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prelucrează a- 
tone de stru- 

curînd a fost 
în folosință o 
îmbuteliere a 
cu o capacita-

nei 
din Banat, 
Sibiului, 
transilvan,

șelor noastre de a Intra în deplinătatea 
exercitării noilor funcții.

Se pare însă că de la intenții pînă la 
realitate drumul e uneori prea lung. După 
două luni de la înființare s-ar fi cuve
nit ca activitatea consiliilor populare să 
fie, în sfîrșlt, delimitată, iar comitetele 
lor executive și direcțiile de specialitate 
să aibă o perspectivă clară a atribuțiilor 
conferite de lege, să știe precis pentru ce 
sectoare ale muncii obștești răspund, ce 
fonduri și ce mijloace mînuiesc, care tre
buie să fie raporturile lor cu consiliile 
populare județene etc. Din păcate, această 
sferă de competente și relații n-a fost

A trecut o săptămînă de la anun
țarea rezultatului referendumului, 
perioadă marcată, mai ales spre sfîr- 
șitul ei, de o serie de clarificări în 
ce privește candidaturile , preziden
țiale pentru alegerile din luna vii
toare.

Pînă acum și-au desemnat repre
zentanții în cursa pentru Elysee for
mațiunea majorității guvernamenta
le si partide ale opoziției de stingă.

Un fapt dominant al săptămînii po
litice — apreciază observatorii — l-a 
constituit ralierea liderului republica
nilor independenți, Giscard d’Estaing, 
la candidatura fostului premier 
Georges Pompidou. După cum s-a 
anunțat aci, Pompidou, care se pre
zintă ca ud continuator al politicii 
gaulliste, a' reluat luni consultările 
sale cu personalități politice centris
te în scopul lărgirii majorității sale în 
această direcție.

In ce privește grupările de cen
tru, situația este cu totul neclară.

mai intensă pen- 
finalizarea lucrărilor 

cercetare abordate în 
anteriori

mari turbo șl 
tice.

Alte direcții 
cel puțin tot 
portante, se referă la ela
borarea echipamentelor de 
comandă program-numerică 
necesare unor tipuri de ma- 
șini-unelte fabricate în ța
ra noastră, echipamentelor 
de telemecanică pentru di
ferite aplicații Industriale 
etc.

Reportaj de llie TĂNĂSACHE

zilei de 4 mai, cooperativele

carac- 
număr 
fizice,

încă delimitată nici în Mureș, nici în Hu
nedoara (ca, de altfel, și în celelalte ju
dețe din țară). Consiliile populare au 
fost constituite și funcționează pe baza 
unei legi noi. în practică lucrurile nu 
sînt întru totul rezolvate, o mare parte 
din funcții, care ar trebui să fie exerci
tate de consiliile municipale și orășe
nești rămînînd, aproape exclusiv, în sar
cina consiliilor populare județene și a 
direcțiilor lor de specialitate.

Cine altcineva decît consiliul popular 
municipal trebuie să se ocupe de curățe
nia și repararea străzilor, de introduce
rea conductelor de canalizare, de tot ceea 
ce cuprinde gospodăria comunală 1 La Si
ghișoara, conducerea efectivă a acestui 
important sector revine și în prezent di
recției județene de gospodărie comunală 
care se află la Tg. Mureș. Este adevărat 
că municipiul dispune de fonduri și ma-

„istorie"

teriale. Dar edilii de la Sighișoara nu se 
pot atinge de ele fără aprobări de la Tg. 
Mureș. Pentru orice lucrare se face notăx- 
de comandă. Consiliul popular local bene
ficiază doar de dreptul de a 1 se presta 
servicii. Rezultatele se constată de altfel 
și în practică. După „coordbnarea" planu
lui pe județ, edilii din Sighișoara află că 
repararea unor străzi întîrzie pentru că 
echipele de lucru sînt dirijate în altă parte 
a județului. Alteori, sînt informați că pe 
cutare stradă, proaspăt reparată, între
prinderea de gaz sau de electricitate 
sparge betonul pentru a face loc unor 
conducte. In unele cazuri, organele locale 
din municipiu nu pot verifica justețea 
actelor fiscale întocmite de ele însele, 
fără un aviz prealabil de la județ (de pil
dă contestațiile asupra impunerilor pe 
gospodării sînt avizate la Tg. Mureș șl se 
întorc apoi la Sighișoara pentru a fi ve
rificate la fața locului).

Tovarășii Giurgiu Vaier, președintele, și 
Pop Ștefan, vicepreședintele Consiliului 
popular municipal Sighișoara, au remar- 
cat,x în discuțiile pe care le-am purtat, 
posibilitățile largi care se deschid muni
cipiului pe tărîmul valorificării unor bo
gății naturale. Sînt mult solicitate lămpi 
forjate sau aplice și alte obiecte de larg 
consum (cuiere sau cuie de cuiere) pe care 
întreprinderile industriei locale le-ar pu
tea produce cu ușurință și cu beneficii. 
S-ar putea pune în valoare resursele lo
cale pentru producerea țiglei necesară 
reparației fondului locativ. Sînt aseme
nea rezerve pe teritoriul orașului la Dea
lul Turcului. Cererea pentru materiale de 
construcție e în plină creștere. Cine ar 
trebui să se ocupe de aceste treburi im
portante ? Bineînțeles, consiliul munici
pal. în oraș există o puternică industrie TODOR JIVKOV 

Prlm-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Bulgar 

Președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Bulgari*

teaptă să fie de 
frișate ® Sport

De asemenea, s-au înce
put lucrările pentru asimi
larea regulatoarelor elec
tronice specializate, folo
site la grupurile mari tur
bo și hidroenergetice.

matizarea proceselor tehno
logice vor duce la defini
tivarea unui nou sistem e- 
lectronic de reglare, cu per
formante superioare, care 
urmează să înlocuiască ac
tualul sistem fabricat la

electrice reglabile, atenția 
cercetătorilor este înd'-enta- 
tă în direcția elaborării e- 
chipamentelor de reglare 
rapidă a tensiunii pentru 
turbo și hidrogeneratoare 
de mare putere. Astfel, se 
caută să se finalizeze în a- 
cest an echinamentele pen
tru grupurile pînă la 100 
MW, creîndu-se ‘otodntă 
premise ca din 1970 să se 
treacă la realizarea de e- 
chipamente pentru grupuri

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

cu această 
adresat cî- 

tovarășului 
secre-

O nouâ instalație la Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochi
mice din orașul „Gh. Gheorghiu-Dej" Foto: Gh. Vințllă

suprafețele prevăzute și încheierea 
grabnică a celorlalte lucrări agricole 
de sezon. Principala atenție trebuie 
acordată însămînțării porumbului. în 
cooperativele agricole această lucrare 
urmează să se execute pe încă 312 890 
ha, iar în întreprinderile agricole de 
stat pe 53 300 ha. în unitățile agri
cole in care semănatul. porumbului 
nu s-a făcut pe toate suprafețele pre
văzute, trebuie luate măsuri în ve
derea urgentării acestei lucrări. Ter
minarea semănatului cu un ceas’mai 
devreme înseamnă recolte mai mari, 
un hambar mai plin

După cum ne-a informat tov. Pe
tre Moldovan, prim-vicepresedinte a! 
Consiliului Superior al Agriculturii,

Iui. O atenție deosebită s-a dat, în ace
lași timp, lucrărilor din viticultură. 
Pînă în prezent s-a terminat tăiatul 
pe cele 24 000 hectare vie pe rod".

Duminică seara, la Consiliul Supe
rior al Agriculturii au fost centra
lizate noi cifre privind stadiul însă- 
mînțărilor. Comparîndu-le cu cele 
anterioare, rezultă că în ultimele pa
tru zile au fost însămînțate 95 700 ha 
în întreprinderile agricole de stat și 
332 150 ha în cooperativele agricole. 
Aceasta constituie o realizare impor
tantă, întrucît procentele care repre
zintă suprafețele însămînțate pe to
tal culturi au crescut simțitor, ajun- 
gîrid la 89 la sută în întreprinderile 
agrjcole de stat și 85 la sută în coo
perativele agricole de producție. Pe 
lingă județele care au anunțat, cu

Cum își exercită consiliile 
municipale și orășenești din 
județele Mureș și Hunedoara 
atribuțiile stabilite prin lege

sec-etar științific al Institutului de proiectări 
opa-ataj electrotehnic și instalații de automatizare

ceas mai @

portante din punct 
der» al eficientei 
conomice.

— Anul 1968 s-a 
terlzat printr-un 
sporit de realizări 
prototipuri omologate -pen
tru prima dată în in
stitut. printr-o activita-

locuri. Pe 
istoria se 
parametrii 
zilei de

Performantele prestigioa
se ale industriei moderne 
sînt indisolubil legate de 
introducerea automatizării 
în fabrici si uzine. Potrivit 
orientării date de Congre
sul al IX-’ea si de Con
ferința Națională a parti
dului, extinderea automati
zării proceselor de produc
ție formează unul din o- 
biectivele de deosebită în
semnătate, la care cerceta
rea științifică este chemată 
să-și aducă din plin con
tribuția.

In legătură 
problemă, am 
te va întrebări 
ing. Stepan Toader, 
tar științific al Institutului 
de proiectări aparatai elec
trotehnic și instalații de 
automatizări (I.P.A.).

Un profil deosebit de im
portant este cel al elemen
telor numerice și sisteme
lor de comandă, semnali
zare și prelucrare logică. 
Cercetările ce se efectuea
ză în prezent vizează pu
nerea la punct a unui sis
tem de comutație statică, 
folosind semiconductoare cu 
siliciu care, prin caracteris
ticile lor funcționale ridi
cate, oferă posibilitatea ob
ținerii unor performanțe 
mult superioare ale circui
telor de acest fel. Pe baza 
unor astfel de elemente se 
vor putea realiza echipa
mente pentru obiectivele 
importante din domeniile 
transmiterii și prelucrării 
informației, mașini unelte 
cu comandă numerică, e- 
nergetică, transporturi etc.

In domeniul acționărilor

Gospodărirea orașelor oferă în prezent 
un tărîm de activitate-din ce în ce măi 
complex, cu ramificații1 în domenii ex
trem de variate. De aici și rolul consi
derabil crescut ce revine acum organe
lor locale ale puterii și administrației de 
stat care își duc activitatea în localită
țile urbane. Recenta reorganizare admi
nistrativă consacră lărgirea prerogative
lor consiliilor municipale și orășenești, 
conferindu-le autonomie locală din care 
decurge, evident, și o sporire a răspun
derii lor administrative. în legea de or
ganizare și funcționare a consiliilor popu
lare (articolul 39) se 'spune : consiliile 
populare, municipale și orășenești conduc, 
îndrumează și coordonează activitatea 
întreprinderilor de industrie locală, gos
podărie comunală și locativă, a instituții
lor social-culturale subordonate, iau mă
suri pentru îmbunătățirea activității aces
tora, asigură salubritatea municipiului sau 
orașului, buna funcționare a transportu
rilor etc.

Cum își îndeplinesc consiliile populare 
municipale atribuțiile ce le revin ? Am 
întreprins, pe marginea acestei probleme, 
o anchetă în județele Mureș și Hune
doara.

Noile consilii municipale au un volum 
de sarcini incomparabil mai mare decît în 
trecut. în' municipiul Tg. Mureș, de pildă, 
activitatea comitetului executiv,și a apa
ratului consiliului popular cuprinde o 
arie de probleme extrem de vastă. — 
de la diversificarea industriei locale la 
întreținerea spațiului locativ și la multi
plele și complexele necesități ale bogatei 
activități culturale din oraș. îmbucurător 
este faptul că a crescut mult conlucra
rea consiliilor populare municipale cu co
mitetele de cetățeni și, ca urmare, spri
jinul lor reciproc în înfăptuirea unor im
portante activități edilitare și gospodărești. 
Cu mici diferențe, aceeași situație există 
și în municipiile Sighișoara, Hunedoara și 
Deva. O menționăm fără pretenția de a 
trage o concluzie definitivă,,ci doar pen
tru a sublinia intenția gospodarilor ora-

tru confruntarea cu tem
peraturile înalte.

Noile temelii ale fabri
cii „Ardeleana" au oferit 
și ele puncte de reper în 
timp. — dar față de un 
trecut mai apropiat: 
față de fosta „Helia", o 
făbricuță care producea 
50 de perechi de încălță
minte pe zi... Noile hale 
au lumină multă, culori 
odihnitoare. Stanțe hidra
ulice, pentru croit meca
nic: Benzi rulante cu co
menzi automate. 3000 de 
perechi de încălțăminte 
pe zi! Anul trecut „Ar
deleana" a debutat pe 
piața externă. (In acel 
jumătate de miliard lei 
— cit reprezintă valoarea 
producției județului Alba 
destinată exportului — 
se află și. sutele de mii 
de perechi de încălță
minte fabricate la „Arde
leana").

„Refractara" ■ și „Arde
leana" sînt doar două 
dintre nenumăratele măr
turii despre intrarea 
străvechiului oraș pe fă
gașul producției moderne 
deschis de industrializa
rea socialistă. Față de 
1965, valoarea producției 
industriale globale reali
zată la Albd-Iulia s-a 
dublat. Este efectul di
rect al unor însemnate 
investiții — peste o ju
mătate . miliard lei în ul
timii patru ani. Alt efect, 
pe plan social: aproape 
jumătate din populația 
activă a municipiului 
este ocupată în industrie, 
în cadrul căreia o pon
dere însemnată e deți
nută de ramura alimen
tară. Explicabil: impor
tant centru de vinificație. 
Alba-Iulia 
nual 5 000 
guri. De 
dată aici 
secție de 
șampaniei 
te de 400 000 sticle, anual. 
In următorii ani se va 
crea o secție de îmbu- 
teliere a coniacului — 
capacitate anuală 100 000 
sticle. Cele 60 de medalii 
de aur și argint pe care 
licorile îmbietoare ale 
podgoriilor din împreju
rimi le-au cîștigat la di
ferite concursuri interna
ționale adaugă, acestei 
producții specifice pres
tigiul calității.

...Priveam spectacolul 
cotidian oferit de Mocă- 
nița, trenuleț de munte 

linie îngustă, care 
ducînd la 
muncitori 

minier

La Alba lulia se îm
pletesc nenumărate dru
muri aparținînd, deopo
trivă, geografiei și isto- 

drumuri din Hațeg, 
din direcția 

podișului 
cele de pe 

valea Ampoiului, dinspre 
Apuseni... Valea Mure
șului, fertilă și calmă, se 
continuă cu neîntrecuta 
Vale a Ampoiului, și, 
mai departe, cu acel 
splendid colț de tară si 
de lume îndrăgit de Sa- 
doveanu : Valea Frumoa
sei. Avind astfel dă îm
prejurimi, unice prin far
mecul lor aparte, Alba 
lulia a fost în același 
timp legănată de veacuri 
cu nume diferite : s-a 
numit mai întîi Apulon 
și era vatră străveche a 
Daciei libere ; apoi A- 
pulum — municipiu . al 
provinciei romane ; apoi 
Bălgrad — așezare aflată 
în legendarul voevodat 
al lui Gelu. Bălgrad se 
numea și în 1784 cînd 
oamenii „țării de piatră" 
se ridică sub Horia, 
Cloșca și Crișan pentru 
dreptul lor la viață. „Ro- 
bii aurului", în fruntea 
cărora se afla Avram 
lancu, vor porni din nou 
peste trei sferturi de 
veac bărbăteasca luptă 
pentru scuturarea jugului 
asupririi. Apoi, Alba lu
lia, vatra neuitatului mo
ment istoric din 1 De
cembrie 1918, care a con
sfințit unirea celor trei 
țări românești.

Straturi de istorie ma
terializată... Aici, poate 
mai mult ca oriunde, se 
poartă un continuu dia
log între prezent și istorie. 
Uneori, în forme neaș
teptate. Astfel, construc
torii fabricii „Refractara", 
răscolind pămîntul pen
tru temelii, au găsit emo
ționante relicve ale isto
riei acestor 
alte planuri, 
continuă la 
productivi ai 
astăzi: fabrica nou înăl
țată furnizează circa 30 
la sută din necesarul de 
cărămidă refractară și si- 
lico-aluminoasă și peste 
60 la sută din producția 
de șamotă a țării. Față de 
1968, în 1975 „Refractara" 
iși va dubla producția. 
Otelăriile și furnalele gă- 
lățene, hunedorene și re- 
șițene sînt abonații sta
tornici ai fabricii din 
Alba lulia, iar longevita
tea agregatelor siderur
gice se asigură aici, în 
împărăția materialelor 
refractare pe care price
perea și hărnicia acestui 
colectiv le pregătesc pen-

cîteva zile în urmă, terminarea însă
mînțării porumbului, au raportat, în 
aceste zile, încheierea lucrării res
pective și întreprinderile agricole de 
stat din județele Brăila, Constanța, 
Cluj, Mehedinți, Mureș, Vrancea, pre
cum și cooperativele agricole din ju
dețul Bistrița-Năsăud. Pînă în seara 
zilei de duminică porumbul a fost 
însămînțat, în întreprinderile agricole 
de stat, pe 92 la sută din suprafața 
planificată, iar în cooperativele agri
cole — pe 85 la sută.

Făcînd bilanțul realizărilor de pînă 
acum, conducerile de întreprinderi 
agricole de stat și cooperative agri
cole, direcțiile agricole și uniunile 
cooperatiste, organele și organizațiile 
de partid sînt preocupate de ceea ce 
trebuie făcut, în continuare, pentru 
terminarea însămînțărilor pe toate

pe 
străbate orașul 
„gara mare" 
pentru bazinul

agricole de producție au însămînțat cu po
rumb o suprafață de 1 827 910 hectare, ceea 
ce reprezintă 85 la sută'din prevederi. Coo
perativele agricole din 18 județe au făcut 
această lucrare în proporție de 90—100 la 
sută, iar cele din alte 10 — pe 80—90 la sută 
din plan Semănatul porumbului este întîrzial 
îndeosebi în cooperativele agricole din ju
dețele Botoșani (35 la sută din plan). Su
ceava (40 la sută), Sibiu (58 la sută), 'Mara
mureș (65 la sută), Vîlcea (68 la sută) etc.

Ezitări, expectativă, consultări febri
le. Centriștii, care în alegerile pre
zidențiale trecute au recoltat patru 
milioane de voturi, sînt în fața unei 
dileme : sau să rămînă atașați con
cepției unui „centru majoritar", sau 
să se apropie de gaulliști pentru a 
realiza împreună cu aceștia o majo
ritate mai largă.

Stînga franceză prezintă o situație 
apreciată ca fiind foarte complexă, 
sub aspectul tacticii electorale, al 
programului și candidaturilor.'

După cum se știe, principalul pro
motor al unității stîngii franceza 
este Partidul Comunist Francez. Tac
tica sa pentru regruparea în
tregii stingi în actuala campanie 
prezidențială constă în stabilirea, în 
primul rînd între comuniști și so
cialiști, a unui program comun al 
unui guvern democratic șl prezenta-

— Am dori să vă referiți 
la unele rezultate ale cer
cetării tn automatică, im- 

de ve- 
lor e-

— Care sînt direcțiile 
mai importante spre care 
se orientează cercetătorii 
din institut, pe linia, in
troducerii automatizării în 
procesele de producție ?

— încadrat de la început 
într-un grup de uzine de 
automatizări, iar în prezent 
în Centrala industrială de 
electronică și automatizări 
(C.I.E.A.), institutul nostru 
desfășoară o susținută ac
tivitate de cercetare, ală
turi de cea de proiectare. 
Astfel, ca urmare a inten
sificării procesului de in
troducere a automatizării 
în diferitele ramuri in
dustriale, a apărut necesi
tatea asimilării grabnice a 
elementelor și echipamen
telor de automatizare și a 
elaborării documentației 
tehnice necesare. Cercetă
rile ce se efectuează în a- 
cest sens în secția auto-

te 
tru 
de 
anii anteriori și valorifi
carea cercetărilor încheia
te. Printre realizările mai 
recente, amintim echipa
mentul redresor-invertor 
pentru radio-relee, proto
tip omologat în vederea fa
bricației de serie la Electro
tehnica, o realizare la ni
vel mondial, care aduce o 
economie de circa 200 000 lei 
valută per echipament. De 
asemenea, prin definitiva
rea soluției și trecerea la 
proiectul de execuție pe in
vestiții a echipamentului de 
telemecanică pentru linia 
ferată electrificată Orșova- 
Caransebeș, cu finalizare 
(montare pe teren) în trim. 
I. 1970, se realizează o e- 
conomie de valută de circa 
800 mii Iei pentru un tron
son de cale ferată de 150 
km. In domeniul aparaturii 
electronice de reglare a 
proceselor, s-a realizat a- 
daptorul șl convertorul de 
semnale, pentru ca- apara
tura de fabricație F.E.A. 
să lucreze și cu alte sem
nale unificate, în general 
pentru exporturile în ță
rile socialiste.

Cît privește domeniul 
acționărilor electrice regla
bile, aici s-au realizat în 
fază de unicat în institut 
și s-au introdus deja în 
proiecte pe investiții, după 
această soluție, echipamen
tele de reglare a vitezei 
motoarelor de curent con
tinuu și a celor de curent 
alternativ, cu rotor în 
scurt-circult. Menționez că
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transmit dumneavoastră, Comitetului Central al Partidului Comunist 
Român și poporului român salutări cordiale și urări de noi succese în 
construirea socialismului în România frățească, pentru adîncirea în con
tinuare a colaborării bulgaro-române, în interesul unității comunității 
socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale.

în actuala campanie agricolă de 
primăvară, lucrătorii de pe ogoare 
au muncit cu forțe sporite pentru re
cuperarea rămînerilor în urmă gene
rate de desprimăvărarea. tîrzie, de 
timpul nefavorabil însămînțărilor. 
Intr-o perioadă relativ scurtă,, me
canizatorii și cooperatorii au execu
tat un mare volum de-lucrări. Cît 
de mare preț are folosirea din plin 
a fiecărei ore, cît de mult înseamnă 
utilizarea cu întreaga capacitate a 
tractoarelor, mașinilor și, atelajelor 
s-a dovedit cu prisosință și în ulti
mele zile, cînd ritmul semănatului și 
al celorlalte lucrări de sezon a fost 
intensificat.

în telegrame adresate COMITETU
LUI CENTRAL AL PARTIDULUI 
COMUNIST ROMAN, TOVARĂȘU
LUI NICOLAE CEAUȘESCU perso
nal, birourile unor comitete județe
ne de partid anunță încheierea în
sămînțărilor de primăvară. „Folosind 
din plin zilele bune de lucru — se 
arată în telegrama biroului județean 
de partid Galați — mecanizatorii, 
specialiștii și țăranii cooperatori, 
mobilizați de către organele și or
ganizațiile de partid, au terminat în 
cinstea zilei de 1 Mai însămînțatul 
poruribului pe cele 78 614 ha prevă
zute â), se cultiva în cooperativele 
agricole^ Au mai rămas unele supra
fețe inundate și cu exces mai mare 
de umiditate pe care le urmărim 
pentru a Ie însămînța imediat ce se 
vor zvînta. Biroul Comitetului jude
țean Galați al P.C.R. asigură Comi
tetul Central al partidului, pe dv. 
personal, stimate tovarășe Nieolae 
Ceaușescu, că și pe viitor lucrătorii 
din agricultura județului vor munci 
pentru a înfăptui exemplar toate 
obiectivele înscrise tu -angajamentul 
luat pe anul acesta — obținereii 
unor producții vegetale și animale Ja 
nivelul nevoilor mereu crescînde ale 
României socialiste".

în telegrama Biroului' Comitetului 
județean Caraș-Severin al P.C.R. se 
arată : „Raportăm Comitetului Cen
tral al partidului, personal dumnea
voastră, tovarășe Nieolae Ceaușescu, 
Ce- prin aplicarea măsurilor stabilite 

baza indicațiilor conducerii parti- 
S.' tir, cooperativele agricole de pro
ducție și întreprinderile agricole de 
stat din județul nostru au terminat, 
în cursul zilei de 1 mai a.c. însămîn- 
țările de primăvară. în prezent, aten
ția noastră este îndreptată spre exe
cutarea la timp șl în bune condiții 
a tuturor lucrărilor agricole șl în 
special a celor de întreținere a cul
turilor".

Comitetul județean Vrancea al 
P.C.R. raportează în telegrama sa că 
„în cursul zilei de 2 mai lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat și ță
ranii cooperatori, cu ajutorul efec
tiv al mecanizatorilor, au terminat 
însămînțatul porumbului pe suprafa
ța de 43 900 hectare. Au mai rămas 
de însămînțat circa 3 000 hectare 
inundate care- urmează să fie însă
mînțate pe măsura zvîntăril terenu-

„cheie" pentru 
poarta succese
lor «Vaste zone 
folclorice as-
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Erupție
Sonda 1 222 Oarja pompa 

liniștită țiței. La un moment 
dat a erupt. Din adine s-au 

' năpustit la suprafață, cu o 
furie nemaipomenită, jeturi de 
petrol și gaze. Vuietul lor se 
auzea vină departe. S-a dat 
alarma. Spre locul cu pricina 
au sosit sondori încercați. 
Prima măsură — ferirea sondei 
de orice sursă de seîntei care 
ar fi dus la un incendiu. Apoi 
a început lupta cu torentul de 
gaze și țiței. pulverizat cu o 
forță de multe zeci de atmo
sfere. Trebuia înlocuit capul 
de erupție al sondei. S-a în
cercat o dată, de două ori, de 
nouă ori, timp de 30 de ore! 
O simplă seînteie și... Dar, 
muncind temerari, scăldați de 
țiței din cap pînă-n picioare, 
petroliștii au stăvilit erupția. 
Cine sînt eroii ? Ion Vlașcă, 
director, fost sondor; inginerii 
Ervin Ionescu și D. Vișinescu; 
maiștrii C. Dondoiu,. I. Mari
nescu. Valeriu Dinu: sondorii 

Trofin. 
Aurel, 

Ene Mihai, 
J. Aurel. Matcă Nicolae. Pen
tru fapta lor. conducerea mi
nisterului i-a felicitat si i-a 
premiat. Oameni cutezători.

Gheorghe Neagu, C. 
M. Brașoveanu, Barbu 
Radu Gheorghe,

Nedumerire
Zi de sărbătoare. La Călărași, 

lume multă la iarbă verde, dar 
și în alte locuri de agrement. 
Multă lume și la modernul res
taurant „Pescăruș". Excelent lo
cal ! La fel și deservirea. (Pen
tru cine apucă un loc, într-o 
astfel de zi.) La 1 mai, multi 
călărășeni așteptau... . să apuce 
și ei, acolo, un colt și un scaun. 
Și 8 mese mari erau rezerva
te ! Pentru cine ? Oamenii în
treabă și sint repeziti. încercăm 
ți noi „ospitalitatea" responsa
bilului I. Munteanu .— și ne 
piere pofta de mîncare... Un 
ospătar ne șoptește : „șeful ho
tărăște, dînsul le-a oprit pen
tru tovarășul de la direcția.... 
pentru tovarășul de la servi
ciul... pentru tovarășul..." Deci 
se pune bine, omul. Rezervă 
el și, în schimb, își rezervă sim
patiile și... serviciile superiori
lor. De-ale consumatorilor n-are 
nevoie. Dacă-i așa, de ce 
avea nevoie consumatorii, 
„serviciile" responsabilului ?

ar 
de

Pe merit
Intr-una din nopțile trecute,, 

la ora 24, militia municipiului 
București a fost sesizată că în 
locuința Ecaterinei Mazilu (str. 
Sfinții Apostoli 84), soră la spi
talul Grigore Alexandrescu, a 
decedat o femeie Măria Pencu 
în vîrstă de 24 de ani. Ancheta 
a stabilit că moartea femeii 
a survenit ca urmare a unei 
operații de întreruperea .sarci
nii efectuate de medicul chirurg 
Adrian Condor (de la spitalul 
Vasile Boaită) ajutat de susnu- 
mita locatară care a fost și- 
mijlocitoare. Nepriceperea doc
torului (care nu era în speciali
tate) ca și condițiile complet 
nepotrivite pentru o asemenea 
intervenție, au avut consecințe 
tragice. La locul faptei ș-a gă
sit și un plic cu 1 200 lei, adică 
„onorariul". Cei doi organiza
tori (și răspunzători) ai crimei 
comise au fost arestați.

Vor o fetiță
autorității tu- 
copilului. Soții

Ne adresăm
telare
Lizica .. --------- -----
Galați (str. Poșta veche 125) 
vor să înfieze o fetită. Au 
dițiî materiale bune. Insă t

ți Casei
si Sterian Apostol din

vor să înfieze o fetită. Au con
diții materiale bune. Insă toate 
demersurile lor la Casa copi
lului din localitate au rămas 
fără rezultat. LI s-a comunicat 
că nu pot înfia un copil pentru 
că au vîrstă înaintată (el 58, 
ea 50 de ani). Să fie in
tr-adevăr o piedică serioasă 1 
Sofii Apostol vor neapărat o 
fată, dacă se poate in vîrstă de 
aproximativ 10 ani. „Ne îngă
duim — scriu ei — să sperăm 
că ni se va răspunde dorinței 
noastre înflăcărate și mulțumim 
călduros acelor oameni cu 
suflet care ne vor înțelege ți 
ne cor ajuta ca hotărirea 
noastră să devină o realitate". 
Ca le puteti răspunde ?

Scurt pe doi
Anul trecut, la întreprinderea 

de mecanizare a agriculturii din 
Strehaia (Mehedinți) trebuia să 
intre în folosință un sistem mo
dern de alimentare cu apă (cas
tel de acumulare, canalizare, 
puț forat și casă de pompe) în 
valoare totală de 710 000 lei. 
N-a intrat. Motivul ? După ce 
a tergiversat cîteva luni ultima 
operație (totodată, cea mai im
portantă — racordul de la puțul 
forat la castelul de apă), exe
cutantul — Trustul de construc
ții Craiova — s-a înecat Ia 
mal. Noul an n-a ameliorat si
tuația. Dimpotrivă ! Dumnealui, 
constructorul, și-a anunțat be
neficiarul că, deoarece nu mai 
execută lucrări pe raza jude
țului Mehedinți, se vede în 
imposibilitatea de a realiza ra
cordul. Lucrările au rămas... 
baltă. Așteptăm măsuri ferme, 
întrucît balta există ți Ia pro
priu (apa izvorîtă din puțul fo
rat acoperă o bună suprafață de 
teren), să n-o mai scalde !

de

W
„Scînteîî

Rubrică redactata
Ștefan ZIDĂRIȚĂ 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondenților

apartamentelor
Diversificarea tipurilor de locuințe 

pe categorii distincte de confort, mi
siune ce revine în special proiectan- 
ților, implică totodată alte două 
obiective importante : declanșarea u- 
nei vaste acțiuni de descoperire și 
punere în valoare a tuturor rezervelor 
printr-o organizare judicioasă a pro
cesului de construcție, aplicarea de 
materiale superioare, evitarea risipei 
etc., acțiune care trebuie să meargă 
mînă în mînă cu eforturile ce se 
fac prin proiectare,' și antrenarea 
producătorilor de echipament nece
sar locuințelor (M.E.F., M.I.U.,
M.I.C.M. etc.), cărora le revine sar
cina de a produce echipament fix 
sau mobil potrivit categoriilor de 
apartamente ce se realizează.

In ceea ce privește primul obiectiv, 
importanța sa este majoră, determi
nantă. Dar oricît se vor strădui 
proiectanții să redimensioneze și să 
grupeze mai just spatiile, să armoni
zeze structurile de rezistență cu par- 
tiul de arhitectură, să analizeze just, 
fără exagerări, instalațiile, dacă va 
lipsi concursul nelimitat al producă
torilor de materiale (subansamble, 
echipament și obiecte) și al construc
torului propriu-zis, nu vom putea 
obține locuințe pe măsura cheltuieli
lor importante alocate acestui sector. 
Există pericolul ca eforturile făcute 
în proiectarea de locuințe să fie di
minuate de o execuție necorespunză
toare, generată de o organizare de
fectuoasă, de lipsa prefabricării și a 
mecanizării pe șantiere, de risipa 
de timp și materiale. In același timp, 
dacă eforturile depuse de proiectant 
și executant nu se conjugă, exiștă 
pericolul ca, pentru înscrierea în 
indicatorii de preț să . se renunțe par
țial la confortul locuințelor. In con
strucția de locuințe, acest lucru este 
cu atît mai necesar, cu cît „benefi
ciarul" nu se identifică cu locatarul, 
care riscă astfel să rămînă prejudi
ciat.

Una din cauzele nefructificării de
pline a posibilităților actuale ale 
proiectării și execuției este, după 
opinia mea, distanța organizatorică, 
complet artificială, care există între 
acești doi factori. Primii proiectează, 
în mare măsură conduși numai de 
anumite rigori (normative, prescrip
ții etc.), dar rupți de unele realități 
a.le execuției, ceilalți execută, deseori 
fără simț de răspundere, căci „așa-i 
proiectul".

După unii, o formulă în care 
proiectantul s-ar amesteca cu cons
tructorul ar duce la subordonarea 
proiectării, la scăderea calității etc. 
Desigur, dacă „șeful de proiect" nu 
l-amine în continuare, și sub o formă , 
oarecare, șeful de șantier, există și' 
astfel de riscuri ca proiectele să< fie 
transformate, ciuntite. Dar oare este 
de preferat situația cînd construc
torul, impunîndu-și punctul de ve
dere, imprimă deseori un curs ne
fericit proiectării clădirilor de locuit 
sau compunerii ansamblurilor ? Se 
știe că acolo unde, spre exemplu, 
colaborarea între D.S.A.P.C. și or-

ganizația locală de construcție este 
pusă pe baze principiale, acolo se gă
sesc și soluții, și bani, și se realizează 
lucruri de calitate.

Mi se pare că modalitatea de a 
stabili sarcinile economice în cons
trucția de locuințe — spre exemplu 
valori globale de' investiții și sarcini 
precise de cazare a unui număr de 
familii într-un barem de confort — 
ar reprezenta un stimulent mult mai 
serios pentru organele locale, cărora 
nu li s-ar mai putea opune prețuri 
pe articole de deviz, plafoane etc. 
care. în multe cazuri, nu corespund 

întocmai condițiilor locale — în plus 
sau în minus. într-o astfel de for
mulă de planificare ar fi ex
trem de util să existe la noi în 
tară o activitate pilot, în cadrul 
căreia să se realizeze, de către 
aceeași unitate de investiție în com-

\

puncte de vedere

plex (proiectare și execuție), unele 
clădiri de locuit prototip, care odată 
terminate, să poată fi examinate din 
toate punctele de vedere: al partiuri- 
lor de locuit, al tehnicii și teh
nologiei folosite la structuri și in
stalații, din punct de vedere al 
timpului de proiectare și execuție și, 
în sfîrșit, ăl costurilor reale pe ar
ticole. I

A doua preocupare o constituie do
tarea apartamentelor. Viața modernă 
a adus multe modificări și în viața 
intimă a familiei, în locuință. Ar fi 
un anacronism ca în uzină, la toate 
locurile de muncă, să se urmărească 
cea mai bună organizare a fluxului 
tehnologic, firește pentru obținerea 
unui randament cît mai ridicat și o 
folosire cît mai eficientă a „timpu
lui", iar pe de altă parte, întorși 
acasă, să ne irosim vreme, eforturi 
și nervi, din cauza unei proaste or
ganizări a locuinței. Or, acest com
partiment — al dotării și echipării 
apartamentelor — este încă un cîmp. 
larg și neexplorat.

După părerea mea, cauza princi
pală rezidă în lipsa unei coordonări 
și planificări a producției de către 
M.I.C.M., M.E.F. cooperație, M.I.U. 
Răsfoind revistele de specialitate 
constați că în multe țări există o 
preocupare susținută pentru satis
facerea diferitelor nevoi și gusturi. 
Cît de utilă ar fi bunăoară în mo
bilarea și exploatarea bucătăriilor 
noastre o combină frigider, reșou, 
cuptor, spălător și mic blat de lu
cru ? Experiența unui astfel de utilaj 
complex de bucătărie ar permite, în- 
tr-adevăr, o dimensionare corectă a 
încăperii, fără exagerări, și o ex
ploatare bună, după cum existența 
unei combine tehnico-sanitare (cadă, 
lavoar etc. într-un singur complex

de piese) ar duce la o simplificare 
foarte mare a spațiului camerei de 
baie. Dar producția unor astfel de 
piese trebuie organizată. Faptul că 
s-au întocmit prin grija C.S.C.A.S. 
proiecte și s-au stabilit tipodimen- 
siunile este un lucru foarte bun. dar 
nu suficient. (

Poate părea un paradox, dar pen
tru mărirea eficienței economice în 
construcția de locuințe diversificate, 
este necesar să se 
foarte mult sortimentul de materiale, 
obiecte și echipamente, care se pro
duc sau .trebuie produse în cadrul 
unităților din subordinea mai multor 
ministere. O parte din aceste pro
duse noi. avînd caracteristici supe
rioare, se fabrică, iar altele urmează 
a fi produse în viitorul apropiat, 
dar cuprinderea acestora în noile 
investiții nu este organizată. In a- 
ceastă situație se găsesc unele pro
duse de tîmplărie, ca ușile finisate, 
materiale izolatoare termice și fonice 
(silan), produse de lemn industriali
zat, asbociment presat etc. Neexis- 
tind o coordonare și o planificare a 
introducerii în proiectele de inves
tiții, producătorii nu au asigurată 
desfacerea și, de aceea, nici nu pri
vesc cu entuziasm accelerarea pro
ducerii acestor materiale. Dacă, da
torită 
oferă, 
bociment presat 
zut în proiecte, 
ar fi întîrziat atît 
material, și . am fi 
economice.

Din cele arătate 
că se desprinde ideea ... .. 
momentul organizării șî coordonării 
producției unor materiale și suban
samble de construcție, precum și a 
unor obiecte de utilitate casnică, 
Există foarte mari capacități de pro
ducție în unitățile de industrie locală 
și cooperație care ar fj bucuroase ■ 
să colaboreze la un astfel de pro
gram. Cred că această sarcină com
plexă ar trebui să fie permanenti
zată și să revină unui organism cen
tral, Ia care să colaboreze specialiști 
din C.S.C.A.S., C.P.A.L. și C.S.P.

în sfîrșit, dacă coordonarea între 
producția unor materiale sau ele
mente de construcție și prevederea 
lor în proiecte din investiția cen
tralizată este relativ mai ușoară, 
coordonarea unor obiecte și utilaje 
care se cumpără de către locatar 
este mai dificilă. Poate că ar trebui 
studiată, ca problemă de perspecti
vă. o formulă? economico-organizato- 
rică de dotare a apartamentelor cu 
un echipament potrivit, în contul 
viitorilor locatari, rambursabil 'în 
rate.

în concluzie, se poate spune că, 
o dată cu creșterea masivă a numă
rului de apartamente, este necesar 
și posibil să crească și calitatea lor, 
gradul de confort, posibilitățile de 
organizare a interioarelor.

îmbogățească

le
as-

avantajelor pe
pereții sandvici 

s-ar 
poate 

producția acestui 
obținut avantaje

care 
din

fi prevă- 
că nu

mai sus credem
că a sosit

La redacție au sosit mai 
multe scrisori prin care sînt 
semnalate accidente de cir
culație, unele extrem de 
grave, provocate de starea 
tehnică necorespunzătoare a 
vehiculelor I.T.B., în special 
a troleibuzelor. „Din cauza 
unei defecțiuni la izolația 
compresorului au fost „cu
rentate" două persoane (tro
leibuzul 4431 de pe linia 93 
care circula pe Calea Fieră
riei). Din fericire accidenta
ți! și-au revenit"... „Circu
ited. în stare defectă pe Bd. 
Ana Ipătescu, ' troleibuzul 
4371 de pe linia 87 a curen
tat o persoană care a tre
buit să fie transportată la 
Spitalul de urgență"... 
..Vrînd să urc în troleibuz, 
te stația Șoș. Panduri, și în-' 
tinzînd mîna să mă prind 
de bară, am fost puternic 
zguduit de curentul elec
tric"...

Sub titlul „Au înțeles 
greșit", la rubrica „Faptul 
divers" a ziarului nostru, a 
apărut o informație critică 
.la adresa modului în care 
I.T.B.-ul se îngrijește de 
starea tehnică a autovehi
culelor sale. Ne așteptam ca 
situația semnalată să fie a- 
șezată sub reflectorul unei 
analize temeinice și să se 
acționeze în consecință. Si, 
într-adevăr, răspunsul con
ducerii I.T.B. e plin de a- 
firmații liniștitoare. II re
producem exact: „Defec
tele de izolații apărute la 
troleibuze în iarna acestui 
an au fost provocate de u- 
miditatea abundentă exis
tentă pe arterele de circu
lație, care au provocat slă
birea izolației electrice în 
timpul circulației troleibu
zelor. In cadrul întreprin
derii au fost luate măsuri 
speciale pentru prevenirea 
și depistarea la timp a a- 
cestor defecțiuni, printr-un 
control riguros efectuat a- 
tît Ia garajele de trolei
buze, cît și la capetele de 
linii. Vă asigurăm că a- 

' ceasta problemă a fost tra
tată și înțeleasă de factorii 
de răspundere din cadrul 
întreprinderii noastre cu 
totul altfel de cum se pre
supune în articolul mențio
nat".

îndemnați de alte scrisori, 
ce soseau în continuare la 
redacție te legătură cu ace
leași defecțiuni, ne-am pro
pus să ne convingem la fața 
locului de... eficiența „mă
surilor speciale".

Orele 5 dimineața. însoțiți 
de ofițerii Enache Mun
teanu și Tiberiu Popa, de la 
Inspectoratul Miliției muni
cipiului București, trecem 
în revistă zeci și zeci de 
troleibuze pornite în cursă. 
Aspectul lor exterior nu 
face cinste „gospodarilor" 
care le îngrijesc: multe 
dintre ele își etalează de la 
distanță urmele diferitelor 
tamponări și accidente an
terioare. O „carte de vizită"

deloc măgulitoare pentru 
depoul „Nițu Vasile".

Esențialul este însă să ve
dem dacă troleibuzele au 
părăsit depoul într-o per
fectă stare tehnică. Oprim 
la întîmplare troleibuzul 
4488. E într-o stare jalnică, 
parcă desfigurat. Nu insis
tăm însă asupra ținutei. In 
cîteva secunde, ofițerii de 
miliție îi fac o sumară „ra
diografie" interioară. Rezul
tatul : schimbătorul de lu
mini defect..., frîna de mînă 
defectă..., volanul are 
„joc"..., prezoanele de la 
axa planetară se țin tîrîș...

toi) ; „Așa îl scoate la poar
tă manevra" (Tîțu Po
pescu) ; „Cine s-o verifice ? 
Cei din depou ? Nu-și prea 
dau interesul..." (Gh. 
Voicu); „Noi scriem în fișe 
să facă reparațiile necesare, 
dar ei nu le fac“ (Constan
tin Sandu); „Mecanicii?!! 
Spun că n-au observat" 
(Stan Turnea) ; „Scriem me
reu în fișe...", (Constantin 
Cotoranu) ; „Așa ne-o dă !“ 
(Ana Pîrnaie) ; „l-am spus 
șefului de echipă. Degeaba ! 
Spun că n-au timp" (Eleo- 
dor Tălpășeanu)...

De pe poarta depoului 
„Nițu Vasile" unul dintre 
cele mai mari din Capi-

Pe marginea unui
răspuns formal

de la I. T. B

CIND
NEGLIJENȚA

n

CIRCULA
PE ROȚI

— De ce ieșiți cu mașina 
într-o asemenea stare ?

Șoferul Vasile Alioanel, 
parcă surprins de o aseme
nea întrebare, răspunde :

— Păi !?...
Rămîi uluit ! Din 57 de 

troleibuze controlate, 22 au 
pornit în cursă cu defecți
uni tehnice dintre care u- 
nele destul de grave ! Cu 
greu îți vine să crezi că în- 
tr-un sector de activitate 
atît de important ca cel al 
circulației pe drumurile pu
blice... circulă în voie și ne- 
stînjenită de nimeni atîta 
lipsă de răspundere !

Referindu-se la starea ne
corespunzătoare a vehicule
lor, șoferii o motivează fie
care în felul lui, dar răs
punsurile lor se bat „cap în 
cap" cu cel al conducerii 
I.T.B. : „Meșterii spun că 
mașina e bună" (Ion Apos-’

Marile premii ale concursului
special PRONOEXPRES

cele 
și la

r

V

pentru premiile spa- 
So atribuie autoturisme
1 100, Moskvici 408 cu 

faruri și radio, Skoda

Arh. Eugen VERNESCU

Defecțiune din motive... tehnice : pornit din depou neverificat, troleibuzul este reparat în plin 
centru! Capitalei, poralizînd circulația

La 7 mai are loc concurșul 
special PRONOEXPRES după 
formula „5 din 45', pentru 
care se vor face 9 extrageri 
cuprinzînd 50 de numere. Se 
vor efectua două extrageri 
pentru premiile obișnuite în 
bani, șase extrageri pentru 
premiile suplimentare gratui
te șl o extragere de șapte nu
mere 
ciale. 
Dacia 
patru
I 000 M.B. — în număr nelimi
tat. Prin tragere la sorți se a- 
cordă 20 de autoturisme din 
mărcile Fiert 1 800, Warszawa, 
Dacia 1 100, Moskvici 408 cu 
patru faruri și radio, Skoda

1 000 M.B. și Trabant 601. Con
cursul oferă, de asemenea, 55 
de excursii de 18 jzile pe coas
ta Dalmației, prin tragere la 
sorti. Biletele de participare 
sînt de 6 lei — 1 variantă ; 
18 Iei — 3 variante ; 12 lei (50 
la sută) — 4 variante ; 30 lei 
— 5 variante; 24 lei (50 la 
sută) — 8 variante ; 63 lei
(seria T). Biletele de 15 lei va
rianta sînt valabile Ia ambele 
extrageri obișnuite, la 
6 extrageri suplimentare 
extragerea specială.

Numai azi se 
procura bilete de participare 
pentru concursul special 
PRONOEXPRES din 7 jnai.

fiHIS

tală, troleibuzele cu de
fecțiuni tehnice ies cu cîr- 
dul, în timp ce șoferii 
nu mai contenesc cu 
reproșurile la adresa ce
lor ce nu își fac datoria 
cum trebuie. Șeful de tură, 
Niculae Dicu dă explicații: 

— Ne lipsesc unele piese.
In tot depozitul n-avem un 
singur bec pentru faze. Așa- 
zisul sistem de aprovizio
nare „centralizat" se dove
dește în practică greoi și 
ineficient. S-ar cuveni ca 
cei în drept să-și dea mai 
mult interes pentru ca să 
ne parvină mai repede u- 
nele articole de care avem 
absolută nevoie.

Și, totuși, nu întotdeauna, 
pentru reparațiile curente 
sînt necesare piese de 
schimb. De ce se dă atunci 
„cale liberă" troleibuzelor 
nereparate ?

— Parcul depoului cu
prinde 150 mașini — expli
că, mai departe, șeful de 
tură. Pe canal încap doar 
3 vehicule. Ele sînt revi
zuite în 10 minute. Circa 3 
minute de troleibuz. Prac
tic nu-i posibil ca, .de la 10 
seara la 4 dimineața, să le 
revizuim pe toate...

O explicație din care re
zultă că lipsa de securitate 
în circulație a vehiculelor 
I.T.B., — care se soldează 
cu atîtea pagube și victime' 
— este „inevitabilă" șl de 
lungă durată...

Ne este însă prezentată și 
o explicație contrarie. La 
eîteva zile, șî ta pauza zilei 
curente (unele troleibuze 
sînt scoase din circulație 
după consumarea orelor de 
vîrf), sint revizuite în a- 
mănunțime toate troleibu
zele — ne garantează tov. 
Vasile Borcănescu, șeful de
poului.

Atunci cum se explică 
defecțiunile de la semnali
zatoare, de la schimbătoa
rele de faze, de la frînele 
de mină, jocul de la voia-

ne, de la capetele de 
bară ?...

— Iarna, intemperiile... 
constructorul care ne dă 
multă bătaie de cap cu frî
na de mînă, lipsa de becuri 
și șuruburi... gripa... E și 
vina maistrului, a șefului 
de echipă, a unor mecanici 
care nu manifestă o exigen
tă corespunzătoare — recu
noaște în cele din urmă tov. 
Borcănescu.

Cu chiu cu vai, se recu
noaște superficialitatea cu 
care se lucrează în depou, 
indolența, lipsa spiritului 
de răspundere. Dar de ce 
se tolerează asemenea ati
tudini în flagrantă contra
dicție cu disciplina muncii ?

întrebările noastre nu 
l-au surprins prea mult pe 
tov. Gh. Seînteie, șeful gos
podăriei auțobaze I.T.B., 
căruia i-am adus la cunoș
tință și starea tehnică to
tal necorespunzătoare a 
autobuzelor 31-B-7262, 31-B- 
7234, 31-B-7209, de pe linia 
62, și 31-B-7213 de pe linia 
54. Pentru justificarea to
leranței față de c.el ce nu 
își fac datoria, ni se înfăți
șează următorul argument : 
„Ne purtăm mai îngăduitor 
cu ei ca să nu plece".

— Este prmarea unor 
greșeli mai vechi.ale între
prinderii, arată tov. Ion 
Malcocî, inginerul șef. Ne- 
sesizînd faptul că numărul 
de mecanici, electricieni și 
șoferi nu crește în raport 
direct proporțional cu dez
voltarea circulației și extin
derea parcului de autove
hicule, I.T.B.-ul nu a, luat 
din vreme măsurile nece
sare pentru a-și asigura și 
specialiștii de care are ne
voie. Abia acum 2 ani am 
înființat o școală profesio
nală (Grupul școlar I.T.B.) 
care ne va „pulsa" cadrele 
de care avem atita nevoie. 
Pînă atunci însă...

— Pînă atunci însă I.T.B.- 
ul trebuie să ia neîntîrziat 
măsurile corespunzătoare, 
deoarece — indiferent de 
motivele pe care le invocă 
— nu-i putem admite să se 
joace cu viața oamenilor — 
spune pe bună dreptate it. 
col. Nicolae Frusina, șeful 
Secției tehnice din serviciul 
circulație al I.M.M.B. Din 
159 troleibuze verificate în 
luna aprilie — 93 au pre
zentat defecțiuni tehnjtee de 
natură a pune în pericol 
securitatea circulației. Deci, 
mai mult de 50 la țtută ! De 
ce ? Pentru că la I.T.B. 
există un număr relativ 
mare de șefi de garaje și 
revizori tehnici care nu cu
nosc și nu aplică prevede
rile legale. Aceștia au fost, 
de altfel, angajați și fără 

' avizul organului de miliție, 
încălcîndu-se astfel dispo
zițiile legale. Pentru că 
nu se asigură o asistență 
tehnică corespunzătoare 
parcului auto al I.T.B. și 
mai ales pentru că nici 
conducerea întreprinderii 
nu manifestă suficient in
teres în vederea curmării 
stării de lucruri existente.

Starea tehnică neco
respunzătoare a multora 
din autovehiculele I.T.’5kj 
este o permanentă surș^.^e 
pericole. Nu mai vorbim aci 
de modul în care circulă 
mulți- dintre șoferii acestei 
întreprinderi — parcă nă
vălind cu tancul în puhoiul 
circulației, trecînd ca o vi
jelie prin intersecții, peste 
trecerile de pietoni. Mal 
este de mirare că în aseme
nea condiții I.T.B.-ului. îi 
revine o pondere ridicată în 
totalul accidentelor de cir
culație — inclusiv a acci
dentelor grave, soldate cu 
morțî și grav răniți — pro
duse în Capitală ?

Un lucru este cert: ches
tiunea asigurării unor con
diții civilizate și sigure de 
transport în comun nu poa
te fi tratată cu ușurință. Iar 
față de modul în care con
ducerea I.T.B. privește a- 
ceastă problemă se cere o 
intervenție energică, și efi
cientă din partea Consiliu
lui popular municipal 
București.

Dumitru MINCULESCU

Un pungaș care nu 
dovedea prea multă 
Imaginație, dar avea 
o intuiție fără greș 
în depistarea celor 
care se simțeau „cu 
musca pe căciulă" (și 
nu a unor bieți naivi 
ușor de înșelat), înar
mat cu o legitimație 
falsă, a amendat în 
dreapta șî în stînga, 
un an și jumătate, 
reușind să „controle
ze" și să „sancționeze" 
bufetele, cofetăriile și 
restaurantele Galațiu- 
lui.

Ce vedea falsul ins
pector Cornelius Stăn- 
cescu era indubitabil, 
neregulile constatate 
nu puteau fi explicate 
îh nici un fel, făptașii 
nu protestau, ba chiar 
erau mulțumiți pen
tru clemența acestui 
blind controlor care 
dădea amenzi destul 
de . mici. Zinca Tase, 
ospătară, a fost amen
dată cu 150 de lei 
pentru că nu servea 
clienții in ordinea ve
nirii, nu avea pahare 
și fete de masă cu
rate. Zinca Tase a plă
tit fără discuții amen
da. „Inspectorul avea 
dreptate" — recunoaș
te ea.

Gustînd vinul pe 
eare-1 punea în vîn- 
zare responsabilul bu

fetului „Grădinița", 
Mihail Teodoru, „ins
pectorului" i se pare 
suspectă calitatea. II 
oprește să-1 pună în 
vînzare pînă nu va 
lua probe. Responsa
bilul se alarmează și 
vinde pînă la urmă 
vinul nebotezat.

amendat pentru „cum
plită mizerie în fața 
săs-numitei unități", 
— citat din procesul- 
verbal! ! ! — acesta a 
recunoscut ți a plătit 
prompt amenda de 7^5 
lei plus 5 lei „despă
gubiri" (!).

Escrocul notoriu, re

ianuarie 1969, ora 
12,30, Cornelius Stăn- 
cescu scrie: „Tov. 
resp. Ciuraru nu este 
prezent deoarece a- 
vînd și a doua plăcin
tărie „Select" unde se 
găsea într-un chef 
nocturn. (!?). In uni
tate s-au găsit muzi

răspundă de o singură 
unitate".

...Cornelius Stănces- 
cu a fost judecat, con
damnat și — cum se 
spune în cronicile ju
diciare — „în dosul 
gratiilor are timp să 
mediteze asupra ilega
lităților pe care le-a

Escrocul 
găsise teren • • •

. „Inspectorul" ela
bora acte normative 
și reguli de deservire 
ad-hoc, nu absurde 
cum s-ar crede, ci cu 
destul simț al măsu
rii. Ele erau luate 
drept bune; cei con
trolați habar n-aveau 
ce conțin instrucțiu
nile adevărate. Cînd 
Gh. Popa, responsabi
lul unității 155, a fost

cidivist, acuzat de, 
furtul unor acte ce 
servesc pentru legiti
mare, de uzurpare a 
unui titlu oficial, de 
fals în acte publice și 
de înșelăciune în dau
na avutului particu
lar, era conștient că 
are clienți „serioși". 
In carnetul de con
trol unic de la „Tera
sa primăverii", la 15

canți instrumentiști 
cu instrumente elec
trice ce consumă cu
rent electric și alte 
băuturi din contul u- 
nității..." (Garantăm 
exactitatea citatului).

La aceste observații, 
directorul comercial 
al T.A.P.L.-Galați, to
varășul Nicolae Filip, 
răspunde imediat: 
„Luat notă. Ciuraru să

comis". Rămîne însă 
deschisă întrebarea : 
cum de a putut un 
astfel de individ să 
opereze nestînjenit 
timp de un an și ju
mătate, inspectînd ca 
la el acasă alimentația 
publică gălățeană ? 
Probabil fiindcă a gă
sit destui care se știau 
cu „musca pe căciulă", 
mulțumiți să „iasă eu

bine" doar cu cît le 
pretindea acest inspec
tor sui-generis.

Departe de noi gîn- 
dul de a-1 absolvi 
sau, măcar, de a cere 
circumstanțe atenuan
te pentru el. Nu le 
are ; a escrocat și a 
pretins mită. Dar, în- 
tr-un ungher al min
ții, un drăcușor ne 
face cu ochiul zîmbind: 
La urma urmelor... 
era o cumplită mize
rie în fața unității ? 
Era. Ținea Ciuraru 
două plăcintării? Ți
nea. Dar, iarăși, nu 
poți să nu te întrebi: 
unde erau în acest 
timp adevărații inspec
tori, cei însărcinați să 
constate incorectitu
dinile șî neajunsurile? 
Ce făceau, cum acțio
nau ei ?

Să redevenim se
rioși. E ceva în nere
gulă atunci cînd un 
pungaș poate lpa „mă
suri" fiindcă cei în 
drept să le ia nu văd 
neregulile. De ce nu 
le văd ?... îi rugăm 
pe tovarășii ce răs
pund de alimenta
ția publică din Galați 
să se gindească (dacă 
se poate, serios) la în- 
tîmplarea cu Stăn- 
cescu...

Radu GHEORGHIU

ALBA IULIA
(Urmare clin pag. I)

Zlatna, pentru uzinele din Cugir și 
alte întreprinderi din împrejurimi. 
Locomotiva minusculă fluieră zăna
tic, lăsind o dîră de fum subțire, alb- 
albăstruie, peste toată valea Mureșu
lui. Tot acest peisaj de o frumusețe 
calmă este, de secole, dominat de 
Cetate. Cetatea cu porțile-arc de 
triumf. Mai încolo, Platoul romani
lor și, față în față, noul Apulum — 
zonă unde se construiește masiv: 
2 700 de apartamente.

— După cum se observă — ne 
spune tovarășul Octavian Feneșan, 
prim-vicepreședinte al consiliului 
popular municipal — se zidește in
tens. In afara blocurilor — un nou 
local pentru poștă, un cinemato
graf. Va mai începe construcția fa
bricii de porțelan și a celei de utilaje 
unicate pentru industria construc
țiilor de mașini. Ne aflăm în faza 
definitivării schiței de sistematizare 
a municipiului pe care îl dorim — 
și pe plan urbanistic — la înălțimea 
epocii noastre, reprezentativ pentru 
funcția sa de centru al' județului 
Alba.

Aceste năzuințe și preocupări tși 
află de pe acum împliniri. Sînt vi
zibile semnele unui efort de mai 
bună gospodărire, de ridicare a 
gradului de civilizație, de îmbogă

țire a vieții spirituale. Scena Casei ' 
de cultură găzduiește adesea spec
tacole prezentate de teatrele din 
Cluj, Sibiu, Arad, Petroșani. „Pri
chindel" —■ teatrul local de păpuși 
— și-a cîștigat multi prieteni în 
rîndul celor mici. Agenda vieții 
culturale anunță și alte noutăți : 
municipiul va găzdui anul acesta 
un concurs al cercurilor literare, 
festivalul folcloric „Pe plaiuri stră
bune". a cincea ediție a expoziției 
de artă populară, o expoziție a 
fotoamatorilor etc.

Alba-Iulia este un oraș care te 
invită să te reîntorci — așa în
țeleg reîntoarcerile lui Blaga. Te 
invită să revii și vestita bibliotecă 
„Batthyaneum", Înființată la sfîrși- 
tul secolului al XVIII-lea. ea de
ține azi un tezaur de 50 000 volume, 
1 000 de manuscrise și 560 de incu
nabule, dintre care unele de o va
loare inestimabilă. Te invită să revii 
și unul dintre cele mai vaste si 
mai bine organizate complexe mu
zeistice ale tării, precum și pre
țioasele monumente arhitecturala 
care au înfruntat secolele. In sfîrșit. 
te recheamă prezentul acestui oraș 
căruia epoca noastră i-a infuzat 
ritmurile unei a doua tinereți, rit
murile marilor împliniri socia
liste.
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In organizarea științifică

A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII

Studii debilitate 
de „boala11 

tergiversărilor
Fără îndoială, organizarea științi

fică a producției și a muncii se în
scrie. in momentul de față, ca una 
din cele mai importante și largi ac
țiuni pe plan national, ea reprezen- 
tînd încă de la inițierea sa de către 
conducerea de partid un imperativ 
de prim ordin al întreprinderilor 
noastre industriale. Că așa stau lu
crurile ne-o dovedește și activitatea 
în acest domeniu a unor unități in
dustriale din județele Dîmbovița și 
Prahova, în care efectele acțiunii 
sînt deosebit de concludente. Stu
diile efectuate și măsurile aplicate, in 
decurs de mai bine de un an de zile, 
la Fabrica de ciment din Fieni, Ra
finăria Brazi, Uzina de mecanică fină 
din Sinaia și în multe alte întreprin
deri s-au concretizat în substanțiale, 
sporuri de producție, în creșteri sim
țitoare ale productivității' muncii. 
Scriptele contabile au înregistrat 
zeci și zeci de milioane lei econo
mii suplimentare la prețul de cost,- 
importante beneficii peste plan.

Apreciind fără rezerve aceste re
zultate, nu putem trece cu vederea 
întrebarea : realizările practice ale 
acțiunii — chiar și în unitățile amin
tite — sînt ne măsura eforturilor 
înmagazinate în elaborarea studiilor 
și cercetărilor pe tărîmul organizării 
supeXțoare a producției și a muncii ?

Un ț;rim răspuns 1-ațn aflat la 
uzina ce utilaj petrolier din Tîr- 
govișteÂDirectorul ei general, ingi
nerul Gheorghe Tănăsolu, lucrează 
de ani de zile în domeniul activită
ții industriale. Deci, un om cu o bo
gată experiență. Din primul moment’ 
cînd a venit în uzină, el a obseryat 
că se pot obține mari avantaje prin 
organizarea mai bună a transpor
tului intersecții, aflat la acea dată 
într-o stare rudimentară ; tot el 
și-a dat seama că aplicarea hotărîtă 
a unor măsuri de reducere a cheltu
ielilor de producție — vădit exage
rate — putea aduce uzina în situația 
de a obține economii și beneficii su
perioare. Asemenea teme si altele 
tot atît de importante au făcut obiec
tul unor studii întreprinse anul tre
cut. din care se. desprindea o efici
entă de ordinul milioanelor de lei — 
ca să ne referim numai la aspectul 
financiar al problemei. Cu toate a- 
cestea, după cum ne spunea și ingi
nerul Duminică Pîelaru, de la comi
sia economică a Comitetului jude- 

■țss a Dîmbovița al P.C.R.. rezultatele 
î4>ctice ale studiilor întreprinse sînt 
neînsemnate.

— De ce, tovarășe director general ? 
Ce a încetinit sau chiar a stopat fi
nalizarea acestor studii ?

Ne-a plăcut sinceritatea Ingineru
lui Tănăsoiu. El ne-a spus în mod 
deschis : „Dacă se caută, se găsesc o 
mie și unu de motive. De altfel, nu 
numai la noi, dar cred că și în alte 
părți se obțin prea puține efecte în 
această acțiune. Poate s-a ignorat 
necesitatea stringentă ca comitetul 
de direcție să sprijine nemijlocit 
acțiunea, să urmărească aplicarea în 
practică a măsurilor tehnice și or
ganizatorice. Uneori, n-am acordat 
importanța cuvenită acestor studii și 
măsuri. Vom încerca în viitor".

Intr-adevăr, așa stau lucrurile. 
Este de neînțeles cum un studiu atît 
de important ca cel privind reduce
rea cheltuielilor materiale de produc
ție — realizat în două luni — 
de o jumătate de an tot bate la... 
„poarta" comitetului de direcție pen
tru a căpăta viza de aplicare. În
seamnă că la Uzina de utilaj petro
lier din Tîrgoviște, uneori, dorințele 
fierbinți și declarațiile pasionate în 
legătură cu organizarea superioară 
a producției și a muncii nu depășesc 
pragul intențiilor. Lipsa de perseve
rență a cadrelor de conducere pentru 
ca lucrurile o dată începute Să fie 
duse pînă la capăt și cît mai repede 
— iată o cauză a tergiversării în 
finalizarea unor studii și măsuri.

— Această situație — arăta tov. 
Grîgore Dobre, secretarul comitetu
lui de partid de la uzina „1 Mai" 
din Ploiești — poate, fi întilnită șl 
în întreprinderea noastră.

Secretarul și-a fundamentat afir
mația pe eîteva situații concrete. 
Este nefiresc ca într-o uzină atît de 
mare, prin aplicarea celor 34 de 
studii elaborate în aproape doi ani 
de zile să nu se obțină decît o efi
ciență minimă, de circa 4,5 milioane 
lei (si cifra este destul de probabilă).

Produse românești 
pe meridianele 

lumii
Produse ale Industriei construc

toare de mașini fac obiectul unor noi 
tranzacții comerciale încheiate de în
treprinderea de oomerț exterior „Ma- 
șin-export" cu parteneri de peste ho
tare. In baza acestora vor fi expedia
te în Cehoslovacia 1 600 vagoane de 
marfă pe două osii, iar în Libia 1100 
televizoare tip „Miraj" și 700 radio
receptoare „Select".

Aceeași întreprindere a exportat 
recent în Austria, Danemarca, R. F. a 
Germaniei, Olanda și Uniunea Sovie- - 
tică 2 300 electromotoare de diferite 

.puteri, iar în Siria un lot de rulouri 
Sromprcsoare de tip „R-12".

(Agerpres)

Se deduce logic că nici pe departe 
cercetările nu se concretizează in 
fapte. Iată ce ne spunea, în acest 
sens, irig. Mihai Mateescu, șeful 
serviciului de organizare a produc
ției. „Existența unui decalaj prea 
mare între elaborarea și aplicarea 
studiilor întreprinse duce totdeauna 
la o eficientă scăzută. Mă refer la 
debitarea centralizată a metalului. 
De mai bine de doi ani, se tot vor
bește de trecerea la această metodă. 
.Nici acum nu s-a realizat ceva. Multe 
piedici au existat chiar și din partea 
forului tutelar. Și, în tot acest timp, 
risipa de metal a continuat".

— Mai concret, ce a frinat trecerea 
Ia debitarea centralizată a meta
lului ?

— Faptul că cei în drept nu s-au 
hotărit asupra amplasării sectorului 
de debitare. Vi se pare serioasă ami
na rea ? Mie nu.

C-b alte cauze mai influențează ne
gativ eficacitatea unor studii de or
ganizare superioară a producției și 
a muncii? Această întrebare am 
adresat-o ing., Ion Toboș, de la 
Uzina de utilaj chimic din Ploiești. 
Răspunsul a venit prompt. Din pă
cate, un studiu trece prin mai multe 
„vămi" pînă este aplicat. Este bine, 
desigur, dacă nu se ajunge la ter
giversare. Iată, însă. Că și prin aceste 
„vămi" se mai strecoară măsuri In
suficient fundamentate. Uri exem
plu îl oferă cel referitor la organi
zarea întreținerii și reparației utila
jelor și mașinilor. în primul rînd, 
s-a ales greșit colectivul care să se 
ocupe de el, în frunte eu mecanicul 
șef Roman Maghiar. De aici au por
nit celelalte -greutăți : date incora„ 
plete, soluții fără o bază materială 
de aplicare și altele. Pînă la urmă, 
studiul s-a aplicat. Dar acum ne 
dăm seama că indicii-de utilizare a 
mașinilor, In loc să crească au 
scăzut.

' La fel s-au petrecut lucrurile și 
la uzina „1 Mai". Studiul referitor la 
sistemul informațional, încredințat 
tov; Constantin Motronea de la ser
viciul contabilității, după trei luni de 
zile de... elaborare a fost considerat 
ca neaplicabil. De ce? Pentru că el 
cuprindea doar niște instrucțiuni de 
ordin general. Abia atunci s-a con
statat că tema este extrem de largă, 
că soluționarea, ei implică o muncă 
a unui grup mare de specialiști, din 
multe domenii. Or, aceste lucruri 
puteau fi prevăzute dinainte. A- 
ceeașî apreciere se poate face și la 
adresa studiilor de reorganizare a 
serviciilor funcționale și ale unor 
secții, de folosire mai judicioasă a 
ambalajelor, aflate în planul tematic 
al fabricii „Steaua electrică" din 
Fieni. Si consecințele ? Le înfățișează 
inginerul Dumitru Alecu. secretar 
al Comitetului județean Prahova al 
P.C.R. : „Prin abordarea unor studii 
lipsite de eficacitate se Compromite 
acțiunea’ și scade încrederea munci
torilor și a maiștrilor cărora le re
vine sarcina de a lucra după noile 
soluții preconizate. Nu se poate 
merge pe această linie arbitrară : 
«Ți-am dat studiul. îl aplici. Te in
teresează cu ce rezultate». Consulta
rea cu oamenii din secții, din ate
liere este obligatorie pentru succe
sul acțiunii. Or, nu peste tot se 
procedează în . acest mod"..

Mai grav este că încrederea oame
nilor poate scădea și în fața unor 
studii valoroase. Așa s-a întîraplat 
la secția racorduri speciale de la u- 
zina de utilaj petrolier din Tîrgo
viște. S-a propus organizarea lucru
lui pe flux, pentru a fi eliminate 
pierderile de timp generate de în
crucișările dintre lucrări. Unii mun
citori, chiar și maiștri au spus : 
„Nu va merge" — și o țineau morțiș 
așa. Aplicat în practică, ce e drept 
cu destulă întîrziere, studiul a avut 
eficacitEte: productivitatea muncii 
a crescut aproape de două ori. Se 
pare că acum „istoria" se repetă Ia 
uzina „1 Mai".

Nu-I înțelegem deloc pe ing. 
Gheorghe, Dabija, șeful sectorului 
sape foraj, care întîrzie aplicarea 
pneumatizării cu pedală la picior a 
unor mașini-unelte. „Lăsați-mă, n-aro 
timp acum", spune el celor de la 
serviciul organizării producției. Eco
nomistul Vasîle Roșu a ținut să pre
cizeze că „lipsa de timp e relativă, 
că inginerul Dabija nu are voie să 
invoce acest motiv pueril atunci cînd 
e vorba de îmbunătățirea organiză
rii producției și a muncii în secția 
lui". Și la această falsă dispută co
mitetul de direcție asistă impertur
babil...

Neajunsurile semnalate nu fac 
deloc cinste întreprinderilor amin
tite. Finalizarea studiilor și adîncirea 
acțiunii de organizare superioară a 
producției și a muncii trebuie să 
preocupe în cel mai înalt grad comi
tetele lor de direcție. Experiența acu
mulată trebuie să circule ca „argin
tul viu", să devină un bun al tutu
ror colectivelor de întreprinderi. 
Bine ar fi dacă specialiștii cabinete
lor de organizare științifică a produc
ției și a muncii din cele două județe 
ar părăsi sfera considerațiilor teore
tice. falsul'festivism și ar coborî în 
uzine, acolo unde se hotărăște soarta 
elaborării și finalizării studiilor. E 
drept, în domeniul organizării pro
ducției și a muncii nu pot fi luate 
măsuri pripite, care să compromită 
eficiența acțiunii. Dar nici nu sînt 
admise tatonările la nesfîrșit, „de 
teama" de a nu greși.

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"
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De Ia un an la altul, pro
ducția fabricii „Vitrome
tan" din Mediaș a cunoscut 
o dinamică continuu as
cendentă. Anul trecut, de 
pildă, sarcinile de plan au 
fost cu aproape 25 la sută 
mai mari ca în 1937, iar în 
acest an ele cresc, de ase
menea, într-un ritm susți
nut. Colectivul nostru, co
mitetul de direcție nu au 
considerat niciodată că a- 
ceste sarcini de plan mobi
lizatoare ar fi prea mari, 
că — chipurile — ele nu ar 
putea- fi îndeplinite. Dim
potrivă I Deși indicatorii de 
plan sînt superiori, deși se 
lucrează cu aceeași oameni 
și, practic, cu aceeași do
tare tehnică, fabrica noas
tră tinde să consemneze o 
„tradiție" : în’ fiecare tri
mestru și în fiecare an s-au 
realizat integral prevede
rile planului.

Anul acesta, se părea că 
tradiția rezultatelor de 
prestigiu nu va mai fi res
pectată. In partea de înce
put a primului trimestru 
au planat unele semne de 
întrebare asupra îndeplini
rii exemplare a sarcinilor 
de plan. Anumite greutăți 
păreau de neînvins. Dar 
pînă la urmă „examenul" a 
fost trecut cu bine. Plănui 
producției globale a fost în
deplinit în proporție de 
100,5 la sută, cel al produc- 
tiei-marfă cu 100,9 la sută, 
iar cel al producției marfă 
vîndută și încasată — de 
100,5 la sută. Productivita
tea muncii a fost superioară 
prevederilor și întregul 
spor al producției globale 
s-a realizat tocmai pe sea
ma realizărilor la acest in
dicator esențial al activi
tății economice.

Cum a reușit colectivul 
nostru să facă această 
„mișcare" de 180 de grade, 

, să obțină rezultatele de 
care vorbeam ? Mai mult 
ca în alți ani, principalul 
izvor al acestor succese l-a 
constituit fructificarea in
tensă a rezervelor interne 
dej care producția dispune 
din plin. O precizare : nu 
era vorba atît de depista
rea, de căutarea „cu lupa" 
a acestor resurse și posi
bilități — fiindcă, îndeob
ște, ele sînt cunoscute în li
nele cazuri chiar de ani de 
zile — ci, mai cu seamă, de 
valorificarea lor sistemati-

că și consecventă. Locul 
unde acestea își află gene
za îl știam: organizarea 
superioară1 a producției și 
a muncii. De altfel, chiar 
cu această „cheie" am des
chis larg calea fructificării 
intense a rezervelor inter
ne existente în întreprin
dere.

Greu de soluționat părea 
pentru noi următoarea pro
blemă : suprapunerea pur 
și simplu a șantierului de 
reconstrucție și sistemati
zare a fabricii peste acti
vitatea sectoarelor produc-

să obțină o asemenea per
formanță în lupta cu tim
pul. „Vom executa noi în 
întregime acest cuptor, în 
regie proprie" — a decis 

•comitetul de direcție, și 
ceea ce părea imposibil s-a 
realizat. Cuptorul a început 
să producă din plin 
din trimestrul I. ~ 
acestei experiențe 
crează în prezent 
xecuția cuptorului 

Sincer să fiu.
măsură nu era totuși sufi
cientă pentru a se asigura 
o producție ritmică, în con

recție. Șl barometrul efi
cienței economice a înce
put să salte chiar din luna 
următoare. îțică un jalon 
puternic se plantase pe 
drumul realizării integrale 
a sarcinilor de plan.

O problemă totdeauna 
deschisă ppntru orice fa
brică de sticlărie este îm- 

' bunăt.ățirea calității pro
ducției. Cu atît mai mult 
pentru „Vitrometan", care 
exportă peste 33 la sută din 
produsele sale. Primul tri
mestru al anului ne-a dat 
satisfacții și din acest

0 „cheie" pentru 
poarta succeselor

tive. La un moment dat, în 
luna februarie 
cauza operațiilor de con- 
strucțll-montaj de la noua 
secție de cuptoare 7—9, în 
întreprindere se lucra cot 
la cot cu constructorul pe 
trei

aparatura de măsură și con
trol, astfel îneît putem spu
ne că procesul de producție 
este condus acum pe baze 
științifice. Și, în sfîrșit, apli
carea unei măsuri simple în 
aparență, dar deosebit de 
eficientă: executarea paha
relor cu picior prin tragere 
în vid. Dintr-odată, cere
rile beneficiarilor la sticlă
ria de menaj aproape că 
s-au dublat.

Hotărîtoare au fost, Insă, 
pentru îmbunătățirea cali
tății producției munca a- 
vîntată a colectivului fa
bricii, calificarea și dărui
rea oamenilor. Se știe că un 
sticlar bun se formează în 
7—10 ani. Or, la noi, 90 
la sută din muncitorii ca
lificați ai întreprinderii sînt 
absolvenți ai școlii profe
sionale, de pe lîngă fabrică. 
Iată de ce ridicarea pregă
tirii lor tehnico-profesio- 
nale ne preocupă în cel mal 
înalt grad. Astfel, un nu
măr însemnat de echipe au 
fost reorganizate, creîn- 
du-se echipe noi de sticlari, 
suflători la țeavă pentru ar
ticole complexe cu adaus. 
Lucrînd alături de sticlarii 
mai vîrstnici, se realizează 
treptat o Omogenizare a tu
turor echipelor. Această 
măsură este deosebit de u- 
tilă, întrucît prin sistema
tizarea fabricii se prevede 
profilarea producției, în 
principal pe articole fine de 
menaj și, în special, a celor 
suflate la țeavă. Este expli
cabil de ce am acordat și a- 
cordăm atîta însemnătate 
oamenilor, calificării și 
specializării lor.

Bineînțeles, activitatea 
colectivului fabricii s-a 
desfășurat pe aceleași coor
donate și în luna aprilie. 
Valorificarea susținută a re
zervelor interne în vederea 
creșterii producției, îmbu
nătățirii calității și sporirii 
economicității ei se află 
permanent la ordinea zilei. 
Această activitate viguroa
să este fundamentul pe care 
planul se realizează inte
gral, iar angajamentele lua
te în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a elibe
rării țării capătă materiali
zare practică, decadă cu de
cadă. lună de lună.

Ing, Emil BĂRBAT 
directorul fabricii

.« „Vitrometan" Mediaș

Atributele

eleganței

moderne

Varietatea modelelor, 
gradul superior de fini
sare, calitatea ireproșa
bilă fac ca piesele de 
îmbrăcăminte executate 
de fabrica „Steaua roșie" 
din Sibiu să' fie tot mai 
insistent solicitate în țară 
și peste hotare. Este și 
motivul pentru care con
fecțiile sibiene, bine cu
noscute pentru atributele 
lor esențiale, sînt prezen
tate la tîrgurl și festiva
luri internaționale.

în fabrică se realizea
ză acum o gamă largă 
de sortimente și modele 
vestimentare elegante, 
din țesături fine, neșifo- 
nabile, trainice, cores
punzătoare din punct de 
vedere practic și în cele 
mai plăcute culori.

Confecțiile certificate 
ca fiind de cea mai bună 
calitate iau drumul ma
gazinelor de specialitate 
din țară. Alte cantități 
sînt livrate la export, pe 
piețele tradiționale din 
Europa sau în unele țări 
din alte continente. E<ste 
urmarea firească a creș
terii capacității de pro
ducție, a diversificării șl 
îmbunătățirii calității pro
duselor. Și este demn de 
remarcat faptul că anul 
acesta, în numai 16 zile, 
se realizează întreaga 
producție a anului 1949.

Ca urmare a importan
telor investiții ce i-au 
fost alocate, precum și a 
ritmului în care a cres
cut productivitatea mun
cii — de peste 4 ori in 
ultimii 20 de ani — fabri
ca „Steaua roșie" din Si
biu și-a sporit considera
bil producția globală, a- 
jungînd în anul 1969 să 
fie de peste 19 ori mai 
mare în comparație cu 
anul 1949.

Ce au însemnat ultimii 
ani pentru fabrica si- 
biană ? Noi extinderi, 
spații mai bine utilizate, 
introducerea mobilierului 
adecvat unei industrii de 
confecții evoluate. Expri- 
mîndu-ne mai „Ia con
cret", menționăm impor
tantele lucrări ce au fost 
inițiate și realizate pen
tru amenajarea judicioa
să a spațiilor productive 
și de depozitare, moder
nizarea căilor de acces 
și a transportului intern, 
în vederea . creării unor 
condiții optime de mun
că. Locul tradiționalelor 
mașini de cusut puse în 
mișcare „cu piciorul" 
l-au luat mașinile mo
derne, acționate mecanic. 
Au apărut în întreprin
dere și mașini speciali
zate în executarea unor 
cusături ascunse, a buto
nierelor și a altor opera
ții migăloase, menite să 
confere hainelor o cît 
mai îngrijită înfățișare. 
De asemenea, a fost in
trodus parțial în procesul 
de producție călcatul cu 
aburi, abandonîndu-se In 
bună parte folosirea ma
șinilor electrice de căl
cat.

O activitate specifică 
desfășoară creatorii fa
bricii. Compartimentul de 
creație produce anual 
peste 150 de modele de 
confecții din diverse țe
sături fine, în variate de
sene, contexturi și poziții 
coloristice. Pentru livrări
le din trimestrele II și 
din acest an fabrica 
pregătit 40 de modele 
costume bărbătești și
modele de impermeabile 
pentru bărbați și adoles
cenți. în același timp, 
creatorii sînt preocupați 
de diversificarea conti
nuă și de îmbunătățirea 
caracteristicilor tehnice 
și estetice ale confecții
lor. Ei elaborează șl exe
cută noi colecții de mo
dele pentru prezentările 
din cadrul tîrgurilor in
ternaționale din Canada, 
Siria, Algeria, Austria, 
R. D. Germană și R. F. a 
Germaniei, unde sînt in
vitați să participe.

purict de vedere. Planul la 
export a fost realizat în 
proporție de 120,5 la sută și, 
în această perioadă, nu am 
primit nici o reclamație de 
la beneficiarii externi. Dim
potrivă, au fost cîștigați noi 
beneficiari din țări unde, 
pînă acum, nu se expor
tase : Olanda, Japonia, Is
rael. Un lucru este cert. 
Rezultatele amintite se da
torează tot valorificării re
zervelor interne, în cadrul 
acțiunii de organizare supe
rioară a producției și. a 
muncii. Am folosit, în pri
mul rînd, o 'largă gamă de 
măsuri cate ne stăteau la 
îndemînă. Modernizarea 
cuptoarelor nr. 5 și 6 de to
pit sticlă, mai ales prin uti
lizarea materialelor super- 
refractare, a permis nu nu
mai prelungirea duratei de 
funcționare a acestora, de 
la 10—12 luni la 2—3 ani, 
ci și obținerea unei sticle 
curate, fără incluziuni. De 
asemenea, tot în primul tri
mestru a fost realizat un 
deziderat mai vechi : înzes
trarea fiecărui cuptor cu

diții de economicitate ma
ximă. Lucrul în paralel cu 
constructorul mai dădea 
încă de furcă. S-a apelat 
atunci la alte măsuri, A 
fost dublată, de pildă, a- 
sistența tehnică, în fiecare 
din cele patru schimburi, 
cînd a fost cazul, chiar cu 
ingineri și tehnicieni de la 
diversele servicii. „Să de
vansăm și finalizarea u- 
nor studii prevăzute In a- 
cest an, în cadrul acțiunii 
de organizare superioară a 
producției și a muncii, mai 
ales pe cele care vizează 
creșterea 
muncii" - 
punerea în cadrul unei șe
dințe a comitetului de di
recție, Propunerea a fost 
îmbrățișată cu încredere. 
Cele 11 studii au fost ana
lizate temeinic. „Da, cel 
puțin două dintre ele pot 
fi atacate imediat și anu
me : stabilirea fluxului 
tehnologic optim la atelie
rul șlefuitor și paletizarea 
producției de ambalaje". 
Acesta a fost răspunsul 
înaintat comitetului de di-

nîvele. Deși construc- 
?i montorii țineau 
pasul cu graficele 

trimestrul I au rea- 
35 la sută din

productivității
s-a făcut pro-

țin 
lizat 
planul anual de construc- 
ții-montaj) totuși producția 
era evident stînjenită. Se 
inlpuneau aplicate măsuri 
cu totul speciale. Era în 
joc nu numai planul de 
producție al unor secții, ci 
și cel al întregii fabrici. Cu 
toate că unii factori de 
răspundere din întreprin
dere erau de părere să aș
teptăm primirea de-a gata 
a noilor capacități de pro- 

-ducție — adică la sfîrșitul 
trimestrului III — comite
ntul de direcție a luat, hotă- 
rîrea de a fi terminată 
execuția cuptorului de to
pit nr. 8, chiar în trimes
trul I.''Dar cum? Con
structorul nu s-a angajat

In vederea campaniei de recoltare. Uzinele 
taților agricole numeroase

„Semănătoarea" din Capitală 
combine pentru cereale

expediază uni- 
Foto : M. Cioo
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LA „ELECTROMOTOR"-TIMISOARA
i ■

în patru luni, 
cinci produse

asimilate
•La uzina „Electromotor" din Timișoara a fost asi

milat în producția industrială un nou tip de motor 
electric de 15 kV, cu o turație de 1 500 rotații pe 
minut, destinat acționării unor mașini din industria 
textilă.

Realizat pentru prima dată în țară, de către spe
cialiștii uzinei, noul motor atinge parametri tehnici ' 
și funcționali comparabili cu cei ai motoarelor simi- 
lare din aite țări. Este al 5-lea tip de motor electric 

' intrat în producția de serie, în acest an, la uzina 
„Electromotor" din Timișoara.

In primele 4 luni ale anului, producția de motoare 
electrice a uzinei timișorene a crescut cu peste 25 
la sută, față de aceeași perioadă a anului trecut.

UN CEAS MAI DEVREME, 
UN HAMBAR MAI PLIN!

(Urmare din pag. I)

au fost luate măsuri de sprijinire a 
județelor rămase în urmă la semă
nat. „In primul rînd, în cadrul fiecă
rui județ au fost făcute mutări de u- 
tilaje din unitățile care au terminat 
semănatul în cele în care lucrările 
sînt mai intîrziate — a arătat tov. 
Moldovan. De asemenea, din sudul 
tării au fost trimise în județul Sucea
va 60 de. grape cu discuri necesare 
pregătirii terenului, 40 semănători 
S.P.C. 6 și 400 de mecanizatori. în 
județul Vîlcea au fost trimise 30 
grape cu discuri. Important este a- 
cum ca utilajele să fie cît mai bine 
folosite pentru a se termina semăna
tul în timpul cel mai scurt". încheie
rea însamînțării porumbului pe toate 
suprafețele prevăzute a se cultiva 
cu această plantă deosebit de valo
roasă este de cea mai mare în
semnătate pentru fiecare unitate a- 
gricolă în parte, pentru economia 
țării. în unele județe există terenuri 
Inundate sau cu exces de umiditate 
care, pînă la această dată, n-au pu
tut fi lucrate. Este necesar să fie 
luate măsuri de evacuare a apelor și, 
pe măsură ce pămîritul se zvîntă, să 
se treacă de urgență la semănat, fo
losind îndeosebi hibrizi timpurii și 
plante furajere valoroase.

Desigur, în aceste zile, trebuie gră
bite și alte lucrări de sezon. Planta
tul cartofilor nu s-a realizat, pînă 
Ia începutul acestei săptămîni, de
cît pe 75 la sută din suprafețele 
propuse a se cultiva în cooperati
vele agricole. Lucrările trebuie in

tensificate îndeosebi in județele- Su
ceava, unde mai sînt de plantat cir
ca 13 600 ha, Harghita — 7 900 ha, Co- 
vasna — 3 000 ha, Brașov — 1 400 ha. 
Există diferențe mari de la un județ 
Ia altul în ce privește ritmul de 
lucru. Beneficiind de condiții clima
tice asemănătoare, în județul Neamț 
plantatul cartofilor s-a făcut pe 95 
la sută din suprafețe, în timp ce în 
județul Suceava s-a realizat numai 
în proporție de 36 Ia sută. Aceleași 
diferențe se constată și între județele 
Covasna (75 la sută) și Harghita (37 
la sută). Sînt (necesare eforturi sus- 

-Unute pentru ca, în zilele care ur- 
'mează, să se încheie peste tot plan
tatul cartofilor.

în aceste zile de început de mal, 
este nevoie totodată să fie urgentat 
plantatul legumelor în cîmp, lucra
rea executîndu-se pe numai 49 Ia 
sută din terenurile prevăzute în coo
perativele agricole și 56 la sută în 
întreprinderile agricole de stat. Tim
pul este înaintat, iar pericolul bru
melor a trecut. De aceea, trebuie să 
se treacă cu toate forțele la execu
tarea acestei lucrări. întrucît în 
unele locuri se constată deficit de 
răsad, este necesar ca uniunile coo
peratiste să sprijine întrajutorarea 
cooperativelor agricole cu răsaduri.

Pentru sporirea producției agricole, 
în această primăvară trebuie lucrată 
și însămînțată fiecare palmă de pă- 
mînt de pe loturile aflate în folo
sința personală a cooperatorilor. Or, 
multe din aceste loturi de teren nu 
sînt lucrate, ceea ce, evident, con
stituie o mare pagubă. Nu trebuie 
uitat că Hotărîrea Consiliului de Mi
niștri cu privire Ia apărarea, con
servarea și folosirea terenurilor a-

gricole prevede sancțiuni pentru po
sesorii terenurilor arabile neculti
vate, ai viilor și livezilor neîntreți
nute, precum și ai pășunilor și fîne- 
țelor naturale pe care nu s-au exe
cutat lucrări de îngrijire conform 
regulilor agrotehnice, constatate ca 
atare de către organele agricole de 
stat. De aceea, se impune de 
urgență ca, în toate comunele, 
consiliile populare și consiliile dc 
conducere ale cooperativelor agri
cole, să întreprindă acțiuni largi în - 
vederea cultivării fiecărei porțiuni 
de teren. în acest scop, este de aș
teptat ca cooperativele agricole să 
sprijine pe cooperatori eu atelaje si 
alte mijloace de lucru, iar direcțiile 
agricole să urmărească amănunțit 
cum este folosit terenul agricol.

însămînțările constituie primul pas 
în direcția obținerii de recolte mari. 
Este necesar ca, în continuare, să 
fie acordată atenția cuvenită între
ținerii culturilor de toamnă, cît și a 
celor însămînțate în această primă
vară. Constituie d mare satisfacție 
că, aproape peste tot, grîul este foar
te frumos. De altfel specialiștii au 
făcut, în toate județele, controlul 
semănăturilor de toamnă, iar rezul
tatele — centralizate la Consiliul 
Superior al Agriculturii — arată că. 
în întreprinderile agricole de stat, 
vegetația griului se apreciază ca 
bună și foarte bu'nă pe aproape 90 
la sută din suprafețele cultivate, iar 
în cooperativele agricole — pe mai 
mult de 80 la sută. în prezent, po
tențialul cel mai ridicat de produc
ție se întrevede în Bărăgan și Cîm- 
pia Dunării, în Dobrogea și Cîmpis 
de vest, reprezentînd marile zone 
cultivatoare de grîu. în unele părți,

grîul a ieșit mai slab din iarnă, da
torită stratului de zăpadă care * 
persistai o perioadă destul de înde
lungată. îndeosebi pe aceste sețpă- 
naturi, pentru a fi ajutate în creș
tere, au fost aplicate' îngrășăminte 
chimice. în total au fost fertilizate 
circa 80 la sută din cele peste 
2 700 000 ha cultivate cu grîu de 
toamnă în întreprinderile agricole 
de stat și cooperativele de produc
ție. Ținînd seama de umiditatea din 
sol, de .densitatea bună a plantelor, 
se apreciază că grîul are condiții 
bune de vegetație. La teleeonferința 
care a avut loc în după-amiaza zilei 
de ieri la Consiliul Superior al A- 
griculturii, s-a atras atenția direc
țiilor agricole, specialiștilor să ur
mărească combaterea dăunătorilor 
din culturile de grîu, pllvitul semă
năturilor de' buruieni etc., pentru ca 
recolta să nu fie diminuată cu nici 
un bob. De asemenea, în această 
perioadă trebuie să stea în atenția 
specialiștilor combaterea dăunători
lor din culturile de porumb, floa- 
rea-soarelui, sfeclă de zahăr. Per
sonalul centrelor de protecția plan
telor are datoria să intervină ope
rativ acolo unde se constată prezen
ța dăunătorilor în culturi,

în agricultură, încheierea unei 
campanii mafehează începerea al
teia. în aceste zile, o dată cu ter
minarea semănatului, trebuie să se 
treacă cu toate forțele la prășit, iar, 
pe măsura cerințelor, să se facă și 
irigatul culturilor. Conducerilor de 
unități agricole le revine sarcina să 
organizeze în așa fel munca, îneît 
să se treacă de îndată la executarea 
lucrărilor de întreținere a culturilor.

Experiența acestei primăveri a de
monstrat că și în eondiții mai grele 
de lucru, prin organizarea temeinică 
a muncit și o îndrumare competen
tă, lucrările agricole pot fi făcute 
într-un timp scurt și de calitate co
respunzătoare. întrucît mai sînt su
prafețe însemnate de semănat, iar 
acum încep și lucrările de întreți
nere a culturilor, trebuie depuse, în 
continuare, eforturi ca toate aceste 
acțiuni să fie încheiate la timp și 
executate în condiții superioare de 
calitate, premise hotărîtoare pentru 
obținerea unor recolte mari.
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VASTE ZONE FOLCLORICE

SA FIE DEFRIȘA TE
Am fost adesea întrebat în ultimul 

timp dacă față de cercetările de fol
clor care se fac de către Institutul 
de etnografie și folclor precum și de 
alte institute specializate mai este 
necesar să se întreprindă și cercetări 
locale. întrebarea nu mi se pare ino
portună, ea reflectînd o stare de fapt 
profund semnificativă momentului 
actual din cultura noastră. Studierea 
folclorului se bucură astăzi la noi 
de un interes puțin întîlnit la alte 
popoare. Privit în ansamblul studii
lor asupra spiritualității românești, 
el se explică prin locul pe care lite
ratura orală îl are, ca literatură me
dievală românească, în tradiția noas
tră literară, prin rolul patrimoniului 
folcloric în dezvoltarea culturii ro
mânești moderne, prin faptul că 
avem încă un ansamblu bine contu
rat de manifestări foclorice vii, ce se 
cer integrate în cultura contempo
rană.

Cercetările de pînă acum s-au si
tuat în general pe aceste coordo
nate. Prin investigații de adîncime, 
Institutul de etnografie și folclor a 
studiat în monografii zonale sau te
matice fenomenele folclorice vii, 
modul concret în care se petrece în 
diferitele categorii ale creației 
populare păstrarea, transmiterea și 
înnoirea bunurilor folclorice. El a 
căutat să adune în colecțiile sale 
toate faptele semnificative ale pa
trimoniului nostru folcloric tradi
țional, atît cele ce puteau fi culese 
în realitatea folclorică vie, cît și 
cele publicate sau aflate încă în 
manuscris. Pentru aceasta a în
treprins o acțiune sistematică și sus
ținută de cercetări de teren pe în
treg teritoriul folcloric românesc, a 
alcătuit bibliografia generală a etno
grafiei și folclorului românesc, în
treprinde acum o conscriere a ma
nuscriselor folclorice din arhivele și 
bibliotecile publice, iar, paralel cu 
aceasta, duce o acțiune de 
care a manuscriselor mai 
tante aparținînd focloriștilor 
cut. Institutul asigură astfel 
loace moderne și cu datele 
mentare necesare, consemnarea 
turor faptelor semnificative ale pa
trimoniului nostru folcloric și posi
bilitatea de a le pune sistematic în 
valoare în cercetarea științifică, pre
gătind acum publicarea Corpus-ului 
folclorului românesc.

Am încercat această enumerare 
exhaustivă, pe de o parte pentru a 
sublinia bogăția și sfera largă a pre
ocupărilor principalei instituții na
ționale specializate în studierea crea
ției populare, iar pe de altă parte 
pentru a face și mai evident faptul 
că nici ea, nici celelalte instituții 
centrale ce se ocupă de studierea și 
valorificarea folclorului nu pot to
tuși cuprinde întreaga varietate sti
listică locală a literaturii, muzicii, 
dansurilor și obiceiurilor populare, 
toate fenomenele contemporane com
plexe, aspectele atît de diverse sub 
care se produce întîlnirea " 
cultura populară tradițională 
tura modernă a societății 
triale, integrarea folclorului 
tura contemporană. Pentru 
derea integrală a acestor probleme 
cercetarea folclorică se cere descen
tralizată prin continuarea activității 
locale, cu atît de bună tradiție în 
folcloristica noastră.

Cercetarea folclorică 
deci necesară, și ea a 
se manifeste organizat 
dețe, să subziste latent în altele. La 
Timișoara s-a creat în cadrul Uni
versității, un centru de cercetare 
care a inițiat anul trecut o sesiune 
științifică și a publicat un frumos 
volum de studii, la Oradea s-a or
ganizat în toamna trecută un sim
pozion cu folcloriștii locali. La Rîm- 
nicu Vîlcea, după o serie de mani
festări pentru punerea în valoare a 
folclorului autentic prin rapsozi 
populari și echipe amatoare, s-a 
constituit un grup local de cercetare 
și s-a organizat un simpozion în le
gătură cu obiceiurile de ia,rnă și al
tul în legătură cu trăsăturile speci
fice ale folclorului vîlcean. în jude
țul Covasna au început, alături de 
mal vechile și bine cunoscutele

Prof. univ. dr. Mihai POP

cercetări arheologice, cercetări et
nografice și este pe cale să se con
stituie un grup de Cercetări folclo
rice. în județul Olt, cu ocazia mari
lor festivități călușerești ce vor 
avea loc în luna iunie a.c., șe va or
ganiza o sesiune de dezbateri în le
gătură cu acest străvechi obicei și 
se va constitui un grup de cercetare 
folclorică. Intenții similare se ma
nifestă la Arad, Baia 
ceava, Galați, Tîrgu Jiu 
în alte locuri pe care 
încă.

Cercetarea folclorică 
în chip firesc în viața 
nouă a județelor noastre, 
punde mai multor necesități 
realizează prin conlucrarea caselor 
județene ale creației populare, a

pinii

(Urmare din pag. I)

valorifi- 
impor- 

din tre
cu mij- 
compli- 

tu-

dintre 
și cul- 
indus- 

în cul- 
cuprin-

locală este 
și început să 
în unele ju-

un singur echipament cos
tă cca 100 000 lei valută. S-a 
omologat în fază de pro
totip echipamentul de co
mandă program numerică 
pentru mașina de alezat 
AF 85, ceea ce reduce cu 
150 000 lei valută per echi
pament fondurile destinate 
importului.

— Care este stadiul lu
crărilor de cercetare, în 
raport cu planul propus, 
respectiv cu solicitările be
neficiarilor T

— Anul 1969 este un an 
hotărîtor în realizarea pla
nului cincinal 1966—1970. 
Planul de cercetare a fost 
întocmit deci ținîndu-se 
cont de programul de cer
cetare pe 1966—1970 și de 
cel de 
rioada 
corelat

perspectivă pe pe- 
1971—1975 și a fost 
cu planurile teh- 

» uzinelor din 
creîndu-se astfel 

■ ■.)>■ .tea începerii lu-
i .lvr lin primele zile ale 

; mii l mărie.
eristica activității 
tare pe 1969 constă 
eierea și valorifi- 
1 producție a cer- 
c efectuate în anii 
1. în afara celor 

*/x-,zu...„te mai sus, mai 
menționăm sistemul elec
tromecanic de reglare a 
punctelor termice, un nou 
sistem electronic de re
glare a proceselor tehnolo
gice, traductoare nume
rice etc. Ne propunem 
să realizăm și un 
măr sporit de 
puri (12), modele 
mentale și instalații unicat 
la atelierul de prototipuri.

Sarcinile de cercetare pe 
trim. I. 1969 au fost reali
zate cu toate că am în- 
tîmplnat mari dificultăți 
de aprovizionare, atît din

nu- 
prototi- 
experi-

muzeelor locale și a filialelor Socie
tății de științe filologice devenind, 
acolo unde nu s-au întreprins încă 
cercetări, nucleul studierii tradiției 
culturale locale sau, acolo unde de 
mai înainte au existat alte interese 
pentru istoria locală, parte inte
grantă a acestora. Discutînd despre 
finalitatea sa, constatăm că sînt asi
gurate toate premisele care pot con
duce la alcătuirea unor arhive fol
clorice locale, precum ^1 la crearea 
unei baze științifice pentru activi
tatea artistică de amatori. Mergînd 
la studierea fenomenelor folclorice 
actuale, cercetările locale pot să a- 
jungă și la rezultate interesante 
pentru îndrumarea pe plan local a 
întregii activități culturale de masă. 
Acest aspect nu trebuie neglijat cu 
atît mai mult cu cît în momentul 
de față există o unanimitate a punc
telor de vedere care cer înlăturarea 
gigantomaniei și așezarea tuturor 
manifestărilor artistice ale amatori
lor pe niște temelii realiste, rod al 
pasiunii și interesului siftcer al oa
menilor pentru artă și nu al dispo
zițiilor administrative. Arhivele fol
clorice județene pe care le antici
pam ar deveni în acest caz o sursă 
sigură și competentă cărora li s-ar 
putea adresa oricare instructor sau 
artist amator, dornic de a pune de 
la bun început rodul eforturilor sale

Mare, Su- 
și poate și 
nu le știm

intră deci 
culturală 
Ea răs- 

și se

cinema

16;

L—.

sub semnul calității și al autentici
tății.

Fără îndoială însă că pentru a 
răspunde acestor necesități, cerceta
rea folclorică locală trebuie să se 
plaseze la nivelul bun al cercetărilor 
folclorice generale. Ea are datoria 
să reia firul cercetărilor anterioare, 
acolo unde astfel de cercetări există, 
continuîndu-le însă la alt nivel, pen
tru a le putea integra în ansamblul 
cercetării folclorice din țara noastră. 
Cercetarea folclorică locală trebuie 
sub acest aspect să fie perfect angre
nată în cercetarea folclorică gene
rală, să știe să folosească toate da
tele metodologice, tehnicile moderne 
de consemnare a faptelor, instrumen
tele științifice elaborate de către In
stitutul de etnografie și folclor, re
zultatele la care au ajuns pînă acum 
cercetările acestuia și ale altor insti
tute specializate.
■ Apare deci ca o firească necesitate 
colaborarea dintre grupele locale de 
cercetare și Institutul de etnografie 
și folclor, catedrele de folclor de la 
universități și institutele pedagogice, 
în acest sens, experiența făcută în 
vara anului trecut de către catedra 
de istoria literaturii române și fol
clor de la Universitatea din Bucu
rești, Institutul de etnografie și fol
clor și grupul de cercetători din Vîl- 
cea în cercetarea de teren din Lo- 
viștea, s-a dovedit deosebit de inte
resantă atît sub aspectul aplicații
lor metodologice cît și sub cel al cer
cetării efective a tradiției folclorice 
din această străveche „țară“. Ea va 
fi, sperăm, repetată în vara aceasta 
nu numai în județul Vîlcea ci și în 
Covasna unde cercetarea de teren se 
va face în directă legătură cu pu
nerea în valoare în noi condiții și cu 
noi valențe a vechii sărbători — ne- 
deia mocanilor din acest cot al Car- 
paților.

Pornind deci de la nivelul meto
dologic și documentar la care a ajuns 
pînă acum cercetarea pe plan cen
tral, de la rezultatele acesteia, cerce
tarea care se dezvoltă astăzi în dife
rite județe deschide posibilitatea cu
prinderii fenomenului folcloric din 
țara noastră în toată complexitatea 
lui. Ea vine să îmbogățească cu noi 
preocupări viața culturală, să creeze 
acolo unde premisele sînt date, gru
puri de studiere științifică a culturii 
locale, să ofere noi elemente de fun
damentare și dezvoltare a mișcării 
artistice de amatori și a acțiunilor 
culturale de masă, să creeze un in
teresant teren de activitate pentru 
disponibilitățile de cercetare științi- 

■ fică ale intelectualității locale. Cer
cetarea folclorică locală deschide ast
fel perspective pentru îmbogățirea 
peisajului cultural al țării cu noi 
centre, în care viața culturală să 
pulseze în ritm viu.

La lași

„Săptămîna manifestărilor
cultural-educative 
pentru tineret"

deschis' „Săptămlna 
cultural-educative 
acțiune devenită

La Iași s-a 
manifestărilor 
pentru tineret", 
tradițională, organizată anual de că
tre comitetul municipal U.T.C. Luni, 
în prima zi. a avut loc la Casa de 
cultură a tineretului si studenților 
un spectacol festiv prezentat de 
formațiile acestui asezămînt cultu
ral. în aceeași zi, la Librăria cen
trală s-a inaugurat • expoziția de 
cărți pentru tineret. îar la cinema
tograful „Arta" a fost organizată 
o gală de filme.

Printre acțiunile următoare men
ționăm întîlnirile tinerilor cu oa
meni de stiintă. scriitori, ziariști, 
simpozioane, conferințe despre tea
tru, operă și alte manifestări.

(Agerpres)

Se 
că 
e-

țară, cît și din import, 
întrevede de pe acum 
dacă nu șe iau măsuri 
nergice pentru aprovizio
narea cu unele componente 
esențiale, (dintre care 
menționăm în moți deo
sebit semiconductoarele cu 
siliciu), realizarea unor 
teme din trimestrul II și

• Teatrul Național Cara-
giale* (sala Comedia) : Idiotul — 
19,30 ; (sala Studio) : Travesti — 
19,30.
• Teatrul de Comedie : Croitorii 
cel mari din Valahla — 20.

• Teatrul „Duela Sturdza 
landra" (sala din bd. Schitu 
gureanu) : Meteorul — 20 ; 
din str. Alex. Sahla) : Tandrețe 
și abjecție — 20.

Bu- 
Mă- 
(sala

L
Nottara" (sala 
In crengile de 
(sala Studio) :

• Teatrul „C. I. 
Magheru) : Vijelie 
sassafras — 19,30 ; 
Enigmatica doamnă „M“ — 20.

I• Teatrul Mic : Prețul — 20.
• Teatrul Gluleștl: Pălăria 
rentlnă — 19,30.

• Teatrul „Ion Creangă" : Poveste 
neterminată ■— 15.30.

• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Meșterul Manole — 19,30.

fio-

• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile Iul 
Plum-Plum — 17; (sala din str. 
Academiei) : Tlgrișorul Petre — 17.

• Teatrul satiric muzical 
nașe* (sala 
riel nr. 174) 1 
mei — 19,30.

• Teatrul de
lescu" : Hanul melodiilor popu
lare — 20.

„C. Tă- 
din Calea Vlcto- 
Femel, femei, te-

estradă „Ion Vasl-

0 A trăi pentru a trăi : PATRIA
— 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30. 
FESTIVAL — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15; 
20,15, la grădină — 19,30.
0 Paradisul îndrăgostiților : RE
PUBLICA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 
18,45; 21. STADIONUL DINAMO
— 19,30, SALA PALATULUI — 
17,45 (seria de bilete — 2854) ; 20,30 
(seria de bilete — 2859).
0 In umbra coltului : LUCEAFĂ
RUL — 8.45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 
21, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30;
16.30 ; 18,45 ; 21, FAVORIT — 10 ; .
13 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, GRĂDINA
DOINA — 19,30.
0 Apele primăverii : VICTORIA
— 8,45 ; 11 ; 13,30.
0 Tunelul : VICTORIA
18.30 ; 20,45.
0 Eclipsa : CENTRAL
12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20.30./
0 Rio Bravo : LUMINA — 9,15—
17.30 în continuare ; 20,15, COS
MOS — 15,30 ; 19.
0 Ceasul căpitanului Enrlko : 
DOINA — 11,30 ; 13 ; 14,30.
0 Bună ziua, contesă : DOINA — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10.

« Pipele : UNION — 15,30 ; li ;
20.30.
• Cocoțatul : CINEMATECA — 10; 
12,30 ; 14,30 ; 16,30.
0 Bomboane muzicale; Los Meme; 
Dacă o Iubești : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Pe urmele șoimului : FERO
VIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30; 
21, EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂDINA EX
POZIȚIA — 19,30.
O Adio, Gringo : GRIVIȚA — 9 ; 
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, AU
RORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15;
20.30, Ia grădină — 19,30, ARTA 
8,30—16,30 în continuare ; la gră
dină — 19,30.
0 Pădurea spînzurațllor : ARTA
— 18,15 ; 20,30.
Î, Feldmaresala 1 ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — 15,15 ;

17,45 ; 20.
e Răutăciosul adolescent: BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, la gră
dină — 19.30 ; VIITORUL — 15,30; 
18 ; 20,30.
a Pe plajele lumii : DACIA 
8,15—17 ; • în continuare ; 19 ;
a Vremuri minunate la Spessart : 
BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30, la grădină — 19,45, TOMIS 
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,30, la grădină — 19,30.
• Crimă In stil personal : VOLGA 
— 9,30—16 în continuare.
• Pașa : UNIREA — 15,30, la gră
dină — 20.
• Țarcul : UNIREA — 18 ; VOLGA 
— 18,15 ; 20,30.
• La est de Eden : LIRA — 15,30 ; 
18 ; 20,15, la grădină — 19,30,
GRĂDINA RAHOVA — 20.
• Era noapte la Roma : RAHOVA 
— 15,30 ; 19.
e Planele mecanice t DRUMUL 
SĂRII — 15 : 17,30 ; 20, PACEA — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Samuraiul : FERENTARI
15,30 ; 18 ; 20,15.
O Riscurile meseriei i COTRO- 
CENI — 15,30 ; 18, POPULAR — 
15,30 ; 18.
• Procesul de Ia Verona : POPU
LAR — 20,30.
• Vară capricioasă : COTROCENI 
— 20,30.
0 Expresul colonelului von Ryan: 
CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Comedianțll : MELODIA
10,30 ; 14 ; 17 ; 20. GLORIA — 
12,30 ; 16 ; 19,30.
0 Noaptea e făcută pentrn... 
visa : FLOREASCA — 9 ; 11,30 1 
13,45 ; ■ 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN 
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13,30 ; 16 ; 18,15; 20,30.
0 Tată de familie : MIORIȚA — 
9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.
0 Procesul de la Nilrnberg : GIU- 
LEȘTI — 15,30 ; 19.
0 Noaptea : MOȘILOR — 15,30 ;
18 ; 20,30, la grădină — 19,30.
0 Rolls Royce-ul galben : MUNCA 
— 16 ; 18.
0 Hoțul de piersici : MUNCA 
r— 20.
0 Vera Cruz : FLACĂRA
15,30 ; 18.
0 Post-sezon : FLACĂRA — 20,30. 
0 Pentru încă puțini dolari : 
PROGRESUL — 15,30 ; 18, GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 20, 
VITAN — 15,30 ; 18, Ia grădină 
— 19,30.
0 Cu niîinlle pe oraș : VITAN — 
20,30. '
0 Soare șl umbră : PROGRESUL 
— 20,30.
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la o operă 
de artă 

monumentală

Imagine din spec
tacolul „Traista cu 
povești' — adap
tare după Ion 
Creangâ — în in
terpretarea colecti
vului Teatrului 
păpuși din 

Mureș

de
Tg.

Foto : Agerpres

mai strînsă 
uzinele din

triei și pe o
colaborare cu ____
C.I.E.A. și institutele care 
au un profil apropiat de al 
nostru.

— Care sînt. după 
rea dv„ dificultățile 
resimt în cadrul institu
tului, în relațiile cu alte 
foruri și cu beneficiarii ?

pdre- 
ce se

să studieze pe parcurs pro
dusul și din punct de ve
dere tehnologic, deși im
portanta unui astfel de co
lectiv a fost deseori evi
dențiată. Pe bună dreptate, 
beneficiarii reclamă că u- 
nele documentații de exe
cuție trebuie prelucrate de 
constructorul șef al res-

AUTOMATIZAREA
în obiectivul

cercetării
■ ■ B

chiar din trimestrul IV 
este periclitată. Două din
tre aceste, teme — una cu 
finalizare prototip în times- 
trul III și alta în trimes
trul IV — fac parte din 
planul de stat de cercetare.

în privința solicitării be
neficiarilor, am fost tot
deauna receptivi. Chiar 
din trimestrul I, am ac
ceptat 5—6 lucrări de cer
cetare noi, cu toate că pla
nul aprobat pe 1969 depă
șea capacitatea institutului. 
Vom realiza sarcinile de 
plan și suplimentare, ba- 
zîndu-ne pe folosirea tu
turor resurselor interne, pe 
angajamentele salariaților 
în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării pa-

— în ceea ce privește 
institutul, menționez, în 
primul rînd, că nu avem 
un serviciu de aprovizio
nare bine organizat șl cu 
personal calificat. Pe de al
tă parte, cu toate, că pînă 
la 1 aprilie 1969 am făcut 
parte din Grupul de Uzine 
de Automatizări, iar în 
prezent aparținem de 
C.I.E.A., conducerea I.P.A. 
nu a reușit să obțină 
aprobarea pentru aprovi
zionarea directă din ma
gaziile uzinale, deși solici
tăm un sortiment larg, în 
cantități redufee, care nu ar 
afecta planificarea acestor 
uzine.

în cadrul I.P.A. nu exis
tă încă un colectiv care

institut nu a existat, 
în acest an, o grupă 

cercetare economică, 
să fundamenteze te-

pectivelor uzine. Explica
ția constă în faptul că unii 
cercetători, rupți de prac
tica industrială, în loc să 
folosească repere din u- 
zine, recurg la soluții cos
tisitoare și greu de execu
tat.

în 
pînă 
de 
care
mele de cercetare înainte 
de a fi introduse în plan și 
să urmărească apoi efici
ența lucrărilor valorificate. 
Un aspect negativ îl consti
tuie și costul destul de ri
dicat al lucrărilor de cer
cetare. fenomen explicabil 
pe de o parte prin produc
tivitatea scăzută a muncii

cercetătorilor, iar pe de 
altă parte prin folosirea 
lor nerațională, în activități 
care ar putea reveni unor 
tehnicieni 
cunoștințe 
punzător.

Fără să 
nua importanța lipsurilor 
interne, menționez că greu
tățile întîmpinate din afa
ra institutului — care, după 
părerea mea, sînt resimțite 
și de alte institute de cer
cetări — împiedică și ele 
buna desfășurare a activi
tății noastre. I.P.A. are un 
profil mixt, de 
și proiectare, și. 
să poată utiliza, 
cesități, personal 
care medie și superioară. 
Acest lucru este practic 
imposibil, întrucît condi
țiile de stagiu și salarizare 
în vigoare sînt diferite și 
nu au un caracter stimula
tor.

întîmpinăm greutăți și 
în privința valorificării cer
cetărilor. Există încă o 
mare inerție în asimilarea 
unui produs nou, în pre
zent neexistînd o formă de 
stimulare corespunzătoare. 
Unele uzine nu au capaci
tăți de producție pentru 
valorificarea cercetării, 
ceea ce determină aduce
rea, din import a unor a- 
parate pentru care există 
documentație tehnică de 
proveniență românească.

Un alt aspect se referă 
la specializarea cadrelor în 
țări cu tradiție în electro
nică și automatică, ținînd 
seama că ,aceste ramuri 
sînt noi în țara noastră, iar 
ritmul. lor de . dezvoltare 
este foarte rapid. Trebuie 
folosite diferitele forme de 
specializare, burse, congre
se. reuniuni, expoziții, an
gajări la firme cu renume 
pe termen limitat, pentru a

cu un nivel de 
teoretice cores-

Încerc a diml-

cercetare 
ăr trebui 
după ne- 
de califi-

pregăti cadrele necesare 
Cred, de asemenea, că Mi
nisterul învățămîntului tre
buie să reanalizeze planul 
de învățămînt la profilelc 
electronic și automatizare, 
la cursurile de zi cu durata 
de studii de 5 ani, înfiin- 
țînd totodată cursuri de 
subingineri, foarte necesari 
în exploatare și ca personal 
auxiliar.

Aș mai sublinia un as
pect privind conducerea 
institutelor de cercetări. 
După părerea mea, ea nv 
trebuie să fie alcătuită, ex
clusiv din oameni de știin
ță, care nu vădesc totdea
una un interes prea mare 
pentru aspectele organiza
torice și .economice, 
cest sens, practica 
tării internaționale 
dește randamentul 
rior dat de unele cadre cu 
deosebite aptitudini orga
nizatorice. La noi, urmă- 
rindu-se o stimulare mo
rală și materială mai subs
tanțială a unor oameni de 
știință, aceștia sînt numiți 
directori fără a se ține 
seama de aspectul subliniat 
mai sus. S-a încetățenit și 
ideea greșită că dacă în 
conducere se află un aca
demician sau un doctor în 
științe, institutul se bucură 
automat de renume.

în rezolvarea tuturor a- 
cestor probleme, ar trebui 
să-și spună cuvîntul cu 
mai multă hotărîre ■ și 
Consiliul Național al Cer
cetării Științifice. Numai 
în felul acesta vom ri
dica pe o treaptă supe
rioară activitatea de cerce
tare din țara noastră, pen
tru a realiza la termen și 
în condiții optime sar
cinile trasate de Congresul 
al IX-lea al Partidului Co
munist Român.

Ing. Traian SAVA

In a- 
cerce- 
dove- 
supe-

Situată într-una din cele mai im
portante piețe din centrul Capitalei, 
la întretăierea bulevardelor N. Băl- 
cescu și Republicii, reunind în ca
drul aceluiași ansamblu arhitectonic 
o mare sală de spectacole, cu holuri 
și foaiere pentru public, o sală stu
dio, anexe necesare pregătirii și des
fășurării spectacolelor, ca și un mu
zeu, noua clădire a Teatrului Na
țional din București oferă vaste spa
ții interioare și exterioare ce vor 
trebui decorate. Concursul instituit 
în acest scop va constitui, desigur, o 
manifestare reprezentativă pentru 
nivelul creației, pentru forțele artis
tice ale tării noastre, oferind un 
tablou sugestiv, de ansamblu, al miș
cării plastice contemporane.

In funcție de destinația lor, aceste 
lucrări de artă monumentală vor 
avea menirea de a face sesizabile 
coordonatele spirituale ale epocii 
noastre socialiste, un mesaj artistic 
clar și profund, utilizînd în acest 
scop un limbaj adecvat. Căci, așa 
după cum ne-a spus criticul de artă 
Ion Frunzetti, „funcția unei lucrări 
de artă monumentală e, în orice caz, 
pedagogică și memorialistă. Lucră
rile de artă monumentală tre
buie să albă autoritate, adică tre
buie să se impună cu elementul veș
niciei pe care îl are și monumentul, 
să dea impresia durabilității eterne. 
Această eternita
te implică un tip 
de reprezentare 
în care efigiile 
personajelor să 
nu fie surprinse 
in instantaneul 
mișcărilor coti-* 
diene, să redea 
exact actul pen
tru care sînt glo
rificate. ci prin 
elemente care să 
demonstreze pen
tru ce sînt glo
rificate".

Pentru a afla 
amănunte asupra 
felului în care din punct de vedere 
spațial arhitectura își va întregi rit
murile printr-o serie de decorații 
monumentale murale, exterioare și 
interioare, ne-am adresat tovarășu
lui Horia Maieu, arhitectul proiec
tant al întregului complex de edificii. 
„Corpul sălii și foaierele teatrului, 
ne-a spus d-sa, se afirmă în compo
ziția spațială arhitecturală printr-un 
volum delimitat de trei ampli pereți 
concavi, avînd dimensiuni, respectiv 
de 30x13,5 m — peretele frohtal, unde 
sînt intrările principale în teatru, și 
de 29x13,5 m, pentru pereții laterali 
care delimitează acest spațiu. Acești 
trei mari pereți concavi vor fi de
corați cu trei mozaicuri murale. Aș 
fi dorit ca prin aceste mozaicuri să 
se reia paleta monumentelor pictate 
din nordul Moldovei, pe o tematică 
contemporană, adueîndu-se astfel 
un omagiu vechilor meșteri. Pe 
turnul mare al scenei mari, care are 
45 m înălțime de la sol, și 25 m înăl
țime peste clădirea propriu-zisă a 
teatrului, să fie ancorată în ax, în 
partea superioară, o sculptură a cărei 
temă, similară cu cea de pe peretele 
frontal, să oglindească noile cuceriri 
ale artei și culturii socialiste. O a 
treia lucrare, foarte importantă, este o 
amplă tapiserie, care va acoperi pe
retele foaierului de la primul nivel 
și se va desfășura de-a, lungul con- 
vexității părții frontale. în afara 
acestor decorații mai există, prevă
zute în proiect, și alte elemente de 
artă decorativă, care nu au apărut 
în acest concurs. Sînt lucrări de di
mensiuni mai mici. De exemplu, cele 
cinci uși de intrare în teatru, care 
vor fi realizate din lemn sculptat 
și părți translucide de sticlă. Ele 

■vor fi prevăzute cu ancadramente de 
piatră, cu frunți foarte înalte, fie
care frunte fiind prevăzută cu cîte o 
stemă reprezentînd : Republica So
cialistă România — în centru, iar 
lateral Moldova, Muntenia, Ardealul 
și Dobrogea. Această idee se leagă, 
în concepția noastră, de însăși ideea 
Teatrului National, care e al în
tregii țări, al întregului popor".

Lucrările de decorație exterioară 
prevăzute a se realiza într-o primă 
etapă sînt menite să sublinieze suc
cesele obținute în dezvoltarea noii 
societăți românești pe drumul socia
lismului. efortul creator al întregului 
popor român, avîntul maselor în 
făurirea și desăvîrșirea orînduirii 
noastre, marile realizări obținute pe 
plan economic, social, cultural, dez
voltarea impetuoasă a culturii so
cialiste în tara noastră, ca si originile 
si tradițiile populare- în cultura ro
mânească. Sînt puse astfel în fața 
artiștilor probleme deosebit de im
portante, ne.cesitînd înnoirea mijloa
celor de expresie, adecvarea lor la 
cerințele expresivității moderne. în 
funcție de spațiul arhitectonic dat. 
ale unei atitudini creatoare fată de 
tradițiile artei românești, ale valori
ficării unui important fond de ex
periență culturală și artistică.

în acest sens, criticul de artă 
Mircea Popescu afirma : „Concursul 
dă libertate deplină artiștilor să o- 
fere soluții inedite. Sper că artiștii 
noștri vor înțelege că este vorba 
de realizarea unei opere profund în
chegate. definitivă și definitorie 
pentru momentul actual al culturii 
și • artei noastre, de o lucrare 
care să reflecte o maximă maturitate 
de concepție, de gîndire și meșteșug.

PE MARGINEA CON
CURSULUI PENTRU DE
CORAREA NOULUI EDI
FICIU AL TEATRULUI 
NAȚIONAL DIN BUCU

REȘTI

Prin această prismă sper că va fi 
gindită orice machetă, de această 
profundă seriozitate depinde succe
sul ei. Problema principală este 
aceea de a alege dintr-un com
plex foarte bogat de fapte, feno
mene, personaje, pe acelea care se 
pot ridica la rang de simbol al pro- 
gresuluLeconomic și cultural al țării 
noastre. Cred că în acest sens cîteva 
discuții suplimentare ale artiștilor 
cu mai mulți specialiști care să dea 
o îndrumare competentă, care even
tual să propună o anume selecție, ar 
fi cit se poate de utilă. Dorim cu toții 
realizarea unor lucrări . echilibrate, 
de maximă simplitate, și în același 
timp de o profundă expresivitate".

Desigur, arta, ca toate fenomenele 
sociale, nu se naște prin „generație 
spontanee", ea nu poate fi explicată 
în afara solului din care se trage și 
fără o raportare la tradiția pe care 
o continuă. Sublinierea acestei con
tinuități, esențială în conturarea pro
filului specific al artei românești șl 
în evidențierea filonului național în 
care aceasta este ancorată, a consti
tuit unul din punctele de referință 
cele mai frecvente ale interlocutorilor 
noștri. Propunerea proiectanților de 
a relua nu numai gama cromatică, 
caracteristică monumentelor din 
nordul Moldovei, dar și formula de 
compartimentare pe verticală și îm

părțirea în frize 
de mărimi dife
rite a suscitat 
vii si interesante 
discuții. „Cele 
trei fațade ale 
Teatrului Națio
nal. ne-a spus 
criticul de artă 
Ion Frunzetti. 
sînt fragmente de 
prismă, legate în
tre ela printr-o 
cortină de cris
tal. Suprafețele 
acestea au fost 
gîndite de arhi- 
tecți și construite 

după formula peretelui de vest 
de la Voronet. Dar acolo, as
pectul concav era determinat de 
faptul că în dreapta și în stînga pe
retelui, drept de fapt, sînt contra- 
forți. Concavitatea e o iluzie. Aici, 
a fost gîndit un perete concav, cu 
scopul de a atrage asociații îy.entale 
similare cu cele ale frescelor -zorone- 
țiene. Arhitectul proiectant, '.'in mo
mentul eînd a executat ^fnacheta, 
avea în gînd și compartimentarea pe 
înălțime a acestor mari panouri. La 
Voroneț, această compartimentare 
era utilă pentru că era vorba de o 
biserică cu incinta foarte apropiată 
de peretele exterior ; deci, privitorul 
nu se putea depărta prea mult pen
tru a avea perspectiva monumentu
lui și atunci îl conspecta pe por
țiuni.

Teatrul Național din București 
însă nu va avea nici o incintă, astfel 
îneît privitorul îl va putea vedea de 
la mare distanță. în legătură cu ma
terialul în care s-ar putea realiza 
Această decorație, dacă cei trei pe
reți concavi vor primi un parament 
de mozaic, compus din elemente 
mărunte de marmură, înclinarea 
fațadei de 15 grade va favoriza de
punerea prafului. Dacă s-ar folosi 
un mozaic de sticlă, efectul ar fi 
de asemenea neplăcut, pentru 'că 
mozaicul de sticlă este făcuț^ să 
capteze reflexe și nu să trăi) -că 
în lumină vie. într-o lumină plenară, 
acest mozaic ar funcționa ca o 
oglindă, trecerile de la un element 
mozaical la altul, fiind mult prea 
evidente, ar îngreuna receptionarea 
întregului. Constituind elementul 
primordial al decorației interioare, 
mozaicul de sticlă, în epoca lui de 
glorie, în epoca bizantină, era menit 
să capteze sursele sărace de lumină 
impuse de specifice soluții construc
tive. Nu cred că mozaicul de sticlă 
este cea mai bună formulă, nici din 
punct de vedere vizual și nici teh
nologic. (Rezistenta Ia intemperii a 
unui asemenea mozaic este destul 
de redusă). Rămîne la inteligența 
artiștilor care concurează să-și dea 
seama și de dificultățile climatice, 
precum și de cele de ordinul meteo
rologiei unei zile. Cred că mozaicul 
de piatră are avantajul că ar da 
ideea unor variații litice, de element 
constructiv, dacă mozaicul ar 'fi des
tul de mare pentru ca elementele să 
poată fi considerate elemente con
structive ale peretelui și nu s-ar ști 
că ascunde betonul".

„în privința condițiilor tehnice' de 
realizare, a adăugat Mircea Popes
cu, cred că ar trebui create ateliere 
speciale, care să asigure execuția 
lucrării. Altfel riscăm să așezăm în 
centrul Bucureștiului o lucrare care 
să nu reziste din punct de vedere 
tehnic. Echipele care vor lucra âr 
trebui constituite cît mai omogen. 
Poate că ar trebui să existe un ar
tist șef al acestei operații, așa cum 
există un arhitect-șef al lucrării, 
care să-i dea unitatea stilistică".

Dată fiind varietatea soluțiilor 
propuse, ca și importanta acestui vii
tor centru de cultură, este de aștep
tat. prin intermediul presei, un 
mai larg schimb de opinii, spre a 
fi concretizate în creații cît mai a- 
propiate de cerințele monumentali
tății murale.

Anchetă realizată da 
Marina PREUTU

17,30 — Telex T.V.
17.35 — Ecranul cu păpuși : 

binița și Soarele" de Nina 
Stănculescu.

17,50 — Limba engleză. Lecția 56.
18,15 — Vă place muzica ? — emi

siune pent-ru tineretul 
școlar. Formația de cameră 
a elevilor „Dinu Lipatti" 
din București.

18,43 — Cîntece bătrîneștl — mu
zică populară românească 
interpretată de : Marioara 
Tănase, Georgeta Anghel,

V
V u.

George Hazgan. Dirijor 
Nicu Stănescu.

19,00 —- Telejurnalul de seară — 
Buletinul meteorologic.

19,30 — Din lumea științei — 
Emisiune de Ion Petcu 
și Dana Boboc.

20,00 — Seară de teatru : ,,Veac 
de iarnă" de Ion Omescu 
— Interpretează un colec
tiv al Teatrului Național 
„V. Alecsandri" din Iași.

21,40 — Cadran — emisiune de ac
tualitate Internațională.

22.10 —- Varietăți pe peliculă.
22,25 — Recital de poezie româ

nească cu Irina Răchițea- 
nu-Sirianu șl Emil Botta.

22.45 -—Itinerar european : 
UNESCO, Noguki și Zao- 
won-Ki. Emisiune de Dan 
Hăulică și Dan Er. Grl- 
gorescu.

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

*

A
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Tovarășul Virgil Trofin 
a primit delegația de activiști 

ai Federației P. C. Italian
din orașul Ferrara

9
Luni' la amiază, tovarășul Virgil 

Trofin, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit delegația de activiști ai Fe
derației P.C. Italian din orașul 
Ferrara, care, la invitația Comite
tului județean Timiș al P.C.R., 
face o vizită de schimb de ex
periență în țara noastr.ă. Delega
ția Federației P.C. Italian din 
Ferrara este formată din tovarășii

Luigi Pusinanti, membru al Secre
tariatului Comitetului Federal, 
conducătorul delegației, lsmer 
Piva, senator, membru al Comi
tetului Federal, și Rino Rossi, 
membru ăF Comitetului Federal, 
secretar al unui comitet de zonă.

A participat tovarășul Andrei 
Ștefan, prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.R.

Convorbirea a avut loc într-o 
atmosferă cordială, tovărășească.

0 delegație a C. C.
al Partidului Comunist Român 

a plecat în Norvegia
Luni dimineața a plecat la Oslo 

delegația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român con
dusă de tovarășul Mihai Gere, 
membru supleant al Comitetu
lui Executiv, secretar al C.C. 
al P.C.R., care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului' Co
munist din Norvegia, va face o vi
zită în această țară. Din delegație 
fac parte tovarășii Ștefan Voicu, 
membru al C.C. al P.C.R., redactor- 
șef al revistei „Lupta de clasă", 
Gheorghe Năstase, prim-secretar 
al Comitetului județean*’Argeș al 
P.C.R., Nicu Bujor, șef de sector 
la C.C. al P.C.R.

La plecare, pe aeroportul Bă-

neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Dumitru Popescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe-' 
cutiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass și Ilie Rădulescu, 
șefi de secție' la C.C. al P.C.R., 
Andrei Ștefan, prim-adjunct de șei 
de secție la C.C. al P.C.R.. de acti-, 
viști de partid.

★
In aceeași zi delegația a sosit 

la Oslo. Membrii delegației au fost 
salutați de tovarășii -Reidar Lar
sen, președintele Partidului Co
munist din Norvegia, Ivar Lie și 
Leif Hammerstud, secretari ai 
C.C. al P.C. din Norvegia.

(Agerpres)

Simpozionul Asociației europene 
împotriva poliomielitei

Luni au ■ început în Capitală lu
crările celui de-al XII-lea simpo
zion al Asociației europene împo
triva polP Pielitei si bolilor înrudite, 
organizat Comitetul permanent 
al asociație în colaborare cu A- 
cademia Ret oblicii Socialiste Ro
mânia si Ministerul Sănătății-

La lucrări iau parte numeroși 
oameni de știință si specialiști ro
mâni, precum si delegați din 20 de 
tari din Europa, Asia Si America.

La deschiderea lucrărilor au luat 
cuvîntul acad. prof. dr. Ad. Radules
cu. președintele comitetului de or
ganizare a simpozionului, prof, dr, 
Marin Voiculescu, adjunct al mi
nistrului .sănătății,, și . prof....-Șye.q 
Gard, președintele- Asociației euro
pene împotriva poliomielitei și bo
lilor înrudite.

Vorbitorii au subliniat rolul si 
Importanta asociației în combaterea

poliomielitei, contribuția pe care 
trebuie să o aduca simpozionul lai 
promovarea celor mai eficiente 
mijloace de tratament si profilaxie 
a acestei boli.

în cadrul lucrărilor vor fi pre
zentate referate și comunicări știin
țifice pe teme privind epidemiolo- 
gia Poliomielitei, calendarul și re
zultatul vaccinărilor, gradul de imu
nitate si diseminare a virusului în 
colectivități, probleme ridicate de 
producția vaccinului, infecțiile cu 
enterovirusuri. probleme de trata
ment și reabilitare, studiul poliovi- 
rusurilor si virusurilor înrudite. .

Cu prilejul simpozionului, va avea 
lopL și. Adunârea;. generală jSț.șiiitayă., 
e.âre va vota nov.!, statut, .va'. stabili, 
profilul viitor al asociației si vă 
alege noul Comitet permanent.

(Agerpres)

*

Locuri agreabile de popas:
Mlillf I IMf Șl tOBIM DESERVIRE

din tra
se pot 

agenda 
călăto-

Oricare 
seele țării 
înscrie pe 
turistică a
Tului dornic să cu
noască cele mal 
frumoase melea
guri românești.

Unde poposim în 
asemenea 
Informăm 
interesați 
sească în

ocazii ? 
pe cei 
să gă- 

calea lor

restau- 
braseriile, 

hanurile 
cabanele

și locuri de popas 
și recreere că s-au 
redeschis
rantele, 
bufetele, 
turistice,
și campingurile 
cooperației de con
sum. Primitoarele 
unități de cazare și 
complexă deser
vire turistică ale

cooperatiei sînt 
amplasate în locuri 
din cele mai pito
rești- Drumeții vor 
găsi condiții priel
nice de reîmpros
pătare a forțelor și 
vor putea savura 
din plin și deli
cioasele preparate 
„specialități ale 
casei*.

Rutina
(Urmare din pag. I)

locală care ar putea răspunde multi
plelor cerințe ale populației. Dar 
conducerea industriei locale din Si
ghișoara s-a concentrat exclusiv la 
consiliul județean. Direcția lui de 
specialitate coordonează întreaga in
dustrie locală de pe teritoriul jude
țului, ba mai mult — cum ni s-a 
spus — tot ea „temperează" uneori 
avîhtul gospodarilor locali...

Cu unele mici excepții, situația este 
caracteristică și altor consilii popu
lare municipale pe care le-am vizitat. 
Trebuie să notăm, totuși, că la Hune
doara, consiliul popular municipal a 
început să-și exercite atribuțiile de 
gospodar în unele ramuri importante 
cum ar fi, ue pildă, industria locală 
și gospodăria comunală.

Ce împiedică însă consiliile popu
lare municipale să intre în atribuțiile 
lor firești, stabilite de lege? Un mo
tiv ar fi rutina administrativă creată 
de-a lungul anilor. S-a format de
prinderea, s-au înfiripat chiar și teo
riile susținătoare după care gospodă
ria unui județ poate fii bine condusă 
numai cînd pîrghille ei sînt concen
trate exclusiv la reședința de județ. 
Tovarășul Ion Vasluianu, inginer șef 
al direcției industriei locale a consi
liului popular județean Mureș, ne-a 
împărtășit temerea că prin trecerea 
industriei locale sub conducerea di
rectă a consiliilor populare munici
pale, respectivul sector s-ar „pulve
riza", ceea ce ar priva consiliul ju
dețean popular de posibilitatea de a-1 
conduce în ansamblu și în cunoștință 
de cauză. Realitatea nu confirmă a- 
semenea temeri. Sporirea atribuțiilor 
consiliilor populare locale, lărgirea 
drepturilor lor nu privează consiliul- 
județean de dreptul și obligația de a 
conduce în ansamblu și de a urmări 
eficacitatea economiei și administra
ției locale, îar competențele acordate 
consiliului popular municipal nu pot

SOSIREA UNEI RELEGAțll

PARLAMENTARE A REPUBLICII

SOCIALISTE FEDERATIVE IUGOSLAVIA
Luni dimineața a sosit în Capitală 

o delegație parlamentară a Republi
cii Socialiste Federative Iugoslavia, 
condusă de Milentie Popovici, preșe
dintele Skupștinei Federale, care, 
împreună cu soția, face o vizită în 
țara noastră, la invitația Marii Adu
nări Naționale a Republicii Socialiste 
România.

Din delegație fac parte, Djuro Kla- 
darin, președintele Vecei pentru cul
tură și învățămînt,, Beno Zupancici, 
deputat al Vecei Popoarelor, membru 
al Comitetului de politică externă și 
secretar general al Conferinței Fe
derale a Uniunii Socialiste a Po
porului Muncitor din Iugoslavia, 
Viorel Selejan, deputat în Vecea 
Federală, Radmila Lazareyska, depu
tat în Vecea pentru ocrotirea socială 
și sănătate, Goiko. Konievici, deputat 
în Vecea economică, Moma Sliukici, 
consilier la cabinetul, președintelui 
Skupștinei Federale, și alte persoane 
oficiale.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost intîmpinată de Ște
fan Voitec. președintele Marii Adu
nări Naționale, cu soția. Mia Groza, 
Kovacs Gydrgy. Ilie Murgulescu și 
Gheorghe Necula,’ vicepreședinți ai 
M.A.N., Constantin Stătescu. secreta
rul Consiliului de Stat. Nicolae Aga- 
chi si Ștefan Bălan, miniștri.- Vasile 
Sandru, adjunct al ministrului aface
rilor externe. Aurel Vițoli. președin
tele Comisiei economico-financlare a 
M.A.N., Gheorghe Roșu, președintele 
Comisiei pentru agricultură și silvi
cultură, .Constantin Dinculescu, pre
ședintele Comisiei pentru învățămînt,

ÎNTREVEDERE
Delegația parlamentară iugoslavă, 

condusă de Milentie Popovici. preșe
dintele Skupștinei Federale, a făcut 
luni la amiază o vizită președintelui 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, au luat 
parte Mia Groza, Kovacs Gybrgy, 
Ilie Murgulescu și Gheorghe Necula, 
vicepreședinți ai Marii Adunări Na
ționale, Gheorghe Roșu, președintele 
Comisiei pentru agricultură și silvi-

știință și cultură, Gheorghe Vasilichi. 
președintele Comisiei. pentru sănă
tate, muncă și asigurări sociale, Tra
ian Ionașcu, președintele Comisiei 
juridice, Mihai Levente, președintele 
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare, secretar al Frontului 
Unității Socialiste, deputați, func
ționari" superiori în M.A.N. și M.A.E.

Erau prezenți Iakșa Petrici, am
basadorul Iugoslaviei la București, 
și membri ai ambasadei.

Oaspeților le-au fost , oferite flori.

Luni după-amiază, președintele 
Skupștinei Federale, Milentie Po
povici, însoțit de membrii delegației 
parlamentare iugoslave și de . amba
sadorul Iakșa Petrici, a depus o co
roană de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au participat vice
președinți și deputați ai M.A.N.. re
prezentanți ai Consiliului popular al 
municipiului București, generali și 
ofițeri superiori.

★
în după-amiaza aceleiași zile, par

lamentarii iugoslavi au vizitat Mu
zeul de istorie a partidului comunist, 
a mișcării revoluționare și democra
tice din România, unde au primit 
explicații de la directorul muzeului, 
Nicolae Cioroiu. La plecare, pre
ședintele Skupștinei Federale a con
semnat în cartea de onoare cuvinte 
elogioase pentru felul în care este, 
oglindit in muzeu trecutul glorios al 
clasei noastre muncitoare.

(Agerpres)

LA M.A.N.
cultură, Mihai Levente, președintele 
Grupului român al Uniunii interpar
lamentare, secretar al Frontului Uni
tății Socialiste, si Ion Mărgineanu, 
secretar al M.A.N.

A participat Iakșa Petrici, amba
sadorul Iugoslaviei la București.

în cadrul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, au fost subliniate 
unele aspecte ale activității parla
mentare, precum și dezvoltarea rela
țiilor dintre Marea Adunare Națio
nală șl Skupștina Federală.

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Președintele Marii Adunări Na
ționale. Stefan Voitec. împreună cu 
soția, a oferit luni un dineu în 
cinstea delegației parlamentare iu
goslave. condusă de Milentie . Po
povici. președintele Skupștinei' Fe
derale. care. împreună cu soția, se 
află în vizită în tara noastră.

Au participat Mia Groza. Kovacs 
Gyorgy. Ilie Murgulescu și Gheor: 
ghe Necula, vicepreședinți ai Marii 
Adunări Naționale, Constantin Stă
tescu, secretarul Consiliului de Stat. 
Nicolae Agachi si Stefan Bălan, mi
niștri. Vasile Șandru. adjunct al. mi
nistrului afacerilor externe, preșe
dinții unor comisii permanente ale 
M.A.N.. deputați, oameni de știință 
Si cultură, funcționari superiori în 
M.A.N. și M.A.E. (

Erau prezenți Iakșa Petrici. am
basadorul Iugoslaviei la București, 
și membri ai ambasadei.'

In tinwul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prieteneas
că. . Ștefan Voitec si Milentie Po
povici au rostit toasturi.

Salutînd prezența oaspeților iugo
slavi, președintele Marii Adunări Na
ționale a exprimat deplina satisfac
ție pentru evoluția ascendentă a re
lațiilor frățești, de bună vecinătate, 
stimă și înțelegere reciprocă, dintre 
România și Iugoslavia.

După ce a relevat însemnătatea, în 
dezvoltarea acestor relații, a vizite
lor oficiale și întîlnirilor prietenești 
dintre conducătorii de partid și de

stat ai celor două țări, ■ tovarășul 
Ștefan Voitec a spus printre altele :

Intensificarea relațiilor multilate
rale dintre țările noastre se reflectă 
în ■ creșterea volumului .schimburilor, 
comerciale, adîncirea cooperării in-' 
dustriale și tehnico-științifice, în 
lărgirea legăturilor cultural-arțistice, 
a schimburilor pa linie de partid, de 
stat și parlamentară, între organiza
țiile obștești, precum și în construi
rea prin cooperare a marelui com
plex hidroenergetic și de navigație 
de la Porțile de Fler.

Relațiile de strînsă prietenie, bună 
vecinătate și-conlucrarea fructuoasă 
dintre România și Iugoslavia se în
scriu totodată ca un aport pozitiv 
la extinderea și intensificarea legă
turilor de colaborare și cooperare 
dintre țările socialiste, la întărirea 
forțelor antiimperialiste, a prieteniei 
dintre popoare.

Vorbitorul a relevat totodată că, 
în contextul general al relațiilor ro- 
mâno-iugoslave, contactele, întîlni- 
rile tovărășești, schimburile de ve
deri dintre reprezentanții parlamen
telor celor două țări dobîndesc sem
nificații deosebite, contribuind. la o 
mai bună cunoaștere a realizărilor 
popoarelor român și iugoslav în con
strucția socialismului, îa apropierea 
și înțelegerea lor reciprocă.

In încheiere, președintele Marii 
Adunări Naționale a toastat în să
nătatea președintelui Iosip Broz Tito, 
pentru prosperitatea Iugoslaviei și

Cronica zilei
Luni a plecat la Teheran, Anghel 

Alexe, președintele Consiliului Na
tional pentru Educație Fizică si 
Sport, președintele Comitetului o- 
limpic român, care, la invitația 
prințului Gholam Reza Pahlavi, pre
ședintele Comitetului național olim
pic iranian, va face o vizită în Iran.

★

Cunoscutul teatru de păpuși ceho
slovac din Ostrava, aflat la Oradea 
într-un schimb de spectacole cu pă
pușarii orădeni, a prezentat luni un 
program în care figurează piesele 
„Poveștile domnului Poveste11 și 
„Dragostea celor trei portocale".

★

Colectivul Teatrului de păpuși1 din 
Ruse — R.P. Bulgaria, care se află 
într-un turneu prin țara noastră, a 
cules luni aplauzele mifeilor specta
tori din Brăila. Din repertoriul pă
pușarilor bulgari fac parte între al
tele : „Voinicul și merele de aur" și 
„Albă ca zăpada și cei 7 pitici". în 
zilele următoare teatrul bulgar va 
poposi la Tulcea și pe scena teatrului 
de păpuși din Constanța.

★

Filarmonica de stat din Tg. Mureș 
a prezentat luni, în salș mare a Pa
latului' culturii din localitate, un 
concert simfonic sub conducerea di
rijorului maghiar Sandor Janos. 
Programul a cuprins uvertura „He- 
bridele" de Mendelsohn Bartholdi, 
suita „Hary Janos" de Kodaly și sim
fonia a 4-a de Beethoven.

(Agerpres)
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, niexe mi-ie ±v țx «■’« ue i
ț București : vreme călduroasă,' ' 
i maLalesla începutul intevyălu-.'ț 
‘ lui.. Cehul va “fi schimbător, 'fâT ■ 
J Vîntul va sufla potrivit. Tempe- i 

1 ratura în scădere ușoară la sfîr- ’• 
șitul intervalului.

Ieri în țară : vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, cu ce
rul variabil, mai mult senin în 
jumătatea de. sud a țării. Vîiltul 
a suflat în general slab, excep- 
tînd Moldova, unde a prezentat 
intensificări locale. Temperatura 
aerului la ora 17 oscila între 15 
grade la Jurilovca și Constanța 
și 30 de grade la Chișinău-Criș. , 
în București : vremea a fost fru- l 
moașă și călduroasă, cu cerul ' 
mai mult senin. Vîntul a suflat 
slab. Temperatura maximă a 
atins 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 7, 8 și 9 mai. în țară : vre- i 
mea va fi călduroasă la începu- i 
tul intervalului,, apoi se va răci l 
ușor. Cerul va prezenta îrino- J , 
rări mai accentuate, cu deose- ț 
bire în vestul țării, unde vor i 
cădea ploi locale. în rest, ploi ’ 
izolate. Vînt potrivit. Tempera- l 
turile minime vor .fi cuprinse , 
între 8 și 16 grade, iar maxi- 1 
mele între 16 și 24 de grade. în l 
București : vreme călduroasă,' '

T lui.. Cehul va “fi schimbător, .far i.s 
l vorabil ploii de scurtă durată. 1' 
.' Vîn+iil vn «anfla nn+rivit., TflmDP.- [ 
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viața internațională

24 DE ANI DE LA ELIBERAREA 
DEȚINUȚILOR ANTIFASCIȘTI DIN LAGĂRUL 

DE LA MAUTHAUSEN■
VIENA 5 — Corespondentul Ager

pres, P. Stăncescu, transmite : La 
Mauthausen,' fostul lagăr nazist . de 
exterminare, transformat în prezent 
în muzeu memorial, a avut loc du
minică tradiționala adunare come
morativă cu prilejul împlinirii a 24 
de ani de la eliberarea deținuților 
antifasciști.

Cu această ocazie a fost dezvelit 
monumentul ridicat prin grija R. P. 
Albania în memoria luptătorilor al
banezi căzuți în acest lagăr. Au fost 
prezente oficialități austriece și re
prezentanți ai organizațiilor foștilor

luptători din rezistență. Au depus 
coroane de flori reprezentanții mi
siunilor diplomatice acreditate la 
Viena ale Bulgariei, Cehoslovaciei, 
Iugoslaviei, Poloniei. României, Un
gariei, U.R.S.S., precum și ai misiuni
lor comerciale ale R.P. Chineze șl 
R. D. Germane.

Ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Viena, Gheorghe Pele, a 
depus, de asemenea, coroane de flori- 
la monumentul din curtea fostului, 
lagăr și la placa comemorativă . pusă 
în memoria antifasciștilor din Româ
nia căzuți la Mauthausen. ■

Campania pentru Elysee
(Urmare din pag. I)

rea unei candidaturi unice in ale
gerile prezidențiale. Acesta este sen
sul apelurilor adresate insistent în 
aceste zile de către P.C.F. Congresu-. 
lui socialist ținut duminică în subur
bia Parisului,< Alfortville,

Ce s-a întîmplat însă la acest 
congres ? Convocat pentru .al sanc
ționa constituirea noului partid so
cialist, Congresul de la Alfortville 
s-a încheiat cu consemnarea unei 
rupturi. Este vorba de ruptura din
tre Partidul Socialist S.F.I.O. și Con
venția instituțiilor republicane,, cele 
două formațiuni principale care ur
mau să compună noul partid. Con
venția. a refuzat să aprobe cele 
doUă hotărîri adoptate de Congresul 
de la Alfortville privind statutul 
noului partid și candidatura la ale
gerile prezidențiale a lui Gaston 
Defferre.

Trebuie remarcat că această can
didatură nu a fost votțită de con
gresul Partidului Socialist decît. după 
îndelungi manevre. Inițial, ma
joritatea delegaților votaseră pentru 
amîriarea desemnării unui candi
dat spcialist și consultarea prea
labilă a celorlalte formațiuni ale 
stîngii. în cursul nopții însă, liderii 
socialiști au reușit să convingă pe 
delegați să-și modifice poziția. Ast
fel, aproape de revărsatul zprilor, 
congresul a hotărît să-și desemneze 
imediat candidatul și a acordat spri
jinul săli lui Gaston Defferre. Lider 
al aripii de dreapta a S.F.I.O., De- 
fefre este cunoscut ca potrivnic uni
tății cu comuniștii, dar ca adept al 
unei alianțe cu centriștii, Candida
tura lui, primită cu rezerve și critici 
în rîndurile congresiștilor, a scos 
la' iveală cele două tendințe ce 
se înfruntă în stînga necomunistă 
franceză. Unii delegați socialiști au 
susținut o soluție de nuanță centristă, 
în timp ce alții au propus crearea 
unor'condiții care să ducă la contacte 
cu'cofhuniștii.

1 Cori'gfeSul socialist a adoptat, 'în 
același tinip,' o rezoluție care cere 
conducătorilor partidului să stabi
lească contacte cu celelalte formați
uni ale stîngii, exprimînd dorința ca 
cel desemnat de congres să fie candi

datul unic al tuturor forțelor de 
stingă. A fost respinsă cu o mare 
majoritate eventualitatea unei ralieri- 
la o candidatură centristă, cum ai" 
fi cea a actualului președinte interi
mar, Alain Poher.

Majoritatea observatorilor apre
ciază că desemnarea lui Defferre 
complică însă sensibil eforturile în 
vederea realizării unui acord între 
partidele de stînga asupra unei can
didaturi unice. Cu atit mai mult 
cu cît un alt candidat — Michel 
Rocărd, secretarul general al Parti
dului Socialist Unificat — a obținut' 
sprijinul și învestitura partidului său.

în această situație, Comitetul Cen
tral al P.C.F. s-a întrunit luni după- 
amiază pentru a-și preciza poziția. 
El a desemnat pe Jacques Duclos, 
membru al Biroului Politic, al P.C.F’., 
senator, drept, candidat ai partidului 
la alegerile prezidențiale, Anunțînd 
această hotărîre, Waldeck Rochet, se
cretar general al P.C.F., a insistat 
din nou asupra 'necesității stabilirii 
unui program comun al. stîngii fran
ceze — obiectiv pentru realizarea că
ruia P.C.F. a depus eforturi susți
nute. Pînă în prezent — a conținuat 
el —.aceste eforturi au fost respinse, 
de Partidul Socialist, care și-a desem
nat propriul candidat în. persoana 
lui Gaston Defferre, Campania elec
torală a P.C.F. — a adăugat Waldeck 
Rochet — va avea ca obiectiv să 
cheme cel mal mare număr de fran
cezi să aprobe și să susțină progra
mul partidului pentru o democrație 
politică și economică avansată, sus
ceptibilă să deschidă calea spre so
cialism, prin votarea candidatului 
P.C.F.

Trebuie subliniat că în aceste zile 
de febrilă activitate politică, jos la 
bază, în întreprinderi, uzine, făcui-, 
tăți și în cartiere, atît Ia Paris cît 
și in provincie, se dezvoltă în ulti
mele zile un cur'ent' unitar. Au fost 
strînse mii de semnături și, nume
roase moțiuni șl petiții adresate par
tidelor de stînga și centralelor, sin
dicale. Toate ..converg Intr-o singură, 
direcție : începerea imediată, de. disF 
cutii' îhtre' Părtîdjfele de stînga’jp&tt- ' 
tru un program comun căre să'- dUcă 
la o candidatură unică a stîngii. Ob
servatorii politici așteaptă acum e- 
voluția viitoare a campaniei pentru 
Elysee.

SPORT
„Cupa municipiului București" la baschet

POLONIA-ROMÂNIA 86-78
Rapid campioană națională în întrecerea feminină

LA BUCUREȘTI Șl ZURICH:

împotriva legii
știrbi cu nimic competențele consiliu
lui popular județean, ci dimpotrivă.

Dacă noile atribuții administrative . 
au rămas „ancorate" în mare mă
sură la nivelul județului, aceasta se 
datorează și faptului că pînă în pre
zent nu au fost elaborate regula
mente de , funcționare a aparatului 
consiliilor populare municipale și 
orășenești, deși această obligație le 
revenea acestora prin însăși legea 
respectivă. întîrzie și elaborarea u- 
nor normative de funcționare a or
ganelor locale de specialitate — sar
cină care cade în competența mi
nisterelor și a comitetelor execu
tive ale consiliilor populare jude
țene.

Se simte, de asemenea, nevoia 
stringentă a unor scheme de orga
nizare a aparatului consiliilor popu
lare corespunzător cu noile atribuții 
prescrise de lege. După informațiile 
pe care le-am primit de la C.P.A.L. 
(Comitetul pentru Problemele Admi
nistrației Locale) asemenea propu
neri sînt în curs de elaborare. De ce 
însă cu atîta încetineală ?

Elemente pentru reglementare 
nu lipsesc. La consiliile populare ju
dețene și municipale pe care le-am 
vizitat am ascultat numeroase păreri 
care dovedesc o matură experiență 
dar mai ales dorința de a contura 
forme și metode de activitate ca
pabile să ridice organele locale de 
stat la rolul de adevărați diriguitori 
ai treburilor obștești.

Lărgirea' competențelor consiliilor 
populare municipale — ne spune tov. 
T. Pîrlea, vicepreședintele consiliului 
popular municipal din Tg. Mureș — 
depinde foarte mult de structura și ca
pacitatea aparatului său administra
tiv. Condiția primordială a îndeplini
rii obligațiilor stipulate de noua lege 
constă în trecerea efectivă în mîinile 
consiliului popular a tuturor pîrghii- 
lor de conducere ale treburilor ob
ștești din oraș. Cum poate să-și înde
plinească consiliul popular municipal

sarcina de a dirija gospodăria comu
nală a orașului, cînd întreprinderea 
respectivă din Tg. Mureș depinde și 
acum de direcția de specialitate din 
consiliul popular județean ? Trans
porturile în comun sînt, de aseme
nea, dirijate de la consiliul județean.

Legal, atribuțiile noi există, dar 
deocamdată nu și în practică — ne 
spune tovarășul Petre Bota, vicepre
ședinte al consiliului popular jude
țean Hunedoara. Este evident, consi
liile populare municipale au datoria 
să-și îndeplinească funcțiilp prevă
zute de lege, dar înfăptuirea acestui 
deziderat trebuie începută cu o deli
mitare strictă a . răspunderilor. Pen
tru exercitarea noilor atribuții tre
buie restructurat și aparatul consi
liului popular, în funcție de specificul 
și nevoile locale. Cred că și actuala 
repartizare a cadrelor este' supusă 
insă unor concepții rutiniere. Avem, 
de pildă, cîte un inspector'comercial 
în toate cele 12 orașe din* județ. Dar 
orașului Hunedoara, cu o populație 
ce depășește 70 000 de locuitori și cu 
un volum măre de; activitate în do
meniul comercial, îi revine tot un 
inspector ca și orașului Simeria cu 
9 000 de locuitori.

Se impune însă șî o remarcă la 
părerile . interlocutorilor noștri: or
ganizarea aparatului consiliilor popu
lare municipale și orășenești nu tre
buie să atragă după sine și 'o sporire 
a personalului, a numărului "de spe
cialiști, ci o mai bună distribuire a 
celor existenți.

Este timpul ca activitatea consilii
lor populare să ia mai pregnant 
cursul scontat prin înfăptuirea reor
ganizării administrative. Un rol im
portant în acest scop revine atît 
comitetelor executive ale consiliilor 
populare județene, cît și ministere
lor și C.P.A.L., de Ia care organele 
locale așteaptă îndrumări practice, 
absolut necesare pentru a depăși 
etapa prelungită a căutărilor.

fericirea popoarelor sale, în sănăta- 
, tea președintelui Milentie Popovici, 

și a celorlalți membri ai delegației 
Skupștinei Federale, pentru înflori
rea continuă a tradiționalei prietenii 
dintre țările și popoarele noastre, 
pentru pace.

Mulțumind pentru ospitalitatea sin
ceră cu care membrii delegației iugo
slave se simt înconjurați în vizita lor. 
președintele Skupștinei Federale a 
exprimat bucuria de a putea cunoaș
te nemijlocit eforturile și succesele 
obținute în edificarea societății so
cialiste în România, de a putea con
tribui, prin această vizită, la întări
rea continuă a prieteniei și colaboră
rii dintre cele două țări socialiste și 
vecine. Subliniind că contactele par
lamentare dintre cele două țări se 
încadrează fericit. în colaborarea ge
nerală reciprocă dintre România șl 
Iugoslavia, vorbitorul a arătat că a- 
ceasta se dezvoltă cu succes, fapt do
vedit de creșterea necontenită a co
laborării economice, de promovarea 
unor legături strînse în domeniul ști
inței și culturii, de colaborarea orga
nizațiilor social-politice și dintre ce
tățeni și — în primul rînd — de de
sele întîlniri ale celor mai înalți re
prezentanți ai țărilor și popoarelor 
noastre. Această colaborare este atît 
de reușită deoarece ea se bazează pe 
interesele și aspirațiile comune ale 
popoarelor noastre. Prin aceasta, cele 
două țări contribuie în modul cel 
mai eficient la stabilitatea din aceas
tă parte a lumii, precum și la. afir
marea largă a principiului egalității 
în drepturi în relațiile dintre toate 
țările. Noi sintem profund convinși 
că astfel de relații între țările socia
liste contribuie în cea mai mare mă
sură la propagarea ideilor socialis
mului în lume.

Președintele Popovici a toastat 
pentru . sănătatea președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a președintelui Marii A- 
dunări Naționale, pentru prietenie și 
colaborare continuă între cele două 
țări și popoare, pentru noi succese 
în construcția societății socialiste în 
România.

(Agerpres)

rică- în fața panoului apărat... doar 
de Albu. Da, acest Albu care a fost 
singurul jucător român ce n-a cedat. 
El s-a luat la o adevărată întrecere, 
în ceea ce privește precizia aruncării 
la coș, cu oaspeții și a ieșit învingă
tor. fiind coșgeterul întîlnirli. A în
scris 25 de puncte. Pentru polonezi, 
cel mai mare număr a realizat Jur
kiewicz (20).

Tot aseară s-a încheiat și turneul 
final al campionatului republican de 
baschet feminin. Titlul de campioană 
a revenit echipei Rapid București, 
care în ultimul meci a învins cu sco
rul de 74—51 pe Crișul Oradea. Poli
tehnica București a ocupat locul doi, 
urmată de I.E.F.S. și Crișul Oradea.

V. PĂUNESCU

Un public destul de pasiv a asistat 
aseară, în sala Floreasca, la finala 
„Cupei -orașului București",^disputa
tă de către echipele reprezentative 
ale României și Poloniei. Victoria a 
revenit oaspeților la scorul de 86— 
78, dar aceste cifre nu spun prea 
multe despre ceea ;ce s-a petrecut, 
realmente, pe teren.

știam, desigur, că polonezii alcă
tuiesc o echipă puternică, care se 
clasează cu regularitate în primele 
locuri la orice competiție la care 
participă (campionate europene, 
mondiale sau J.O.). Știam, de ase
menea, că oaspeții ne sînt superiori 
în ceea ce privește gabaritul fizic, 
DAR... Dar, trebuie să spunem că 
ne așteptam la o replică mai dîrză 
din partea reprezentanților noștri. 
Său, poate mai bine zis, credeam că. 
acum, în preajma plecării la turneul 
de calificare de la Haarlem, antre
norul Al. Popescu ne va prezenta o 
formație care are cristalizate niște 
lucruri, pentru a încerca să-și im
pună punctul de vedere în întrecerea 
din Olanda. Or, pe terenul din sala 
Floreasca. de-a lungul întregului 
meci, baschetbaliștii români au în
cercat tot felul de soluții (neducînd 
nici una pînă la capăt), vădind nesi
guranță chiar în ceea ce privește 
felul în care concep jocul.

Am început partida în formula ■ 
Tarău. Popa, Nosievici, Novac, Dia- 
eonescu și am... egalat Ia 38. Finalul 
primei reprize ne-a aparținut, și la 
pauză tabela de marcaj indica un 
scor egal : 42—42.

In primele cinci mihute după re
luare, însă, oaspeții au realizat o di
ferență de cinci coșuri, diferență 
care le-a îngăduit să conducă moral 
jocul, pînă la sfîrșit; Jurkiewicz, 
Likszo, Trams și Dolczewszki fiind 
prezenți cu tot atîta eficacitate atît 
sub propriul panou, cît și sub cel al 
jucătorilor noștri. Acționînd în mare 
viteză pe contraatac, în special a- 
tunci cînd echipa noastră făcea... 
presing pe tot terenul, ei s-au aflat 
de multe ori în

a.

In citeva rânduri
superioritate nume-

ÎN CADRUL TURNEULUI IN
TERNAȚIONAL DE BOX DE LA 
SZOLNOK, boxerul român I. Ho- 
doșan (categ. semimijlocie) l-a în
vins la puncte pe pugilistul maghiar 
Molnar. In limitele categoriei ușoare, 
Gh. Ene (România) a pierdut la 
puncte în fața maghiarului Barcza. 
La categoria pană, Kovac» (Unga

Luptă
(Fază

panoul echipei 
meciul România 

nia)
Foto :

noastre.
— Polo-

M. Cioc

ria) a dispus prin K. O. în rundul IT 
de Gh. Drugă (România).

LUNI SEARĂ A AVUT LOC LA 
SIBIU A DOUA ÎNTILNIRE INTER
NAȚIONALĂ DE LUPTE GRECO- 
ROMANE DINTRE ECHIPELE RO
MÂNIEI ȘI R. F. A GERMANIEI. 
Sportivii români au terminat învin
gători cil scorul de 5,5—4,5 puncte.

Au început 
pregătirile 

pentru meciul 
Elveția-România

Im'ambele tabere, la București si 
la Ziirich, au început pregătirile 
pentru importanta partidă de la 
14 mai. de lă Lausanne.

La Bpcurești. după cum am fost 
informați, au fost convocati urmă
torii jucători : RĂDUCANU, GHIȚĂ, 
GORNEA — SĂTMĂREANU, LU- 
PESCU. BOC, DAN, HĂLMAGEA- 
NU, DELEANU, MOCĂNU, RADU 
NUNWEILLER, DINU, ANCA, DEM- 
BROVSCH1, ' NĂSTURESCU. DU- 
MITRACHE. TUF AN, LUCESCU șl 
DOMIDE. ION- IONESCU se va 
alătura celorlalți component! al lo
tului după meciul Rapid — Ale
mannia Aachen.

Duminică dimineața, după termi
narea partidei Progresul — Univer
sitatea Cluj. într-o scurtă discuție, 
antrenorul Emerlch Vogi, președin
tele comisiei de selecție, amintea si 
pe mijlocașul DUMITRU de la 
Rapid printre cei vizați să facă 
parte din lotul celor care se- pre- ‘ 
gătesc pentru partida cu Elveția. 
Dar... Preparativele selectionabililor 
noștri urmăresc, în special, menți
nerea ,în formă, și recuperarea for
țelor cheltuite în etapa de campio
nat desfășurată duminică.

La Ziirich, antrenorul Erwin Bal- 
labio a comunicat lista celor 22 de 
jucători din care va fi alcătuit 
„unsprezecele" elvețian. De subli
niat faptul că în pregătiri a intrat 
și Kiinzli, socotit cel mai bun ju
cător de fotbal al Elveției. El a 
absentat de la „criteriul Basel". 
Ca o măsură extraordinară, în ve
derea meciului care se va disputa 
miercurea viitoare pe stadionul o- 
limpic din Lausanne, poate fi con
siderată reprogramarea etapei'a 23-a 
a campionatului elvețian. In loc să 
aibă loc în 11 mai,’ ea a fost pro
gramată pentru vineri, 9 mai. Este 
prima o-ară în istoria fotbalului el
vețian cînd se ia o asemenea 
măsură. Iată lista de jucători, anun
țată de către antrenorul Ballabio : 
PROSPERI. KUNZ, BIAGGI (por
tari) ; BIONDA. CITHERLET. CHA- 
PUISAT. KUHN. MICHAUD, O- 
DERMATT, WEIBEL, RAMSEIER, 
SIGNORELLI. STIERLI, TAC- 
CHELLA (apărători) ; BRENNA, 
BALMER, JEANDUPEUX, KUNZLI, 
MULLER, QUENTIN, VUILLEI’- 
MIER, SCHINDELHOLE' (atacanți).



milano Luări de poziție
Reuniunea Consiliului

LONDRA

in sprijinul conferinței 
pentru securitate europeană

LONDRA 5 (Agerpres). — Luni 
dimineața a avut loc la Londra 
o reuniune a Consiliului Europei, 
cu ocazia împlinirii a 20 de ani 
de la crearea acestui organism 
vest-european. Au participat re
prezentanți ai tuturor celor 18 țări 
vest-eurcipene, membre ale Consi
liului Europei.

In cuvîntarea rostită cu acest 
prilej, premierul britanic, Harold 
Wilson, a reafirmat că guvernul, 
său va continua să mențină can
didatura Angliei la Piața comu
nă și a subliniat importanța con
sultărilor politice în cadrul Uniu
nii Europei Occidentale, la care 
Franța 
ultima 
Presse 
această 
Wilson 
ciuda sfaturilor de prudență pri
mite din partea Ministerului de 
Externe englez, care propune să 
se aștepte mai întîi rezultatul a-

a refuzat să participe în 
perioadă. Agenția France 
apreciază în legătură cu 
acțiune diplomatică a lui 
că ea a fost lansată în

legerilor prezidențiale din Franța 
și formarea unui nou guvern fran
cez, înainte de a se lua o nouă 
inițiativă în chestiunea aderării 
Angliei la Piața comună. Potri
vit aceleiași surse, teze ale Fo
reign Office-ului avansează ideea 
că orice inițiativă prematură ar 
putea să trezească suspiciuni și 
riscul de a fi interpretată ca o 
tentativă de a influența alegerile 
din Franța.

★
Consiliul Europei a fost creat 

la 5 mai 1949 la Londra, avînd 
în prezent ca membri 18 țări vest- 
europene. Scopul său este reali
zarea unei legături mai strînse. 
între acestea pentru favorizarea 
progresului lor economic și so
cial. Principalele organe ale con
siliului sînt' Comitetul miniștrilor, 
format ‘din reprezentanții guv.er-, 
nelor țărilor membre, și Adu
narea Consultativă, formată din 
reprezentanții parlamentelor.

Conferinja oamenilor de știinjă din Statele Unite desfășurată la Washington s-aConferinfa oamenilor de știință din Statele Unite desfășurată la Washington s-a încheiat cu un apel adresat 
opiniei publice americane în care se afirmă opozifia față de hotărîrea guvernului de a construi sistemul de 
rachete antibalistice „Safeguard" și față de actuala politică dusă de S.U:A. în Vietnam. în fotografie : o demon

strație la Washington, în fața Casei Albe, împotriva sistemului de rachete —antirachetă

ROMA 5. — Corespondentul A- 
gerpres ff. Puicea transmite : Timp 
de două zile s-au desfășurat la Mi
lano lucrările „Conferinței asupra 
păcii, securității în Europa", orga
nizată de federația locală a Tine
retului democrat-crestin italian. Par
ticipanta la conferință, veniți din 
toate regiunile Italiei, au făcut o 
amplă analiză a politicii mondiale 
postbelice. „Criza N.A.T.O. și a po
liticii blocurilor militare în gene
ral — a spus Alfredo de Poi, șeful 
secției externe a mișcării naționale 

■ a Tineretului democrat-crestin — 
impune o clarificare în cadrul for
țelor politice interne și din Eu
ropa. pentru a se putea desprinde 
de miturile care le-au' încătușat". 
Asigurarea treptată a unei noi' con
figurații europene — depăsindu-se 
alianțele militare — a spus 
torul, constituie scopul final 
rintelor noastre.

Remo Giannelli. directorul 
minatului democrat-crestin 
ca" din Florența, a arătat că o po-

vorbi- 
al ce-

săptă- 
„Politi-

Proteste în S. U. A. împotriva
războiului din Vietnam

geneva Sesiunea Consiliului

pentru comerț și dezvoltare
GENEVA 5. — Corespondentul 

Agerpres Horia Liman transmite : 
Cea de-a 8-a sesiuhe a Consiliu
lui Națiunilor Unite pentru co
merț și dezvoltare (UNCTAD) și-a 
reluat lucrările luni dimineața la 
Geneva. Această sesiune urmează

Implicațiile

antimuncitorești
PREMIERUL BRITANIC ȘI-A 

AFIRMAT INTENȚIA DE A 
REALIZA „REFORMA LEGIS

LAȚIEI SINDICALE"

să definească rolul . organizației 
în pregătirea celui de-al 2-lea de
ceniu al Națiunilor Unite pentru 
dezvoltare. Vor fi examinate, de 
asemenea, posibilitățile de realizare 
a unor acorduri asupra preturilor 
diferitelor produse de bază și ar
ticole manufacturate, precum și 
mecanismul finanțării dezvoltării și 
ajutorul necesar țărilor în curs de 
dezvoltare. Luind cuvîhtul la des
chiderea sesiunii, K. B. Asante, 
președintele consiliului, a insistat 
asupra răspunderii ce revine țări
lor industrializate în acțiunea de 
atenuare și suprimare a obstaco
lelor care împiedică dezvoltarea co
merțului și a economiei țărilor, „ce
lei de-a treia lumi".

BRATISLAVA 5 (Agerpres). — 
După cum informează Agenția 
C.T.K., la Bratislava a avut loc 
ședința Prezidiului Consiliului Na
țional Slovac, care a luat în discu
ție unele probleme organizatorice. 
In legătură, cu alegerea tovarășului 
Ștefan Sadovsky în funcția de 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia, Prezidiul Consiliului Na
țional Slovac a aprobat cererea a- 
cestuia de a fi eliberat din func
ția. de președinte al guvernului 
Republicii Socialiste Slovace. Con
siliul Național Slovac a ales pe 
Peter Colotka în funcția de preșe
dinte al guvernului Republicii So
cialiste Slovace.

NEW YORK 5 (Agerpres). — Orga
nizația „Comitetul prietenilor milita
rilor americani" a dat publicității du
minică o declarație în care a cerut 
președintelui Richard Nixon „să or
done încetarea focului și retragerea 
imediată și unilaterală a trupelor a- 
mericane din Vietnam". Declarația, 
intitulată „Cartea. Albă cu privire la 
încetarea războiului", subliniază că 
armata saigoneză 
o dorință 
niciodată 
suportată 
Unite".

Arătând 
reuși niciodată să obțină în 
mul de sud „un guvern stabil și pa
cificarea regiunilor rurale", autorii 
declarației relevă că situația din a- 
ceastă țară „este mai puțin sigură 
în 1969, decît în 1965, guvernul de la

„nu manifestă nici 
de a lupta și nu va reuși 
să preia povara 

în prezent de
militară 

Statele

că Statele Unite nu vor 
Vietna-

Saigon reprezintă o dictatură militară 
coruptă care menține controlul asu
pra vietnamezilor în propriul său in
teres, iar soldâții saigonezi nu au nici 
o simpatie pentru acest război". Au-, 
torii declarației menționează, de ase
menea, că S.U.A- „au intensificat ac
tivitățile lor militare de la încetarea 
bombardamentelor asupra Vietnamu
lui de nord".

★

Intr-un discurs rostit la Albany 
(statul New York) senatorul demo
crat Vance Hartke s-a pronunțat pen
tru retragerea trupelor americane 
din Vietnamul de sud. El a arătat că 
Statele Unite nu vor putea trece la 
rezolvarea problemelor sociale in
terne cu care sînt confruntate, decît 
în momentul în care se vor dezangaja 
din Asia de sud-est.

DELHI 5 (Agerpres). — La 5 
mai au avut loc la Delhi fune
raliile președintelui Indiei, Zakir 
Hussain. Ceremonia înhumării a 
avut loc la Universitatea musul
mană Jamia Millia. în cortegiul 
funerar se aflau membri ai gu
vernului Indiei; alte personalități 
indiene, precum și demnitari 
străini.

în calitate de reprezentant 
personal al președintelui Consi
liului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
la funeralii ă participat amba
sadorul României în India, Aurel 
Ardeleanu.

Zakir Hussain 
în statul Uttar

★
s-a născut în
Pradesh. El

1897
si-a

agențiile de presă transmit:

VIZITA DELEGAȚIEI

litică de alternativă la alianța atlan
tică ar putea fi politica securității 
în Europa, realizată treptat.

Luîhd cuvîntul ca invitat. Donat 
Cattin. membru al Direcțiunii Parti
dului democrat-crestin, a arătat că 
instaurarea unei politici de pace se 
poate obține numai prin destindere, 
care nu trebuie să se bazeze pe con-- 
trapunerea blocurilor, așa cum se 
întîmplă astăzi. El s-a pronunțat, de 
asemenea, in favoarea convocării li
nei conferințe pentru securitate eu
ropeană. pentru intensificarea rela
țiilor comerciale si culturale dintre 
toate țările Europei.

In cadrul conferinței s-a dat ci
tire unei moțiuni în care, între al
tele, se spune că. mișcarea de tine
ret democrat-crestină din Italia este 
de acord cu 'acele forte care au ca 
scop depășirea politicii de blocuri 
militare în Europa Si în lume.

In încheierea lucrărilor conferin
ței a avut loc un miting, urmat de 
o demonstrație pe străzile centrale 
ale orașului Milano.’i

făcut studiile la colegiile din sta
tul natal, apoi la Universitatea din 
Berlin, obtinînd titlul de doctor în 
filozofie si artă. Adept al ideilor 
lui Mahatma Gandhi, Zakir Hus
sain a participat activ la mișcarea 
de eliberare națională a tării sale, 
în 1957, el a fost numit guverna
torul statului Bihar . si membru al 
Camerei superioare a parlamentu
lui din partea partidului Congresul 
national ipdian. în anul 1962, Za
kir Hussain a fost desemnat vice
președinte al Indiei, funcție pe care 
a. detinut-o pînă în mai 1967. cînd 
a fost ales președinte al tării.

Concomitent cu activitatea politi
că pe care a desfăsurat^o timp de 
jumătate de secol, foști “ președinte 
al Indiei s-a afirmat »i Pe plan 
international ca pers; lalitate mar
cantă în domeniul culturii.

\

GHANA A început

LONDRA 5 (Agerpres). — Sărbăto
rirea oficială a zilei de 1 Mai de 
către partidul laburist britanic a avut 
Iote duminică în cadrul unui miting 
la London Festival Hall la care a 
luat cuvîntul primul ministru, Harold 
Wilson. Acesta a dezmințit zvonurile 
care au circulat săptămîna trecută 
că ar intenționa să demisioneze, în 
urma divergențelor din cadrul parti
dului laburist. Wilson a lansat un pu
ternic atac împotriva promotorilor 
fracțiunilor din partidul său. „Nu in
tenționez să îngădui ca guvernul să 
fie abătut de la sarcinile sale de di
versiuni asupra politicii, procedurii 
sau personalităților", a declarat el. 

, afirmînd totodată că este hotărît să 
promoveze în continuare orientarea 
politică și economică de pînă acum. 
Zvonurile privitoare la . eventuala 
schimbare a șefului guvernului labu
rist au survenit în urma divergențe
lor în legătură cu proiectul legislației 
antisindicale.

O dată cu afirmarea intenției de a 
conduce mai departe guvernul, Wil
son a anunțat că intenționează să 
ducă la bun sfîrșit reforma legislației 
sindicale în ciuda protestelor expri
mate de diferite sindicate și de unii 
deputati laburiști. El a condamnat 
„grevele ilegale", declarate de oame
nii muncii fără consimtămîntul lide
rilor sindicali, susținînd că aceste 
greve dăunează dezvoltării economiei 
britanice. '

•(

DE PARTID
Șl GUVERNAMENTALE 
BULGARE ÎN R. D. G.

BERLIN 5 (Agerpțes). — O 
delegație de partid șLguvernamen- 
tală bulgară, în frunte cu Todoi 
Jivkov, prim-secretar1' al C.C. al 
P.C. Bulgar, președintele Consi
liului de Miniștri, a sosit luni 
într-o vizită Oficială la Berlin.

La sosire, pe aeroport, delegația 
a fost întîmpinată de Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului I 
de Stat 'al R.D.G., și de alte per- I 
soane oficiale.

OTTAWA 5 (Agerpres). — Primul 
ministru al Canadei, Pierre Eliot Tru
deau, a acordat un interviu televiziu
nii din Montreal în cursul căruia a 
abordat unele probleme legate de po
litica externă a guvernului său. în le
gătură cu eventualitatea retragerii tru
pelor canadiene de pe continentul eu
ropean, premierul Trudeau a arătat că 
„trupele canadiene din Europa îi 
conferă Canadei un rol minor pe plan 
militar" și a scos în evidență faptul 
că țara sa face parte din alt conti
nent. Primul ministru a ținut să subli
nieze faptul că unul din principalele 
scopuri ale politicii externe a Cana
dei este garantarea suveranității țării. 
Premierul Trudeau a declarat, referin- 
du-se la legăturile dintre Canada și 
Franța, că relațiile dirftre cele două 
țări „âu fost și trebuie să fie bune și 
în Viitor".,

Acad. Miron Hicolescu, președintele Academiei Re
publicii Socialiste România, care întreprinde o vizită în Iran la 
invitația conducerii Universității din Teheran, a avut o întrevedere cu minis
trul pentru cercetările științifice, Majid Rahnema. A avut loc un schimb de 
păreri privind activitatea științifică din cele două țări, precum și posibilitatea 
realizării unei colaborări între forurile de știință din România și Iran. Oaspe
tele român s-a întâlnit, de asemenea, cu cadrele didactice de la Universitatea 
din Teheran și a luat cunoștință de activitatea importantei instituții de în
vățămînt superior din capitala Iranului. Acad. Miron Nicolescu a ținut o con
ferință în fața unei asistențe formate din oameni de știință, cadre didactice 
și studenti.

Delegația ungară condusă de 
Lajos Astalos, locțiitor al ministrului 
metalurgiei și industriei construcției de 
mașini, s-a înapoiat în țară după vizita 
făcută în mai multe țări scandinave, 
unde a avut întrevederi cu înalte per
sonalități și cu conducătorii unor uzine 
în vederea unor viitoare colaborări in
dustriale între R. P. Ungară și hceste 
țări — anunță agenția M.T.I.

Mii de cetățeni austra
lieni au participat Ia mani
festațiile organizate la sfîrșitul pri
mei săptămîni a lunii mai în orașul

Sydney și în alte localități ale țării în 
sprijinul unor revendicări democratice.

între Banca de comerț 
din Varșovia și Institutul 
spaniol pentru valuta stră
ină a f°st încheiat un protocol anual 
suplimentar la tratatul încheiat în 1963 
între cele două instituții. Documentul 
prevede extinderea în 1969 a livră
rilor reciproce de mărfuri dintre în
treprinderile din cele două țări.

Un complot antiguverna
mental a fost descoperit în 
capitala Dahomeyului, Por
to NOVO. P°trivit agenției France 
Presse, ^0 de persoane ar fi fost ares
tate sub acuzația de a fi acționat în 
favoarea readucerii la putere a fostu
lui premier Justin Ahomadegbe. Prin
tre cei arestați se află și Gabriel Lo
zes, fost ministru al afacerilor externe 
în guvernul Ahomadegbe. Pentru ju
decarea inculpaților a fost creată o 
nouă instanță supremă, denumită 
Curtea permanentă a securității sta
tului.

înregistrarea noilor 
formațiuni politice

ROMA 5 (Agerpres). — Secretarul 
general al Organizației Națiunilor 
Unite, U Thant, care a sosit dumi
nică seara în capitala Italiei, a avut 
în cursul dimineții de luni o între
vedere cu ministrul italian al aface
rilor externe, Pietro Nenni. Au fost 
abordate cu acest prilej cele mai im
portante probleme actuale ale situa
ției internaționale. Criza din Orien
tul Apropiat, războiul din Vietnam 
și cel din Nigeria, securitatea euro
peană, dezarmarea, problema recu
noașterii drepturilor R.P. Chineze. în 
cadrul O.N.U. au fost subiectele a- 
supra cărora, potrivit unor surse ita
liene autorizate citate de agenția 
France Presse, cei doi interlocutori 
au putut constata o amplă identitate 
de vederi. Pietro Nenni l-a asigurat 
cu această ocazie pe secretarul ge
neral al O.N.U. de sprijinul constant 
al țării sale în ce privește toate ini
țiativele menite să ducă la rezolva
rea conflictelor existente și să conso
lideze pacea în lume. U Thant și-a 
exprimat satisfacția pentru acest spri
jin și a apreciat contribuția Italiei 
la cauza păcii mondiale.

Secretarul general al O.N.U. a 
făcut apoi o vizită la palatul Quiri- 
nale președintelui Italiei, Giuseppe 
Sarăgat.

Ri-

o noua expresie

monopoliste

mai diverse re
producție. Ca o 
ironiei, conglo- 
s-au născut in

CORESPONDENȚA DIN NEW YORK 
DE LA C. ALEXANDROAIE

producătoare ale 
aceleiași mărfi), 
prevede nimic 

concentrărilor 
eterogene.

cercetările 
la con- 
de 
șeful Dl- 
din Mi- '

a concentrării

„Conglomeratele"

în economia americană 
continuă „epidemia fu
ziunilor". în 1968, statis
ticile au înregistrat 
circa 4 500 de fuzionări, 
adică tot atîtea „acte de 
deces" ale unor între
prinderi, înghițite în 
lupta acerbă de concu
rentă. De asemenea, nu
mai în primele trei luni 
ale anului curent. 43 de 
companii cu un capital 
total de peste 4,5 miliar- 

»de dolari au dispărut 
deja de Pe piață. Alte 
79 companii cu un ca
pital de 7,'4 miliarde vor 
împărtăși în următoarele 
săptămîni aceeași soartă. 
După cum remarcă pre
sa de 
cesta 
val 
din 
cană

Procedînd la „autop
sia" acestor cifre-record, 
comitetul iuridic 
Congresul S.U.A.

prezent, 
„giganți" 
aproape 

întreaga

specialitate, a- 
este cel mai mare 
al concentrărilor 
economia ameri- 
postbelică.

la

din 
arată 
circa 
con- 

60 la 
pro-

că, în 
200 de 
trolează 
sută din _____
ducție națională a State
lor Unite. „Campionii" a- 
cestei curse a concen
trării sînt asa-numitele 
„conglomerate", rezultate 
vrin contopirea firmelor 
din cele 
muri de 
culme a 
meratele . __
condițiile „legislației an
titrust". Aceasta interzi
ce concentrările verti
cale (care grupează fir
mele intermediare ale 
fabricării unui produs), 
precum si concentrările 
orizontale (prin fuziunea

firmelor 
uneia si 
dar nu 
împotriva 
de societăți 
Actualmente în fata ins
tanțelor se află cazul 
conglomeratului „Ling- 
Temco-Vought" ale cărui 
tentacule au acaparat

cest proces, ale cărui 
proporții antrenează un 
întreg cortegiu de con
secințe economice si so
ciale nefavorabile. Prin 
fuzionare, profiturile 
„conglomeratelor" ating 
cifre astronomice, deoa
rece în timp ce numărul 
acțiunilor rămîne ace-

firma producătoare de 
otel „John arid Laugh
lin" din Pittsburgh, cazul 
firmei ” " 
dustries" .
să înghită 
firmă „Goodrich 
pany", producătoare 
cauciuc etc.

Autoritățile federale 
itrăduiesc să frîneze

lași, cifra de afaceri 
crește cu fiecare firmă 
înghițită. De asemenea, 

_...t im- 
înghițirea 

este 
în
de 

se-

„Northwest . In- investițiile nu sînt 
care ■■ încearcă 

renumita 
Com- 

de

se 
a-

pozabile, iar 
acestor companii 
înscrisă la capitolul 
vestitii. „Un astfel 
business — sublinia 
natorul F. Cohen — pom
pează multă apă la te-

melia economiei tării, 
lucru deloc sănătos".

Studiile si 
întreprinse duc 
cluzia relevată 
chard McLaren, 
rectiei antitrust __ . .
nisterul Justiției, că fu- 1 
ziunile între firmele 1 
„neînrudite" în circuitul i 
economic, care duc la , 
crearea de conglomerate, ( 
„au un efect negativ . 
asupra economiei tării". 
Prin formarea de con
glomerate, . arată McLa- • 
ren, administrațiile aces- < 
tora, profitînd de lipsa < 
concurentei, pot ușor ( 
cădea la învoială pentru < 
a impune pieței prețuri . 
arbitrare, -umflate, agra- . 
vînd astfel pericolul in- ’ 
flatiei. Ziarul „New York < 
Times" subliniază „peri- < 
colul concentrării conți- < 
nue a mijloacelor de < 
producție în mîini din ce ( 
în ce mai puține"; Pe < 
plan social, concentrarea . 
înseamnă mii de munci- : 
tori concediat!, agravarea ' 
problemei șomajului. < 

Legislația antitrust este < 
formată din diverse legi, I 
unele datînd de la sflrsi- I 
tul secolului trecut. Mi- < 
iiistrul justiției, John N. ( 
Mitchel, a hotărît darea . 
în judecată a unora din 
administrațiile „conglo- ’ 
meratelor" pe baza ac- 1 
tualel legislații. „Verdic- I 
tul ce se va da în ’ 
cazul trustului Ling- ’ 
Temco-Vought — releva 1 
cotidianul „The Evening < 
Star" — constituie un test < 
prin care se va dovedi ț 
dacă actuala legislație ( 
mal este sau nu cgpabilă . 
să împiedice fuziunea 
conglomeratelor*.

Lucrările celui de-al III- 
lea Congres al centralei sindi
cale „Uniunea generală a muncitorilor 
algerieni — UGTA" s-au deschis luni 
dimineața la palatul de la Club des 
Pins de lingă Alger. La ședința fes
tivă de deschidere au participat pre
ședintele Algeriei, Houari Boumedi- 
ene, Kaid Ahmed, conducătorul par
tidului F.L.N., membri ai Consiliului 
revoluției și ai guvernului. Cu acest 
prilej, președintele Boumediene a ros
tit o amplă cuvîntare.

Manevre militare la care 
participă nave culegătoare de mine ale 
forțelor maritime din R. F. a Germa
niei, Danemarca și Norvegia au în
ceput la 5 mai, în sectorul occidental 
al Mării Baltice. După cum au anunțat 
surse oficiale de la Kiel, manevrele 
vor continua pînă la 17 mai a.c.
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tele Algeriei, Houari Bom__
Kaid Ahmed, conducătorul par-

La invitația președintelui 
Adunării Naționale a Repu
blicii Turcia, Ferruh Bozbevli, ca 
răspuns la o vizită făcută în Albania 
de către o delegație parlamentară 
turcă, o delegație a Adunării Popu
lare a Republicii Populare Albania, 
condusă de președintele adunării, Be- 
har Shtylla, va face o vizită în Re
publica Turcia,

ACCRA 5 (Agerpres). — In 
urma hotărîrii autorităților din 
Ghana de a autoriza activitatea 
partidelor politice, în țară a 
început în mod oficial înregistra
rea noilor formațiuni politice. 
Printre primele se num; JgS Par
tidul național progresist condus 
de Kofi Busia, care a ocupat 
funcția de director al Centrului 
educației naționale.

S-a anunțat, de asemenea, for
marea partidelor Congresul na
țional, Reconstrucției naționale șl 
a Partidului întregului popor.

In activitatea politică s-a făcut 
simțită și prezența tineretului de 
la instituțiile de învățămînt din 
Accra, care a hotărît crearea par
tidului Frontul tineretului din 
Ghana.

După cum s-a mai anunțat, ho- 
tărîrea de a permite din nou ac
tivitatea partidelor politice a fost 
adoptată în urma anunțului ac
tualei conduceri militare a țării 
că va remite la 30 septembrie 
prerogativele puterii unui guvern 
civil.

IRLANDA DE NORD

0 nouă rundă de convorbiri între delegațiile guver
namentale Ole S.U.A. Și Pent consacrate examinării căilor de regle
mentare a conflictului provocat prin naționalizarea bunurilor aparținînd socie
tății nord-americane „International Petroleum Company" se desfășoară la 
Washington. Cele două delegații au căzut de acord să nu fie difuzate comu
nicate cu privire la mersul tratativelor.

Activitate diplomatică
în capitala R.A.U.

CAIRO 5 (Agerpres). — Luni a 
sosit la Cairo regele Iordaniei, Hus
sein. El a avut în aceeași zi convorbiri 
cu președintele R.A.U., Nasser. Vizita 
de o zi a suveranului Iordaniei ur
mează celei efectuate la Cairo de 
șeful statului sirian, Nureddin El A- 
tassi, și a ministrului kuweitian de 
interne, Abdulah Al Salem al Sabah. 
Remarcînd această intensă activitate 
diplomatică din capitala R.A.U., zia
rul „Al Ahram" menționează că vi
zita suveranului Iordaniei se înscrie 
pe linia consultărilor care au loc la 
nivel înalt consacrate examinării ac
tualei situații din Orientul Apropiat. 
Cotidianul citat arată, de asemenea, 
că Hussein va informa pe președin
tele Nasser asupra rezultatelor re
centei sale vizite în Statele Unite, 
Marea Britanie și Franța.

Marți, regele HuSsein' va părăsi

. Cairo, pentru a pleca la Riad, unde 
va avea întrevederi cu regele Feisal.

★
Șeful misiunii de observatori ai 

O.N.U,' în Orientul Apropiat, gene- 
luni laralul Odd 'Bull, a sosit __

Cairo. După sosire, el a conferit 
cu Salah Gohar. secretar __ __
al R.A.U. pentru afaceri externe. 
Potrivit agenției MEN. printre pro
blemele abordate în cursul între
vederii a figurat situația observa
torilor O.N.U. la linia de încetare 
a

de stat

focului de la Canalul de Suez.
într-o informație transmisă din Is- 

mailia, agenția MEN anunță că 
Republica Arabă Unită a construit 
noi adăposturi pentru observatorii 
O.N.U., plasați de-a lungul malului 
occidental al Canalului de Suez, în 
vederea garantării securității lor. Pe 
malul occidental al Canalului de 
Suez se află în prezent 45 de ob
servatori ai O.N.U.

CERINȚE PENTRU
APLICAREA

DREPTURILOR CIVILE
BELFAST 5 (Agerpres). — „Noul 

guvern intenționează să vorbească po
liticos, dar să păstreze la îndemînă și 
o bîtă mare" — a declarat Frank Go- 
garty, președintele Asociației pentru ' 
drepturi civile din Irlanda de nord, 
și a adăugat: „Avem înaintea noastră 
o luptă aspră, dar nu vom fi intimi
dați". El s-a pronunțat pentru apli
carea unui program de construcții de 
locuințe și crearea de locuri de muncă 
pentru minoritatea catolică și pentru 
protestanții săraci, ceea ce — împre
ună cu reforma sistemului electoral —• 
ar însemna aplicarea în practică a 
drepturilor civile.

Liderii campaniei pentru drepturi 
civile s-au întrunit la Londonderry 
pentru a întocmi un plan care va fi 
prezentat primului ministru James 
Chichester-Clark în vederea elaboră
rii reformelor care să pună capăt dis
putelor privitoare la drepturi civile și 
să acorde înlesniri pe bază de egali
tate minorității catolice. în acest plan 
sînt prevăzute și acțiuni menite să a- 
firme hotărîrea de luptă a participan- 
ților la campania pentru drepturi ci
vile. Aceștia din urmă și-au exprimat 
nemulțumirea față de includerea în 
guvern a lui Brian Faulkner, care se 
opune cererii de aplicare a principiului 
„un om — un vot" în alegerile locale.
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