 tone pentru 
căile ferate. „Balanța* este și 
locul unde iau naștere ratie- 
rele — mecanismele de co
mandă ale războaielor de țe
sut bumbac și mătase, ale 
războaielor automate de pas
manterie'și mașinile de cane- 
tat fire pentru industria u- 
șoară.

Cerințele față de „tehnica 
măsurării", în concordanță cu 
creșterea gradului de meca
nizare și automatizare, spo
resc continuu solicitările ce le 
sînt adresate constructorilor 
sibieni de aparate de măsură 
și control, atît pentru procesul 
da producție cit și pentru ac
tivitatea de cercetare.

A. GOLIANU

(Urmare din pag. I)
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Dan MATEESCU

tr-una din aceste secții

— Cum se înfățișează situația 
financiară a. unităților indus
triale din județ ?

Capacitatea de producție a fabricii „Porțelanul" din Cluj a crescut în urma 
intrării în funcțiune a unor noi secții. Fotografia înfățișează un aspect din- 

Foto : Agerpres

— Considerăm că în domeniul 
creșterii productivității muncii exis
tă încă însemnate rezerve nevalori
ficate. Dacă ne referim la uzina 
„6 Martie" Zărnești, sau la între
prinderea forestieră Brașov, singu
rele unități care nu și-au realizat 
planul la acest indicator, constatăm 
că principala cauză a rămînerii în 
urmă o constituie folosirea nerațio- 
nală a forței de muncă și a timpului 
de lucru. Deci neajunsuri interne 
tolerate de comitetele de direcție și 
organizațiile de partid din cele două 
întreprinderi. însemnate rezerve de 
creștere a productivității muncii 
există chiar la unități ca uzinele de 
autocamioane, de tractoare, „Hidro
mecanica", „Rulmentul" și altele, 
deși ele și-au realizat sarcinile la a- 
cest indicator. Cît mai curînd, prin- 
tr-o mai bună folosire a capacități
lor de producție și, mai ales, prin 
reducerea numărului de muncitori 
auxiliari, aceste întreprinderi con
structoare de mașini pot și trebuie 
să obțină mari sporuri de producti
vitate a muncii.

— Realizarea planului la produc
ția globală, producția marfă vîndu
tă și încasată, la productivitatea 
muncii, eforturile întreprinderilor 
de a economisi resursele materiale 
și bănești date spre administrare in
fluențează favorabil nivelul indica
torilor financiari. Pe două luni, pla
nul la beneficii a fost denăsit cu 
circa 20 milioane lei — față de 
80 milioane lei cît prevede angaja
mentul pe întregul an. Dar 
xistă șl unele întreprinderi, orin- 
tre care Fabrica de scule Rîș- 
nov si întreprinderea de cariere 
și balastiere, care pe plan financiar 
nu stau deloc bine ; ele nu și-au 
realizat sarcina de reducere a pre
țului de cost. Considerăm că numai 
neajunsurile interne au generat o a-

e-

— în primul trimestru, planul 
livrări la export s-a îndeplinit 
mod ritmic, consemnîndu-se o depă
șire de circa 48 milioane lei. 
Ritmul mediu de creștere a vo
lumului livrărilor la export, care 
în ultimii ani a fost de 27 la șută, se 
menține și în prezent. Demn de sub
liniat este că la ora actuală, o bună 
parte din producția unor Întreprin
deri este destinată beneficiarilor de 
peste hotare. Este cazul Uzinei de 
tractoare, al fabricii „Măgura Cod- 
lei" și altele.

Toate acestea nu pot dv.ee la con
cluzia că în economia județului nu 
ar mai exista posibilități nevalorifi
cate în domeniul majorării și diver
sificării exportului. Exemplul cel 
mai concludent îl oferă faptul că 
sarcinile de livrări la export au 
fost îndeplinite și depășite, pe ansam
blul județului, deși unele întreprin
deri nu și-au realizat integral pla
nul. Din păcate, această situație ne
gativă nu se datorește numai unită
ților respective, ci și neasigurării cu 
repartiții de livrare a unor mărfuri 
de către organele comerțului exte
rior. Fabricii „Dezrobirea", de pildă, 
din cele 760 tone produse zaharoase, 
care urmau să fie exportate, nu i 
s-au asigurat comenzi decît pentru 
130 tone. Nesatisfăcătoare este situația 
unor livrări de mărfuri la export și 
sub aspectul ritmicităților. în unele 
cazuri, peste 50 la sută din 
tie se livrează în decada a 
unei luni și aceasta datorită 
vizionării la timp cu ceea 
necesar întreprinderilor.

Nu de mult timp, în întreprin
deri au fost trimise colective de ac
tiviști și specialiști, cu scopul de a 
depista, la fata locului, noi posibili
tăți pentru suplimentarea producției 
destinate' exportului si raționalizarea 
importului. Problemele reieșite cu 
acest prilej au fost dezbătute- cu re
prezentanții comerțului exterior si ai 
ministerelor de resort. De pe acum 
se întrevăd posibilități privind spo
rirea producției pentru export. în 
luna aprilie si în întreg trimestrul 
II. Totodată, se depun eforturi 
pentru asimilarea unor noi produse, 
materii prime si materiale care acum 
se mai aduc din import. Realizări 
demne de relevat au obtinut în acest 
sens uzina „Colorom" Codlea, com
binatele chimice din Făgăraș și Ora
șul Victoria.

★
Deși „startul" primelor două luni nu 

a fost mulțumitor, totuși în luna mar
tie s-au depus eforturi convergente 
în vederea recuperării restantelor la 
un indicator sau altul al planului. 
Ne-am notat că, în curînd. organele 
de partid din județ vor cerceta te
meinic. la fata locului — împreună 
cu forurile de resort — toate cau
zele care au determinat în primul 
trimestru, în unele întreprinderi, 
neîndeplinirea planului la anu- 
miți indicatori, sau realizarea Iul 
pe... muche. Concomitent, se vor 
analiza, operativ, tot la fata locului, 
modul în care sînt folosite capacită
țile de producție, căile de creștere 
mai substanțială a coeficientului de 
schimburi. Important este că măsu
rile vor fi aplicate din ..mers", fără 
a fi nevoie de ședințe, de tatonări 
prelungite, de discuții sterile. Ca 
urmare, se poate spune că inițiati
va și forța creatoare ale colective
lor de întreprinderi, ale organiza
țiilor de partid — pentru realizarea 
exemplară a sarcinilor sporite de 
plan din trimestrul II și a angaja
mentelor 
vast

de 
în

produc- 
III-a a 
neapro- 
ce este

au asigurat un 
de aplicare.

cîmp

săterul Industriei Ușoare 
ia tnăsurile care se impun 
pentru a asigura întreprin
derii sarcini de plan la ni
velul capacității de produc
ție de care dispune. Sub 
nici un motiv, o parte din 
noile capacități de. produc
ție de la „Căprioara" din 
Sebeș nu mai trebuie lăsată 
să lîncezească.

La FABRICA „SEBE
ȘUL" DIN SEBEȘ, situa
ția este 
în ultimii 
montate o 
laje aduse 
de mare productivitate. în 
trimestrul I al acestui an 
s-au dat în exploatare 200 
mașini de tricotat ciorani. 
L-am întrebat pe toy, Si- 
mion Groza, directorul fa
bricii, cu ce randament sînt 
utilizate aceste mașini. Iată 
ce ne-a relatat :

— Mașinile de Ia secția 
circulare III nu funcțio
nează Ia nivelul parametri
lor proiectați. Ne-am pro
pus să-i atingem în trimes
trul IV a. c. Capacitatea 
noilor utilaje este de 18 000 
perechi de ciorapi pe zi. 
Acum, randamentul zilnic 
nu depășește 9 000 perechi 
de ciorapi.

Am vizitat secția circu
lare III. Un grup de 
șini stătea. De fapt și 
la care se lucrează 
funcționează decît

schimb și jumătate pe zl 
(in fabrică se lucrează în 
trei schimburi). Cauzele a- 
cestor neajunsuri sînt ase
mănătoare cu cele de la 
„Căprioara" : lipsa de co
menzi, în primul rînd. O 
altă cauză constă în inexis
tența forței de muncă ne
cesare. Ea este greu de în
țeles și de justificat. De 
cîțiva ani se află în exploa-

pătrimi dințin acum trei _ 
totalul utilajelor instalate. 
Capacitatea de producție 
nou creată este de 3 000 pe
rechi de încălțăminte pe zi, 
față de 2 300 perechi de în
călțăminte, cît se producea 
înainte. în ianuarie a.c., 
noile instalații au intrat în 
funcțiune și. în trimestrul 
I, această întreprindere tre
buia să livreze beneficiari-

perechi. Această diminuare 
ar fi fost impusă de 
tocurilor din duroflex 
tru pantofi. Ne oprim 
pra acestei probleme.
să se gîndească din vreme 
că pentru a confecționa 
pantofi sînt necesare și 
tocuri, abia în luna ia
nuarie a.c. conducerea 
direcției generale din 
M.I.U. și-a adus aminte de

lipsa 
pen- 
asu- 
Fără

Aici, 
au fost 
de uti- 
import,

ma- 
cele 

nu 
un
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tare mașini asemănătoare. 
Oare n-a fost timp ca to
varășii din conducerea în
treprinderii și forul de re
sort să pregătească forța 
de muncă necesară ?

Ultimul popas l-am făcut 
la FABRICA „ARDELEA- 
NA“-ALBA IULIA. Vo
lumul investițiilor de 
aici este relativ mare. 
Practic, s-a construit o nouă 
întreprindere, deoarece ve
chiul spațiu de producție 
dezafectat va fi transformat 
în depozite și într-un grup 
social. Alături de vechile 
mașini, în noua hală au fost 
montate altele noi, care de-

lor circa 230 000 perechi de 
încălțăminte. Spuneam tre
buia, pentru că fabrica a 
produs doar 190 000 de pe
rechi.. Și, totuși, directorul 
întreprinderii, tov. Alexan
dru Fogoroși, ne informa : 
„Am realizat planul la pro
ducția globală în proporție 
de 100,89 la sută".

Din discuția cu tov. direc
tor am aflat că planul a fost 
„realizat" cu concursul... 
Direcției generale a indus
triei pielăriei și încălțămin
tei. Și iată cum : dintr-o 
trăsătură de condei, forul 
de resort amintit a redus 
planul fabricii cu 40 000 de

achiziționarea tocurilor. A- 
tunci, în mare pripă, s-a 
încheiat un contract cu 
întreprinderea de industrie 
locală din Tg. Mureș, care 
s-a obligat să producă 
tocuri din duroflex pentru 
„Ardeleana". Dar, I.I.L. 
Tg. Mureș nu avea, la rîn
dul ei, materia primă și u- 
tilajele necesare. Pînă la 
urmă, s-a înjghebat aici 
un proces de fabricație ru
dimentar ; dar nu s-au 
produs în întregime cele 
1 600 perechi de tocuri pe 
care „Ardeleana" trebuia 
să le primească zilnic. Și, 
în final, sarcinile de plan

ale 
au 
este însă că a început tri
mestrul II 
tocurilor a 
zolvată.

Pe bună 
misia economică a Comite
tului
P.C.R. s-a pus întrebarea : 
de ce conducerea Ministe
rului Industriei Ușoare a 
pledat pentru extinderea 
capacităților de producție, 
Ia cele trei întreprinderi, 
pentru ca. apoi, acestea să 
nu fie utilizate integral ? 
Partidul nostru a subliniat 
în repetate rînduri că, 
înainte de a efectua o in
vestiție, trebuie chibzuit 
cu răspundere dacă ea este 
necesară sau nu. Nimănui 
nu-i este îngăduit să imo
bilizeze fonduri ale statului 
în diferite mașini și utilaje 
care apoi sînt irațional u- 
tilizate, nu dau producția 
și acumulările prevăzute. 
Economia națională și 
cumpărătorii au nevoie de 
produsele ce 
în cele 
deri din
și, de aceea, se impune ca 
planul să aibă la bază o 
fundamentare tehnico-eco- 
nomică științifică, să fie 
mobilizator, ținînd seama 
de necesitatea folosirii de
pline a capacităților de 
producție existente.

fabricii din Alba 
fost ajustate.

Iulia 
Grav

și „problema" 
rămas tot nere-

dreptate, la co.
județean Alba al

se fabrică 
trei întreprin- 

județul Alba
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S-au înmulțit expozițiile 
personale și de grup. Ar
tiștii din toate generațiile 
și cei încă aflați pe băn
cile școlii încearcă această 
confruntare, înțelegînd că 
expoziția personală oferă 
cel mai autentic prilej de 
comunicare cu publicul. Ea 
este o practică necesară 
care se cuvine să pre
meargă expunerii în ma
rile manifestări colective și 
singura care va permite 
apoi juriilor unor aseme
nea manifestări să poată 
aprecia lucrările prezen
tate, nu întîmplător și izo
lat, ci într-un context de 
referințe precis conturat. 
La rîndul său, publicul va 
putea să-și facă o imagine 
mai completă despre arta 
noastră în ansamblul ei la 
un moment dat. Rezultă de 
aici că artiștii sînt cei 
dintîi care au interesul su
perior de a da, atunci cînd 
își organizează o expozi
ție personală, tot ce au 
mai bun și numai ceea ce 
au mai bun. Alegerea lu
crărilor rămîne, pe bună 
dreptate, în seama lor și 
este un act de răspundere 
spirituală care angajează : 
o expoziție deschisă este ca 
și o carte gata tipărită, 
nu-i mai poți face corec
turi.

în general, exponenții din 
ultima vreme au arătat a- 
ceastă grijă înțeleaptă. Ei 
nu au confundat atelierul 
cu sala de expunere, con
vinși că în orice act al 
comunicării un factor im
portant este trecerea de la 
emoție la cuvînt, de la haos 
la ordine, de la șirul dis
continuu al gîndului intim, 
Ia expresia delimitată și 
organizată și toate acestea 
indiferent de tendința că
reia îi aparține artistul.

Acuratețea meșteșugului 
este o „prejudecată" la 
care n-au renunțat nici cei 
mai declarați adversari ai 
ordinii artistice constituite, 
atunci cînd sînt cu adevă
rat artiști. Mijloacele teh
nice folosite capătă, prin 
intrarea în universul ex
presiei, o coerență inte
rioară, și o stringență care 
ne îndreptățesc să vorbim 
despre un „limbaj artistic". 
Un limbaj pe care-1 recu
noșteam ca o pecete a per
sonalității artistului, chiar 
dacă viziunea Iui evolu
ează de-a lungul timpului. 
Dar organizarea artistică 
nu este un gest exterior, 
perfect autonom, ci rezul
tatul unei creșteri, al unei 
experiențe interioare pe 
care artistul simte nevoia 
imperioasă de a o comu
nica. Inspirația, venerată 
dintotdeauna de profani, 
nu este altceva decît un fe
ricit punct de concordanță 
între substanța spirituală a 
comunicării și expresia în 
care se întruchipează. Pu
blicul, contrar ideilor pre
concepute ale unora — 
este receptiv la vibrația a- 
cestei concordanțe și reac
ționează atunci cînd i se 
comunică ceva, cînd gîndi- 
rea și emoția lui sînt puse 
în mișcare. Au dovedit-o 
multe împrejurări. Expozi
ții reprezentînd 
diverse tendințe

șări stilistice au avut sub^ 
ces și au stîrnit discuții 
rodnice atunci cînd la baza 
lor stăteau un gînd, o idee, 
urmărite în finalitatea lor 
estetică și umană. Debu
turi ale unor tineri sau 
mari retrospective sînt 
primite cu aceeași încre
dere dacă publicul simte 
respectul artistului pentru 
clipa întîlnirii cu recunos- 
cuții săi destinatari.

în sala din Calea Vic
toriei, un pictor cu expe
riență si talent, prețuit și

i

cele mai 
și înfăți-

Lecția

Teodor MAZILU

cronica dramatică

5=3

17,30 — Telex TV

19,30 — Film muzical.

19.00 — Telejurnalul de seară 
Buletinul meteorologic.

18,05 — Limba engleză
53.

foarte nostimă 
limbaiului, în 
filistinismul și 
acțiune sufle-

19.30 — Bucureștiul se tntîlnește 
cu primăvara. Reportaj de 
Ilie Nedelcu.

18,30 — Micii meșteri mari — 
misiune pentru pionieri 
școlari.

hotanre 
marchează o operă gîndită, 
trăită îndelung, îndea
juns, un rod limpezit.

Doi tineri lugojeni debu
tează cu picturi în holul 
Universității populare, la 
Dalles. Sînt peisaje din 
locurile natale (în sat la 
mine. Flori din grădina 
mea, de Silviu Oravitan- 
Crețu), portrete (Linia vie
ții, de Tudor Tudoran) de 
factură expresionistă, pri
mul chemînd în memorie 
peisajele lui Tuculescu din

CONSIDERAȚII
ASUPRA UNOR

EXPOZIȚII
PERSONALE

contribuțiile lui 
peisaje, naturi

pentru 
critice — Vasile Varga —, 
expune 
moarte și portrete de bună 
tradiție figurativă, pictate 
cu o caldă sensibilitate, 
uneori cu latențe explozive, 
amintind de febrilitățile Iui 
Van Gogh, alteori învă
luite, dimpotrivă, într-o 
delicată umbrire a gîndului. 
Fiecare tablou, dincolo de 
forța lui proprie de atrac
ție, care poate fi mai mare 
sau mai mică, este oferit 
și lucrat cu același respect 
pentru această solemnitate 
spirituală : o expoziție.

Foarte elocventă în ace
lași sens, adică al proble
mei „cînd și de la 
punct înainte 
considerată o operă 
tură pentru expunere' 
expoziția 
Gheorghe 
Iliescu — 
chisă la 
Unele din 
dite și ca schițe pentru vii
toare sculpturi, deși în 
ansamblul ei expoziția 
tinde și reușește să dove
dească o independență în 
viziunea și expresia gra
fică fată de cea plastică, 
pe care o recunoaștem din 
operele ambilor sculptori, 
atît de dotați și de apre- 
ciați. Dar și desenele care 
ar putea avea < 
de schiță nu fac 
de „provizoriu" ;

poate
ce 
fi 

ma- 
este 

de 
Gh. 
des-

de desene 
Apostu și 
Călinești, 
sala Magheru. 
ele pot fi gîn-

caracterul 
: impresia 

simți în

perioada 1940—42, al doi
lea evocînd sau simboli- 
zînd lucrurile cu un tim
bru mai grav. Sînt confi
dențe tinerești, puncte de 
plecare care stîrnesc inte
resul, apeluri deschise la 
comunicare.

în sala Onești, una din 
galeriile importante și • 
foarte vizitate din Bucu
rești,, un pictor cunoscut 
publicului dintr-o expoziție 
personală în 1965, aprecia
tă atunci — Virgil Preda — 
a prezentat de astă dată 
rezultatele unor explorări 
menite, după cum singur 
mărturisește în prefața ca
talogului, să-1 „apropie din 
ce în ce mai mult de emo
ția primară în fața culo
rilor și a formelor" și să-1 
ducă spre cele ce se află 
„în peisajul clocotitor al 
interiorului uman". Este 
un drum pe care a pornit 
de la probleme formulate 
cam vag deocamdată fiind
că, în mare, într-un fel sau 
într-altul, orice artist por
nește de la ele. Un punct 
de pornire artistic presu
pune mai multe momente, 
în primul rînd, o evaluare 
exactă a forțelor și a 
cificului" talentului 
priu, adică o bună 
cunoaștere. Fără ea, 
de totală ar fi sinceritatea 
artistului, adică onestitatea 
față de sine însuși — ele 
rămîn ineficiente. Cre

„spe- 
pro- 

auto- 
oricît

dința în cele ce un artist 
încearcă^ nu este neapărat 
echivalență cu potrivirea 
de caracter între tipul lui 
de sensibilitate și tipul de 
expresie care i s-a părut 
Ia un moment dat atractiv. 
Există în expoziția lui Vir
gil Preda unele lucrări din 
seria „Profile" și din seria 
„Construcție", care arată că 
sînt domenii unde talentul 
lui se desfășoară mai fi
resc, mai puțin crispat de
cît în cele din seria „Ge
nezelor". îmbinarea liniș
tită, evocatoare, cu accente 
lirice a culorilor, „scrierea" 
cu o materie picturală mai 
puțin abundentă și provo
catoare, îi ofereau un drum 
cu destule perspective in
teresante, neepuizate încă.

în al doilea rînd, porni
rea într-o expediție pe te
renuri explorate și de alții
— în cazul de față de pic
torii „texturologi", căută
torii forței expresive, a di
namismului și dramatis
mului materiei picturale în 
sine — cere imperios un 
punct de vedere personal, 
un aport inedit. în ce ar 
consta el ? în unicitatea ex
perienței interioare, a sub
stanței umane — intelec
tuale și emotive la un loc
— care ajunge în expresie, 
se racordează cu ea și cu 
ajutorul căreia artistul dă 
răspunsul lui propriu în
trebărilor pe care realita
tea le repune, la infinit, 
fiecărui om. Acest răspuns 
este ideea plastică vie. Fără 
prezenta ei, orice acorduri 
de culoare sau lumină sună 
în gol și distonantele lor 
nu se rezolvă niciodată. 
Dar de la gînd la emoție, 
de la ceea ce numim „trăi
re" pînă la expresie, drumul 
deși direct, nu este neted. 
Artiștii știu cîte obstacole 
trebuie depășite, cîtă aș
teptare este necesară pen
tru ca la capătul drumului 
rezultatul să nu apară gră
bit, provizoriu. „Strigătul 
de emoție sau de mirare — 
spunea Hans Hartung — 
nu este încă artă". „Gene
zele" lui Virgil Preda sînt 
fructul unui astfel de stri
găt de mirare în fața unor 
taine ale realității. Dar... 
totul rămîne în faza unor 
dibuiri de atelier care nu 
mai sînt țîșnire spontană a 
expresiei, și încă nu sînt 
expresie încarnată.

Există astfel riscul ca ar
tistul să nu poată apărea 
cu trăsăturile propriei sale 
personalități, eforturile lui 
absorbindu-se în referințe 
de ordin exterior, pur sti
listic, fără prezența acelei 
energii făuritoare de for
me expresive care este via
ta adevărată. Altfel nu este 
mal potrivită pentru un ar
tist așteptarea maturizării 
sau propria infirmare a 
experiențelor respective ? 
Si a momentului în care 
expresia oferită să fie în 
stare, prin coerența inten
sității si a adîncimii ei, să 
transmită ceea ce artistul 
a simțit ? S-ar părea că 
practica artei, tradițională 
sau inovatoare, cere . nu 
puțintică, ci multă răb
dare.

• Teatrul Național „ 
giale” (sala Studio) : Travesti 
19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu Mâ- 
gureanu) : D-ale carnavalului — 
20; (sala din str, Alex. Sahla) : 
Photo Finish — 20.
• Teatrul 
Magheru) : 
troace — 
Fedra — 20.

„C. I. Nottara" (sala 
La ciorba de po- 

19,30 ; (sala Studio) :

• Teatrul Giulești : Pălăria flo
rentină — 19.30.
• Studioul I.A.T.C. ,.I. L. Cara- 
giale” : Ciocîrlia — 19,30.
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : Femei, femei, femei — 19.30.
• Teatrul de 
lescu" : De la 
— 20.

Amelia PAVEL

O

La cinematografele BUCUREȘTI și REPUBLICA 
rulează filmul documentar: Vizita președintelui 
Consiliului de Stat al Republici! Socialiste România. 
Nicolae Ceaușescu, în Turcia.

o
16

I 
I

i

estradă „Ion Vasl- 
Bach la Tom Jones

o
artistic al Uniunii 

Selec-
e Ansamblul 
Generale a Sindicatelor : 
țiuni ’68 — 20,
• Circul de stat : Circul ..Orion* 
(R. P. Bulgaria) — 19,30.

17,35 — Pentru elevi.
la matematică 
Xll-a). Tema : 
sau aplicare sistematică 1 
Prezintă prof. Eugen Rusu.

Consultații 
(clasa a 
Inspirație

20,00 — Seara de teatru : „Plato
nov" — adaptare după 
A. P. Cehov, de Anda Bol- 
dur. Interpretează un co
lectiv al Teatrului Națio
nal din Craiova. In pauze : 
Cronica muzicală de Radu 
Gheciu — Cărți noi în li
brării, „Cara-Su" de Ion 
Valerian ; „Serenadă la 
trompetă" de Sînziana 
Pop ; „Solara noapte" de 
Radu Boureanu ; „Incuna
bule” de Emil Mânu.

23,00 — Telejurnalul de noapte.
23.10 — închiderea emisiunii.

I

TANDREȚE Șl ABJECȚIE

« Pipele : REPUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
13.45 ; 21.
© Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 9 ; 1
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ;
18.30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria de bilete — 
2761) ; 20,15 (seria de bilete — 2762).
• Crimă în stil personal : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
c Răutăciosul adolescent : VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
« Tata : CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
e O fată fericită : LUMINA — 8,45—16,15 în con
tinuare.
o Preludiu : LUMINA — 18,30 ; 20,45.
O Simfonia dragostei : CINEMATECA — 12 ; 14.
a R1O Bravo : DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30, ARTA — 
— 8,45—17 în continuare ; 20.
a Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
« Oameni împietriți : UNION — 15.30 ; 18 ; 20,3<L
c Totul pentru rîs ; cultura piersicului ; 600 se
cunde de adevăr ; Gustav se odihnește : TIMPURI 
NOI — 9—21 în continuare.
o Pe plajele lumii : FEROVIAR — 8,30 ; 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.

11,15 ; 13,30 ; 
■; 13,30 ; 16 ;
• 18 ; 20,30,

Rlscurile meseriei : GRIVIȚA — 9 ;
; 18,15 ; 20,30, MELODIA — 9 ; 1115

18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 18,15 ; 20,30.
O Columna (ambele serii) : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 19.
O Rolls Royce-ul galben : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, 
O Romanță pentru trompetă : BUZEȘTI — 20.30.

cinema

« Gustul mierii : COTROCENI — 20,30. 
O La Est de Eden : FLOREASCA —
14.30 ; 17,30 ; 20, GLORIA - 9.30 ; 12 :19.30.
• Pentru încă puțini dolari : VOLGA 
in continuare ; 18 ; 20,30, MIORIȚA -
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Feldmareșala : VIITORUL — 15,30 ; 18.
« Drumuri : VIITORUL — 20,30.
• Neînțelesul : MOȘILOR — 15,30 ; 18.
e Cele trei nopți ale unei iubiri : MOȘILOR
20.30.
•
18

9 ; 11.30 :
14.30 ; 17 ;
- 9—15,30
9 ; 11,15 ;

.....Apoi s-a născut legenda" : POPULAR — 15,30 : 
; 20,30.
Căderea Imperiului Roman : MUNCA — 16.
Magazinul de pe Strada Mare : MUNCA
Tată de familie : TOMIS — 9—15,45 tn conti

nuare ; 18,15 ; 20,30.
20.

(Urmare din pag. I)

în hainele strălucitoare și 
înșelătoare ale modei.

Ked.: Și atunci ?
P. B.: Și atunci trebuie 

să amintim niște propozi
ții care s-au spus de cînd 
lumea : „Puțină bătrînețe 
nu-i strică tinereții", zicea 
Arghezi, iar Bernard Shaw 
exclama la un moment 
dat: „Ce păcat că tinere
țea a fost lăsată pe seama 
tinerilor !“

Ked.: Să deducem de 
aici necesitatea tutelei 1

P. B. : în măsura în care 
această tutelă nu este ri
gidă ci suplă. Cu alte cu
vinte trebuie să facem tot 
ce ne stă în putere pentru 
a contribui efectiv și sub
stanțial Ia formarea unor 
personalități puternice, 
multilaterale, în perfect 
echilibru cu ambianța so
cială, economică și cultu
rală pe care o oferă țara 
noastră. Deci, personalități 
la nivelul cerințelor înalte 
ale societății, personalități 
active, creatoare. dăruite 
progresului multilateral al 
patriei noastre.

Ked.: Am întîlnit recent 
pe șantierul de la Porțile 
de Fier un inginer care 
Și-a programat, se poate 
spune, propria-î evoluție 
profesională. A trecut, a- 
dică, de la simpla uzină e- 
lectrică cu motor 
la termocentralele 
bustibil lichid și 
din ce în ce mai complexe, 
apoi la o hidrocentrală de 
mari proporții. Iar de aici 
intenționează să treacă, în 
viitor, la o centrală atomo- 
electrică, deci să epuizeze 
procedeele de generare a 
energiei electrice. Evident 
că într-o societate slab 
dezvoltată din punct de 
vedere industrial, așa cum

Diesel, 
cu com- 
cu gaze.

« Un om pentru eternitate : DACIA — 8,45—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,45,
« Pașa : BUCEGI — 9 ; II15 ; 13,30 ; 16 ; 18,: 
20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA — 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Aventurile lui Tom Sawyer ; Moartea lui Joe 
Indianul : UNIREA — 15,30 ; 19.
O Prințesa : LIRA — 15,30 ; 18 : 20,15.
a Pe teren propriu : DRUMUL SĂRII — 15 : 17,30 ; 
20.
O Profesioniștii : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
o Marele șarpe : COTROCENI — 15,30 : 18.

.159

Duelul lung : FLACARA — 15,30 ; 18.
Mesteacănul : FLACARA — 20,30.
Veșnicul întîrziat : VITAN — 15,30 ; 18. 
Tandrețe : VITAN — 20,30. .
Expresul colonelului von Ryan: RAHOVA

•
e15,30 ; 18.
•

18

Valea : RAHOVA — 20,30.
Becket : PROGRESUL — 15,30 ; 19.
Urletul lupilor : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Pensiune pentru holtei : CRINGAȘI — 15,30 ; 
; 20,15.
Made în Italy : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.

Gazetar foiletonist și prozator pro
lific, Teodor Mazilu se simte atras, 
cu putere, și de teatru ; ca și alții 
care au văzut o dată jocul fascinant 
al ielelor numite muze în raza fier
binte a reflectoarelor, el a rămas în
semnat pe viață. De altminteri, vo
cația de dramaturg șl originalitatea 
satirei nu i-au fost confirmate numai 
de propria-i convingere. După come
diile „Proștii sub clar de lună" și 
„Somnoroasa aventură", și după pie
sa într-un act „Acordeonistul", tipă
rită dar nicăieri reprezentată, a scris 
altă piesă scurtă — „Sărbătoare prin
ciară", Pentru a se putea întocmi un 
spectacol, i-a alăturat patru scenete : 
„O plimbare cu barca", „Cicatricea", 
„Pălăria de pe noptieră", „Cerc vi
cios" elaborate pe idei ale unor schi
țe proprii. Teatrul „Bulandra" i-a 
încredințat regizorului Cornel Todea 
această partitură caleidoscopică, iar 
el, la rîndul său, a dăruit unui sin
gur actor colul principal al fiecăreia 
din cele patru scenete, anume lui 
Octavian Cotescu. Fiindcă deși perso
najul fiecărui episod poartă alt 
nume și trece prin mereu alte pe
ripeții, e vorba de ipostaze esențiale 
ale unul singur erou. El e examinat 
in împrejurări ' istorice, cînd e în 
stare să savureze o execuție ca pe 
un divertisment rafinat și să provoa
ce o crimă pentru a-și păstra gra
ția mai-marilor săi, apoi e urmărit 
în împrejurări ale actualității, înfă- 
șurîndu-și nemernicia în fraze prin
cipiale sau în atitudini sentimentale, 
proclamînd-o cu cinism sau ascun- 
zînd-o cu înfricoșare.

Concretul a fost dintotdeauna 
mediul esențial al satirei și un 
atît de bun cunoscător al come
diei cum e Radu Beligan avea 
dreptate să constate în cartea sa 
„Pretexte și subtexte" că autorul, 
actorul și publicul pot făptui, prin 
intermediul comediei, unul din cele 
mai importante acte ale conștiinței 
umane, adică eliberarea de spaime și 
prejudecăți, tocmai fiindcă acest gen 
semnifică un „plonjon" al lucidității 
în concret, un fapt de demistificare 
precis, la obiect, în contact direct cu 
realitatea.

In dramaturgia lui Teodor Mazilu 
e infuză o tendință didactică, mora
lizatoare, de calibru clasic, exprima
tă îndeobște prin negația urî- 

'tului, care, batjocorindu-se pe sine, 
se afirmă nu numai ca delic
tual sub raportul normalului, ci 
și imposibil într-o ordine normală. 
Prins cîteodată de voluptatea acestei 
originale demonstrații, autorul devi
ne... demonstrativ, perorînd în con
tul personajelor, dar fără acoperire 
imagistică; presupun că aici s-ar 
putea afla una din cauzele deterioră
rii relației cu spectatorul spre fina
lul lucrării Sărbătoare princiară, 
care final poate părea a intra în con
tradicție cu însăși logica de pînă a- 
tunci a piesei. Monstruoșii pă
rinți ai Apoloniei — cea care 
s-a iubit cu un iobag răsculat iar 
acum, cînd s-a întors, 
ucisă spre a se păstra 
casei — construiesc prea expozitiv 
rigide vilagisme ca s-o convingă de 
necesitatea sinuciderii ; la rîndul ei, 
răspunde prin prea elaborate și reci 
contrainterogații și contraargumente 
ca să se mai poată naște aici un fior 
de repulsie sau chiar reculul cere
bral față de premeditatea fărădelegii. 
Atitudinea demonstrativă, amintind 
și de aspectul mai puțin împlinit al 
Somnoroasei aventuri, 
personajul Balerinei din 
lăria de pe noptieră, la 
dat excesiv perorativ.

Cu toate acestea, structura eroului 
pe care-1 regăsim în întreg specta
colul impune prin integralitate și 
coerență. Eroul lui Mazilu nu este 
un prost obișnuit, 
nîental ; el poartă în cumul acele 
date ale prostiei care o configurează 
drept un fenomen de degradare și 
pervertite a umanului și, în anumite 
condiții, ca o barieră în calea evo
luției firești a colectivității. Anato
mia prostiei ticăloase e întreprinsă 
cu rece obiectivitate și în așa fel 
îneît i se oferă cea mai largă posi
bilitate de a se autorevela. Persona
jul se introspectează și își comunică 
public, cu candoare ori cu orgoliu, 
rezultatele autoanalizei. Se dedublea
ză și caută, reflexiv, în sine cauzele 
propriei mulțumiri ori insatisfacții, 
drapîndu-se în falsuri retorice și ce
tind

pria-i nimicnicie. își destăinuie cu 
dezaprobare tarele, dar se automisti- 
fică, socotindu-le universale, i elibe- 
rîndu-se ca atare de orice respon
sabilitate personală și arogîndu-și 
dreptul de a se comporta „cu since
ritate" — ceea ce, în asemenea ca
zuri, este cinism pur și obiectiv, fă
țărnicie extremă. își face un blazon 
din banalitate, socotindu-se simplu, 
neînsemnat, o unitate derizorie a în
tregului — aceasta fiind însă o ca
rapace perfidă a vanității, menită 
să-1 și apere de duritatea eventuale
lor contralovituri. E grav, fulminant, 
onctuos, revendicativ, plîngăreț, nu 
și vesel.

Care e sorgintea comicului în a- 
ceastă dramaturgie originală si atît

de caracteristică, în care — chiar 
cînd construcția e deficitară și eroul 
monologhează printre umbre, nu as- 
cunzîndu-se, ci dezvăluindu-se, iar 
intriga e rudimentară — există un 
atît de puternic element de seduc
ție ? îndeobște se afirmă, în plan 
teoretic, că sursa principală a co
micului e contradicția violentă din
tre esența adevărată și aparența fal
să. Intr-un articol al său mai vechi, 
Teodor Mazilu își punea întrebarea 
dacă nu cumva există o posibilitate 
de comedie și în conformitatea e- 
senței cu aparența, conformitate pro
clamată astfel de personajul satirei. 
Dramaturgia sa atestă drept fruc
tuoasă o asemenea posibilitate. în a- 
cest caz, e probabil că se naște o 
contradicție comică de ordin supe
rior între individ și mediu, între ci
nismul său afișat și conceptul etic 
real, între prostia sa agresivă ori 
retractilă și stadiul normal al inteli
genței active. Ce-i drept, scenetele din 
partea a doua a reprezentației nu 
au toate același tonus umoristic. O 
plimbare cu barca e 
mai ales în registrul 
timp ce Cicatricea — 
demagogia în plină
tistă și retorică — e mai puțin spu
moasă, fiind însă vitriolentă în sfera 
caracterologică. Aceste diferențe de 
calitate între scenete sînt marcate 
de pildă și de aerul mai superfluu 
al anecdotei în „O plimbare cu bar
ca" sau, din alt punct de vedere, de 
argumentația dramatică palidă în 
încheierea schiței „Cicatricea" răma
să de altminteri și cam descheiată — 
ceea ce transpare și în specta
col. Dar oricît de scrutător le-ai 
privi prin ochelari teoretici și 
critici e cert '.că toate produc, 
chiar''și așa", hii intensități variabilul 
acea detentă veselă și totodată acea 
alergă la abjecție pe care un nou

trebuie 
onoarea

subțiază și 
sceneta Pă
un moment

adică un infirm

se înfățișa țara 
urmă cu cîteva 
atare intenție ar fi rămas 
un simplu deziderat, un 
vis irealizabil. Exemplul 
confirmă un lucru bine 
știut: societatea noastră, 
construcția socialistă, o- 
fei'ă un teren fertil pen
tru afirmarea și înflorirea 
unor personalități diverse, 
pentru 
idealuri 
mentăm 
voltaj al

C. A. :

noastră în 
decenii, o

unor 
Ali- 

acest

lor din partea societății, 
nu înțelege că aceste

atingerea 
ambițioase, 
îndeajuns 
ambițiilor ?
L-aș numi, mai

se 
A 
daruri, o dată primite, de
vin în fapt niște obligații, 
mi se pare a fi o gravă ca
rență în educarea conștiin
ței.

P. B.: în aceeași ordine 
de idei, am constatat și eu 
o anume indiferență din 
partea unor studenți față 
de abateri disciplinare. 
Studenți uteciști și chiar 
membri ai partidului trec 
uneori pe lingă atitudini și 
gesturi reprobabile fără să

dans... Faptul e amuzant 
la prima vedere, dar trist 
prin consecințele sale, pen
tru că studenților nu le-a 
revenit decît „sarcina" de 
a se prezenta la petrecere. 
Personal, consider că ar fi 
normal ca studenții să ad
ministreze căminele și 
cantinele. Adică, să se fa
miliarizeze cu problemele 
de organizare și soluționare 
a unor chestiuni practice, 
să descopere ce cheltuieli 
și răspunderi își asumă sta
tul pentru a le asigura a-

eșecurile se datorează, în 
fapt, unor atitudini imorale.

P. B. : Deci, noi încu
rajăm asemenea atitudini 
imorale, iresponsabile. E- 
fectul e negativ. Firile sla
be, influențabile pot fi ten
tate să le urmeze exemplul 
de vreme ce nu există un 
instrument de constrîngere, 
un criteriu eficient de sti
mulare a spiritului de răs
pundere.

C. A.: Un anume gen de 
indiferentism pe care l-ați 
remarcat ceva mai devre-

ransferul de valori etice
degrabă, un „voltaj al 
conștiinței" întrucît, mai 
ales în condițiile socialis
mului, integrarea profesio
nală și socială este o pro
blemă de conștiință indivi
duală și colectivă, 
vine aici

Inter- 
raportul dintre 

a primi și a da. echilibrul 
între drepturi și datorii. 
Am înregistrat însă, la unii 
tineri, o înțelegere univocă, 
a acestui raport, impresia 
că li se cuvine totul de la 
familie și societate. Impre
sia n-ar fi, desigur, greșită 
dacă, cerînd totul, ar da, la 
la rîndul lor. totul. Ceea 
ce. în cazul unora din ei, 
nu se întîmplă însă. S-a 
cuibărit printre aceștia 
sentimentul că viata este 
fără dificultăți, că exce
lentele condiții în care tră
iesc si învață sînt niște 
daruri, niște ofrande adu-

dea replica cuvenită, fără 
să dezaprobe public mani
festările negative. Iar a- 
colo unde opinia de masă 
este slabă, apar egoismul, 
bravada, comoditatea.

Red. : De unde această 
inerție ?

C. A.: Poate că n-am 
știut întotdeauna să le edu
căm sentimentul răspunde
rii. Acțiunile de muncă pa
triotică, pe șantiere, de a- 
menajare și înfrumusețare 
a mediului în care trăiesc 
au un marcat efect educa
tiv, dar adeseori asemenea 
acțiuni se desfășoară spo
radic, în 
zile libere.
tea trebuie să fie simțită ca 
o obligație permanentă și 
nu ocazională. De pildă, 
s-a întîmplat ca, la un re
velion, cadrele didactice să 
facă pavoazarea sălii de

vacanțe ori in
Responsabilita-

ceste înalte condiții de stu
diu și de viață.

P. B. : Pentru a echilibra 
mai exact balanța dintre 
a da și a primi, cred că e 
necesar să medităm mai 
mult și mai profund asu
pra unui gen de egalita
rism păgubitor în primul 
rînd sub aspect educativ, 
dar și economic Gratuita
tea învățămîntului superior 
este unul dintre marile suc
cese ale orînduirii noastre, 
un exemplu concludent al 
largului democratism care 
caracterizează societatea 
socialistă. Par de ce gratui
tate pentru repetenți și co- 
rigenți, pentru cei care nu 
se prezintă la examene ?

C. A. : Cei cu o scăzută 
capacitate intelectuală re
prezintă un procent infim, 
sînt excepții. Așadar,

me se manifestă, la unii 
studenți, și sub raportul cu
riozității și pasiunii lor pro
fesionale. De pildă, nu pu
tem fi mulțumiți de parti
ciparea, încă slabă, la u- 
nele cursuri facultative și 
ore de limbi străine. Pro
bleme de mare actualitate, 
cum sînt, de exemplu, cal
culatoarele electronice, nu 
se bucură încă de o aflu
ență satisfăcătoare. Subli
niez că aceste carențe nu 
caracterizează masa mare a 
studenților, ci doar o mino
ritate, dar, în lumina exi
gențelor superioare pe care 
partidul și statul nostru 
le ridică în fața învățămîn- 
tului universitar, ele tre
buie amintite și corectate.

Cum se pot co-Red. : 
recta ?

C. A. : 
elaborate

Prin Directivele 
de partid în anul

Aristotel le-ar cuprinde sub denu
mirea de „catharsis comic".

E, neîndoielnic, starea de spirit * 
spectatorului cînd îl vede pe Octa
vian Cotescu jucînd cu strălucire si 
pătrunzător spirit de observație 
ipostazele atît de felurite ale perso
najului : cerînd imperativ femeii pe 
care o părăsește să se frîngă de du
rere la despărțire — fiindcă așa a- 
rată, în capul său pătrat. în care 
pînă și romantismul e codificat, o 
scenă veritabilă de ruptură senti
mentală ; infamînd Ciceronian, în 
ședință, prietenul, dezvelindu-1 și 
mînjindu-1, pentru ca apoi, ghemu- 
ind gesturile largi și strîngînd ghea
rele în jurul unei sticle de pe o 
masă de restaurant, să-și declare, 
autobatjocorindu-se, reaua credință 
și, din nou, un ceas mai tîrziu, să-și 
desfacă 
aripile 
excedat 
crezare 
despre morală și că i se cere a fi 
conform, cînd el s-a referit numai 
la alții, blestemînd frumusețile lu
mii fiindcă îl anulează și amenin- 
țîndu-1 feroce pe Beethoven cu dis
trugerea, în timp ce, printr-o izbu
tită metaforă regizorală, aleargă 
năucit, dintr-un colt în altul, sub lo
viturile sonore, invincibile, mereu 

• și veșnic triumfătoare ale Simfoniei 
destinului.

Recitalul atît de bogat în diversi
tate și substanțial prin adevăr îl de
finește pe Octavian Cotescu ca pe 
un actor de excelență al comediei 
satirice moderne — după cum s-a 
văzut și în Biedermaun și incendia
torii sau în Tango — și un admira
bil interpret al personajelor lui Ma
zilu. Pentru spectacolul Tandrețe șî 
abjecție acesta a fost poate și un 
minus, căci protagonistul s-a exclu- 
sivizat, copleșindu-i pe parteneri 
(unii jucînd. totuși, cu personalitate 
— ca Miriella Petrescu, Dan Damian, 
Marius Pepino, alții rămînînd pînă 
la capăt dezavantajați de o distri
buire neinspirată — ca Valy Voicu- 
lescu). A vedea în jocul puternic re
velator al actorului principal o alură 
„estradistică" — cum se nota într-o 
cronică (de altminteri unica de acest 
soi) înseamnă fie a sfărîma treptele 
scării normale 
bila „estrada" 
neașteptat...

„Sărbătoare
și mai demonstrativ decît e și pen
dulată de regizor cînd dincolo, cînd 
dincoace de text, dar consecvent în 
afara lui, a beneficiat de efortul ca
lificat șî talentul actorilor 
Gheorghiu. Ana Negreanu, 
Andrei, Adrian Georgescu.

In întregul lui, spectacolul 
șl ca o afirmare de principiu a pow» 
tentialului de artă și etică al tea
trului satiric românesc, spirit cetă
țenesc cutezător și atitudine pamfle
tară pe cît de dizolvantă prin caus
ticitate, pe atît de constructivă în 
credința față de valorile autentice 
ale prezentului. ; '

iar, emfatic și vindicativ, 
negre de cobe urlătoare; 

de faptul că se dă 
expunerilor sale teoretice

de valori, fie a înno- 
cu un însemn artistie

princiară", montată

Petre 
Violeta

rămînr

Valentin SILVESTRU

(Urmare din pag. I)

imperios tandrețe față de pro-

trecut s-a dat 
competent și 
toate aspectele perfecționă
rii și modernizării învăță
mîntului superior, s-au 
creat condiții pentru noi 
succese atît pe plan profe
sional cît și educativ. în 
ce ne privește, vom trece, 
in curînd, la organizarea 
unui centru de instruire 
programată care va consti
tui un ajutor prețios pentru 
profesor,

P. B.: Indicația din Di
rective, care prevede re
partizarea cadrelor didac
tice pe lîngă grupuri re- 
strînse de studenți, începe 
să dea rezultate. Se creează 
un dialog' permanent, util 
în primul rînd studenților, 
dar și nouă, care cunoaștem 
astfel nemijlocit preocupă
rile, gîndurile, aspirațiile 
tineriloi, simțim pulsul viu 
al acestei generații.

♦

Cele de mai sus încearcă 
să sugereze doar o parte 
din vastul teritoriu pe care 
se întîlnesc, se întrepătrund 
și se îmbogățesc reciproc 
generațiile. Acest teritoriu 
este întreaga noastră socie
tate aflată într-un amplu 
proces de construcție și 
creație. Cu entuziasmul și 
vitalitatea lor specifice, ti
nerii preiau și dezvoltă ex
periența vîrstnicilor care, 
într-un cuvînt, înseamnă 
pasiunea de a construi, pa
siunea de a ridica patria 
noastră pe noi culmi ale 
progresului și civilizației 
socialiste. Acesta este sen
sul fundamental al dialo
gului, un dialog în care 
toate generațiile și-au dat 
mina, ilustrind cum nu se 
poate mai elocvent unita
tea întregului popor în ju
rul țelurilor majore, isto
rice, ale partidului comu
nist.

un răspuns 
eficient la

șezători literare etc. au scos în evi
dență alte fațete ale creației artistice 
sau interpretative din localitate.

Festivalul le-a oferit arădenilor 
prilejul de a intra în fluxul preocu
părilor artistice și culturale pe plan 
mai amplu, național — evitîndu-se 
astfel limitarea strict locală, închis
tarea în provincialism, căreia pînă nu 
de mult îi erau încă tributari.

Acum — după ce zilele febrile ale 
„Primăverii arădene", în număr de 9, 
au trecut — sîntem datori a le jude
ca și cu inima încă fierbinte, dar și cu 
luciditatea minții. Și asta nu numai 
din obligația ca la ediția lui următoa
re festivalul să se prezinte la un nivel 
superior, dar și pentru că, fiind una 
dintre primele manifestări de acest 
gen din țară, experiența dobîndită 
aici, pe malul Mureșului, poate fi uti
lă și altora, lată de ce, în acest con
text, o discuție cu obiectiv mai larg 
privind ideile directoare ale festiva
lului, formula lui, sau mai bine zis 
formulele lui posibile ar fi mai utilă 
decît aprecierea în sine a unor ma
nifestări cuprinse în program.

țntr-adevăr, dacă pentru început 
am subscris la ideea de festival con
ceput ca o înșiruire de manifestări 
cultural-artistice. la ideea de festival- 
bilanț de realizări, desigur că re
petarea aceleiași formule în alte ediții 
ar crea impresia de monotonie, făcînd 
să dispară atmosfera de efervescență 
prezentă acum, și o dată cu aceasta 
interesul publicului. Cohsultîndu-mă 
cu oameni de artă și spectatori ară
deni, cu reprezentanții organelor de 
inițiativă, cu oaspeți, am dedus că 
modalitatea optimă ar fi aceea care 
ar permite revenirea „Primăverii ară
dene", an de an, în forme noi și ine
dite

Astfel, am consemnat sugestia (la 
care subscriu) ca festivalul să ar
monizeze în profilul său ținuta săr
bătorească deosebită^cu prezentarea 
unor spectacole model, de înalt nivel 
artistic, care să se adreseze marelui 
public, prilejuind, totodată, pentru 
artiști, oameni de cultură, specialiști, 
întîlniri de lucru ce vizează dezbate
rea unor probleme de creație, schim
buri de opinii. A fost bine că în ac
tualul festival s-a dat o deosebită 
prețuire folclorului local, prezentîn- 
du-se în spectacolul de închidere 
suita „Tîrgul sărutului", dar 
prezentare, din păcate, n-a 
acea rigoare artistică elevată 
țimea unui eveniment, cum 
a fi „Primăvara arădeană".

Prezența într-un festival e o răs
plată, un gir de calitate, și de aceea 
ar fi de dorit ca, în vederea partici
pării, să fie pregătite din vreme, in 
mod special, manifestări cu caracter 
inedit, care să fie prezentate în pre
mieră și în acest sens publicul ară
dean a fost îndrituit să se aștepte din 
partea Teatrului de stat la un aport 
mai substanțial decît reluarea unor 
spectacole din repertoriu, dat fiind

că această instituție de artă s-a fă
cut remarcată pe plan național in 
repetate rînduri prin 
unor premiere absolute.
stata, referindu-ne la .................
arădeană", că, pe măsură ce zilele 
treceau, sporea și interesul publicu
lui pentru festival. Aceasta înseam
nă că festivalul i-a cîștigat pe ară
deni, i-a atras, i-a apropiat. Cineva 
care asistase la mai toate manifes
tările afirma că a deosebit un număr 
de spectatori revenind seară de seară, 
cu consecvență. Cu alte cuvinte, festi
valul $i-a creat un mănunchi de ama
tori credincioși, un public propriu, 
și aceasta constituie unul dintre re
zultatele de preț ale „Primăverii ară- 
dene". Desigur că acest mănunchi de 
amatori ai artei și culturii trebuie 
lărgit, stimulat. Intre altele — ca 
să ne referim și la aspecte de orga
nizare — prin crearea unei atmos
fere de festival, cu săptămîni și zile 
înainte de începerea evenimentului 
ca atare. Ne referim în primul rînd 
la o publicitate adecvată, care să cu
prindă straturi largi ale populației, 
precum și la o riguroasă respectare 
a programului.

Și, desigur, in concluzie, ar fi bine 
venit dacă organizatorii ar găsi pen
tru fiecare din edițiile lui următoare 
cite o idee directoare, inedită, care 
să asigure un cadru permanent și sta
bil al formulei de festival cultural, 
acea sursă de nou și interesant, care 
să sporească, an de an, afluxul publi
cului arădean din oraș ca și din județ 
către valorile umaniste ale creației 
spirituale.

prezentarea 
Putem con- 
„Primăvara

Știri culturale

această 
căpătat 
la înăl- 
țintește

în cadrul 
riale", luni a 
torilor din 
consacrată 
de la a cărui moarte se împlinesc, 
luna aceasta, 25 de ani. Criticul Șer- 
ban Cioculescu, membru corespon
dent al Academiei, a evocat, cu a- 
cest prilej, viața și opera lui Minu
lescu. în continuare, cunoscuti actori 
și cîntăreți bucureșteni au susținut 
un recital de poezie și romanțe pe 
versurile poetului.

★

în comuna Variaș, județul Timiș, 
a avut loc o seară culturală la care 
și-au dat concursul orchestre și so
liști de muzică populară și recitatori 
din Timișoara, Cenad, Sînpetru Mic 
și din alte localități. Artiștii au pre
zentat pe scena căminului cultural 
o suită de cîntece românești și sîr- 
bești din folclorul bănățean, dialo
guri distractive inspirate din viața 
comunei. Programul a fost înregis
trat pentru emisiunea „Satul vesel", 
transmisă săptămînal de studioul de 
radio Belgrad.

ciclului „Seri memo- 
i avut loc la Casa Scrii- 
Capitală o manifestare 

poetului Ion Minulescu,

(Agerpres)

\
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TELEGRAME
Excelenței Sale

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

* Cu ocazia realegerii Excelenței Voastre ca președinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste România, am plăcerea de a adresa 
Excelenței Voastre felicitările mele foarte sincere și cele mai bune 
urări de fericire și succes pentru dv., de bunăstare și progres continuu 
pentru poporul prieten al Republicii Socialiste România.

AHMED HASSAN AL-BAKR 
Președintele Republicii Irak

TOVARĂȘUL GHEORGHE RĂDULESCU 
A PLECAT LA MOSCOVA

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
Republicii Socialiste România în 
Consiliul de Ajutor Economic Reci
proc, a părăsit luni la amiază Ca
pitala, îndreptîndu-se spre Moscova, 
pentru a participa la lucrările celei 
de-a 39-a ședințe a Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezenți tovarășii Leonte 
Răutu, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Virgil Pîrvu și Mihai 
Bălănescu. miniștri, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, conducători ai unor institu
ții economice centrale.

Au fost de față I. S. Ilin, ministru 
consilier al ambasadei Uniunii So
vietice la București, și membri ai 
ambasadei.

★

La sosire, pe aeroportul Șereme- 
tievo, erau prezenti M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Sovietice, reprezen
tantul permanent al U.R.S.S. în 
C.A.E.R., N. V. Faddeev, secretarul 
C.A.E.R., și alte persoane oficiale.

A fost de față Teodor Mari
nescu, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovietică.

0REGATIA GRUPULUI INTERPARLAMENTAR ROMÂN, 
CARE VA PARTICIPA LA SESIUNEA DE PRIMĂVARĂ 
A UNIUNII INTERPARLAMENTARE, A PLECAT LA VIENA

Duminică a plecat la Viena dele
gația Grupului interparlamentar ro
mân, care va participa, între 7 și 13 
aprilie, la lucrările sesiunii de pri
măvară a Uniunii interparlamentare.

Din delegație fac parte prof. Mihai 
Levente, președintele Comitetului de 
conducere al Grupului interparla
mentar român, prof. Tudor Drăganu, 
vicepreședinte, și Ion Mărgineanu, 
secretar al comitetului.

Cele 4 comisii de studiu ale Uni
unii interparlamentare convocate 
la Viena vor examina probleme pri
vind rolul națiunilor mici pentru 
menținerea păcii internaționale, in
terzicerea utilizării armelor nu

cleare. precum și producția și utili
zarea armelor bacteriologice, biolo
gice și chimice, schimburile cultu
rale ca mijloc de înțelegere între 
națiuni, precum și o serie de pro
bleme cu caracter economic si so
cial.

Tot la Viena va avea loc cea de-a 
104-a sesiune a Consiliului interpar
lamentar, care va stabili ordinea de 
zi a celei de-a 57-a Conferințe inter
parlamentare (octombrie. New 
Delhi) și va rezolva alte probleme 
curente legate de activitatea uni
unii.

(Agerpres)

Excelenței Sale

NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI

Sînt bucuros să aflu despre realegerea dv. in funcția de președinte 
al Consiliului de Stat și mă folosesc de această ocazie pentru a vă 
transmite sincerele noastre felicitări și urări de succes împreună cu 
urări de progres pentru țara dv.

SABAH AL SALEM AL SABAH 
Emirul Kuweitului

Încheierea vizitei delegației 
Republicii Tunisiene SPORT

PLECAREA DELEGAȚIEI

PARLAMENTARE JAPONEZE
Luni după-amiază a părăsit Capi

tala delegația parlamentară japo
neză, condusă de Fukunaga Kenji, 
membru al Dietei Japoneze, care a 
făcut o vizită în țara noastră. Din 
delegație au făcut parte deputății 
Yamaguchi Shizue, Shimagani Zen- 
goro, Hirose Hideyoshi și Furuchi 
Hiroo.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost condusă de prof, 
univ. Traian Ionașcu, vicepreședinte 
al Grupului interparlamentar român, 
Aurel Vijoli, președintele Grupului 
parlamentar pentru relații de priete
nie România-Japonia, de deputați aj 
M.A.N. și de alte persoane oficiale.

Au fost de față Toshio Mitsudo, 
ambasadorul Japoniei la București, și 
membri ai ambasadei.

★

Tntr>'6 scurtă declarație făcută 
redactorului Agenției „Agerpres"

Gh. Agiu, conducătorul delega
ției parlamentare japoneze, de
putatul Fukunaga Kenji, a sub
liniat rolul deosebit de impor
tant pe care îl pot avea parlamen
tele diferitelor țări în stabilirea unui 
climat favorabil progresului omenirii. 
Aflat în România, a spus el, am avut 
posibilitatea să discutăm căile de 
promovare a prieteniei și colaborării 
între țara dumneavoastră și Japonia. 
Datoria noastră, ca membri ai par
lamentelor, este să aducem o contri
buție la promovarea păcii, aceasta 
putindu-se realiza numai prin con
tacte directe.

Remarcăm cu satisfacție că ne-am 
bucurat în România de o primire 
caldă și că poporul român este foarte 
activ în promovarea idealurilor de 
pace și colaborare între toate po
poarele lumii.

(Agerpres)

încheindu-și vizita în România, 
delegația Republicii Tunisiene, con
dusă de Mongi Slim, ministrul jus
tiției. a părăsit luni' după-amiază 
Capitala, îndreptîndu-se spre pa
trie. La plecare, pe aeroportul 
Băneasa. membrii delegației au fost 
salutați de Adrian Dimitriu. mi
nistrul justiției, Emilian Nucescu, 
președintele Tribunalului Suprem, 
Stelian Nițulesca. președintele Aso
ciației juriștilor din Republica So
cialistă România, și alte persoane 
oficiale. Au fost de față Mahmoud 
Maamouri, ambasadorul Republicii 
Tunisiene la București, si membri 
ai ambasadei.

înainte de plecare, ministrul tuni
sian. exprimîndu-si satisfacția pen
tru vizita pe care a întreprins-o în 
România, a făcut o declarație re
dactorului Agerpres. Mircea Bumbac, 
spunînd, printre altele : Cu prilejul 
acestei vizite am avut convorbiri 
deosebit de utile cu președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceausescu, cu președintele Consiliu
lui de Miniștri. Ion Gheorghe 
Maurer, precum și cu ministrul a- 
facerilor externe. Corneliu Mănescu, 
și Adrian Dimitriu. ministrul justi
ției. în cadrul convorbirilor au 
fost abordate în spirit prietenesc 
probleme privind relațiile bilaterale 
româno-tunisiene și căile pentru în
tărirea acestor relații în viitor, pre
cum și aspecte ale securității gene

rale și ale situației actuale interna
ționale. Am constatat cu satisfacție 
că în cele mai multe dintre proble
me avem puncte de vedere apropia
te, deși regimurile sociale din țările 
noastre sînt diferite.

'între România și Tunisia, a sub
liniat interlocutorul, au fost semna
te pînă acum acorduri în domeniul 
economiei și culturii, al colaborării 
pe linia justiției, acestea fiind o 
mărturie că relațiile dintre țările 
noastre se întregesc zi de zi. O dez
voltare continuă cunosc schimburile 
reciproce de delegații, care fac po
sibilă o cunoaștere mai profundă și 
o colaborare mai fructuoasă în toate 
domeniile, spre folosul ambelor 
noastre țări și al întregii lumi.

Referindu-se la factorii hotărîtori 
pentru realizarea destinderii inter
naționale, oaspetele tunisian a spus : 
Principiile înscrise în Carta Națiu
nilor Unite — respectul reciproc, 
egalitatea, necesitatea de a coopera 
în acest spirit pentru fericirea în
tregii omeniri. — iată factorii esen
țiali de care trebuie să ținem seama 
în cadrul relațiilor internaționale. 
Un rol considerabil în destinderea 
și pacea internațională — a încheiat 
ministrul tunisian — îl pot avea ță
rile mici și mijlocii, în măsura în 
care acestea acționează în comun. în 
cooperare, pentru a face ca pacea să 
devină nu precară și momentană, ci 
permanentă și durabilă.

Finalele campionatului de box

Chivăr K. OJ

Cronica zilei

Delegația economică din Turcia 

a părăsit Capitala

Sub auspiciile Asociației de drept 
internațional și relații internaționale, 
luni după-amiază, la sediul asocia
ției. a conferențiat prof. univ. 
Zbigniew Falfenbuchl, din Canada, 
despre „Dezvoltarea economică ac
celerată a țărilor in curs de dezvol
tare". Expunerea a fost primită cu 
interes de cadre didactice din învă- 
țămîntul superior, specialiști în 
dreptul internațional, economiști, 
ziariști.

*

Delegația economică din Turcia, 
condusă de Ekrem Ceyhun, președin
tele Direcției de coordonare din Or
ganizația de Stat a Planificării, a 
părăsit luni Capitala. în legătură cu 
vizita în România, șeful delegației 
turce. a declarat următoarele redac
torului A.genției române de presă 
Agerpres — S. Lucian : Tin să adre
sez mulțumirile delegației noastre 
pentru primirea sinceră și, ospitali
tatea caldă de care ne-am bucurat 
in timpul șederii noastre în Româ
nia, din partea excelenței sale prim- 
vicepremierului Ilie Verdeț și a mi
niștrilor Gheorghe Cioară, Octavian

Groza, Ion Crăciun și a altor per
soane oficiale. Delegația noastră, 
care a fost formată din specialiști 
din diferite domenii de activitate, a 
avut prilejul, conform unui program 
foarte bine alcătuit, să cunoască și 
să aprecieze multiplele rezultate ob
ținute de economia românească. Tra
tativele și discuțiile purtate în a- 
ceste zile cu personalități ale vieții 
economice românești le considerăm 
foarte utile pentru dezvoltarea schim
burilor economico-comerciale dintre 
țările noastre, care evoluează în mod 
favorabil, în interesul ambelor state.

(Agerpres)

Filarmonica de stat din Tg. Mures 
a susținut, în sala mare a Palatului 
culturii din localitate, un concert 
simfonic, la care și-a dat concursul 
ghitaristul Ernesto Bitetti (Spania). 
El a interpretat Concertul pentru 
ghitară și orchestră de J. Rodrigo. 
Programul a mai cuprins ..După- 
amiaza unui faun" de Debussy și 
Simfonia a 4-a de Brahms. A dirijat 
Marțal Gols (Spania).

★

Luni seara, Filarmonica de stat 
„Oltenia" din Craiova a prezentat, 
sub bagheta dirijorului craiovean 
Teodor Costin. un concert simfonie 
extraordinar, avînd ca solist pe pia
nistul francez Thierry de Brunhoff. 
în program au figurat Concertul în 
sol major pentru pian și orchestră 
de Ravel, Concertul pentru orchestră 
de coarde de Ion Dumitrescu și 
„Tablouri dintr-o expoziție" de Mus- 
sorgski-Ravel.

(Agerpres)

V
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vremea
Ieri în țară : vremea a fost 

relativ frumoasă, cu cerul va
riabil în cea mai mare parte a 
tării, exceptînd Maramureșul, 
Crișana și Podișul Transilva
niei, unde s-au produs înseni
nări persistente. Izolat în zona 
muntoasă a Banatului au căzut 
ninsori slabe. Temperatura la 
ora 14 oscila între 8 grade la 
Joseni, Miercurea Ciuc și 16 
grade la Sinnicolau Mare și 
Chișineu Criș. în București : 
vremea a fost relativ frumoasă, 
cu cerul variabil. Vîntul â su
flat în general slab. Tempera
tura maximă a fost plus 14 
grade

Timpul probabil pentru zilele 
de 9, 10 și 11 aprilie. în țară : 
vreme în încălzire ușoară. Ce
rul va fi variabil, mai mult po
ros în sud-vestul tării, unde vor 
cădea ploi locale. în rest, ploi 
izolate. Vînt potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse 
intre 1 grad și 11 grade, iar ma
ximele între 10 și 20 de grade. 
Ceată slabă locală. în Bucu
rești : vreme în încălzire ușoa
ră. Cerul variabil, temporar a- 
coperit în a doua parte a inter
valului, cînd devine favorabil 
ploii slabe. Vînt potrivit. Tem
peratura ușor variabilă.

în ansamblu, gala de ieri seara 
a plăcut mai puțin decît cele prece
dente. Explicația trebuie s-o căutăm 
în faptul că la categoriile de greu
tate mai mari majoritatea pugiliș- 
tilor noștri au un grad de tehnici
tate scăzut. în cadrul unei gale obiș
nuite, cînd se întrec boxeri din toate 
categoriile, această trăsătură nega
tivă se estompează. însă ieri, lup- 
tînd numai „semi-mijlociii", „mijlo
ciii" și „greii", ea a fost cît se poate 
de evidentă.

Salvarea spectacolului și mulțumi
rea spectatorilor au fost determinate 
ambele de o extraordinară partidă 
între Chivăr, favoritul categoriei 
„mijlocii", și mai tînărul său coleg 
de club, Alee Năstac. Ei au lăsat 
„colegialitatea" la vestiare și s-au 
urcat în ring puși pe fapte mari. 
Două runduri am asistat la o între
cere frumoasă, marcată de insisten
ta ofensivă a lui Năstac și de plusul 
de tehnicitate al lui Chivăr. în ulti
mul rund, lupta a căpătat o duritate 
extremă, culminînd cu momentul în 
care Chivăr a aplicat o „stingă" te
ribilă, recepționată de Năstac. Dar 
acesta a contrat fulgerător cu dreap
ta la bărbie și Chivăr s-a prăbușit 
la podea ! Arbitrul Chiriac ne spu
nea că nici n-a văzut contralovitura 
ci doar a auzit-o ! Prin, victoria de 
ieri, Năstac a provocat o mare sur
priză, o surpriză echivalentă prin 
proporții cu aceea din meciul Po
me tcu-Gîju...

Alți semifinaliști la categoria „mij
locie" sînt : H. Stumph (în dauna lui 
V. Tecuceanul, I. Petrea (învingător 
merituos în fața rutinatului Olteanu) 
și C. Cojocaru care l-a silit pe Gh. 
Drăgan să abandoneze în rundul al 
doilea.

La „semi-mijlocie" remarcăm vic
toria lui Majai asupra lui Ghiță, o 
dată cu progresele înregistrate de 
clujean atît pe plan tactic cît și teh
nic. I. Hodoșan l-a „bătut" la puncte 
pe V. Filip- și nu exagerăm cu ni
mic cînd spunem că am asistat la o 
veritabilă bătaie binevoitor privită 
în ring de arbitrul A. Mihăilescu. 
Tînărul Voicilă a pierdut un meci 
în fața lui Mihai Cornel, pe care a- 
proape că-1 și cîștigase. Cu un plus 
de experiență, elevul lui Vasile Tită 
n-ar fi scăpat printre degete o deci
zie favorabilă. Campionul de anul 
trecut, Victor Silberman, l-a întrecut 
pe C. Vasiliu mai greu decît ne aș
teptam. pe de o parte fiindcă nu s-a 
acomodat cu stilul adversarului iar 
pe de alta, datorită rezistentei neo
bișnuite a lui Vasiliu.

încheiem cu rezultatele partidelor 
Ia categoria cea mai grea : Ion Alexe 
a îndeplinit formalitatea victoriei la 
puncte în fata tînărului său coleg de

club, Dascălu ; Iancu Anghel a cîș- 
tigat clar în fața lui Panduru și 
presupunem că musceleanul va face 
zile fripte și viitorilor lui adversari; 
Prohor a învins prin rănirea lui 
Schubert în rundul întîi. Dar Eusta- 
țiu Mărgărit se întreba, împreună cu 
alți tehnicieni, de ce arbitrul din 
ring nu l-a descalificat pe Prohor 
pentru rănirea adversarului la ure
che ? Pe bună dreptate !

Al patrulea semifinalist, „din ofi
ciu", va fi veteranul „greilor", Vasile 
Mariuțan...

Marți de la ora 19 intră în luptă 
ultimele categorii, „mijlocie mică" și 
„semi-grea“, și încep semifinalele 
categoriei „60 kg". Atenție : Paul Do- 
brescu — C. Negoescu și... Aurel Si- 
mion — Calistrat Cuțov I

V. M.

Turneul de tenis de la Reggio Calabria

Ion Tiriac si Ulla Sandulf I «
au ciștigat proba 

de dublu mixt
Proba de dublu mixt din cadrul 

turneului internațional de tenis de la 
Reggio Calabria a fost cîștigată de 
cuplul Ion Tiriac (România), Ulla 
Sandulf (Suedia), care a învins în fi
nală cu 10—8, 6—4 perechea austra
liană Ray Keldie, Margaret Starr. 
Românul Ion Tiriac s-a calificat și în 
finala probei de simplu, întrecînd în 
semifinale pe italianul Nicola Pie- 
trangeli cu 6—3, 6—4. El se va întîlni 
în finală cu australianul Martin Mul
ligan, învingător cu 4—6, 6—3, 6—1 
în fața iugoslavului Bora Iovanovici. 
In semifinalele probei de dublu băr
bați, Țiriac și Iovanovici au dispus 
cu 7—5, 6—4 de perechea Keldie- 
Addison (Australia).

FOTBAL

JUNIORII ROMANI 
ÎNVINGĂTORI ÎN TURNEUL 

DE LA CANNES
Selecționata de fotbal (juniori) a 

României a repurtat un frumos 
succes internațional, cîștigînd tur
neul de la Cannes. In finală, fotba
liștii români au învins cu scorul de 
1—0 echipa Franței. Pe locul trei s-a 
clasat echipa Israelului, care a dis
pus cu 1—0 de echipa U.R.S.S.

Canada

și N.A.T.O.
(Urmare din pag. I)

Chiar fără să fie categorică, ho- 
tărîrea guvernului canadian trebuia 
interpretată ca manifestînd dorința 
Ottawei de a Juca în viitor un rol 
mai mult simbolic în cadrul N.A.T.O., 
de a-si manifesta independenta da 
acțiune pe tărîmul relațiilor exter
ne. de a pune ne prim olan proprii
le interese. în ciuda presiunilor de 
tot felul si a apelurilor de soli
daritate atlantică.

Pentru cercuri tot mai largi ale 
opiniei publice din Canada, partici
parea la N.A.T.O. — prin tot ce sem
nifică aceasta — este departe de a 
fi un factor de securitate, contravine 
adevăratelor interese ale poporului 
canadian. Este un fapt unanim re
cunoscut că politica militară de bloc 
și acțiunile ce derivă din ea, ca in
strument al divizării și dezbinării, 
constituie o frînă în caiea însănăto
șirii climatului internațional, a coo
perării între state. Iar aceasta afec
tează implicit relațiile Canadei pe 
plan extern, colaborarea dintre po
porul canadian și alte popoare.

în viitorul imediat, decizia Canadei 
urmează să constituie obiectul unor 
consultări în cadrul alianței atlan
tice. Oficialități ale Departamentului 
de Stat, citate de agenția U.P.I., au 
lăsat să se înțeleagă că vor insista 
pe lîngă premierul canadian pentru 
a nu merge prea departe, declarînd, 
totodată, că „pierderea contribuției 
Canadei la N.A.T.O. ar putea deveni 
un simbol al slăbirii structurii alian
ței". Hotărîrea canadiană preocupă 
și guvernul de la Bonn, care apre
ciază. după cum a declarat cancela
rul Kiesinger într-un interviu acor
dat ziarului „Welt am Sonntag", că 
transpunerea acesteia în fapt „va 
slăbi N.A.T.O. din punct de vedere 
psihologic".

Forțele armate canadiene staționa
te în Europa occidentală nu sînt im
portante, retragerea lor neputînd 
să afecteze decît într-o foarte mică 
măsură planurile strategice ale 
N.A.T.O. Totuși, rezervele fată de 
N.A.T.O. pe care le implică măsurile 
anunțate de guvernul Trudeau lip
sesc S.U.A. de un suport politico
moral. pe care cunoscutul ziarist 
James Reston îl califica în „Interna
tional Herald Tribune", ca fiind foar
te important. De aceea numeroși ob
servatori sînt de părere că cererea 
canadiană ar putea să întîmpine 
obiecții serioase la viitoarele nego
cieri și să constituie o nouă sursă de 
fricțiuni între Washington și Ottawa.

Este evident că îngrijorarea adep- 
țiior atlantismului nu se datorează 
consecințelor militare ale hotărîrii 
canadiene, ci în primul rînd efectu
lui pe care ea l-ar putea avea în ță
rile membre ale alianței. Semnifica
ția politică deosebită a pasului cana
dian spre dezangajare față do 
N.A.T.O. rezidă în faptul că el sur
vine într-un moment cînd se înmul
țesc luările de poziție care pun la 
îndoială utilitatea participării la 
blocuri militare, cînd se afirmă un 
larg curent de opinie în favoarea 
destinderii și nu a încordării, a re
tragerii trupelor staționate pe terito
rii străine, a desființării bazelor mi
litare amplasate în interiorul altor 
state, a renunțării la manevre șl alte 
gesturi cu valoare demonstrativă, a 
înlăturării tuturor obstacolelor ce 
barează calea spre înțelegere șl în
credere reciprocă, pentru a se croi 
vad larg colaborării între popoare șl 
păcii.

Este un adevăr care nu mal tre
buie demonstrat că drumul spre pace, 
securitate și destindere trece nu prin 
consolidarea și perpetuarea blocuri
lor militare, prin reactivizarea poli
ticii de forță, ci prin desființarea 
lor, prin desfășurarea unei politici 
a destinderii menită să faciliteze 
apropierea dintre state, indiferent de 
sistemul lor social-politic, colabora
rea și cooperarea pe multiple pla
nuri. în acest context, hotărîrea gu
vernului canadian, deși nu merge 
pînă la capăt, este edificatoare pen
tru starea de spirit care antrenează 
în prezent forțe politice și sociale tot 
mai numeroase.

Sîntem la începutul unei săptămîni 
care se remarcă prin faptul că, în 
toate județele, se poate lucra la 
cimp. în teleconferinta care a avut 
loc ieri la Consiliul Superior al Agri
culturii, reprezentanții direcțiilor 
agricole județene au confirmat faptul 
că timpul este în general frumos, 
iar starea solului, exceptînd nordul 
Moldovei, s-a ameliorat. în aceste 
condiții este necesar să se lucreze 
cu viteză maximă la semănat, plan
tatul cartofilor și pregătirea terenu
lui pentru porumb, cultură care ocu
pă cea mai mare suprafață.

în ultimul timp, organele locale 
de partid și de stat, împreună cu 
conducerile unităților agricole au 
luat măsuri ca mijloacele mecanice 
și forța de muncă să fie folosite mai 
bine. De asemenea, și organele cen
trale de specialitate au rezolvat une
le probleme legate de actuala campa
nie agricolă. într-o scrisoare trimisă 
redacției, Consiliul Superior al Agri
culturii răspunde întrebărilor formu
late în paginile ziarului privind 
unele neajunsuri semnalate pe teren 
la desfășurarea lucrărilor agricole de 
sezon. Referitor la asigurarea meca
nizatorilor se arată, de exemplu, că 
s-a hotărît ca elevii anului III de 
la școlile profesionale, în număr de 
9 800, precum și mecanizatorii în 
curs de calificare prin cursuri de 
scurtă durată, să fie folosiți pe trac
toare. Teoretic, prin această măsură 
s-a asigurat integral numărul de 
mecanizatori pentru tractoarele exis
tente, precum și o însemnată rezervă 
pentru schimbul prelungit. Sîntem 
informați că a fost rezolvată și pro
blema aprovizionării întreprinderilor 
pentru mecanizarea agriculturii cu 
carburanți. Există deci condiții 
iehnico-materiale ca lucrările agri
cole de primăvară să se desfășoare 
nestingherit. într-adevăr, în cele 
mai multe unități agricole se lucrea
ză intens pentru a se recupera rămî- 
nerea în urmă determinată de timpul 
rece și umed care, mai ales în estul 
și sudul țării, s-a prelungit mult.

în cursul zilei de luni, pe ogoare
le județului Ilfov a fost o animație 
deosebită. La cooperativa agricolă 
din Orăști se însămînțase, pînă ieri 
dimineață, 65 ha cu mazăre, borceag, 
orz și alte culturi. „Astăzi, ne spune 
ing. Emil Manea, vom semăna lucer- 
nă. Avem în plan 40 ha și în două 
zile o terminăm. Am pregătit o bună 
parte din terenul pentru floarea soa
relui, astfel că vom putea începe și 
la această cultură". Rezultate bune 
au obținut și cooperatorii din comu
na Hotarele : întreaga suprafață de 
44 ha cu mazăre a fost însămînțată, 
iar mecanizatorii începuseră semăna

tul sfeclei de zahăr. De asemenea, 
au fost discuite și grăpate peste 
350 ha, și după cum ne spuneau me
canizatorii de la I.M.A. Budești, care 
lucrează la Hotarele, sînt hotărîți 
să facă totul pentru a recupera din 
timpul pierdut. Aceeași animație și 
dorință am desprins-o și din discu
ția avută cu ing. Mihail Ticulescu, de 
la cooperativa agricolă din Pietrele, 
pe care l-am întilnit în cîmp, la se
mănatul sfeclei de zahăr. Cooperato
rii din Pietrele și din celelalte sate 
ale comunei Băneasa au terminat se
mănatul mazărei, ovăzului, borceagu- 
lui și inului pe aproape 200 ha. 
într-adevăr, cei harnici au ciștigat.

Și în județul Argeș sînt coopera
tive care. într-un timp scurt, au ter-

Luni la orele 15, la teleconferinta 
de la Consiliul Superior al Agricul
turii, tov. Ion Toma, directorul di
recției agricole Ilfov, spunea că se 
lucrează din plin la cîmp și că s-a 
început semănatul sfeclei de zahăr 
și florii soarelui, lucrare care se va 
încheia în cursul acestei săptămîni. 
De asemenea, se pregătește1 terenul 
pentru porumb. Singura problemă 
de rezolvat, în județul Ilfov, după 
cum spunea tov. Toma, ar fi cea a 
procurării unor cantități de îngrășă
minte chimice. Dar situația de pe 
teren arată că există numeroase a- 
nomalii care determină un ritm de 
lucru nesatisfăcător. La cooperativa 
din Orăști, de exemplu, volumul lu
crărilor executate pînă acum ar fi

că pentru acest an I.M.A. vor primi 
semănători noi, o bună parte din 
cele vechi au fost casate. Se puteau 
repara din vreme unele din aceste 
mașini ca să nu se ajungă la o ase
menea situație.

în județul Ilfov există toate posi
bilitățile materiale ca lucrările agri
cole din această primăvară tîrzie să 
se desfășoare într-un ritm susținut. 
Este nevoie, în continuare, de mai 
multă operativitate în rezolvarea u- 
nor probleme, inclusiv a celor care 
privesc folosirea integrală a parcului 
de mașini și tractoare. Trebuie în
treprinse măsuri energice pentru a 
asigura totodată un control riguros 
asupra mersului și calității 
lucrărilor. Acest aspect trebuie să-l

ÎN CAMPANIA AGRICOLĂ

Sapfamina hotaritoare
minat de semănat culturile timpurii. 
Cooperatorii din Topoloveni, după 
ce au isprăvit însămînțatul culturilor 
din prima epocă, de ieri dimineața, 
au trecut la pregătirea terenului 
destinat porumbului. De asemenea, 
cooperativa agricolă din Fîlfani ■ a 
anunțat că a terminat cele 60 ha 
planificate cu ovăz, borceag și ma
zăre. Și aici a dat roade prezența 
activă în teren, pentru a identifica 
fiecare porțiune bună de lucru, a in
ginerilor agronomi Alexandrina Mar- 
ciu și Boris Marciu, cît și a membri
lor consiliului de conducere.

Cît a mai rămas din timpul afectat 
acestei campanii agricole ? Circa 20 
de zile. Ce volum de lucrări trebuie 
executat în această perioadă ? Foarte 
mare: numai suprafețele care tre
buie semănate, în continuare, însu
mează milioane de hectare. Se pare 
că unii conducători de unități agri
cole nu-și dau seama cît de mult 
s-a scurtat timpul în care trebuie e- 
xecutat volumul de lucrări din actua
la campanie, din moment ce nici a- 
cum, cînd solul s-a zvîntat, nu iau 
măsuri să le lucreze cu intensitate 
maximă. Cîteva situații din cele în- 
tîlnite pe teren, în cursul zilei de 
ieri, 7 aprilie, confirmă cele arătate 
mai sus.

putut fi dublu dacă toate tractoarele 
ar lucra din plin la cîmp. „în ulti
mele 3—4 zile — ne spune inginerul 
agronom — am beneficiat doar de 
10 din cele 20 de tractoare ale sec
ției de mecanizare. Dintre cele care 
nu lucrează, patru n-au tractoriști 
iar două sînt defecte. în rest, chesti
uni de organizare". La secția nr. 16 a 
I.M.A. Budești, la ora 9,30 cele 6 
tractoare erau neclintite, iar altele 
două își așteptau mecanizatorii care, 
în acea dimineață, reparau grapele 
cu discuri, neatinse, după cum a re
cunoscut șeful de secție C. Boierescu. 
din anul trecut. Ce-au făcut meca
nizatorii peste iarnă ? Iată o între
bare pe care o adresăm direcției a- 
gricole a județului Ilfov, tov. ing. 
Ion Toma. Răspunsul nu trebuie să 
se refere numai la această secție, ci 
și la altele. De ce ? Pentru că la 
secția nr. 7 a I.M.A. Urziceni, care 
deservește cooperativa agricolă din 
Patru Frați, lucrează doar 12 din 
cele 18 tractoare, iar la Adîncata alte 
5 tractoare se odihnesc, la fel cum 
se odihnesc două de la secția He- 
răști, unul la cea din Hotarele și 
altul la Băneasa-Giurgiu. Ni s-a sesi
zat, de asemenea, faptul că în județ 
se simte lipsa mașinilor de semănat 
sfeclă și floarea-soarelui. în nădejdea

aibă în vedere. în primul rînd. co
mitetul județean de partid, pentru 
că e inadmisibil ca o bună parte 
dintre lucrătorii de la organele ju
dețene de specialitate deplasați pe 
teren să-și facă veacul pe la se
diile consiliilor populare, la birou
rile comitetelor comunale de partid, 
atrăgînd și pe președinții si inginerii 
din unele cooperative la discuții 
despre... organizarea campaniei a- 
gricole. •

în județul Argeș s-a bătut multă 
monedă pe ideea că semănatul nu 
va putea începe decît mai tîrziu, 
concepție care, se pare, a prins la 
unii președinți șl specialiști din 
cooperativele agricole. Chiar si la 
teleconferinta de ieri de la Consi
liul Superior al Agriculturii, tov. 
Vișoiu. director adjunct al direc
ției agricole Argeș, anunța că. in 
ultimele zile, n-a plouat, dar nu se 
poate lucra decît în unele zone mai 
restrînse. Dar să vedem de ce nu 
se poate lucra. Ieri, la ora 7,30. la 
sediul secției de mecanizare din co
muna Albota. 10 tractoare stăteau 
aliniate, parte din ele avînd cau
ciucurile... curate. Timpul era exce
lent. Soarele s-a înăltat. dar tracto
riștii încă nu porniseră pe ogoare, 
pentru că cei din conducerea coo-

perativei, îndeosebi președintele Ion 
Dinu, nu veniseră de acasă pentru 
a indica unde să intre tractoarele. 
Peste putină vreme apare inginera 
agronomă V. Ionescu. care se scuză 
că aici nu se poate lucra pentru că 
terenul controlat de ea. cu cîteva 
zile în urmă, era moale. De reți
nut : cu cîteva zile în urmă. Dar în 
cele trei zile în care nu a plouat H 
nu s-a schimbat nimic? într-o situa- 8 
tie similară (n-a însămîntat nimic din 
cele 110 hectare pentru borceag și 
20 hectare de mazăre și ovăz) se 
află și cooperativa agricolă din Gli- 
ganu. Cauza este aceeași: nu s-a 
controlat starea terenului. „La noi 
terenul e încă moale", susținea pre
ședintele. Dar la o verificare pe 
cîmp s-a constatat că în „țarină" 
pe 46 ha. în care urmează să se 
însămînteze borceagul. si „lingă se
diu". teren destinat pentru mazăre, 
cu mici excepții se putea lucra bine, 
atît cu atelajele cît și cu tractoare
le. „După-amiază sau mîine vom tre
ce la lucru", susține inginera agro
nom. Da. dar s-a mai pierdut o zi ! 
în inactivitate se aflau si tractoare
le de la C.A.P. din Negrași. Cauza ? 
Nu avea cine să le spună mecani
zatorilor unde e teren zvîntat. iar 
I. Mozăceanu. șeful secției de me
canizatori. se deplasase și el la 
I.M.A. Teiu, pentru a ridica piese 
pentru... combine. Cum sînt cu pu
tință asemenea lucruri ? în unită
țile vizitate ieri (Albota. Gliganu, 
Rociu. Slobozia etc.) nu am întîl- 
nit pe nici unul din specialiștii și 
activiștii organelor agricole județe
ne trimiși să desfășoare munca de 
îndrumare. Se pare că. în ideea că 
însămînțările vor începe mai tîrziu. 
respectivii n-au plecat încă pe te
ren. Iată cauza ritmului încet de 
lucru semnalat în unele unităti a- 
gricole din județul Argeș.

Din cele relatate mai sus rezultă 
că optimismul exagerat, exprimat de 
reprezentanții unor direcții agricole 
județene la teleconferinta de ieri 
de la Consiliul Superior al Agri
culturii. nu găsește o suficientă a- 
coperire în propria lor muncă. Se 
constată deficiente în ce privește 
identificarea terenurilor mai -zvin- 
tate si mai ales în folosirea trac
toarelor și atelajelor. Cunoscînd a- 
semenea neajunsuri, organele locale 
de partid si de stat să ia măsuri 
urgente în vederea înlăturării tu
turor deficientelor incit. în această 
săptămînă. hotărîtoare pentru suc
cesul lucrărilor agricole de sezon, 
să se lucreze cu viteză maximă.

DAN IRMICIUC - MEDALIE 
DE ARGINT LA MONDIALELE 

DE SCRIMĂ PENTRU 
TINERET

Campionatele mondiale de scrimă 
pentru tineret au luat sfîrșit luni la 
Genova. Proba de sabie a fost cîști
gată de sovieticul Vladimir Renski, 
care a totalizat 4 victorii. Succesul 
său a fost obținut într-un meci de 
baraj susținut în compania trăgători
lor Dan Irmiciuc (România) și I. Sa- 
razenidze (U.R.S.S.), clasați în ordine 
pe locurile următoare tot cu cîte 4 
victorii. Dan Popescu a ocupat locul 
4 cu 1 victorie. Specialiștii străini au 
apreciat frumoasa evoluție a tînărului 
Dan Irmiciuc, care a obținut astfel 
medalia de argint.

A

In cîteva rînduri
IN PRIMUL JOC AL TURNEULUI 

INTERNAȚIONAL MASCULIN DE 
BASCHET DE LA ANTIBES, echipa 
Dinamo București a învins cu scorul 
de 72—67 (36—27) echipa italiană Ignis 
Varese. în jocul următor, Dinamo a 
întilnit formația Olimpique Antibes. 
Gazdele au terminat învingătoare cu 
scorul de 84—80 (44—50). Dinamo ur
mează să joace cu Racing Anvers.

ECHIPA DE RUGBI STEAUA 
BUCUREȘTI și-a continuat turneul 
în Franța jucînd ieri la Narbonne cu 
echipa locală Racing Club. Gazdele 
au obținut victoria cu scorul de 14—3 
(0—3). Miercuri. în nocturnă, Steaua 
evoluează la Beziers.

TURUL CICLIST ANNABA, des
fășurat pe șoselele algeriene, a luat 
sfîrșit cu victoria suedezului Gosta 
Pettersson, care, cu o săptămînă îna
inte, cîștigase și „La Fleche alge- 
rienne". învingătorul a fost urmat 
în clasament de Mickein (R.D.G.) la 
7’23”. Pe echipe a ciștigat Suedia, 
urmată de R. D. Germană, Dane
marca. România, Austria, echipa in
ternațională etc. Ultima etapă, cir
cuit la Annaba (80 km), a revenit 
danezului Lund cu timpul de 
lh 39'58”. Rutierul român Tudor Va
sile (cel mai activ din formația Ro
mâniei în această cursă) a sosit pe 
locul 5. la o secundă față de învin
gător.

! DE PRETUTINDENI
. Cel mai bogat zâcămint 
I de țiței din U.R.S.S.

ILa Samotlorsk. in Siberia, a în
ceput extracția țițeiului din zăcă- 
Imîntul apreciat a fi cel mai bogat 

din Uniunea Sovietică. Potrivit eva
luărilor specialiștilor, de aici vor pu
tea fi extrase anual pînă la 100 

I milioane tone. In prezent, la Sa
motlorsk funcționează doar două 
sonde, dar se preconizează ca pînă 

Ila sfîrsitul acestui an numărul lor 
să se ridice la 20. Țițeiul de la 
Samotlorsk este transportat printr-o

I conductă, lungă de 1 000 kilometri, 
la Omsk.

• Va fi descoperit
• secretul obsidianului ?

IUn grup de arheologi englezi în
treprind în prezent cercetări în

I Insula Lipari, aflată la nord de Si
cilia. pentru a găsi secretul sticlei 
vulcanice colorate, cunoscută sub 
denumirea de obsidian. Obsidianul

Ia constituit acum 5 000 de ani înain
tea erei noastre materialul din care 
locuitorii acestei insule fabricau 
Ivîrfuri de lance, cuțite, oglinzi, po
doabe și alte obiecte aparținînd așa- 
numitei „Culturi obsidian". Obiecte 
din acest material au fost găsite a- 

Iproape în întreaga Italie de sud. în 
Grecia si chiar în Asia Mică. Cerce
tătorii englezi speră să descopere

I secretul prelucrării industriale a ob
sidianului. încă necunoscut pînă as
tăzi.| Tahionii:

i + 300 000 km/s ?
La Universitatea Princeton t-au 

(întreprins experiențe avînd ca o- 
biectiv căutarea tahionilor — parti
cule ipotetice oare se deplasează cu 

Io viteză mai mare decît cea a lu
minii. Tahionii, în cazul în care e- 
xistă. vor pierde o mare parte din 

I energia lor prin iradiere, după par
curgerea doar a unei fracțiuni da 
1 cm de la punctul formării lor. Ca 

I urmare, ei nu pot fi înregistrați ne
mijlocit cu ajutorul metodelor stan
dard.



de primăvară

CORESPONDENȚA 
DIN LONDRA 

DE LA LIV1U RODESCU

viața internațională
ÎNCHEIEREAvata la Moscova CONGRESULUI

a ministrului de externe P. C. DIN FINLANDA
a/ României

Congresul P.C. din Canada
a luat sfîrșit

Convorbiri la M.A.E. al U.R.S.S.

in legătură cu situațiaUN COMENTARIU DIN ZIARUL „NHAN DAN"

Activitate diplomatică

din Orientul Apropiat
NEW YORK 7 (Agerpres). -VMah- 

mud Fawzi, consilierul

Marșurile
->

PARTICIPANȚII S-AU 
PRONUNȚAT ÎMPOTRI
VA ACȚIUNILOR DE FOR
ȚĂ, PENTRU DESTINDE
RE Șl SECURITATE ÎN 
EUROPA

Anglia cunoaște primele zile 
de primăvară, sub un soare 
cald, cum nu au pomenit de 
multi ani locuitorii acestor me
leaguri. Cu flori, pancarte și 
stegulețe multicolore, grupuri 
de demonstranți de toate vîr- 
stele au pornit vineri din două 
capete ale țării într-un lung 
marș al păcii. In nord, o co
loană a fost formată din de
monstranți din marile orașe 
scoțiene Glasgow si Edinburgh 
și s-a îndreptat spre Londra, 
unde s-a întîlnit cu a doua co
loană, pornită simultan din ora
șul Swansea, în partea de vest 
a Marii Britanii.

Străbătînd numeroase locali
tăți și îngroșîndu-și mereu rîn- 
durile pe parcurs, participant^ 
au organizat pe rînd mitinguri 
în punctele mai importante. A- 
semenea manifestări au avut 
loc la Faslane, baza de subma
rine „Polaris", unde demon
stranții au protestat împotriva

cursei înarmărilor nucleare, la 
fel ca și în fața altor baze si 
instalații cu caracter militar. 
Itinerarul a cuprins și Alder- 
maston, orașul care a dat nu
mele său marilor marșuri de 
primăvară inițiate cu 11 ani în 
urmă. O impresionantă demon
strație s-a desfășurat la porțile 
bazei aeriene americane de la 
Ruislip, unde au vorbit în ca
drul mitingului dr. Malcolm 
Caldwell, președintele Campa
niei pentru dezarmare nucleară, 
care a organizat marșul, pre
cum și deputății laburiști Frank 
Allaun și John Ryan. Denun- 
țînd politica agresivă a 
N.A.T.O. și consecințele încor
dării în relațiile internaționale, 
vorbitorii au subliniat îndeo
sebi dezaprobarea creseîndă a 
maselor din Marea Britanie, ca 
și din alte țări, față de actele 
și gesturile de forță, față de 
practica instalării de baze mili
tare pe teritoriul altor țări. 
Una din temele accentuate în 
discursul său de John Ryan a 
fost necesitatea de a lărgi miș
carea și presiunile opiniei pu
blice engleze pentru o politică i 
realistă, care să accepte ideea , 
realizării unui sistem de secu- ( 
ritate colectivă în Europa.

La Coventry, printre ruinele ( 
renumitei catedrale distruse de , 
bombardamentele 
timpul războiului, 
asistentă a primit 
toare ovații pe _ _ 
Binh, reprezentantă a Frontului 
Național de Eliberare din Viet
namul de sud la tratativele 
cvadripartite de la Paris și par
ticipantă la marș, care a vorbit 
despre urmările nefaste ale a- 
gresiunli americane în Vietnam 
și despre lupta eroică a poporu
lui vietnamez care își apără in
dependența națională și dreptul 
sacru de a-și hotărî propriul 
său destin.

După contopirea celor două 
coloane, un singur șuvoi de de
monstranți, întins pe cîțiva ki
lometri, a pătruns luni în Lon
dra traversînd partea centrală a 
orașului pînă în Trafalgar 
Square, tradiționalul punct fi
nal al marșurilor de primăvară. 
Aci, în imensa piață, unde se a- 
flau mii și mii de demonstranți, 
a avut loc un impresionant mi
ting la care au luat cuvîntul 
numeroși vorbitori, printre ei 
fiind și deputați, lideri sindicali, 
personalități proeminente ale 
vieții politice și sociale, repre
zentanți ai unor organizații pen
tru pace și obștești, precum și 
Nguybn Thi Binh. Vorbitorii au 
abordat o gamă amplă de pro
bleme, oprindu-se cu deosebire 
asupra dificultăților economice 
interne și măsurilor restrictive 
antimuncitorești, ca și asupra 
unor aspecte ale politicii exter
ne a Marii Britanii. Cei mai 
mulți s-au pronunțat pentru gă
sirea unei orientări realiste, care 
să includă disocierea de agre
siunea S.U.A. în Vietnam, efor
turi pentru dezarmare și pentru 
destindere în relațiile Est-Vest.

Prin ampla participare șl 
puternica forță cu care au fost 
susținute principalele lozinci și 
teme, marele marș de anul a- 
cesta, căruia 1 s-au alăturat nu
meroase organizații politice, sin
dicale, universitare, se înscrie ca 
o acțiune de largă rezonanță în 
faza actuală a. mișcării pentru 
dezarmare și pace.

hitleriste în 
o numeroasă 
cu ' răsună- 
Nguyen Thi
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MOSCOVA 7. — Corespondență de 
Ia Silviu Podină : La 7 aprilie a so
sit la Moscova, într-o vizită oficială, 
Ia invitația guvernului sovietic, 
Corneliu Mănescu. ministrul aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România.

La gara Kiev, împodobită - cu dra
pele de stat ale României și Uniunii 
Sovietice, oaspetele a fost întîmpinat 
de Andrei Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S.. Nikolai 
Firiubin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari superiori

din M.A.E. al U.R.S.S. Au fost pre- 
zenți, de asemenea. Teodor Marines
cu, ambasadorul României în Uniu
nea Sovietică, precum și membri ai 
ambasadei române din Moscova.

★
La punctul de frontieră Ungheni, 

ministrul afacerilor externe al Ro
mâniei a fost întîmpinat de repre
zentanți ai M.A.E. al U.R.S.S. De a- 
semenea, la Kiev a fost salutat de 
D. Z. Belokolos. ministrul afacerilor 
externe al R.S.S. Ucrainene.

HELSINKI 7 (Agerpres). — La 
Helsinki s-au încheiat lucrările 
celui de-al 15-lea Congres al Par
tidului Comunist din Finlanda.

Congresul a adoptat programul 
partidului și a ales Comitetul 
Central al Partidului Comunist

Intîlnire a delegației P.C.R. la Helsinki

din Finlanda. In prima sa plenară, 
Comitetul Central a ales în func
ția de președinte al partidului pe 
Aarne Saarinen, iar în funcția de 
secretar general pe Arvo Aalto. A 
fost ales, de asemenea, Biroul Po
litic al C.C. al P.C. din Finlanda.

Sub lozincile ,,Să ieșim din N.A.T.O.", „Nu — flotei a 6-a america- 
, lansate de „Asociația cluburilor de intelectuali" din Izmir, pături 

largi ale populației turcești au participat la manifestațiile de 
protest împotriva recentelor manevre navale ale flotei N.A.T.O. 
din Marea Egee și împotriva vizitei navelor militare ameri
cane în portul Izmir. Concomitent, a fost dată publicității o declarație 
a unui număr de organizații muncitorești, ale cadrelor didactice și, 
studențești, în care se protestează „împotriva vizitelor flotei ameri
cane la Istanbul și Izmir, a staționării unităților militare străine pe 
teritoriul turcesc, împotriva bazelor N.A.T.O. și americane care con
stituie o primejdie pentru populația de 32 de milioane a Turciei". în 
continuare, în declarație se cere retragerea tuturor militarilor străini..

De asemenea, mai multe organizații ale studenților, muncitorilor și 
cadrelor didactice din Istanbul au dat publicității o declarație comună 
în care se protestează împotriva prezenței navelor americane în portu
rile turcești, staționării unităților militare străine și se cere desființa
rea bazelor militare străine.

încetarea agresiunii S.U.A. 
în Vietnam-o cerere urgentă 

a popoarelor"

In aceeași zi, la Ministerul 
cerilor Externe 
tre Corneliu 
afacerilor 
Socialiste 
Gromîko, 
terne al 
început convorbiri oficiale la care 
au participat din partea română — 
Teodor Marinescu, ambasadorul Ro
mâniei în Uniunea Sovietică, George 
Marin, Ion Covaci și Ion Anghel, 
directori în Ministerul Afacerilor Ex
terne, iar din partea sovietică N. P. 
Firiubin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, I. N. Zemskov, se
cretar general al M.A.E., S. T. Asta- 
vin. I. A. Iliuhin și I. I. Marciuk, 
directori în Ministerul Afacerilor 
Externe.

în cursul tratativelor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă priete
nească. tovărășească, au fost exami
nate stadiul actual al relațiilor sovie- 
to-române, perspectivele dezvoltării 
și extinderii pe mai departe a rela
țiilor de prietenie și colaborare fră
țească dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică. Miniș
trii au făcut, de asemenea, un schimb

al U.R.S.S., în-
Mănescu, ministrul 

externe al Republicii 
România, și Andrei 

ministrul afacerilor ex- 
Uniunii Sovietice, au

de păreri asupra unor probleme in
ternaționale, asupra securității euro
pene.

A. A. Gromîko, ministrul afaceri
lor externe al U.R.S.S., a oferit în 
cinstea ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, un dejun la care 
au participat : V.V. Grișin, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., prim-secretar al Comite
tului orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
V. A. Kirillin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., pre
ședintele Comitetului de stat pentru 
știință și tehnică, E. A. Furțeva, 
ministrul culturii, N. N. Tarasov, mi
nistrul industriei ușoare, G. A. Kise
liov, adjunct al șefului secției relații 
externe a C.C. al P.C.U.S., V. F. 
Promîslov, președintele Comitetului 
executiv al Sovietului orășenesc 
Moscova, miniștri adjuncți, funcțio
nari superiori din M.A.E. al U.R.S.S

Au participat, de asemenea, Teodor 
Marinescu, ambasadorul României în 
U.R.S.S., persoanele oficiale care îl 
însoțesc pe ministrul de externe ro
mân, membri ai ambasadei române.

Dejunul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă prietenească.

Tovarășii Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., membru al Bi
roului Executiv al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socia
liste, și Vasile Potop, membru al 
C.C. al P.C.R. și secretar al Con
siliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, care se află în Fin
landa ca delegați ai P.C.R. la Con
gresul P.C. din Finlanda, s-au în
tîlnit cu o delegație a conducerii 
Asociației de prietenie Finlanda —

TORONTO 7 (Agerpres). — La 
Toronto au luat sfîrșit lucrările ce
lui de-al XX-lea Congres al Par
tidului Comunist din Canada. Au 
fost adoptate o serie de documen
te în problemele politicii interne și 
externe a Canadei. In rezoluția po
litică a congresului se subliniază 
printre altele că interesele națio
nale ale Canadei cer promovarea

România, în frunte cu președin
tele acesteia, Vilho Siivola.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire în legătură cu activi
tatea desfășurată de asociație în 
vederea promovării relațiilor de 
prietenie între popoarele român și 
finlandez. La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă prie
tenească, au asistat dr. Mircea Bă- 
lănescu, ambasadorul României la 
Helsinki, și membri ai ambasadei.

unei politici externe Intr-adevăr 
independente, care să fie exprimată 
prin părăsirea pactului N.A.T.O.

Delegații la congres au ales noul 
Comitet Central și celelalte organe 
conducătoare ale partidului. în 
prima ședință a noului Comitet 
Central, William Kashtan a fost 
reales secretar general al C.C. al 
P.C. din Canada.

HANOI 7 (Agerpres). — Ziarul 
„Nhan Dan“ scrie într-un articol 
semnat „Comentator" că în fața 
creșterii luptei popoarelor din lumea 
întreagă si din Statele Unite, care 
cer încetarea războiului din Viet
nam. administrația americană în
cearcă prin toate mijloacele să li
niștească opinia publică, făcînd să 
circule zvonul că conferința de la 
Paris a făcut „progrese" și repetînd 
că Statele Unite doresc pacea. In 
realitate, scrie ziarul, după cele 11 
ședințe, conferința de la Paris rămîne 
în același punct, căci americanii se 
încăpățînează să refuze să discute 
problemele fundamentale, adică în
cetarea agresiunii americane și re
tragerea totală a trupelor americane 
din Vietnamul de sud.

Frazele americanilor cu privire 
la „dorința lor de pace" au fost 
contrazise imediat prin actele lor de 
război în Vietnamul de sud. unde 
bombardiere strategice de tip „B-52" 
lansează zilnic mii de tone de bombe 
asupra orașelor, satelor si culturi
lor agricole și unde trupele ameri
cane întreprind operațiuni de cu
rățire. terorizînd și masacrînd popu
lația.

Tot 
pini a 
dință 
prezentantul Statelor Unite a acu
zat în mod calomnios poporul viet
namez că ar fi intervenit în Laos și 
în Cambodgia. Este de notorietate 
publică, scrie ziarul, că trupele 
parii de dreapta din Laos au 
întreținute și echipate de 
tele Unite și că toate atacurile 
sate de aceste trupe împotriva 
telor patriotice laotiene au fost or
ganizate si comandate de americani. 
Din 1964, Statele Unite au trimis în 
mod fățiș avioane să bombardeze 
zonele eliberate din Laos. în cursul 
ultimilor ani, trupele americane și 
cele saigoneze și tailandeze au pă
truns fără încetare pe teritoriul

Cambodgiei și au masacrat popu
lația civilă. Aviația americană a 
bombardat în repetate rînduri teri
toriul cambodgian.

Este limpede, scrie „Nhan Dan“. 
că încetarea războiului de agresiune 
în Vietnam constituie o cerere ur- 

. gentă a poporului american si a 
popoarelor din lumea întreagă. So
luția onorabilă pentru Statele Unite 
este încetarea agresiunii, retragerea 
totală si necondiționată din Vietna
mul de sud a trupelor S.U.A. și ale 
sateliților lor. pentru a lăsa popu
lația sud-vietnameză să-și reglemen
teze singură propriile probleme, con
form progi-amului politic al Fron
tului Național de Eliberare, fără a- 
mestec străin, scrie în încheiere 
„Nhan Dan".

SCRISOAREA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI 
ADRESATĂ SECRETARULUI GENERAL AL O.N.U.

NEW YORK 7 (Agerpres). — Re
prezentantul permanent al României 
la Națiunile Unite a adresat secreta
rului general al O.N.U. o scrisoare în 
legătură cu poziția discriminatorie a 
Angliei, Franței și S.U.A. față de 
participarea celor două state germane 
la viața internațională, poziție expusă 
din nou într-o scrisoare recentă co
mună a acestor puteri.

In scrisoarea reprezentantului per
manent al României se subliniază că 
guvernul Republicii Democrate Ger
mane — stat independent și suveran 
care se afirmă ca un factor activ în 
viața internațională — este singurul 
în drept să reprezinte Republica De-

mocrată Germană în relațiile interna
ționale. „Guvernul Republicii Socia
liste România, se spune mai departe 
în scrisoare, consideră necesar să-și 
reafirme poziția binecunoscută, potri
vit căreia una din realitățile istorice 
apărute și statornicite în urma celui 
de-al doilea război mondial este exis
tența celor două state germane — 
Republica Democrată Germană și Re
publica Federală a Germaniei". A 
recunoaște această realitate, se arată 
în scrisoarea reprezentantului român, 
constituie o premisă a abordării efi
ciente a problemelor păcii și securi
tății europene.

Suprem al R. S. S.
Ucrainene

MOSCOVA 7 (Agerpres). — Co- 
paițetul Central al P.C.U.S., Prezi
diul. Sovietului Suprem și Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. anunță în
cetarea din viață a lui Demian 
Korotcenko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al R. S. S. U- 
crainene.

mud Fawzi, consilierul președintelui 
Nasser pentru problemele externe, 
care se află în prezent la New York, 
a continuat luni întrevederile separate 
cu reprezentanții celor patru mari pu
teri, anunță agențiile de presă, citind 
surse diplomatice' de la sediul Națiu
nilor Unite. El a adus la cunoștința 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, și reprezentantului permanent 
al S.U.A. la O.N.U., Charles Yost, 
poziția guvernului R.A.U. față de o 
eventuală reglementare a situației din 
Orientul Apropiat.

pentru a induce în eroare o- 
publică, la cea de-a 11-a șe- 
a conferinței de la Paris, re-

gru- 
fost

Sta- 
lan- 
for-

NOI MANIFESTAȚII
DE PROTEST

Pentru a treia zi consecutiv, ma
rile orașe din vestul S.U.A. au fost 
scena unor puternice demonstrații 
împotriva războiului din Vietnam. 
La San Francisco, peste 20 000 de de
monstranți s-au îndreptat spre baza 
militară din oraș, unde în luna oc
tombrie anul trecut 27 de soldați au 
manifestat pașnic împotriva războiu
lui din Vietnam. Peste jumătate 
dintre acești militari au fost deja 
condamnați la închisoare pe dife
rite termene. în timpul marșului au 
fost difuzate manifeste cerînd elibe
rarea soldaților condamnați și sus
pendarea proceselor în curs.

La New York, în parcul central, 
peste 50 000 de persoane au protestat 
față de faptul că guvernul ameri
can nu a luat nici o măsură menită 
să reducă angajamentele S.U.A. în 
Vietnam.

La Toronto pesto 10 000 de per
soane au defilat pe străzile principale 
ale orașului purtînd pancarte pe care 
era scris : „Puneți capăt complicității 
Canadei la războiul din Vietnam". 
La Ottawa manifestanții s-au adunat 
în fața clădirii parlamentului, iar la 
Montreal mii de persoane au de
monstrat pe străzi scandînd lozinci 
împotriva continuării războiului din 
Vietnam.

Duminică au avut loc în Berlinul 
occidental demonstrații organizate de 
formațiunea politică „Opoziția ex
traparlamentară". Demonstranții au 
manifestat în fața Centrului cul
tural al S.U.A. împotriva poli
ticii agresive americane în Viet
nam. Intre demonstranți și poliție 
s-au produs ciocniri.

agențiile de presă transmit
Președintele Consiliului 

de Miniștri ai U.R.S.S., Alexei 
Kosîghin, a primit pe ambasadorul 
Cehoslovaciei la Moscova, Vladimir 
Koucky, la cererea acestuia din urmă, 
anunță agenția TASS.

Moi ciocniri au avut loc 
în sudul Indieiîntre forteIe Poli- 
țienești și adepții creării statului sepa
ratist Telengtana, în prezent o regiu
ne a statului Andhra Pradesh. De ase
menea, scrie corespondentul agenției 
France Presse, au avut loc manifestații 
violente, organizate de partizanii sece
siunii, în urma cărora au fost arestate 
209 persoane, printre care și o serie 
de membri ai Adunării legislative pro
vinciale.

Agenția Taniug informea- 
2Q că Veliko Vlahovici și Mika Tri- 
palo, membri ai Biroului Executiv al 
Prezidiului Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, au avut convorbiri cu Carlo 
Galluzzi, membru al Direcțiunii Parti
dului Comunist Italian. Cu acest pri
lej, s-a făcut un schimb de păreri cu 
privire la situația internațională și 
unele probleme de interes reciproc.

Iranul a anulat dreptul 
avioanelor libaneze de a 
survola teritoriul său,des- 
ființînd totodată legăturile aeriene 
dintre cele două țări în urma ruperii 
relațiilor diplomatice cu Libanul. Bi
rourile companiei de aviație „Iran Air" 
din Beirut au fost închise, iar perso
nalul lor rechemat la Teheran.

în urma încălzirii 
brusce a temperaturii, 
a sporit considerabil 
numărul de avalanșe 
în diferite țări din 
Europa, unde au căzut 
mari cantități de ză
padă. S-au înregistrat 
numeroase victime 
în Norvegia. Austria, 
Suedia. Pe de altă 
parte, mișcări telu
rice au zguduit Pă
mântul la două extre-

Vizita oficială în Maroc 
a președintelui Prezidiu
lui Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., Nikolai Podgomîi, s-a în
cheiat la 7 aprilie. Pe aeroport, la ple
carea spre patrie, oaspetele a fost salu
tat de regele Hassan al II-lea și de alte 
persoane oficiale.

0 paradă militarăcu Prile’ul 
celei de-a 51-a aniversări de la revo
luția irlandeză a avut loc la Dublin. 
Președintele Republicii Irlanda, Eamon 
de Valera, a trecut în revistă trupele.

Președintele Consiliului 
de Miniștri ui R. P. Albania, 
Mehmet Shehu, a făcut o vizită în 
districtele Berat, Cheplena și Permet, 
care au avut de suferit de pe urma 
cutremurelor din 3 aprilie, discutînd 
cu locuitorii măsurile luate în vederea 
lichidării urmărilor acestei calamități. 
Agenția albaneză de presă mențio
nează că oamenii muncii din industrie 
și agricultură își manifestă solidaritatea 
cu populația din regiunile sinistrate și 
trimit ajutoare în aceste localități.

Componența noului cabi
net al Republicii Populare a 
Yemenului de Suda fost anun- 
țată la Aden, după o sesiune a Fron
tului de Eliberare Națională. Ministrul 
de externe, Abdul Latif al Shaabi, a 
primit și portofoliul primului ministru, 
deținut anterior de președintele sta
tului, Mohamed Khatan al Shaabi. In 
general, apreciază agențiile de presă, 
cabinetul își păstrează aproximativ 
neschimbată vechea structură, cu ex
cepția a patru noi miniștri.

mități ale continentu
lui european. Dumi
nică. populația unor 
regiuni din Turcia, 
Grecia și Danemarca 
a trăit emoția cutre
murelor. părăsindu-și 
în grabă locuințele 
pentru a se refugia în 
piețe spațioase sau 
pur și simplu pe 
stradă. Nicăieri nu au 
fost însă victime o- 
menesti.

cu- 
de 

„ne-

In Grecia, cea mai 
afectată de cutremur a 
fost Insula Chios din 
Marea Egee. Un 
tremur calificat 
specialiști a fi
obișnuit de puternic" 
a provocat unele pa
gube în satul Klit- 
moeller din Danemar
ca. Originea cutremu
rului pare să fie si
tuată in Jutlanda.

Haskell Karp, pa
cientul căruia vinerea 
trecută i-a fost implan
tată la spitalul St. 
Luke din Houston 
(S.U.A.) o inimă artifi
cială a fost supus luni 
dimineața unei noi o- 
perații, de această 
dată înlocuindu-se 
inima din plastic cu o 
inimă umană. Aceeași 
echipă de chirurgi con
dusă de prof. Denton 
Cooley, i-a transplan
tat lui Karp inima unei 
femei de 40 de ani, ori-

ginară din Massachu
setts care a fost adusă 
la acest spital într-o 
stare gravă și care a 
decedat. Cele trei 
zile în care Karp a ote Schur" 
supraviețuit cu o ini
mă artificială au fost 
apreciate drept 
cursă împotriva mor- 
ții“. Inițial, 
Cooley declarase 
pacientul său ar putea 
ti menținut în viată 
cu inima artificială, 
maximum o lună.

Pe de altă parte, din

Președintele guvernului 
iranian, Amir Abbas Hoveida, l-a 
primit pe Halda Pozderaț, membru al 
Vecei Executive Federale, președintele 
părții iugoslave a Comitetului mixt 
iugoslavo-i,ranian de colaborare eco
nomică, a cărui sesiune se desfășoară 
în prezent în capitala Iranului. In ca
drul convorbirilor purtate s-a consta
tat că 
lărgire 
țări.

există posibilități însemnate de 
a colaborării dintre cele două

can- 
prea

A fost descoperit leacul 
cerului 7 Deocamdată este 
devreme si pentru un „da" sau 
pentru un „nu". Ziarul japonez 
„Yomiuri" menționează numai 
că un grup de savanți de la 
Centrul național al cercetării 
cancerului au descoperit un ser 
anticanceros cu o înaltă efica
citate. Conform ziarului, serul 
preparat dintr-o substanță ex
trasă dintr-o anumită specie de 
ciuperci și supusă apoi unui 
tratament a dat pînă în pre
zent rezultate excelente pe 
șoareci inoculați cu cancer. 
Mai rămîne însă proba finală 
Si cea decisivă — reacția u- 
mană.

Procesul lui Sirhan B. Sir- 
Jjjjjj asasinul senatorului Robert 
Kennedy, a ajuns în faza dezba
terilor juraților după audieri care 
au durat 14 săptămîni, în cursul 
cărora în fața tribunalului din 
Los Angeles au compărut 89 de mar
tori. Cei 7 bărbați și 5 femei care fac 
parte din juriul acestui proces vor 
trebui să hotărască dacă Sirhan este 
sau nu vinovat.

..o
prof. 

că

Capetown se anunță 
că profesorul sud-afri- 
can Christian Barnard 
a efectuat cu 
luni la spitalul 

din 
town cea de-a 
sa operație de 
plantare a inimii. Bu
letinul medical dat 
publicității relevă că 
organul grefat si-a re
luat bătăile spontan și 
că la încheierea ope
rației starea pacientu
lui era satisfăcătoare.

succes 
„Gro- 
Cape- 
patra 

trans-

PARIS 7. — Regele Hussein
al Iordaniei a părăsit Iun1' .Pa
risul după o vizită de șase zile, ple- 
cînd spre Washington, unde urmează 
să se întîlnească azi cu președintele 
Nixon. Scopul călătoriei sale este să-și 
expună punctele de vedere asupra 
crizei din Orientul Apropiat. în cursul 
vizitei la Paris, el a avut întrevederi 
cu președintele de Gaulle și alto 
oficialități franceze, în urma cărora 
s-a declarat optimist în privința 
rezultatului reuniunilor de la New 
York a reprezentanților la O.N.U. ai 
Franței, U.R.S.S., S.U.A. și Marii Bri
tanii în problema Orientului Apropiat

Ihsan Sabri Caglayangil, 
ministrul de externe al Turciei, și-a 
încheiat luni vizita întreprinsă în Al
geria. In timpul șederii sale în capitala 
algeriană, ministrul turc a avut o serie 
de întrevederi cu președintele Houari 
Boumediene, cu Abdelaziz Bouteflika, 
ministrul de externe, precum și cu alte 
oficialități din Algeria. In cadrul con
vorbirilor au fost abordate o serie de 
probleme referitoare la evoluția situa
ției internaționale, precum și la relațiile 
dintre cele două țări.

Un comunicat militar daf 
publicității la Umuahia anunță că for
țele biafreze au respins, după lupte 
violente, un atac federal în direcția lo
calității Uzuakoli, situată la numai 20 
km de actuala capitală a Biafrei. Co
municatul menționează, totodată, că 
soldații biafrezi continuă să cucerească 
poziții în orașul Owerri.

Ultimul descendent mu 
zician al lui Johann Strauss 
prof. Eduard Strauss, a încetat din 
viață la Viena, în vîrstă de 59 de 
ani. Strănepot al „regelui valsului", 
Eduard Strauss a fost un eminent șef 
de orchestră și profesor la Conserva
torul de muzică din Viena.

0 capsulă spațială expe
rimentală americanăs a Pier 
dut în cursul unor exerciții ale forțelor 
navale americane efectuate în largul 
Insulei Terceira (Portugalia). Este o 
copie a capsulei „Apollo" și a fost 
văzută ultima dată la 27 martie. Po
trivit declarațiilor specialiștilor, capsula 
reprezintă un pericol pentru, navigația 
maritimă.

NEW YORK 7. — Reprezentanții 
permanenți la O.N.U. ai R.A.U., 
Awad El Kony, și Israelului, Joseph 
Tekoah, au adresat Consiliului de 
Securitate plîngeri în legătură cu in
cidentele de vineri din zona Canalu
lui de Suez. Ambele părți se acuză 
reciproc de provocarea acestor inci
dente și de violarea rezoluției Consi
liului de Securitate cu privire la în
cetarea focului.

După cum s-a mai anunțat, na
vigatorul solitar Robin Knox 
Jouhstin, despre care nu se mai 
știa nimic de la 21 noiembrie 
1968 a fost regăsit. El a fost 
-eperat lîngă insulele Azore de 

către un petrolier britanic
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