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VIZITA TOVARĂȘULUI
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚELE VÎLCEA Șl ARGEȘ
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului 

Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, împreună cu tova
rășii ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, și 
Emil Drăgănescu, vicepreședinte ai Consiliului de Miniștri, a făcut 
joi o vizită de lucru în județele Vîicea și Argeș. Conducătorii de 
partid și de stat au vizitat o serie de obiective industriale intrate în 
funcțiune sau aflate în plină construcție, precum și locurile pe care 
urmează să fie amplasate noi unități productive de mare însemnă
tate pentru economia noastră națională. Oaspeții au urmărit 
modul în care se înfăptuiesc prevederile programului complex, 
adoptat de cel de-al X-lea Congres al P.C.R., de dezvoltare neîntre
ruptă a forțelor de producție în aceste județe, îndeosebi în dome

niul industriei chimice, ramură de primordială însemnătate pentru 
progresul economic și social al țării.

Vizita se înscrie în stilul de muncă al conducerii de partid și 
de stat de a analiza la fața locului, împreună cu organele locale, cu 
factorii de răspundere din ministere, cu oamenii muncii, cu specia
liștii, felul în care se realizează sarcinile planului cincinal, soluți
ile optime pentru ridicarea eficienței economiei noastre naționale. 
Conducerea de partid și de stat controlează în mod nemijlocit cum 
sînt aplicate hotărîrile elaborate, cum sînt folosite mijloacele fi
nanciare considerabile investite pentru dezvoltarea potențialului 
economic al țării ,* aceasta reprezintă un puternic stimulent în acti
vitatea oamenilor muncii, a cadrelor de conducere din economie.

Înnoirile socialismului 
pe plaiurile vilcene

TINEREȚEA
CENTRALELOR 
INDUSTRIALE 
NU JUSTIFICĂ 
TIMIDITATEA 
în lichidarea vechilor 
maniere birocratice 

de conducere economică

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer și Emil Drăgănescu sînt întîmpinați de tovarășul Petre Dănică, prim-secretar al Comitetului județean Vîicea al P.C.R., președintele consiliului popular al județului.Pe parcurs, pînă la reședința județului, oaspeții sînt salutați cu căldură de numeroși cetățeni. A- ceeași primire călduroasă o fac și miile de locuitori ai municipiului Rîmnicu Vîicea, care, aflînd vestea vizitei tovarășului Nicolae Ceaușescu, au ținut să-l salute, sârși exprime încă o dată dragostea n' 'ărmurită pentru partid, pentru c, iucerea sa, mulțumirea pentru prefacerile fundamentale pe care socialismul le-a adus în viața lor.Ca pretutindeni pe cuprinsul țării, și în Vîicea economia, viața socială au cunoscut în anii noștri 
o dezvoltare fără precedent. Atît în reședința județului, cît și în alte localități de pe Valea Oltului, ritmul înnoirilor și-a afirmat din plin prezența. Cu deosebire perioada ce a urmat după Congresul al IX-lea al partidului a însemnat pentru aceste meleaguri o etapă de adînci transformări. Amploarea programului de dezvoltare, ritmul și proporțiile creșterii forței economice a județului, punerea în valoare a bogatelor resurse de materii prime existente, valorificarea tot mai largă a potențialului uman — toate acestea sînt dovezi incontestabile ale preocupării permanente, ' consecvente a partidului și statului pentru a înscrie pe orbita progresului și civilizației toate județele țării, de a lichida rămînerea în urmă a unor județe pe plan economic.In anii actualului plan cincinal, cu ajutorul unui important volum 

La rafinăria din Pitești

de investiții alocat de stat, Industria județului s-a dezvoltat într-un ritm mediu anual de 16 la sută. Combinatul chimic Rîmnicu Vîicea, noile capacități intrate în funcțiune la uzina de produse sodice, întreprinderea minieră, multe alte unități sînt piloni ai industrializării județului, nuclee ale ascensiunii economice care vor îngădui ca în următorul cincinal dezvoltarea industriei acestei părți a țării să cunoască un ritm mediu anual de 18 la sută.O pondere deosebită — 41 la sută — în ansamblul dezvoltării județului o are industria chimică, care permite valorificarea bogatelor resurse de materii prime (sare, calcar etc), cooperarea fructuoasă între unitățile industriale din zona aceasta.Dacă adăugăm că pe teritoriul județului se construiește puternica hidrocentrală de pe Lotru, că exploatările forestiere și industrializarea lemnului s-au extins în ultimul timp, că ramuri tradiționale ale agriculturii, ca pomicultura, viticultura, zootehnia, au cunoscut la rîndul lor o dezvoltare însemnată, vom avea imaginea unui județ în plin progres economic, propulsat impetuos pe calea înfloririi, a creșterii bunăstării materiale și spirituale a locuitorilor săi.La sediul comitetului județean de partid are loc o scurtă consfătuire cu membrii biroului comitetului, cu cadrele de răspundere din aparatul de stat. Dînd glas simță- mintelor celor prezenți, primul-se- cretar al comitetului județean de partid adresează tovarășului Nicolae Ceaușescu profunde mulțumiri pentru sprijinul acordat dezvoltării multilaterale a județu

EE5

Oaspefilor li se prezintă macheta sistematizării municipiului Rîmnicu Vîicealui Vîicea, asigurîndu-1 că oamenii muncii din această parte a țării vor face și în viitor totul pentru realizarea programului elaborat de partid, a sarcinilor ce le revin în acest an hotărîtor al planului cincinal. Ca o ilustrare a acestui angajament, conducătorii de partid si de stat 

sînt informați că planul de producție pe primele două luni ale anului a fost depășit la principalii indicatori. S-au creat totodată condiții pentru îndeplinirea pînă la sfîrșitul acestei luni a cel puțin 20 la sută din planul, anual de investiții. In agricultură, măsurile luate în spiritul ultimelor hotărîri elaborate de partid au creat un suflu nou de muncă, asigurînd buna desfășurare a apropiatei campanii de primăvară.La solicitarea secretarului general al partidului sînt prezentate și analizate unele din problemele actuale care preocupă organele locale în legătură cu dezvoltarea generală a județului.Sînt prezentate apoi schițele de sistematizare a orașului Rîmnicu Vîicea ca și a altor localități. In orașele județului se vor construi în perioada 1971—1975 circa 10 000 de apartamente și numeroase așezăminte social-culturale. O atenție deosebită s-a acordat schiței de sistematizare a orașului reședință de județ, oraș a cărui populație s-a dublat în ultimii doi ani și va continua să crească într-un ritm înalt. Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a interesat îndeaproape de diferite aspecte ale ridicării nivelului de trai al populației și a examinat perspectivele urbanistice prezentate care prevăd, printre altele, construirea unui nou centru civic. Au fost discutate, de asemenea, proiectele edililor pentru dezvoltarea cunoscutelor localități balneare de pe Valea Oltului, pentru valorificarea tot mai complexă a acestei bogate zone turistice.Un loc important a revenit în cadrul discuțiilor, după cum era 

și firesc, lucrărilor de construcții ce se desfășoară în Complexul hidroenergetic al Lotrului. Specialiștii au prezentat stadiul în care se află edificarea celei mai mari hidrocentrale de pe rîurile interioare ale țării, ca și celelalte a- menajări aferente. Oaspeții au fost informați că în acest an se vor încorpora în baraj 900 000 metri cubi de arocamente, se vor executa 13 kilometri de aducțiuni, construin- du-se în ritmul prevăzut și celelalte obiective.Dînd o înaltă apreciere muncii eroice a celor 6 000 de constructori din complexul Lotru, secretarul general al partidului a recomandat să se ia toate măsurile pentru respectarea riguroasă a prevederilor planului, a termenelor stabilite, pentru executarea unor lucrări de calitate, în așa fel încît țara să primească u.n nou și puternic flux de energie, să beneficieze cît mai curînd de roadele acestei importante investiții. De asemenea, tovarășul Ceaușescu a insistat asupra necesității de a pune în valoare marele potențial turistic al acestei zone, asupra cerinței ca dotările create în acest scop să pornească de la experiența acumulată în țările cu o industrie turistică dezvoltată.La ieșirea din sediul comitetului județean de partid, pe străzile orașului, populația salută din toată inima pe oaspeți ; se scandează numele partidului, al secretarului său general.Conducătorii de partid și de stat se îndreaptă spre platforma industrială de la porțile orașului, unde se află în construcție una din cele mai mari unități chimice din țară.
(Continuare în pag. a III-a)

Ne aflam, nu de mult, In biroul ln- 
ginerului-șef al unei mari întreprin
deri industriale clujene. După ce a ci
tit o adresă din mapa cu corespon
dențe, a exclamat, vădit enervat : 
„încă o situație I Tovarășii de la cen
trală și de la minister nu știu altceva 
decît rapoarte și iar rapoarte, infor
mări și iar informări. Să vină aici, 
la noi, să vadă cum lucrăm, să cu
noască nemijlocit realitatea, rezulta
tele și necazurile noastre, nu să ne 
sufoce cu un tir continuu de adrese 
și cereri de situații". Remarca in
ginerului șef pune în evidență un 
sistem de lucru devenit anacronic în 
condițiile constituirii centralelor, a 
combinatelor și grupurilor industria
le. Crearea acestor organisme eco
nomice a pornit tocmai de la premisa 
apropierii organelor de conducere de 
producție, promovării unui stil nou, 
direct de dirijare și organizare a ac
tivității productive de către cadrele 
cele mai competente de specialiști. 
Deci, de la premisa creșterii opera
tivității în conducerea activității 
economice concrete, eliminării verigi
lor, a treptelor intermediare pe filie
ra decizie economică — producție, 
pentru ca ideile tehnice și organi
zatorice noi, măsurile să capete ma
terializarea concretă cît mai repede.

Cazul în sine, de stimulare a „vîr- 
tejului hîrtiilor", ne-a îndemnat să 
examinăm dacă avem de-a face cu 
o excepție sau dacă nu este cumva 
vorba de o modalitate de lucru, în 
virtutea vechilor concepții și meto
de de conducere. Cu atît mai pericu
loasă cu cît antrenează numeroase 
cadre, le imobilizează în munci ine
ficace, de birou, in loc să fie lăsate 
să organizeze și să conducă nemij
locit activitatea productivă. O aseme
nea modalitate de lucru, care nu s-a 
debarasat de practicile birocratice, 
este încă evidentă în activitatea unor 
ministere, centrale industriale și or
gane cu statut de centrală, cu toa
te că a fost cu acuitate, în 
mai multe rînduri, combătută de con
ducerea partidului nostru.

— Tocmai în sensul indicațiilor 
date de conducerea partidului, de a 
duce o luptă fermă împotriva biro
cratismului, a căutat să-și organizeze 
munca consiliul de administrație al 
combinatului nostru — ne spunea lng. 
Maria Baciu, director tehnic cu pro
ducția al Combinatului textil din 
Cluj. Biroul executiv al consiliului a 
stabilit un program concret de lucru 
cu unitățile industriale componente 
pentru fiecare din cadrele de con
ducere. Nu prin intermediul adrese
lor, nu prin hîrtii, ci prin deplasa
rea în întreprinderi, în secțiile și 
atelierele productive, prin cunoaște
rea problemelor la fața locului și 
sprijinirea conducerilor unităților în 
soluționarea lor concretă.

Discuțiile avute cu ingineri și eco
nomiști din cele trei unități com
ponente ale combinatului — fabri
ca de confecții „Flacăra", fabrica 
textilă „România muncitoare" și fa
brica de tricotaje „Someșul", toate 
din Cluj — au reușit să nc edifice 
mai bine In acest sens. Contabilul-șef 
al fabricii „România muncitoare", 
tov. Baranyai Iosif, ne spunea că di
rectorul cu investițiile, directorul 
tehnic cu producția, unii șefi de ser
viciu din combinat vin de două-trei 
ori pe săptămînă în fabrică, con
trolează cum merg treburile, ajută 
la identificarea și punerea în valoa
re a posibilităților de realizare a 
planului. Numărul de situații, de ra
portări a crescut în acest timp ? — 
l-am întrebat.

Telegramă
Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIVă rog să acceptați și să transmiteți Consiliului de Stat și poporului român mulțumirile mele pline de recunoștință pentru amabilul dumneavoastră mesaj, care m-a impresionat profund, adresat cu prilejul atentatului nereușit la viața mea.
Arhiepiscopul MAKARIOS 
Președintele Republicii Cipru

— Dimpotrivă — ne-a răspuns con
tabilul-șef. El a scăzut mult, s-a sim
plificat.

Mai ales în această perioadă în 
care fabrica se află într-un amplu 
proces de dezvoltare și modernizare, 
sprijinul direct, nemijlocit, al cadre
lor din conducerea combinatului se 
dovedește prețios în învingerea greu
tăților legate de asigurarea docu
mentației de execuție, a utilajului 
tehnologic, în amenajarea noilor li
nii de fabricație. Cu toate că secți
ile fabricii sînt în plină organizare, 
datorită coordonării directe, riguroase 
a producției și investițiilor, în așa 
fel ca acestea să nu se stînjenească 
reciproc, planul producției globale și 
marfă pe ianuarie și februarie din 
acest an a fost realizat aici în con
diții optime.

Din modul de lucru al cadrelor de 
conducere de la combinatul textil 
clujean ni se 'pare interesant de re
levat că membrii biroului executiv 
răspund nemijlocit de una din unită
țile industriale, fără să neglijeze 
nici una din problemele de ansamblu 
care le cad direct în sarcină. Ei au 
în permanență o evidență clară a sar
cinilor pe care trebuie să le urmă
rească și să le rezolve în fiecare fa
brică, ca și în celelalte compartimen
te — secții productive și servicii — 
ale combinatului. Am notat cîteva 
dintre zecile de probleme pe care di
rectorul tehnic su producția și le-a 
propus să le soluționeze în această 
perioadă : controlul zilnic al îndepli
nirii planului în cele trei fabrici, asi
milarea producerii unor noi sorti
mente de confecții la fabrica „Flacă
ra", analiza calității și a muncii con
trolului tehnic de calitate la fabrica 
de tricotaje „Someșul", îmbunătăți
rea activității serviciului de creație 
etc. Toți factorii de conducere ai 
combinatului textil se preocupă stă
ruitor ca planul să fie realizat ritmic, 
la toate sortimentele prevăzute, ca 
semnăturile puse pe contractele eco
nomice cu beneficiarii să fie respec
tate întocmai.

Concentrarea producției Industriei 
ușoare în mari unități a creat ca
drelor de conducere din combinate 
posibilitatea de a avea o mai stator
nică legătură cu producția, de a cu
noaște și diagnostica mai bine feno
menele economice din întreprinderi, 
de a fundamenta mai bine și a fina
liza mai operativ deciziile luate în 
probleme importante ale activității 
întreprinderilor. Nu mai departe, e- 
xemplul Combinatului de confecții si 
tricotaje București, una dintre cele 
mai mari întreprinderi ale acestei ra
muri. In ultimele luni, membrii con
siliului de administrație și alți spe
cialiști din combinat au efectuat o 
analiză amănunțită a potențialului 
tehnic și uman al fiecărei fabrici și 
secții productive, în vederea profilă
rii și specializării fabricației.

— Este, de fapt, una din primele 
acțiuni încununate de succes ale con
siliului nostru de administrație — ne 
spunea recent tov. Iosif Steinbach, 
directorul general al combinatului. 
Rezultatele studiului s-au concretizat 
în măsuri — în bună parte aplicate 
cu începere din acest an — pentru 
stabilirea unui profil mai strict în 
producție, care să permită creșterea 
gradului de utilizare a mașinilor, 
sporirea substanțială a productivită
ții muncii".

Nicolae PANTILIE

(Continuare în pag. a IlI-a)
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FAPTUL
ÎN COOPERATIVA AGRICOLĂ

DIVERS INIȚIATIVA
9

Ceasornicul

Eminescu ?
înO banală discuție, purtată 

tren, i-a adus Iui Dumitru Ne- 
delea, muzeograf la Muzeul din 
Ploiești, o informație prețioa
să. Un călător afirma că ceasor
nicul care a aparținut cîndva lui 
Mihail Eminescu se află la Satu 
Mare, In posesia unui pensionar, 
Victor Achim. Deplasîndu-se la 
Satu Mare, muzeograful a dat 
de urma ceasornicului. Este un 
„Longines" vechi de aproxima
tiv 200 de ani, care — se pare 
— a trecut succesiv In posesia 
a șapte persoane. O comisie de 
specialiști urmează să stabileas
că dacă printre aceștia s-a nu
mărat și poetul» Pînă atunci, el 
se află expus la muzeul din 
Ploiești, alături de alte 800 de 
ceasornice, dintre care unele 
deosebit de valoroase.

dau întotdeauna roade

Schimb pe 
schimb

Traian Bădulescu, președin
tele cooperativei agriiole de pro
ducție din comuna Mlcești (Ar
geș) s-a prezentat nu demult 
la Gheorghe Soitarlu, președin
tele consiliului popular comu
nal. Avea de încheiat cu el o 
mică afacere : să-l înscrie in 
registrul agricol (doar pe baza... 
cuvîntului dumnealui) cu un te
ren de 30 de ari. Primarul co
munei s-a oferit bucuros să-l 
facă stăpîn pe pămintul respec
tiv. Avea însă și el o mică ru
găminte pe lingă președintele 
cooperativei de producție : să-i 
dea de la cooperativă vreo 7 000 
de cărămizi pentru a-și extinde 
casa. Un „serviciu" contra altui 
„serviciu". Acum, aflăm că schim
bul a fost contramandat : atît 
terenul, cit și cărămida vor fi 
restituite cooperativei agricole 
de producție. Totodată s-a ho- 
tărit ca Traian Bădulescu să fie 
înlocuit din funcție. Ce se va 
întîmpla însă cu Gheorghe Soi- 
tariu 7 Ne interesează. Și nu 
numai din simplă curiozitate l

Acum începe 
vîlvătaia!

în cadrul măsurilor privind îmbu
nătățirea organizării, normării și re
tribuirii muncii, un capitol distinct 
se referă la activitatea cooperative
lor agricole slab dezvoltate, care nu 
au valorificat, în suficientă măsură, 
resursele materiale și umane de 
care dispun. Ceea ce atrage atenția 
în mod deosebit este faptul că ni
velul mai scăzut al producțiilor și 
veniturilor nu se datorește atît con
dițiilor naturale mai puțin favora
bile, cit neajunsurilor de ordin or
ganizatoric. Ținînd seama de aceas
tă constatare, organele locale au sta
bilit ca, în funcție de condițiile na- 
tural-economice specifice, să fie în
tocmite de către consiliile de condu
cere, specialiști, cu participarea largă 
a tuturor cooperatorilor, programe 
detaliate de măsuri tehnice și orga
nizatorice, prin aplicarea cărora 
se asigure în maximum 3—5 ani 
dresarea economică a fiecăreia 
aceste unități.

întrucît cooperativele agricole

să 
re- 
din

întrucît cooperativele agricole slab 
dezvoltate sînt situate, în general, în 
zonele de deal și submontane, pro
gramul lor de redresare economică 
se axează pe un complex de măsuri 
care să ducă în primul rînd la întă
rirea sectorului creșterii animalelor 
și pomiculturii. De asemenea, în a- 
ceste unități se prevăd largi acțiuni 
pentru punerea în valoare a resurse
lor existente prin extinderea activi
tăților anexe, aducătoare de mari 
venituri.

Dezvoltarea zootehniei și pomicul
turii în cooperativele agricole din ju
dețul Hunedoara ține seama atît de 
condițiile natural-economice favora
bile acestor ramuri de producție, cît 
și de tradiția și experiența locală 
existente. Exemplul oferit de coope
rativa agricolă din Burjuc este edi
ficator în această privință. în anul 
1968, producția și veniturile în aceas
tă unitate erau extrem de reduse din 
cauza lipsei brațelor de muncă, a 
dispersării

grășăminte pe pășuni s-a reușit să 
se asigure furajele fibroase în pro
porție de sută la sută. Tineretul tau
rin și animalele adulte care urmau 
să fie îngrășate au fost cumpărate 
din alte cooperative din județ. Din 
zona Hațegului au fost cumpărate 81 
bovine adulte tarate. Acordîndu-se 
cooperatorilor avansuri lunare, par
ticiparea la muncă a acestora a 
acoperit pe deplin nevoile producției, 
în cele din urmă s-a dovedit că și 
dispersarea grajdurilor poate fi folo
sită în avantajul producției. Tinere
tul și animalele adulte cumpărate 
din alte unități se țin pentru o pri
mă perioadă la Glodghilejd, unde e- 
xistă pășuni întinse. Aici începe în- 
grășarea animalelor cu furaje mai 
ieftine. Pentru o hrănire intensivă, 
acestea sînt apoi aduse la Burjuc și 
Tătărăști, unde li se administrează 
cantități mai mari de concentrate. 
Astfel s-a reușit ca prețul de cost pe 
un kilogram de carne livrată să fie de 
numai 4,60 lei. în felul acesta, su
mele obținute din zootehnie au spo
rit de peste două ori față de anul 
1968, contribuind în mod substanțial 
la creșterea veniturilor cooperativei.

Măsurile pentru redresarea econo
mică a cooperativelor agricole slab 
dezvoltate pornesc tocmai de la ex
periența unităților care au reușit 
să-și sporească veniturile intr-un in
terval de timp, relativ scurt. Pen
tru primăvara acestui an este pre
văzută o acțiune largă de refacere a 
patrimoniului pomicol ; se vor 
ministra cantități mai mari de 
grășăminte chimice pe pășuni și 
nețe. La cooperativa agricolă 
Clopotiva se vor planta 32 ha

sectorului zootehnic în 
patru sate situate la distanță u- 

............... altele. To-

într-una din zilele trecute, șe
ful postului de miliție din Co
muna Nereju (județul Vrancea), 
sesizat că din clădirea bufe
tului cooperativei sătești răz- 
bătea un miros persistent de pe
trol, s-a hotărît să cerceteze a- 
mănunțit acest lucru. A consta
tat că în coșul prin care se 
evacua fumul de la sobă erau 
înghesuite bucăți de pînză îtn- 
bibate cu petrol lampant. în 
jur, de asemenea, peste tot, 
era vărsat petrol. Lucrurile s-au 
lămurit foarte curînd după a- 
ceea. Gestionarul, Ion Vacea — 
care delapidase 225 000 lei — 
intenționa să incendieze clădi
rea pentru a scăpa de răspun
dere. Pentru gestiona^ 
acum Începe vîlvătaia. 
a turnat gaz !

Amenda

nul de celălalt și
tuși, anul trecut, producția și veni
turile cooperativei și ale cooperato
rilor s-au triplat față de anul 1968. 
Un salt care poate apare surprinză
tor la prima vedere. El își are însă 
o explicație precisă. Anul trecut, 
cooperatorii au organizat o îngrășă- 
torie de taurine. Investiția efectuată 
a fost de numai 6 000 lei pentru con
fecționarea iestelor din beton, în 
grajdurile existente. Prin adminis
trarea unor cantități sporite de în-

ad- 
în- 

. fî- 
din 
cu 

pomi. întocmirea planurilor de pro
ducție s-a făcut pe baza consultării 
largi a specialiștilor din cooperati
vele agricole. Astfel, ramurile de 
producție au fost așezate mai rațio
nal pe teritoriu, în concordanță cu 
condițiile natural-economice din fie
care unitate. La cooperativa agri
colă „Vața" s-a extins îngrășarea 
tineretului taurin. în alte unități — 
Livadia, Zam — se va dezvolta creș
terea oilor, existînd condiții favora
bile pentru această specie de ani
male. La Rîul de Mori s-a organizat 
o secție pentru valorificarea mate
rialului lemnos de pe pășuni.

De asemenea, anul acesta s-a ho
tărît înființarea unei asociații inter- 
cooperatiste pentru îngrășarea tine
retului taurin și a mieilor, la care 
participă toate cooperativele agricole 
din județ. Realizarea acestui obiec-

abia
Doar el

un

Săndu- 
din Cra-

ment la 
răspuns

Inventatorul Mircea 
lescu, pensionar C.F.R.,
iova, str. Doljului, nr. 75, poves
tește intr-o scrisoare odiseea u- 
neia dintre invențiile sale — a 
cărei aplicare, în ciuda nume
roaselor demersuri și sesizări 
la Departamentul căilor ferate 
(beneficiar al invenției), este 
tărăgănată de peste 5 ani. Din 
această cauză, el a fost pus <>_> 
nenumărate ori pe drumuri. Nu 
demult, aflindu-se în Capitală 
și trebuind să se întoarcă ur
gent la Craiova, inventatorul, cît 
este el de inventator, a săvîrșit 
o greșeală : s-a urcat în tren 
fără bilet. Bineînțeles, a fost a- 
mendat. Departamentul căilor 
ferate, primind scrisoarea men
ționată prin care autorul solicita 
în principal finalizarea invenției, 
ne face cunoscut că... amenda 
este legală. Despre soarta a- 
cestei invenții, in care forul 
respectiv este direct interesat 
— absolut nici un cuvînt! Așa
dar, inventatorul a fost amen
dat legal. Dar toți cei ce au 
contribuit la tergiversarea apli
cării în practică a invenției sale 
ce amendă trebuie să primească 7

Consultație 
necesară

Spitalul unificat din orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a ră
mas, la un moment dat, fără nici 
un gram de glucoză in farma
cie. Situafia era disperată. 
Intre 17 ianuarie și 5 fe
bruarie, conducerea spitalului a 
lansat nenumărate apeluri (a- 
drese, telefoane) către Oficiul 
farmaceutic Bacău. De fiecare 
dată insă, apelurile se soldau cu 
același răspuns : „In depozit nu 
există această substanță". In ul
timă instanță, s-a apelat la. O- 
ficiul central farmaceutic. Și 
surpriză : aici erau tone de glu
coză. Imediat, mașina spitalului 
a venit la București și s-a în
tors cu 100 kg de glucoză 
pulbere. După citeva zile, s-a 
trezit și Oficiul farmaceutic din 
Bacău și a început să pompeze 

I glucoză spre spital. Cum explică 
dumnealor această reacție intîr- 

| ziată 7 Nu le-ar strica o... con- 
, sultație despre responsabilitate !

Rubricâ redactată de :
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

I eu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

ÎNGRĂȘĂMINTELE

FERTILIZEAZĂ
RAMPELE

Produsele Combinatului de îngrășăminte chimice 
din Turnu-Măgurele sînt binecunoscute lucrătorilor 
din agricultura țării noastre. După ce a trecut prin 
grele încercări pînă a adus procesul de producție al 
combinatului pe „linia de plutire", colectivul de 
aici a reușit printr-o muncă perseverentă să-și în
scrie activitatea pe o curbă mereu ascendentă. în
deplinirea constantă a prevederilor planului de pro
ducție în ultimele luni ale anului trecut și în cele 
două din 1970, oferă garanția că chimiștii din Turnu- 
Măgurele își vor onora de-acum înainte, în mod ri
guros, contractele încheiate cu agricultura.

Apreciind eforturile deosebite, rodnice cu care 
operatorii, maiștrii, inginerii prepară zilnic in 
uriașele retorte sute și mii de tone de „săruri" pen
tru pămînt, ni se par distonante, în acest context, 
slaba activitate, lipsa de consecventă preocupare a 
celor care răspund direct sau indirect de expedie
rea ritmică a îngrășămintelor chimice spre unitățile 
agricole. Nu întîmplător, producția marfă vîndută 
și încasată planificată nu s-a realizat în luna fe
bruarie în întregime. După cum arată faptele, rit
mul 
luni 
zare 
țiile 
combinat s-a creat un stoc de 32 000 tone îngrășă
minte. O „contribuție" substanțială la această rămî- 
nere în urmă a adus-o, însă, și C.F.R.-ul, care nu 
a pus întotdeauna la dispoziția combinatului vagoa
nele, conform graficelor stabilite.

Interesîndu-ne îndeaproape de modul în care se 
face expedierea îngrășămintelor chimice spre bene
ficiari, am aflat că această activitate este foarte se
rios afectată și de alte cauze. De pildă, la vechea 
platformă a combinatului, prin proiect s-a prevă
zut ca expediția să se facă în vrac. Cum multe din 
rămpile de cale ferată din întreaga țară ajunseseră 
să fie... îngrășate cu substanță activă — ca urmare 
a risipei ce se făcea — s-a hotărît, și bine s-a pro
cedat, ca livrarea îngrășămintelor să se facă în saci. 
Dar utilajele de însăcuire nu satisfac nevoile și 
nici căile ferate uzinale din interiorul combinatului, 
nu corespund necesităților. Consecințele : ritmul de 
expediere a îngrășămintelor trenează, forța de 
muncă necalificată se menține peste prevederile din 
proiect, ceea ce grevează asupra eficienței econo
mice a combinatului.

Se impune, așadar, ca în cel mai scurt timp să 
fie lichidate neajunsurile care se fac simțite în ex
pediția îngrășămintelor chimice de la Turnu-Mă
gurele. Aceste îngrășăminte sînt așteptate pe ogoare, 
acolo este locui lor — și nu trebuie să stea în 
stocuri. Oare comitetul de direcție al combinatu
lui — care a dovedit în ultimul timp că este ca
pabil să îmbunătățească activitatea de producție — 
nu are și capacitatea de a exclude „gîtuirile" in li
vrarea îngrășămintelor chimice către agricultură ?

de expediție nesatisfăcător, din primele două 
ale anului, a fost determinat de slaba organi- 
a muncii pe rampele de încărcare și în sec- 
de ambalare a îngrășămintelor. Ca atare, in

Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii*
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tiv, cu o capacitate de 6 000 locuri 
pentru tineret taurin și 30 000 miei, 
reprezintă o soluție economică bine 
gîndită, care vine în sprijinul tutu
ror cooperativelor agricole.

Valorificarea a noi și noi resurse 
pentru creșterea producției și veni
turilor stă la baza înfăptuirii progra
mului de redresare a cooperativelor 
agricole slab dezvoltate. De aceea, în 
aceste unități, pentru funcția de ingi- 
ner-șef au fost repartizați unii din
tre cei mai buni specialiști, cadre cu 
multă experiență, care și-au asumat 
răspunderea îndeplinirii programului 
stabilit. Astfel, la cooperativa agri
colă din satul Ruși a fost numit în 
funcția de inginer șef tov. Dan Ale
xandru, a cărui competență este a- 
testată de rezultatele obținute în alte 
unități unde a lucrat. Ecoul acestei 
măsuri este dovedit de faptul că, in 
cadrul adunării generale, cooperatorii 
au hotărît alegerea lui în funcția de 
președinte. La cooperativa agricolă 
Zam, cooperatorii au ales ca președin
te pe Nicolae Munteanu, tehnician 
agronom cu multă experiență. Alege
rea lui ca președinte al cooperativei 
agricole în comuna unde locuiește ii 
va dă posibilitatea să-și valorifice cu
noștințele pe terenul pe care îl cu
noaște cel mai bine.

Deși nu a trecut un interval prea 
mare de timp de la alegerea ca pre
ședinți a celor doi specialiști, se pot 
consemna citeva inițiative promiță
toare. în primul rînd, ei au constituit 
echipe permanente pentru legumicul- 
tură, cu sarcini precise de producție. 
De asemenea, s-au repartizat coope
ratori care să lucreze permanent în 
zootehnie. La Zam s-a organizat o 
secție anexă pentru confecționarea de 
lăzi și cozi de unelte din lemn care 
va aduce venituri bănești de peste 
300 000 lei. în ambele unități, activi
tatea consiliilor de conducere se face 
mult mai puternic simțită.

Inițierea și aplicarea acestor mă
suri au dat posibilitatea ca, anul a- 
cesta, în cooperativele agricole slab 
dezvoltate să se planifice, producții și 
venituri mult mai mari decît cele rea
lizate anul trecut.

în perioadele imediat următoare se 
vor elabora și alte măsuri pentru re
dresarea economică a tuturor coope
rativelor. Principalul este însă ca or
ganele județene să urmărească, cu 
perseverență, traducerea lor în viață, 
punct cu punct.

Teodor ION
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Multă vreme, aceste 
locuri de sub dealurile cu 
vii și păduri, printre care 
se rostogoale rîul Cugiru- 
iui, au purtat numele de 
„Cîmpul Plinii". O vreme, 
chiar halta C.F.R. din lo
calitatea Vinerea, aparți- 
nînd astăzi de orașul Cugir, 
avea aceeași denumire, care
— zic bătrînii — iși trăgea 
originea din belșugul hol
delor de griu înalte, ce 
cresc vara în această parte 
a țării, în vecinătatea Mu
reșului.

înainte cu mult de în
ceputul acestui veac, mese
riașii de la Cugir s-au a- 
firmat prin destoinicia, ca
litatea si precizia lucrului 
lor, însușiri ce și le-au 
transmis unii altora, din 
generație în generație. Tot 
începînd din aceeași pe
rioadă, aici s-a dezvoltat și 
învățămîntul profesional 
metalurgic. Azi, în cadrul 
Grupului școlar de la Cu
gir sînt pregătite aproape 
2 000 de viitoare cadre 
pentru necesitățile indus
triei constructoare de ma
șini, în plină dezvoltare.

Produsele care pornesc 
din acest tînăr oraș, căruia 
mereu i se adaugă noi 
blocuri și alte construcții 
social-culturale, au dobîn- 
dit faimă în țară și în străi
nătate, au fost prezentate 
la numeroase expoziții ro
mânești și tîrguri organi
zate peste hotare, in Eu
ropa, Asia, Africa și Ame
rica de Sud. Iată o succin
tă statistică, dar care spune 
mult. Ne-a întocmit-o di
rectorul tehnic, inginerul 
Nicolae Sîrb, împreună cu 
inginerul Dorin Goțea, 
șeful serviciului de export. 
La fiecare a 6-a familie 
din țară revine o mașină 
de cusut produsă la Cugir, 
iar la fiecare a 9-a familie
— o mașină de spălat din 
seria „Alba-Lux“, pen
tru că — e cunoscut 
faptul — ani la rînd, 
alte modele de mașini de 
spălat s-au realizat și în 
alte întreprinderi. Acum, 
însă, acestea se fabrică nu
mai la Cugir ; mașinile de 
cusut tip „Ileana" se ex
portă în 25 de țări, inclusiv 
la... „Singer" acasă ; cit 
privește mașinile de spălat, 
și ele și-au croit drum spre 
numeroși cumpărători din 
străinătate.

Dată fiind rapiditatea cu 
care se dezvoltă ramura 
constructoare de mașini-u- 
nelte din țara noastră, este 
firesc ca și la Cugir acest 
sector să fie preponderent 
în producție. Se fabrică,

aici, peste 20 de tipodimen- 
siuni de mașini-unelte, atît 
pentru nevoile interne ale 
economiei naționale, cît și 
pentru export ; pînă acum 
ele s-au vîndut în peste 50 
de țări, bucurîndu-se de a- 
preciere.

Să-i cunoaștem pe cîțiva 
din realizatorii produselor 
uzinei. Un om înalt, lat 
în umeti, cu tîmplele că
runte : se numește Andrei 
Barbu. El, ni s-a spus, este 
considerat „părintele ma
șinii de cusut" de la Cugir, 
omul care a elaborat și pro-

la elaborarea multora din 
proiectele produselor care 
fac azi onoare întreprinde
rii. De la el am aflat că 
noile tipuri de mașini de 
cusut și de spălat, care vor 
fi realizate de acum înain
te, se vor remarca — în 
continuare — prin origi
nalitate, randament sporit 
în funcționare, ținînd astfel 
pasul, în competitivitate, 
cu produsele similare fa
bricate de firme cunoscute 
din străinătate.

Uzina mecanică Cugir 
și-a lărgit și în anul 1970

„CÎMPUL 
PÎINII11 
sub pecetea 

o țelului
iectat, pînă acum, tipuri 
diferite, atît de uz casnic, 
cît și de uz industrial, întîl- 
nite în dotația fabricilor de 
confecții din Sibiu, Focșani, 
Arad, Oradea, Bîrlad, Cta- 
iova, Timișoara și Cluj. 
Printre altele, un bun re
nume și-au cîștigat mo
delele .Ileana", „Rodica", 
„Ileana 67", „Iris", „Ilea
na 69“ ș.a. — ultimul model 
urmînd să intre în produc
ția de serie intr-un viitor 
apropiat. Alte tipuri noi de 
mașini de cusut, din fami
lia „Sanda" — expuse și la 
„EREN-69" — vor fi asimi
late și executate în această 
uzină.

Am regretat că nu l-am 
putut întîlni în uzină 
pe proiectantul mașinilor 
de spălat, tovarășul Iu- 
liu Marian ; în schimb, 
l-am găsit pe constructo
rul șef, inginerul Traian 
Haneș, specialist de înaltă 
calificare, ce a contribuit

cercul de beneficiari, din 
țară și de peste hotare. Co
lectivul ei livrează diferite 
sortimente de lanțuri arti
culate, cu role și bucșe, de 
tip „Gali", cu o largă apli
cabilitate în industria ușoa
ră, alimentară, agricultură, 
precum și în tînăra noa
stră industrie de auto
turisme diferite lanțuri 
tăietoare, cu o largă între
buințare la toate modelele 
de fierăstraie mecanice por
tabile. Se mai fabrică aici : 
fuse pentru industria tex
tilă și alte piese de schimb 
necesare industriei ușoare, 
groshare, ridicători hidrau
lice pentru autovehiculele 
basculante, demaroare, cu
plaje și platouri electro
magnetice (ca echipamente 
pentru mașinile-unelte mo
derne din dotația uzinelor 
„Strungul“-Arad, F.M.U.A. 
București, „Unirea“-Cluj, 
,,Infrățirea“-Oradea) și al
tele.

Am putea spune — și nu 
exagerăm — că orice dis
cuție purtată cu un specia
list care lucrează la Cugir, 
sau a lucrat în această în
treprindere, începe cu și 
despre mașinile-unelte pro
duse aici. într-adevăr, ne 
spunea și tovarășul inginer 
Nicodim Roșea, secretar al 
Comitetului județean de 
partid Alba, mașinile-unel
te realizate de colectivul de 
muncitori, ingineri și teh
nicieni de la U.M.-Cugir se 
evidențiază prin înaltul 
grad de tehnicitate, prin 
robustețe și precizie In ex
ploatare, printr-o concep
ție originală și modernă. 
Aceste calități le sînt con
ferite de prestigioasa califi
care și specializare a reali
zatorilor lor, de seriozita
tea cu care aceștia le con
cep, proiectează, experi
mentează și le finalizează 
pînă în cele mai mici de
talii. Se poate vorbi, astfel, 
despre o tradiție a aces
tor eforturi la Uzina me
canică din Cugir, o tradiție 
care se dezvoltă sub pece
tea celor mai înalte exi
gențe și criterii, — ceea ce 
de fapt constituie și secre
tul succesului acestor pro
duse în competitivitatea lor 
pe piața mondială. Ni se 
pare interesantă, în acest 
sens, formularea unui spe
cialist de la firma „Inter- 
Sofex S.A. Zurich", care, 
recent, a vizitat uzina con
structoare de mașini de la 
Cugir. în discuția ce a pur
tat-o cu inginerul D. Go
țea, specialistul elvețian 
spunea : „Sîntem mulțu
miți de calitatea mașinilor 
de frezat roți dințate, li
vrate de întreprindere. 
Ele funcționează la noi de 
doi ani, fără nici un fel de 
defecțiuni. Dorim să cum
părăm în continuare r 
menea mașini. Vă fe„ ji- 
tăm pentru precizia lor".

Despre colectivul acestei 
uzine așezate în „Cîmpul 
Pîinii" s-ar putea adăuga șl 
alte fapte în stare să ilus
treze stăruințele și reali
zările în producție. Vom în
cheia, amintind că, anul 
trecut, de exemplu, numai 
din metalul economisit s-ar 
putea realiza încă circa trei 
mii de „Ilene". în același 
timp, exportul de produse 
fabricate aici a crescut de 
8 ori față de 1962, din care 
70 la sută reprezintă dife
ritele tipuri de mașini- 
unelte : de frezat, dantu
rat, rectificat, ascuțit scule 
și altele.

Sever UTAN

Acolo unde, din ultimul picior de munte, se des
face neteda Țară a Bîrsei, își află vatra de istorie 
și contemporaneitate Brașovul primei tiparnițe de 
slovă românească, al constructorilor de tractoare 

și autocamioane

Foto : Gh. Vințiiă
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LOCURI PENTRU
CONCEDSU

Agențiile și filialele Oficiului Național de Tu
rism din întreaga țară au pus în vînzare locuri 
— cu cazarea în hoteluri din stațiunile Mamaia, 
Eforie Nord, Eforie Sud, Mangalia Nord (Jupiter 
și Venus), Mangalia-oraș — pentru perioada lu
nii mai și începutul lunii iunie. Se pot reține bi
lete pentru serii complete de 12 zile sau pentru 
perioade mai scurte. Cazarea și masa costă 
30—40 lei pe zi.

La cerere, se pot organiza acțiuni turistice co
lective : între 1—4 mai se inițiază excursii la 
Mamaia și la Eforie Nord.

Posesorii de bilete O.N.T. beneficiază de tarife 
reduse cu 50 la sută pe C.F.R.

Informații suplimentare se pot obține la agen
țiile și filialele O.N.T. din întreaga țară.
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Pentru abonații
Ea aar® șâ reviste
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Direcția de expediere a presei din București 
aduce la cunoștință cititorilor că în întreaga țară 
a început reînnoirea abonamentelor la cotidiane 
și periodice pentru trimestrul II 1970. Pentru a 
primi, în continuare, publicațiile ale căror abo
namente vă expiră la 31 martie a.c., achitați 
contravaloarea acestora din timp, la oficiile 
P.T.T., factori poștali și la difuzării de presă 
din întreprinderi, instituții și de la sate.
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LA SEMNALELE ZIARULUI
MONO — SAU

MULTI-TONURI?
Ca urmare a articolului intitulat „Băr

bați in mono-ton", Direcția comercială 
pentru mărfuri textile-încălțăminte din 
M.C.I. ne comunică : „Problema colo
ritului, sesizată în articolul sus-mențio- 
nat, a constituit subiectul unei largi 
dezbateri pentru lucrătorii din comerț, 
la care au fost antrenați și o serie de 
factori interesați din întreprinderile in
dustriale producătoare atît de țesături 
cît și de confecții destinate bărbaților, 
încă din anul 1968, am solicitat orga
nelor Ministerului Industriei Ușoare 
completarea gamei coloristice cu culori 
deschise, în conformitate cu tendințele 
modei. Această linie a fost dată și cu 
ocazia contractărilor pentru trimestrul 
I 1970 și apoi pentru trimestrele II-III' 
1970, iar din calculele noastre rezultă 
că pentru sezonul de primăvară-vară 
1970. circa 40 la sută din totalul canti
tăților de țesături contractate cu indus
tria sînt în culori deschise. Cu ocazia 
ultimelor operațiuni de contractare pen
tru trimestrele II-III 1970, a avut loc, 
la Mangalia-Nord, o consfătuire cu crea
torii din toate fabricile de țesături și 
confecții și, pe parcursul a două zile, 
s-au analizat o serie de probleme de 
creație ale sectoarelor respective, în spe
cial probleme de colorit, insistîndu-se 
asupra necesității de a fi create noi 
articole în culori deschise, de a se lărgi 
gama coloristică la articolele cunoscute 
și apreciate de populație. în ce privește 
stofele din import, s-au luat măsuri din 
timp in sensul comandării și contractă
rii culorilor mai deschise".

în continuarea răspunsului se arată 
însă, pe bună dreptate, și neajunsurile 
întimpinate de comerț : deși cu ocazia

contractărilor industria republicană ofe
ră o gamă largă de desene și culori, pe 
parcursul îndeplinirii contractelor de li
vrare se solicită multe modificări, justi
ficate de lipsa de fire vopsite în nuan
țele contractate sau lipsa unor coloranți, 
cauze care au influențat coloritul sorti
mentelor prezentate în magazine. De 
aici, o concluzie firească : combinatele 
furnizoare sînt datoare- să privească cu 
mai multă seriozitate problema onorării 
obligațiilor față de comerț, să privească 
mai exigent propria lor răspundere față 
de aprovizionarea pieței.

DIN REȚETAR—PE MASA 
CONSUMATORILOR!

Diversificarea preparatelor alimenta
ției publice constituie, de multă vreme, 
un subiect de dezbatere în presă, deoa
rece rezultatele indicațiilor foarte pre
cise date în această direcție se lasă încă 
așteptate. Ca urmare a unuia din re
centele articole pe această temă — „Ce 
au făcut bucătarii cu circulara ministe
rului ?“ — Direcția alimentației publice 
din M.C.I. ne informează, între altele, 
că în anul 1969 au fost organizate schim
buri de experiență ’.a București, Timi
șoara și Galați, la care au participat toți 
directorii de trusturi și întreprinderi din 
țară. Pentru a urmări modul de aplica
re a indicațiilor date, delegați ai direc
ției s-au deplasat în țară, unde au ve
rificat atît măsurile dispuse de apara
tul direcțiilor comerciale județene, al 
trusturilor și întreprinderilor de alimen
tație publică, cît și modul cum se re
flectă ele în unitățile de desfacere, acor- 
dind și cu această ocazie asistență teh
nică de specialitate. Aceste acțiuni au 
cuprins, în mod repetat, rețeaua de ali
mentație publică din Capitală.

Din controalele efectuate s-a desprins 
însă concluzia că numai unele întreprin
deri și unii șefi de unități se preocupă 
în mod serios de diversificarea prepa
ratelor oferite consumatorilor. în conse
cință, ministerul a inițiat o serie de alte 
măsuri : prin Direcția generală comer
cială a Capitalei s-au organizat o serie 
de expoziții de preparate culinare pe 
bază de legume, fructe, orez, paste făi
noase, la care au fost invitate conduce
rile întreprinderilor, cît și ale unor res
taurante. Au fost, de asemenea, organi
zate — cu aceiași factori — consfătuiri 
de lucru, în care s-a pus accentul atît 
pe pregătirea unei largi game din pre
paratele sus-menționate, cît șl pe per
manentizarea specialității bucătarului 
șef, a restaurantului etc., pe servirea 
unei game bogate de salate, dulciuri, 
fructe etc. Atît în luna decembrie 1969, 
cît și In ianuarie 1970, conducerea mi
nisterului a sesizat din nou comitetele 
executive ale consiliilor populare ju
dețene asupra nerespectării de că
tre unele trusturi și întreprinderi 
de alimentație publică a indicațiilor 
primite pe linia îmbunătățirii structurii 
sortimentelor, a preparatelor și altor 
probleme legate de buna deservire a con
sumatorilor, soliciti-id măsuri pentru 
înlăturarea grabnică a acestor deficien
țe. în același scop, au fost puse la dis
poziția întreprinderilor de alimentație 
publică liste orientative cu preparate pe 
bază de legume, paste făinoase, orez, 
sortimente cu specific tradițional și lo
cal, cît și preparate „pentru regim de 
cruțare".

Deci : indicații s-au dat — și nu o 
dată ; rețete există și materii prime — 
de asemenea. Rămîne ca trusturile și . 
întreprinderile de alimentație publică să 
dovedească — prin fapte — că pot îm
bunătăți cu adevărat deservirea consu
matorilor, că toată diversitatea de pre-

parate poate să ajungă pe mesele con
sumatorilor.

„PECO"— TOT IN PANA
Neajunsurile întimpinate de turiștii 

automobiliști în procurarea unor piese 
de schimb de la stațiunile „PECO“ au 
făcut obiectul unei note mai ample pu
blicate sub titlul „PECO" in pană". S-au 
luat sau nu s-au luat măsuri ?

Din răspunsul ce ne-a fost adresat de 
D.G.D. din Ministerul Petrolului rezul
tă că, la data de 12 februarie a.c., res
pectiva direcție a primit de la Centrala 
de resort o minută încheiată între re
prezentanții M.C.I. și ai Ministerului 
Petrolului, prin care se stabilește un 
nou sistem de comercializare a pieselor 
de schimb și accesoriilor auto necesare 
turiștilor. La acest prim punct, o între
bare : nu era oare cazul să fie informat 
și ziarul, spre a-i putea informa, la rîn- 
dul său, pe cititori, despre ce sistem nou 
de comercializare este vorba ?

în continuare, ni se comunică : în
cepînd cu luna în curs, I.D.M.S. va pune 
la dispoziția Centralei din București 
unele sortimente de becuri auto-moto, 
bujii, curele de ventilator, capacele 
și ventile-valvă, petice calde etc., 
care vor fi comercializate prin 15 sta
țiuni „PECO" de pe traseele : Ploiești— 
Bușteni (inclusiv) ; Ploiești — Buzău — 
Focșani — Adjud ; Ploiești — Brăila — 
Galați — Tecuci ; Ploiești — Tîrgoviș- 
te — Găești ; Ploiești — Vălenii de Mun
te, urmînd să se indice, prin afișare, 
existența pieselor auto la stații. Numai 
că I.D.M.S., în locul unor sortimente de 
piese solicitate, a dat... negație. Ce folos 
atunci că se comercializează piese, dacă 
multe din ele nu se găsesc ?

Și o ultimă întrebare : s-a soluționat 
sau nu problema comercializării „Lavo- 
dermului" ?
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La Combinatul chimic din Rîmnicu Vîlcea

Analizarea minuțioasă a stadiului îndeplinirii sarcinilor de producție, a bordarea blemelor voltarea

prin noi construcții și amenajări turistice.Acolo unde Lotrul își îngemănează apele cu cele ale Oltului se deschid priveliști de o frumusețe fermecătoare. Nu departe, constructorii au adus freamătul marilor șantiere. Hidrocentrala, prezentată la sediul comitetului județean de partid, în fața machetelor, apare aici în plin proces de edificare. Un șantier imens, întins pe multe zeci de kilometri, în care efortu-
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rile unite ale constructorilor conturează de pe acum una din cele mai mari și complexe unități hidroenergetice din țară.Dar, în viitorii ani, hidrocentrala de pe Lotru nu va rămîne singura unitate economică pe aceste locuri. Conducătorii de partid și de stat au examinat, împreună cu specialiștii, amplasarea altor obiective industriale, a căror construcție urmează să înceapă în viitorul plan cincinaL

Pe locul unde va fi amplasată viitoarea uzină de utilaj chimic

o lună de zile — insta- început să producă la capacitate proiectată, tabloului de comandă al

recrutare, calificare șl perfecționare a cadrelor, de măsurile întreprinse pentru asigurarea permanentizării lor.Un scurt popas în fața tabloului central de comandă al combinatului, complet automatizat. Tineri tehnicieni supraveghează secundă de secundă, de la distanță, funcționarea utilajelor, ascultă pulsul instalațiilor, avînd astfel posibilitatea ca în orice moment să intervină operativ pentru a asigura ritmul constant al producției.Această puternică și modernă cetate a chimiei, aflată în plin proces de dezvoltare, va ocupa un loc de seamă în producția industrială a țării. Ea va permite valorificarea bogatelor resurse naturale ale acestor meleaguri, va stimula extinderea prospecțiunilor geologice, creînd un cadru propice pentru ridicarea social-economică a întregii regiuni. Introducerea în fabricație a noi produse va duce la îmbogățirea și diversificarea producției; Față de 1969, producția de sodă și clor va fi în 1973 de circa 4 ori mai mare, iar cea de policlorură de vinii de două ori, reprezentînd 70 la sută din producția de p.v.c. a țării. Darea în funcțiune a obiectivelor la termenele stabilite pentru prima etapă, exploatarea în paralel cu construcțiile și lucrările de extindere din cea de-a doua etapă, pentru care sînt afectate 4 miliarde lei, vor crea condiții ca cei 7 000 de salariați, cîți vor lucra în final la Combinatul chimic din Rîmnicu Vîlcea, să-și aducă o contribuție hotărîtoare la progresul industriei chimice românești. Acestei unități, de primă importanță în industria noastră chimică, îi va reveni un rol deosebit în realizarea prevederilor obiectivelor Congresului al X-lea al partidului.Pornind de la asemenea considerente de importanță majoră pentru această ramură a industriei, tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți conducători de partid și de stat au analizat îndeaproape stadiul actual al producției și al lucrărilor de dezvoltare, au trasat sarcini în vederea optimizării producției, înlăturării deficiențelor constatate, relevînd încă o dată marile posibilități existente, necesitatea mobilizării tuturor energiilor umane integrate în această unitate industrială.în aplauzele chimiștilor și ale celorlalți salariați care au făcut oaspeților o primire entuziastă pe tot parcursul vizitei, conducătorii de partid și de stat străbat platforma industrială, îndreptîndu-se spre locul unde în acest an va începe construcția unor noi și importante de In după-amiaza aceleiași zile, tovarășul Nicolae Ceaușescu, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer și Emil Drăgănescu, a vizitat combinatul petrochimic și rafinăria din Pitești. Existența acestor mari unități, la numai cîteva zeci de kilometri de combinatul din Rimnicu Vîlcea, ilustrează concret importanța deosebită ce se acordă dezvoltării chimiei românești — bazată pe existența unui bogat fond de resurse naturale, a căror valorificare științifică și rațională are o contribuție majoră Ia sporirea avuției naționale.La intrarea în combinatul pe-

obiective industriale: uzina utilaj chimic și forja grea.Prezentînd conducătorilor partid și de stat amplasamentul viitoarei uzine, tov. Ion Avram, ministrul industriei construcțiilor de mașini, și ing. Ion Fătăceanu, directorul Institutului de proiectări pentru construcția de mașini, subliniază că soluțiile adoptate permit o bună cooperare cu celelalte întreprinderi de pe aceeași platformă industrială. Se vor folosi în comun rețelele de alimentare cu energie electrică, termică, de apă, rețelele de căi ferate etc.Conform proiectelor întocmite, uzina de utilaj chimic urmează să intre parțial în funcțiune în 1973, iar doi ani mai tîrzlu să atingă capacitatea finală de 17 000 tone. Se-

Combinatul chimic, aflat în vecinătatea tinerei uzine de sodă dintre Rîureni și Govora, impresionează prin construcția sa modernă, prin dimensiunile sale. Aici se înalță o adevărată cetate modernă a industriei. Existența în apropiere a masivului de sare de la Ocnele Mari, posibilitățile de cooperare cu Combinatul petrochimic din Pitești, cu uzina de sodă și termocentrala din Govora, amplasarea lîngă riul Olt, cu un bogat debit de apă, ca și disponibilitățile de forță de muncă din această zonă, dovedesc spiritul rațional, științific care a călăuzit hotărî- rea de amplasare a acestei platforme industriale, a cărei producție va avea o importanță deosebită nu numai pentru județ, ci și pentru întreaga economie națională. Combinatul chimic, a cărui construcție a început în anul 1966, funcționează în prezent cu majoritatea obiectivelor prevăzute pentru prima etapă, urmînd să realizeze în cursul acestui ultim an al cincinalului o producție-marfă în valoare de 700 milioane lei.La intrarea în combinat, tovarășul Nicolae Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat sînt întîmpinați de ministrul industriei chimice, Alexandru Boabă, de colectivul de conducere al combinatului. Muncitorii, tehnicienii și inginerii chimiști fac o primire călduroasă, ovaționează pentru Partidul Comunist Român, pentru secretarul său general.In fața unor grafice și machete, oaspeților le sînt prezentate obiectivele care se află în funcțiune: fabrica de produse clorosodice — dotată cu una dintre cele mai moderne instalații de electroliză cu mercur din Europa, care a reușit să atingă capacitatea proiectată după primul trimestru de funcționare — fabrica de oxoalcooli, fabrica de produse de tip Lindan, destinate în cea mai mare parte agriculturii, precum și ultima unitate prevăzută să intre în funcțiune în această etapă de construcție a combinatului, fabrica de policlorură de vinii, care se află în probe tehnologice.Directorul general al combinatului, ing. Victor Poltoraschi, îi invită pe oaspeți să viziteze principalele unități — fabrica de oxoalcooli și fabrica de policlorură de vinii. Tovarășul Nicolae Ceaușescu cere explicații amănunțite cu privire la parametrii economici ai combinatului, la calitatea și tehnicitatea diverselor utilaje din dotare, se interesează de cauzele concrete ale unor deficiențe de construcție și exploatare, de măsurile ce se iau pentru remedierea lor. Secretarul general al partidu- ui trasează sarcina de a se studia Și trece practică dotarea tulul cu

realizării investițiilor, a- exigentă, concretă a pro- complexe ridicate dedez- impetuoasă a industriei au relevat încă o dată preocuparea permanentă a conducerii de partid și de stat pentru fundamentarea întregii activități economice pe baze științifice, eficiente. Numai îndeplinind exemplar sarcinile de producție, mobilizînd toate resursele materiale și umane — s-a subliniat în repetate rînduri în cursul vizitei — se vor putea asigura ridicarea continuă a bunăstării celor ce muncesc, îndeplinirea dezideratelor de permanent progres ale țării; munca susținută, ordinea și disciplina sînt garanții sigure ale realizării țelurilor propuse. Dialogul viu, purtat de secretarul general al partidului, de ceilalți conducători cu cei ce făuresc bunurile materiale, cu specialiștii, permite să se ia măsurile cele mai eficiente pentru sporirea rodniciei muncii acestor harnice colective industriale.Primirea călduroasă, entuziastă, numeroasele semne de dragoste și prețuire cu care tovarășul Nicolae Ceaușescu, ceilalți oaspeți au fost întîmpinați pretutindeni, angajamentul de a îndeplini recomandările și indicațiile primite în mod exemplar constituie o vie expresie a încrederii celor ce muncesc în cuvîntul partidului, al conducătorilor săi, a voinței lor de a munci fără preget pentru înfăptuirea programului trasat de partid, a adeziunii totale a poporului la politica marxist-leninistă a partidului nostru comunist, a hotărîrii sale de a da viață istoricelor hotărîri ale Congresului al X-lea.

imediat la soluționarea a problemelor ridicate de în continuare a combina- utilaje prin asigurarea cu preponderență a unor instalații construite în țară, care să valorifice din plin capacitatea industriei noastre, gîndirea tehnică creatoare a specialiștilor români.Tovarășul Ion Gheorghe Maurer recomandă specialiștilor combinatului, reprezentanților' ministerului să elaboreze din timp calcule economice estimative judicioase, pentru a se adopta soluțiile optime, a se asigura rentabilitatea maximă a unității. De asemenea, președintele Consiliului de Miniștri se informează asupra modalităților de

parat; forja, proiectată pentru o capacitate anuală de 50 000 tone piese, va putea satisface și necesitățile altor uzine. Procedeele tehnologice moderne ce vor fi folosite vor permite reducerea considerabilă a consumurilor de metal.Secretarul general al partidului, ceilalți oaspeți sînt informați că cea mai mare parte a utilajelor vor 1’i produse în țară, iar pentru cele ce vor fi procurate din import au fost încheiate înțelegeri de cooperare, urmînd a fi achitate cu produse ale uzinei. Pentru halele industriale s-a prevăzut să fie refo- losite proiectele unor construcții similare, ridicate în alte centre din țară. La această uzină vor lucra circa 4 000 de muncitori, creîn- du-se astfel condiții pentru valorificarea tot mai largă a potențialului de muncă existent în județ.Proiectele prezentate sînt examinate cu multă atenție, se recomandă studierea in continuare a celor mai rentabile soluții, folosirea cu chibzuință a fiecărui leu investit. Se disrcută azi în mijlocul cîmpu- lui, în fața planurilor și machetelor. Curînd însă vor veni aici detașamentele de constructori care vor da viață proiectelor, creînd pe plaiurile vîlcene o nouă sursă de putere economică....Este ora amiezii, mașini se îndreaptă Oltului, străbătînd pitoreștile așezări balneare Călimănești și Căciu- lata, binecunoscute de multă vreme în întreaga țară și peste hotare ca izvor de sănătate. Un scurt popas la noul și modernul motel din Cozia prilejuiește o discuție asupra modalităților prin care frumusețile naturale vestite ale Văii Oltului și stațiunile de tratament pot fi mai bine puse în valoare

ducătorii de partid și de stat vizitează principalele instalații, care vor prelucra anual 3 milioane tone de țiței. Răspunzînd întrebărilor, gazdele informează că într-un timp record — lațiile au întreagaIn fața complexului de reformare catalitică, de extracție, prefracționare și hidrofinare se dau explicații în legătură cu procesul tehnologic complet automatizat al rafinăriei, realizare de seamă a industriei noastre petrochimice. Oaspeților li se prezintă apoi principalele produse realizate aici — benzine cu cifră octanică ridicată, motorine de calitate superioară și unele semifabricate utilizate în industria petrochimică.Pe parcursul vizitei, oaspeții sînt informați cu privire la noile obiective ce urmează a fi construite aici în etapa a doua de dezvoltare — complexul de cracare catalitică, cu mai multe instalații care vor contribui la valorificarea superioară a bogățiilor petroliere.Tovarășul Nicolae Ceaușescu recomandă conducerii rafinăriei să pregătească judicios, din timp, în cele mai bune condiții, lucrările la noile obiective, îi recomandă, de asemenea, să pregătească temeinic cadrele necesare desfășurării procesului tehnologic la nivelul tehnicii celei mai înaintate.

trochimic argeșean, oaspeții sînt salutați de tovarășul Gheorghe Năstase, prim-secretar al Comitetului județean Argeș al P.C.R., și de alți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat. Lucrătorii combinatului fac conducătorilor de partid și de stat o călduroasă primire. Recunoștința lor fierbinte pentru partid și conducerea sa, care le-a creat condiții noi de muncă și viață, este exprimată prin puternice aplauze și urale. Se scandează cu vibrantă însuflețire : „P.C.R.", „Ceaușescu",Directorul general al Centralei industriale de petrochimie Pitești, ing. Costache Sava, invită pe oaspeți să viziteze complexul de piro- liză, intrat în funcțiune cu întreaga sa capacitate încă din vara a- nului trecut. Unitate de bază a combinatului, acest complex produce etilenă, propilenă, butadienă și alte produse care constituie materia primă pentru celelalte instalații ale combinatului. Aici, conducătorii de partid și de stat primesc explicații în fața unor hărți și grafice în legătură cu noile instalații care urmează să întregească acest important combinat în anii următori.In continuarea vizitei, conducătorii de partid și de stat se opresc la fabrica de polietilenă. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se interesează de calitatea acestui produs solicitat și la export, recomandînd specialiștilor combinatului să sporească preocupările pe linia ridicării continue a calității produselor. Se indică, de asemenea, să se ia măsurile necesare pentru ca într-un timp scurt toate instalațiile combinatului să producă la nivelul parametrilor proiectați.înainte de plecare, tovarășul Ceaușescu urează tînărului colectiv al combinatului succese tot mai mari în realizarea sarcinilor ce-i revin din planul de stat și a angajamentelor pe care și le-a luat la începutul acestui an.Se vizitează apoi rafinăria de petro' din apropiere, intrată în funcțiune la sfîrșitul anului trecut Oaspeții sînt salutați aici de Ion Nicolae, adjunct al ministrului petrolului, de colectivul de conducere al rafinăriei și de un mare număr de muncitori.însoțiți de ing. Victor Nica, directorul general al rafinăriei, con-
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Activitate concretă, control direct 
în secțiile de fabricație — iată una 
din devizele muncii membrilor con
siliului de administrație. Fără îndo
ială că acest mod de exercitare a 
conducerii — la fața locului, ope
rativ, nu prin intermediul dispoziți
ilor scrise, al hîrtiilor, care, după cum 
se știe, frînează „viteza" de aplicare 
a deciziilor și hotărîrilor — s-a răs- 
frînt pozitiv în rezultatele dobîndite 
în producție, în ridicarea eficienței 
activității economice a celor cinci fa
brici de confecții și tricotaje ale com
binatului bucureștean, a altor combi
nate și întreprinderi din industria 
ușoară.

Intrerupem aici șirul exemplelor 
de acest gen, deși el ar putea con
tinua. Fiindcă nu putem să nu înfăți
șăm și anumite aspecte — ce-i drept 
izolate — de menținere a unor prac
tici birocratice de conducere in in
dustria ușoară pe filiera minister — 
combinate — întreprinderi. Ele au 
mai fost criticate în presă ori 
au fost aduse la cunoștința Minis
terului Industriei Ușoare de către or
ganele locale de partid. Despre unul 
dintre aceste cazuri ne-a vorbit ing. 
Alexandru Cucu, șeful sectorului co
ordonare și sinteză din cadrul comi
siei economice a Comitetului jude
țean Cluj al P.C.R. Recent, fabricii 
de pielărie și încălțăminte „Clujea
na" din localitate î s-a cerut, din 
partea unei direcții funcționale a mi
nisterului, o amplă situație a funda
mentării planului, pe trimestrele I, 
II și III din acest an, pe baza con
tractelor încheiate.

— Spre a vă da seama ce vo
lum de muncă a fost necesar pentru 
elaborarea acestei situații — ne-a 
spus inginerul Alexandru Cucu — 
amintesc că ea cuprinde peste 40 de 
„cearșafuri" mari de cifre statistice. 
Cadrele din serviciul planificare al 
fabricii au fost reținute timp de zece 
zile pentru calcularea lor.

Cui folosesc aceste „cearșafuri" de 
date ? Au nevoie, cumva, cadrele din 
direcția de resort a ministerului să 
demonstreze că muncesc cu inițiativă, 
că „analizează" problemele din uni
tăți, sau, pur și simplu, iși găsesc o S ocupație din învîrtirea hîrtiiloy, se 
acoperă cu ele ? Răspunsul cuvenit il 
așteptăm de la factorii de conducere 
din Ministerul Industriei Ușoare. 
După cum am vrea să știm ce rațiune 
a avut să se solicite aceleiași fabrici 
„Clujeana" calculațiile prețului de cost 
la fiecare din produsele fabricate. Im
portant de reținut : fabrica realizează 
peste 600 de sortimente, astfel că to
muri întregi de hîrtie au luat calea 
ministerului. Și iarăși întrebarea : De 
ce ? „Nimănui nu-i pot folosi raportă
rile amintite" — ne-au explicat cei 
care le-au elaborat. Dacă este vorba 
de fundamentarea planului pe baza 
contractelor încheiate, spre exemplu, 
cifrele prezentate erau valabile in 
momentul alcătuirii situațiilor Pe 

Iurmă, lucrurile s-au schimbat și se 
schimbă în continuare, zi de zi.

Că este posibil să se renunțe la în
tocmirea prea multor formularistici și 

I dări de seamă nu este greu de de- 
i monstrat. O dovedește însăși măsura 

luată, nu de mult, de Combinatul de 
pielărie și încălțăminte Sibiu, în 
urma publicării unei note la rubrica 
noastră „Contraste", in care era 
criticată creșterea numărului de ra
portări statistice solicitate unităților 
din subordine. In răspunsul trimis re
dacției, semnat de ing. Ion Botezan, 
directorul general al combinatului, se 
arată că la două din cele cinci situații 
ce se cereau serviciilor plan-producție 
din fabrici s-a renunțat. Și treaba 
merge foarte bine mai departe. Ba, 
credem noi, chiar mai bine. Demnă de 
subliniat este și măsura luată de con
siliul de administrație al combinatu
lui spre a curma tendința ca servicii
le acestuia să ceară cadrelor din fa
brici situații și comunicări care nu 
sint pe deplin justificate : s-a stabilit 
un nomenclator de dări de seamă și 
informări absolut necesare, in afara 
căruia nimeni nu are dreptul să mai 
ceară altceva în plus.

Se cuvine să amintim că asemenea 
normative privind volumul și circu
itul informației statistice au fost ela
borate și pe plan central, avînd un ca
racter de obligativitate. Numai că 
aceste normative sînt ignorate de une
le cadre de conducere din centrale in
dustriale, ministere și alte instituții, 
prea zeloase cînd este vorba de a cu
noaște — din hîrtii, desigur — ce se 
întîmplă într-un sector sau altuL 
Vrea un director oarecare din minis
terul X să știe ce se produce în fa
brica Y ? Pune mina pe telefon și 
cere : „în trei ceasuri să-mi comuni
cați..." Dorește alt director din mi
nister să fie informat de ce în fabrica 
Z nu a mers un timp o instalație ? Te
lefonul intră în funcțiune, iar cîțiva 
specialiști din fabrica Z transpiră cî
teva ore, dacă nu o zi, două, spre a 
explica, pe hîrtie, ceea ce se poate 
explica direct, de la om la om. „Așa 
s-a ajuns — ne spune tov. Victor Io- 
nescu, directorul Direcției municipale 
de statistică București — ca de la fa
brici, combinate și centrale spre mi
nister și invers să circule zeci de in
formări și situații „sălbatice", adică 
nepermise, în afara sistemului infor
mațional aprobat. Toate acestea con
sumă din timpul de muncă al cadrelor 
de conducere, al specialiștilor din uni
tăți, care trebuie folosit din plin 
pentru exercitarea atribuțiilor ce le 
revin în conducerea și organizarea 
producției".

Cazurile citate de menținere a prac
ticilor birocratice, de „vitalizare" a 
formularisticii și hîrtiilor pun în evi
dență un sistem de lucru devenit 
anacronic In condițiile constituirii 
centralelor, a combinatelor și grupu
rilor industriale. Ele demonstrează că 
în activitatea unor ministere — și cu 
atît mai de neînțeles în activitatea 
unor centrale și combinate — se ma
nifestă încă destul de pregnant ten
dința de a conduce, de a rezolva pro
blemele în virtutea vechilor metode 
birocratice, fără un contact cît mai 
strîns și nemijlocit cu unitățile e- 
conomice. Aceasta contravine ra
țiunii măsurilor de perfecționa
re a conducerii vieții economice. 
Tocmai de aceea, în cuvîntarea ros
tită la adunarea festivă cu prilejul 
celei de-a 25-a aniversări a instaurării 
guvernului democratic de Ia 6 Martie 
1945, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat încă o dată necesitatea re
ducerii radicale a formularelor și re
feratelor, schimbării profunde a fe
lului de muncă al aparatului de stat 
și din economie, trecindu-se cu hotă- 
rîre de la îndrumarea prin circulare și 
instrucțiuni, la sprijin și îndrumar» 
directă pe teren.
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Folclorul reprezintă în întregul său 
o gîndire expresivă și o civilizație 
expresivă. De la obiectele de ime
diată folosință, la plăsmuirile spiri
tuale, trecind prin ceremoniile tra
diționale de familie, cum e nunta 
sau alte manifestări, se poate spune, 
în adevăr, că în folclor totul este ex
presiv. Poporul român a elaborat a- 
ceastă concretizare expresivă a fiin
ței sale lăuntrice și sociale, a mun
cii și experiențelor sale cu o putere 
și o complexitate ce ne uimește nu 
numai pe noi, ci stîrnește interesul 
investigativ și emoția estetică ime
diată a unor numeroase medii de 
cultură străine. Ne sînt proprii, fără 
îndoială, structuri și valori strălucite, 
dintre cele mai vechi și originale, de 
spiritualitate cultă, începînd cu te
zaurul medieval al culturii noastre, 
precum și cu mărturiile arheologice 
ale unui nivel de civilizație atins în 
perioada antică, dar universul folclo
ric — creație a comunității populare 
totale a neamului nostru — se dove
dește profund, reprezentativ și de o 
vechime insondabilă. Acest vast pa
trimoniu spiritual a devenit în epo
ca socialistă obiect al unei valorifi
cări critice și totodată minuțioa
se, ce se desfășoară amplu sub 
ochii noștri. Valorificarea aceasta a 
folclorului îmbracă cele mai diferite 
aspecte, fie ca artă, fie ca document 
istoric, fie ca sursă de spiritualitate 
specifică — și fap
tul nu se produce 
la un nivel de 
diletantism șl de 
vulgarizare, ci în 
baza unei exigen
țe moderne, adică 
in mod științific, 
de pe pozițiile 
critice marxiste și 
zia noastră actuală, ca și în cele
lalte arte, muzica, plastica, dansul, 
patrimoniul expresiv natural al fol
clorului românesc constituie unul din 
filoanele de inspirație cele mai robus
te, sondate, forate și captate, în for
me de artă de o vitalitate și de o 
consistență revelatorii. Folclorul pă
trunde literatura și arta, cu forță și 
subtilitate, definind în mod caracte
ristic laturi de bază ale momentu
lui creator actual și unind, sub 
steaua unui Brâncuși, Blaga sau Ar- 
ghezi, exigențele sintetice ale ar
tei contemporane, cu plasticitatea 
reliefată a unei tinere și viguroa
se viziuni a lumii. Potențialul ex
presiv' natural al folclorului a 
pus în mina artiștilor români ai cu- 
vîntului, ai sunetului și ai culorii o 
armă de elevație și originalitate, că
reia, recunoscindu-i sursa, nu-i di
minuăm în nici un fel valoarea ine
dită, ci, dimpotrivă, îi constatăm di
mensiunea profund organică ce pre
zidează la afirmarea ei.

In poezie, un curent nou a îm
prospătat sentimentul și cunoașterea 
lirică, apelihd în mod substanțial Ia 
universul folcloric. Spiritualitatea fol
clorică a devenit obiect spontan al u- 
nei trăiri directe, reprezentînd un pe
rimetru de aderență profundă la ei 
înșiși, a poeților, și prin aceasta un 
izvor al personalității lor. Ceea ce 
voim să subliniem în primul rînd, re
ferindu-ne la fenomenul poetic ac
tual văzut sub acest unghi — care 
îl atinge, pină la un grad mai mic 
sau mai mare în întregimea lui — 
este faptul că, în adevăr, el a putut 
duce la o renovare a experiențelor 
poetice moderne, în mare măsură 
grație orientării autohtone' de care 
vorbim, grefată firește pe 
înnăscută a talentelor și, fără 
doială, pe acel dat veșnic viu al or
ganismului lingvistic românesc, așa 
cum a fost făurit de întregul nostru 
popor și de toate epocile istorice, or
ganism astăzi pe bună dreptate re
vendicat în toată complexitatea lui 
și supus intensiv îmbogățirii literare, 
stilistice, expresive.

Poezia contemporană românească 
poate, în continuare, să aspire la di
versificare și dezvoltare sporită a in
spirației folclorice, la maturizarea — 
ca individualități și modalități — a 
unui adevărat moment literar națio
nal în acest sens, lăsînd o pecete ne- 
ștearsă în cîmpul istoriei literare și 
chiar în tabloul internațional. Linia 
aceasta de preluare fertilă trece, fără 
îndoială, prin numeroși poeți con
temporani. Ea se concretizează cu o 
particulară putere numai în unii din 
ei, înregistrînd zone diverse. Putem 
semnala îndată „Cintecele de cimpic" 
ale lui Ștefan Bănulescu, care de alt
minteri și în proza sa explorează rea
litatea unui univers popular din cim- 
pia Dunării, pus în relief încă din 
culegerea lui Vasile Alecsandri. A- 
ceastă carte a deschis o perspectivă 
nouă spre o lume pe care o știam din 
Pseudokinegetikos ori- în parte din 
Panait Istrati, răscolită de curind, în 
proză, pe linia unui fantastic popu- 
Iar-țărănesc Și de Fănuș Neagu în 
„îngerul a strigat", înfățișată apoi în 
culegerea „Cîmpia eternă" a tînăru- 
lui poet Gh. Alboiu. Cîntecele lui Ște
fan Bănulescu simulează cel mai a- 
desea o stîngăcie care ascunde un 
rafinament modern, de un lim
baj adesea ușor ca un vînt. ade
sea nemilos în cruzimea lui brus
că. Cîntecul Iui Andrei Mortu „hoț 
de fete și de mori", care „a murit 
de patru ori" este în fond o poezie 
care poate fi gustată de popor în
suși, ca și de un cititor pretențios și 
subtil. Poetul explorează și poezia 
rituală populară, la un mod aș zice 
clasic, fără adaosuri : „Boabe bune 
aruncă-mi-Ie, / printre ele bob de 
aur / faur / om de aur / taur / iute 
ca un graur". Dar în această privin
ță o mină minunată a avut în „Zo- 
osophia" Ion Gheorghe, poet fecund 
și inegal, de o robustețe fabu
loasă și realistă totodată, care — in
diferent de rezultate 
că a săvirșit 
nire fertilă 
pind zonele 
tice pînă la 
scamatoriile 
nesc (care nu sînt 
travestite), într-un grai, ce-i drept, 
de multe ori de nesusținut. In „Zo- 
osophia", dar mai ales în „Cavalerul

esa
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17,40
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MOARTE"O Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Ateneul Român) : Con
cert de muzică scandinavă — 20. Di
rijor . Leif Segerstam (Suedia).
O Opera Română : Liliacul — 19,30. 
© Teatrul de operetă : Sînge vienez
- 19,30.
O Teatrul Național „I. L. Caraglale" 
(sala Comedia) : Coana Chirița — 
19,30. (sala Studio) : Al — *
notimp — 19,30.
© Teatrul de comedie : 
simbrie — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) ; 
Nepotul Iui Rameau — 20 ; (sala din 
str. Alex. Sahia) : Puricele în ureche
— 20.
© Teatrul Mic : Primarul lunii și Iu
bita sa — 20.
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) ; La ciorba de potroace — 
19,30; (sala -■ - * — -
dragoste — 
© Teatrul
19.30.
© Teatrul „ w._ . _______
neterminată — 16.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) . Șoricelul și păpușa — 
15; (sala din str. Academiei) ; Călu
țul cocoșat — 17.
© Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Boeing-Boeing 
— 17 ; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) Nicuță... la Tănase — 19,30.
0 Teatrul de revistă și comedie „Ion 
Vasilescu" : Trei fete de măritat —
19.30.
0 Ansamblul Artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor : Ritm *70 — 20. 
© Ciicui de stat : Carnavalul circu
lui — 19,30.

patrulea a-

Ucigaș fără

Studio) : Dialog despre 
20.
Giuleștl : Geamandura —

„Ion Creangă" : Poveste

17,00 Teleșcoală : Probleme reca
pitulative. Matematică (cl. a 
Xll-a). Prezintă prof. Gh. Ri- 
zescu.

17.20 Radiocomunicațle. Fizică (cl. 
a XII-a). Prezintă prof. Va- 
siie Fălie.
Chimizarea gazului metan. 
Chimie (cl. a Xl-a).
Lumea copiilor : Familia 
năzdrăvană. Emisiune de E- 
rica Petrușa și Tatiana Si- 
reteanu. Prezintă Iurie Da
rie.
Actualitatea în economie : 
Contractul în acțiune.

18,35 Muzică populară la cererea 
telespectatorilor, interpretată 
de Elena Macarle.

18.45 „Cointeresare și răspundere". 
Răspunsuri ale specialiștilor 
la întrebările telespectatori
lor în legătură cu : treptele 
și gradațiile de salarizare ; 
sporul de vechime.

19,00 Telejurnalul de seară.
19.20 Reflector.
19.30 Mai aveți o întrebare ? E- 

misiune de cultură științifi
că. Somnul și visele. Parti
cipă : prof. dr. docent Liviu 
Popovici, conf. dr. loan Con
stantin Stamatoiu, dr. Ro
bert Floru — psiholog, dr. 
Cornel Constantinescu, me
dic psihiatru.

20.45 Film artistic: „Procesul de 
la Ntirnberg" (II).

22,05 Intermezzo muzical ; Trioul 
orchestral Nicolae Moraru.

22,15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Cadran — emisiune de ac

tualitate Internațională.
23,00 închiderea emisiunii.

gedia pe care o trăiește 
eroul principal ; filmările 
retrospective nu ating forța 
dramatică a monologurilor 
interioare din povestirea lui 
Siito Andrăs și nici semni
ficațiile lor. Pentru a „aco
peri" — ca dramaturgie — 
cerințele unui film de lung 

• metraj, autorii au introdus 
și unele secvențe care se 
subsumează doar marginal 
ideii filmului : de pildă exe
cuția simulată a lui Deme
ter (care atrage după sine 
și „umanizarea" neconvin
gătoare a unuia dintre cei 
doi jandarmi horthyști), re
petatele scene menite să 
ilustreze setea de „aventuri 
galante" ale acestui jan-

șează pe Pavel Costan (11a- 
rion Ciobanu), și pe Mariș- 
ka (Monica Ghiuță) care a- 
vea să devină apoi soția lui 
Demeter (Matei Alexandru). 
Povestirea propriu zisă se 
desfășoară cu aproape două 
decenii mai tîrziu, dar aceste 
antecedente revin, obse
dant, în amintirea eroului 
principal. Mergînd între ba
ionete spre locul de execu
ție, colindînd satul escortat 
de jandarmi horthyști pen
tru a găsi omul potrivit să 
moară în locul său, Deme
ter retrăiește întîmplările de 
odinioară ; deși au trecut 
atîția ani (fiul său, de fapt 
fiul lui Pavel, este acum 
soldat), durerea lui este încă

Filmul „Doi barbați pen
tru o moarte", producție a 
studioului ~ 
realizat 
cele mai 
vele ale 
Andrăs : 
rul“, apărută cu un deceniu 
în urmă. Acțiunea se pe
trece în septembrie 1944, în
tr-un sat din nordul Ardea
lului aflat încă sub vremel
nica ocupație fascistă. Ecoul 
unor tot mai apropiate ca
nonade vestește iminenta 
Eliberare. Evocînd, în fun
dal, momentul istoric, scrii
torul (autor și al scenariului 
acestui film, în colaborare 
cu regizorul Gheorghe Na- 
ghi) aduce în prim plan po
vestea dramatică a unui om 
simplu și cumsecade. Deme
ter, pe care horthyștii vo
iau să-1 ucidă pentru că ar
borase — din 
fului de post 
românesc, dar 
lăii îi oferă, 
moment, libertatea, 
condiția de a le indica un 
consătean român pentru a 
fi executat în locul său.

Ca și nuvela, filmul își 
propune să dezvăluie tra
gica zbatere interioară a 
eroului principal care nu 
vrea să renunțe la viață (și, 
de fapt, nici nu înțelege 
bine de ce a fost condam
nat), dar nici nu poate să 
accepte odiosul tîrg. El își 
biruie gîndul de-o clipă de 
a-1 da pe mîna jandarmilor 
horthyști pe Pavel Costan — 
bărbatul chipeș din pricina 
căruia suportase o viață în
treagă ocara de a crește un 
fecior care nu era al său. 
El preferă să moară, iar în 
versiunea cinematografică a 
nuvelei moare și Pavel — 
împușcat de naziștii în re
tragere în timp ce trăgea 
clopotele pentru a ridica sa
tul în apărarea lui Deme
ter. Doi bărbați, un român 
și un maghiar, își dau viața 
încercînd să se salveze re
ciproc. Destinele lor simbo
lizează ideea generoasă a 
solidarității umane, a solida
rității dintre oameni de na
ționalități diferite care — în 
împrejurări decisive — se 
arată a fi mai puternică de- 
cit orice rivalități personale.

Bine ritmate, secvențele 
introductive sugerează ante
cedentele dramei. Cîteva 
imagini lirice, filmate cu o 
anume delicateță. îi înfăți-

„București", este 
după una dintre 
semnificative nu- 
scriitorului Sută 
„Demeter stega-

dintre 
bună- 

de a 
vibra

trac", Ion Gheorghe mi se pare un 
adevărat pionier al unei operații poe
tice impresionante, care convertește 
poezia primitivă în poezie modernă 
și viceversa. Pe temeiuri imaginare, 
recurgînd la straturile profunde ale 
folclorului, poetul incearcă o recon
stituire arheologică a mitului trac. 
La rîndul său poetul Ion Alexandru, 
mai ales în ultimul său volum .Vă
mile pustiei", face să vorbească, mai 
mult in idee deci! în imagini, o altă 
coardă a spiritualității folclorice, -po- 
tențînd un zbucium existențial, ce-și 
găsește corespondența sa în patosul 
unor 
dintre 
treaga 
poartă 
a mitologiei țărănești transilvănene.

într-un sens si mai determi
nat, acest filon popular, îmbi
nat cu acela al unor tradiții legate 
de succesiunea anotimpurilor, de re
colte. de germinații, personalizează 
lumea folclorică ardeleană din ver
sul Victoriei Ana Tăușan, după cum, 
mai discret, dar structural, folclorul 
oltean, sensual și lucid, se vădește 
în poezia Floricăi Mit.roi. Revenind 
la Transilvania, Gh. Pituț aduce în 
recentul său volum „Ochiul neantu
lui", un conținut de desghiocare in
tuitivă spectaculară a unei idei fol
clorice, mai ales aceea a Genezei ; 
uneori însă cu prețul unei nrea mari 

ambiguități. Lim
bajul poetului este 
tipic popular : 
„Stau toate fap
tele / tînjind să 
se împlinească / 
Ia primul semn 
adînc / din scor
burile firii". O 

asimilare a conținutului de gîndire 
a basmelor populare românești, ca de 
exemplu „Tinerețe fără bătrînețe și 
viață fără de moarte", găsim la Ce
zar Baltag. De asemenea, o perspec
tivă dens folclorică cuprinde ultimul 
volum de versuri al lui Gheorghe Is- 
trate. Vom încheia acest cerc de con
semnări (lăsînd la o parte 
roase mărturii similare 
actuală care ar solicita 
cări numeroase : Nichita 
Gh. Tomozei, Adrian 
referindu-ne la cîțiva poeți dintr-o 
promoție precedentă, Ia care seva 
folclorică apare pură, spontană și 
naturală ca apa de izvor, lipsită de 
Orice eventuală sofisticare ce s-ar 
mai întîlni în unele experiențe mai 
recente. Ne gîndim, între alții, la 
poezia lui Ion Brad. Tiberiu Utan, 
Ion Horea, în versurile cărora supa
pele spiritualității folclorice s-au 
deschis Ia un nivel edificator de viață 
interioară proprie. Nu voi insista în 
acest articol asupra creației unor 
pneți care și-au început activitatea 
creatoare înaintea ultimului război ; 
mă gindesc la Mihai Beniuc, Miron 
Radu Paraschivescu, Eugen Jebe- 
leanu, Radu Boureanu, Cicerone The- 
odorescu ș.a. — în ale căror volume 
este, de asemenea, detectabil contac
tul binefăcător cu opera folclorică.

Trebuie să fim conștlenți și încre
zători în acest fenomen de valorifi
care lirică profundă a universului 
folcloric, bătrîn și mereu tînăr sub 
toate formele, care aduce în poezia 
noastră de astăzi o notă de origina
litate națională la diapazonul și în 
modalitățile spiritului de creație mo
dern, relevînd 
românesc este 
— începind cu 
pînă la aceea 
firma prezența 
raneitate în general Aceasta fără a 
mai consemna procesul de „autono
mizare" și de „disociere" estetică ma
sivă pe care produsul folcloric tra
dițional îl suferă pe o dimensiune 
tipic colectivă, în formațiunile diver
se de artă folclorică, care au cuprins 
mase întregi de oameni, sub semnul 
culturii socialiste.

plasmuri 
cele mai 
lirică a lui Ion 
deseori sigiliul unei decantări

puncte de vedere

creator. în poe-

forta 
in

se pare 
desțele- 

conto- 
lingvis-

mi 
o operație de 
a folclorului, 

Iui mitice si 
„jocurile de copii" sau 
verbale de bilei țără- 

decît mitologii

populare apocrife 
reprezentative. Tn- 

Alexandru

alte nume- 
din poezia 
exemplifi- 

Stănescu, 
Păunescu),

în ce măsură poporul 
dotat, la toate scările 

cea de începuturi si 
la zi — spre a-și a- 
poetică în contempo-

Dragoș VRĂNCEANU

Se știe că realizarea unor produ
se de înaltă calitate, competitive pe 
piața mondia'ă depinde într-o mă
sură hotărîtoare de colaborarea efi
cientă între cercetare și producție. 
In ceea ce ne privește singura uni
tate de cercetare cu profil apropiat 
de cel al uzinei de cinescoape „Elec- 
trofar" este Institutul de fizică-Bucu- 
rești (1 F B.), împreună cu care am 
abordat. între altele, trei teme de 
cercetare mai Importante, privind o 
anumită latură a activității noastre 
— producția de surse moderne de lu
mină — și anume: lămpile cu catod 
rece ; lămpile cu incandescență și 
ciclu regenerativ ; lămpile cu vapori 
de mercur și adaos de halogenuri 
metalice (iodură de taliu).

în alte țări, astfel de tipuri de 
lămpi au intrat în producția de serie. 
La noi. acest lucru întîrzie. în do
meniul lămpilor cu catod rece, de 
pildă, I.F.B. nu ne-a oferit o soluție 
pe deplin aplicabilă. Cercetarea, în
cheiată în laboratoarele institutului, 
încă în 1954, nu poate fi concreti
zată în secțiile uzinei, deoarece pro
cesul tehnologic e mult prea com
plicat. iar productivitatea muncii ex
trem de redusă.

La începutul anului 1969 am în
cercat să încheiem, la această temă 
de cercetare, o convenție de colabo
rare cu institutul. S-au purtat dis
cuții prealabile, acceptîndu-se para
metrii propuși de uzină, pentru ca 
pînă la urmă institutul să nu sem
neze proiectul de convenție, neavînd 
certitudinea că va putea realiza pa
rametrii respectivi. între timp, u- 
zinele „Electronica" ne-au solicitat 
300 000 de asemenea lămpi, necesare 
pentru îmbunătățirea aparatelor de 
televiziune. Răspunzînd solicitării, am 
introdus in planul de modernizare a 
produselor două tipuri de lămpi, pe 
care le-am și realizat cu torțe pro
prii la nivel de prototip. Punerea în 
fabricație urmează să aibă loc în

ordinul șe- 
— drapelul 
căruia că- 
în ultimul 

Cu

cronica filmului
sss

O Moll Flanders : PATRIA — 9; 12; 
15; 18; 21.
O Doi bărbați pentru o moarte : RE
PUBLICA — 9,30; 11,45; 14; 16,15 ;
18.45 ; 21.
o Adio, Texas î LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, BUCUREȘTI
- 9; 11,15; 13,30; 16,30, 18,45; 21, FA
VORIT - 10. 13; 15,30; 18; 20,30.
G Te Iubesc, te iubesc : CAPITOL
- 9,30, 11,45; 14; 16,15; 18,45.
q Păsări și ogari : CAPITOL — 
O Explozie în munți : VICTORIA

21.

8,30; 10,45; 13; 15,30; 18; 20,30, EX
CELSIOR — 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15;
20.45.
O Pat și Patachon : CINEMATECA 
(sala Union) . 10; 12; 14.
O Ghici cine vine Ia cină ? : CEN
TRAL - 8,45; 11; 13,15; 15,45; 18,15 ;
20.45, GRIVIȚA - 9,30; 11,45; 15,45 : 
18,15; 20,30. FLAMURA — 9; 11,15; 16;

■ 18,15; 20,30.
O Mireasa era în negru :
- 8,30; 11, 13,30; 16; 18,30
O Simpaticul domn R : 
9,30—16 în continuare ; 
TOMIS - 9,30—15,30 în 
18 ; 20,15.
O Program pentru copii ;
9 ; 10.
O Femeia îndărătnică :
11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45.
o Leul african : TIMPURI NOI - 
9—17 în continuare.
O Metamorfoza sticlei ; Cînd bărba
ții devin tați ; 20 de secunde ; Băie
țașul lui tăticu* : TIMPURI NOI — 
19—21 în continuare.
q Visul domnului Gentil : FEROVIAR
- 9; 11; 13,30, 16; 18,15; 20,30, MELO
DIA - 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, 
MODERN — 9,15: 11.30; 13,45; 16: 18,15; 
20,30.
O Corabia nebunilor : ÎNFRĂȚIREA 
ÎNTRE POPOARE — 15,30; 19.
© Păcatul dragostei ! BUZEȘTI — 
15,30; 18, MOȘILOR — 15,30; 18.
© Cuțitul în apă : MOȘILOR —
20.30.
q Roșu și auriu : BUZEȘTI — 20,30. 
G Via Mala : DACIA — 8—20,45 în 
continuare, VOLGA — 10—12 în con
tinuare ; 16; 18,15; 20,30.
0 Comisarul X și „Panterele albas
tre" : BUCEGI - 9,45; 12; 16; 18,15 :
20.30, AURORA - 9.15; 11,30; 13.30 ;
15.45; 18 20,15, ARTA — 9.30—15.45 în
continuare ; 18,15; 20,30.
© Taina leului : LIRA — 15,30; 18. 
0 A trecut o femeie î LIRA —
20.15.
q Beru șl comisarul San Antonio : 
DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
G Cînd se arată cucuveaua : GTU- 
LEȘTI - 15,30; 18; 20,30, MIORIȚA
- 10; 12.30: 15; 17,30; 20.

Bătălia pentru Roma : COTRO- 
CEMI - 15.30; 19.
O Winnctou în Valea Morții : PA
CEA - 15.45; 18; 20,15.
O Stăpîii pe situație : FLOREASCA
- 10; 13 30; 16; 18.15; 20.30, GLORIA
- 9; 11 15; 13.30. 16; 18,15; 20,30.
G Noapte cu ceață : FLACARA — 
15,30; 18; 20,15.
q O șansă dintr-o mie : VITAN — 
15,30; 18. 20.15.
o Prea mic pentru un război atît 
de mare : RAHOVA
20.15.
G La Nord prin Nord-Vest :
GREȘUL - 15.30; 19.
0 Profesioniștii : UNIREA — 
18; 20,15.

Călugărița ; VIITORUL - 15,30; 19. 
Vă place Brahms ? : FERENTARI 
15,30; 18; 20,15.
Iubirea strict oprită : POPULAR 

15,30; 18, 20,15.
Războiul domnițelor : CRINGAȘI 

15,30; 18; 20,15.
Valea păpușilor : COSMOS — 15,30;

: FESTIVAL 
i; 21.
LUMINA — 
18,30; 20,45,
continuare :

î DOINA

DOINA

15.30: 18 :

PRO-

15,30:

O

O

o
18' 20,15.

Ei
1971. Cred, totuși, că avînd aju- 
institutului, am fi putut înainta 

repede și mai sigur.
anul 
torul 
mai

Alt tip de lămpi, cele cu incan
descență și ciclu regenerativ, pre
zintă o serie de avantaje majore față 
de obișnuitele lămpi cu incandes
cență. fiind utilizabile în iluminatul 
public și industrial. în aparatura de 
proiecție și la farurile automobile
lor, la aeroporturi etc. Cercetarea 
a demarat in 1966, cînd s-au făcut

vie, ca și dorința nemărtu
risită vreodată de a se răfui 
cu cel care furase, pentru 
cîteva nopți, dragostea fetei 
pe care o iubea. Construcția 
filmului, analiza psihologică 
se bazează pe această alter
nare a episoadelor filmate 
la timpul prezent cu reme
morările eroului principal. 
Considerate în sine, unele 
dintre ele sînt realizate 
convingător, tipologia, ca și 
atmosfera, amintindu-ne că 
regizorul Gheorghe Naghi 
este un bun cunoscător al 
lumii satului, pe care a mai 
abordat-o în două dintre 
filmele sale anterioare 
(„Lumină de iulie" și „Vre
mea zăpezilor*1). Pot fi ci
tate aici, ca exemplu, dan
sul lui Demeter în circiu
mă (răbufnire dramatică a 
nădufului și a disperării 
sale), momentul In care 
Demeter visează că își 
răpune călăii, secvențele 
străbătute de căldură uma
nă în care apar el și Ma- 
rișka ș.a. Dar chiar dacă în 
episoadele reușite regizorul 
își demonstrează tempera
mentul artistic, capacita
tea de a povesti în tonali
tăți diferite și, uneori, cu 
nuanțe de umor, filmul, In
vestigația psihologică nu 
dobîndesc relieful scontat.

îmbogățit cu noi episoade 
față de nuvela originară, 
filmul diluează totuși tra-

darm etc. Există carențe ale 
scenariului, între care unele 
accente livrești în dialog, 
pe care tratarea regizorală 
le amplifică. Avem în ve
dere nu atît lipsa de firesc 
a unor treceri de la prezent 
la evocare, cît, îndeosebi, 
artificialitatea ce se face 
simțită în conturarea carac
terelor, a conflictului. Chiar 
de la început, din momen
tul confruntării (unde fil
mul relevă solidaritatea 
dintre săteni în fața zbiri
lor fasciști), naivitatea și 
nedumerirea lui Demeter, 
care... „vrea acasă", frizează 
parodia. Precizăm : obser
vația vizează nu jocul acto
ricesc, ci modul cum 
fost îndrumat Pentru 
interpretarea este 
dusă în această 
ție. Escortat spre
unde urma să fie ucis, De
meter se comportă la fel 
de fals, iar cei doi hor
thyști par, și ei, doar niște 
umbre ale personajelor pe 
care le evocă, niște umbre 
nu arareori hilare în pofida 
neomeniei pe care o eta
lează cel maj tînăr dintre 
ei ; popasurile care le fac, 
răgazurile pe care le oferă 
condamnatului (pentru „a- 
duceri aminte") sînt for
tuite, cusute cu ață albă. 
De aceea tragismul situației 
nu se comunică publicului, 
iar povestea lincezește pier-

a 
că 

con- 
direc- 

locul

zîndu-și în bună măsură 
puterea de a captiva și con
vinge, în pofida episoade
lor bine filmate.

Se pare că regizorul a 
mizat pe efectul dramatic 
al alternării dintre prezent 
și rememorări, bizuindu-se 
pe participarea excelentului 
operator Nicu Stan (ca și 
a compozitorului Dumitru 
Capoianu, care a semnat 
expresivul comentariu mu
zical al filmului). Din pă
cate însă, el n-a reușit să 
închege narațiunea, să 
pună în valoare, din punct 
de vedere cinematografic, 
premisele de substanță ale 
acestui film ; chiar unele 
momente esențiale sînt re
zolvate cu insuficientă a- 
bilitate (explicația 
Demeter și Costan, 
oară, este departe 
avea tensiunea și
ția pe care discuția din
tre ei și împrejurarea ce 
o prilejuiește le presupunea 
în mod necesar ; sub privi
rea placidă a jandarmului 
ocupat de circumstanță cu 
o ploscă cu vin, cei doi 
vorbesc pe îndelete, urmăriți 
de aparatul de filmat care 
trece calm de la unul la 
altul — calm și exterior).

Interpreții — între care, 
alături de cei citați, îi mai 
menționăm pe Ferenc Ben- 
cze și pe Eliodor Kiss, pe 
Erzsebet Adam, Chirii E- 
conomu. ""
Brăila, 
Hans Krauss etc. — se a- 
chită în genere onorabil de 
sarcinile lor, deși tributul 
pe care filmul îl plătește ar
tificialității constituie un 
handicap, răsfringîndu-se, 
într-o măsură mai mare sau 
mai mică și asupra diferi
telor personaje.

„Doi bărbați pentru o 
moarte" reprezintă, prin 
inegalitățile și neajunsu
rile sale, 
gument în sprijinul ple
doariei pentru exigență în 
creația cinematografică, de 
la definitivarea scenariului 
pînă la aprecierea solidității 
concepției regizorale. Pen
tru că altminteri se poate 
întîmpla — ca în cazul de 
față — ca o idee gene
roasă să nu conducă la 
realizarea unei creații cine
matografice pe măsură.

St. Mihăilescu- 
Frantz Keller,

un nou ar-

D. COSTIN

0 NOUA PREMIERĂ
TEATRALA

Viitoarea premieră a Tea
trului „Lucia Sturdza Bulan- 
dra" va. fi spectacolul „LEON- 
CE ȘI LENA", comedie de 
Georg Biichner. Regia și de
corurile : Liviu Ciulei. Vor in
terpreta : Ileana Predescu, 
Irina Petrescu, Vally Voicu- 
lescu-Pepino, Ion Caramitru, 
Virgil Ogășanu, Marin Moraru și alții.

• NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE •

TÂCEtt"

Clubul petroliștilor din Tîrgoviște 
se află într-o situație precară. O ac
tivitate slabă, aproape inexistentă, o 
declinare a răspunderilor de la un 
for la altul, de la o instituție la alta.

— Cind am hotărît 
lui să fie puse la 
multor întreprinderi 
spune Vasile Opriș. 
mitetului executiv al consiliului ju
dețean al sindicatelor — am avut 
în vedere faptul că „proprietarul" 
de drept al cluoului — schela Tîr
goviște — se află în afara localită
ții, la cîțiva km, distanță de la care 
oamenii nu vin la manifestările cul
turale.

Argumentul tovarășului Opriș nu 
convinge. între oraș și schela Tîr
goviște autobuzele transportului în 
comun circulă cu regularitate, la 
intervale de 15—20 de minute. O 
mare parte din salariați locuiesc în 
oraș. Să punem deci punctul pe 
„i“. Ideea de a pune clubul la dis
poziția mai multor întreprinderi 
din oraș s-a născut din cu totul alte 
considerente :

1. Instituția era lipsită de activi
tate și se căuta ca ea să fie totuși 
folosită într-un fel.

2. Uneori veniturile care se rea
lizau nu erau suficiente nici pen
tru a plăti consumul de energie 
electrică și întreținere.

După aprecierea tovarășilor de 
la consiliul sindical județean, clubul 
petroliștilor desfășoară în acest fel

ca sălile clubu- 
dispoziția mai 
din oraș — ne 
membru al co-

căînsă refuzați, pe motiv 
fi prea complexă, 
departamental al M.I.C.M. 

prevedea două prototipuri

Am fost 
tema ar

Planul 
pe 1969 . 
industriale ale unor astfel de lămpi, 
urmind ca la I.F.B. să se facă pro
iectarea filamentului și dozarea io
dului. Se mergea deci înainte pe o 
linie considerată perimată. Dar chiar 
așa fiind, termenele prevăzute în 
contractul de colaborare n-au mai 
putut fi realizate, cu toate că insti

activitatea cultural artistică pentru 
toate întreprinderile din oraș. Și 
drept „recompensă", ele sînt obli
gate să verse anual din bugetele 
sindicatelor o anumită sumă în 
contul său. în ce constă activitatea 
pe care întreprinderile contribua
bile o desfășoară la club ? Aproape 
toate organizează diverse adunări, 
conferințe. Nici una din aceste în
treprinderi, exceptînd uzina de u- 
tilaj petrolier, nu are o formație 
artistică permanentă.

în acest caz, în ce constă practic 
activitatea clubului ? între două a- 
dunări, de genul celor amintite 
mai sus funcționează în sălile sale 
cîteva cercuri de croitorie, steno
dactilografie și pian. Și cam atît 
Ceea ce merită într-adevăr apre
ciat este activitatea bibliotecii, deși 
și aici se pot aduce corective. Toa
te jocurile distractive (șah, remy. 
table) sînt în dotarea bibliotecii, 
deschisă însă doar de trei ori pe 
săptămînă Duminica dimineața ea 
este de asemenea închisă Tot sub 
cheie și nefolosite stau și televizo
rul, aparatul de radio, instrumente 
muzicale și costume în valoare de 
peste 250 000 lei Este adevărat i In 
programul cultural al clubului fi
gurează și acțiuni pe teme de cul
tură generală, de știință populari
zată Dar faotul că uneori sînt a- 
mînate, că oamenii întîlnesc adesea 
improvizații determină o frecven
ță din ce în ce mai scăzută. într-o 
situație asemănătoare se află și 
serile de dans, transformate în o- 
bisnulte baluri săptămînale.

După cite se vede, revirimentul 
activității artistice în condițiile 
cedării clubului altor întreprinderi, 
așa cum considerau tovarășii de la 
consiliul județean al sindicatelor, 
nu s-a produs. De ce ? Pentru că 
toate instituțiile găzduite la club 
s-au socotit achitate de obligativi-

se putea face o 
cînd nici acum 
problema realizării prototipului ? De 
asemenea, deși contractul de colabo
rare prevede efectuarea de cercetări 
la două tipuri de lămpi, institutul 
și-a concentrat eforturile numai asu
pra unuia dintre acestea, fiind încă 
departe de soluția optimă, în ciuda 
faptului că uzina l-a pus la dispo
ziție un fizician și mașini pentru exe
cuția prototipului. Subliniez că rea-

asemenea afirmație, 
nu este soluționată

DE FIZICĂ?
A KAMAS DEBITOR

și primele Încercări. In 1968 s-a rea
lizat., în colaborare cu I.F.B., un prim 
prototip. funcționînd pe bază de 
iod Exemplarele realizate au fost 
preluate de institut pentru măsură
tori. dar rezultatele n-au fost comu
nicate uzinei nici pînă azi. De altfel, 
în alte țări, tipurile cu iod. prezen- 
tînd unele inconveniente, sînt pe cale 
de a f> înlocuite, preferîndu-se com
puși ai iodului, sau ai altor halo- 
geni. Din acest considerent, cu ocazia 
încheierii convenției de cercetare pe 
1969. am solicitat I.F.B. extinderea 
cercetărilor, de pildă, prin realizarea 
unor lămpi cu wolfram și ciclu rege
nerativ cu compuși de iod sau brom.

Irig. Constantin IRINEI, 
tehnolog-șef al uzinei de cinescoape 

„Electrofar"

tutul se angajase public să predea 
rezultatele cercetării cu un trimestru 
mai devreme, adică la finele lunii 
septembrie.

în iunie 1969 a apărut în presă 
o informație potrivit căreia Institu
tul de fizică București ar fi pus la 
punct procesul tehnologic de fabri
cație al lămpilor cu filament de 
wolfram și ciclu regenerativ. Cum

lizarea acestor lămpi ne-ar permite 
să renunțăm la licențe străine, eco
nomisind 40 lei valută la fiecare 
bucată, ceea ce, la 500 000 de lămpi 
previzibile, reprezintă o sumă apre
ciabilă Din acest considerent, tema 
a tost inclusă din nou în planul nos
tru departamental pe 1970. de astă 
dată fără a mai colabora cu I.F.B.

în 1966 au început cercetările și 
în domeniul lămpilor cu vapori de 
mercur și taliu care prezintă, față 
de cele fabricate acum în mod cu
rent, avantajul unei eficacități lumi
noase sporite cu 50 la sută. Cu oca
zia încheierii convenției de colabo
rare, am solicitat I.F.B.-ului, în ca
drul acestei teme, extinderea lucră-

catea organizării activității cultu- 
ral-artistice proprii. Indiferent 
hotărîrea care se va lua în cele 
din urmă, un lucru se impune cu 
necesitate i consiliul județean al 
sindicatelor va trebui să analizeze 
cu toată seriozitatea activitatea 
cultural-artistică din întreprinderi 
pentru a pune în valoare numeroa
sele talente din localitate și puter
nica bază materială de care dispu
ne clubul petroliștilor.
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Constantin SOCI 
corespondentul „Scînteii
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PLASTIC

LA SKEAVÂ
înființarea unui cenaclu al Uniu

nii artiștilor plastici la Suceava le
gitimează. în chipul cel mai firesc, 
existența unui centru artistic. O 
existentă nu închisă doar în dimen
siunile unei tradiții culturale de 
amplu răsunet, ci una susținută 
manifest de activitatea unui grup 
de artiști, în majoritate tineri. în 
ultima vreme, tot mai frecvent, lu
crările artiștilor suceveni au putut 
fi văzute în expoziții personale, la 
expozițiile colective din diferite 
orașe ale Moldovei sau la saloanele 
republicane. în participarea lor s-a 
recunoscut, adeseori, un suflu proas
păt, surpriza unor viziuni deschise 
invenției artei moderne, păstrînd, 
In permanență, nemijlocit, o ancoră

în rolul fecund al secolelor de via
ță artistică a Bucovinei. Mulți din
tre acești artiști sînt astăzi prezen
țe notorii la Iași, Bacău, București ; 
o parte s-au stabilit la Suceava și 
își leagă acum numele de reintra
rea regiunii într-un sens propriu al 
cuvîntului în activitatea artistică a 
țării. Pe afișele manifestărilor su
cevene se impun pictorii Constantin 
Doroftei, Dumitru Rusu, Mircea 
Hrișcă, Viorica Gridinoc, Dumitru 
Loghin sau graficienii Vigh Istvan 
și Adrian Bocancea.

Cu siguranță, acordarea de către 
U.A.P. a posibilității de organizare 
în cenaclu reprezintă un act de în
credere în forțele creatoare de aici 
și va fi, credem, un element stimu
lator. Există, nu ne îndoim de acest 
lucru, destule talente autentice ri
sipite, destrămîndu-se în umbra a- 
nonimatului. Chemarea lor la via
ță, la o activitate de înalte rigori 
artistice și morale nj se pare una 
din menirile acestor cenacluri. Apă
rute la Bacău, Piatra Neamț și, a-' 
cum, la Suceava, noile nuclee arț;y 
tice trebuie să pună în valdar 
potențialitatea creatoare a unei zone 
strălucit afirmată altă dată în arhi
tectura și fresca veacurilor XV— 
XVI, în tapiseriile din vremea lui 
Ștefan cel Mare, în miniaturile_ și 
pictura 
moștenire 
continuată, 
canlc, care 
model de 
umanism, 
tr-un spațiu cultural nou, în care 
prezentul socialist se afirmă plenar.

centrelor de iconari. E o 
neprețuită care se cere 
nu reluată îngust și me- 
rămîne fără îndoială un 
aspirație superioară, de 
un elevat prestigiu în-

AȘTEPTĂRI

tă care 
contractuale nu au fost res-

părerea mea, o principală 
a institutului ar fi investi-

rilor șl la alte halogenuri. de indiu 
și sodiu. Am fost refuzați, întrucît 
ar exista prea multe necunoscute. 
Credem, totuși, că cineva ar fi trebuit 
să abordeze toate aceste necunoscute. 
Și cine altul dacă nu I.F.B., care, 
în această temă, s-a ocupat doar de 
dozarea iodurii de taliu în construc
ția de lampă existentă la uzină ?

în urma acestor „colaborări" deloc 
fructuoase, consiliul tehnic al uzi
nei a fost nevoit să considere nerea
lizate ultimele două teme, 
clauzele 
pectate.

După 
sarcină
garea direcțiilor de dezvoltare a sur
selor de lumină, depistarea unor so
luții moderne, descoperirea unor prin
cipii noi, pe baza cărora s-ar putea 
economisi nu. numai energie elec
trică. ci și valută, realizîndu-se pro
duse mai eficiente, o dată cu re
ducerea volumului de licențe cum
părate. De altfel, în această privință, 
institutul și-a dovedit capacitatea. în 
unele probleme, cercetate în 1964, 
I.F.B. deținea pe scară mondială o 
poziție de frunte. Astăzi. în mod fi
resc. soluțiile de atunci sînt depășite. 
Cred că nevalorificarea lor la timp, 
neacceptarea de către forurile de re
sort, au frînat puternic desfășurarea 
creatoare a activității I.F.B.

Cu toate că. după cum am arătat, 
Institutul de fizică este principalul 
nostru partener de colaborare, rela
țiile dintre noi nu au fost decît spo
radice. Vina este, desigur, a ambelor 
părți. Noi nu ne consultăm atît cit 
ar trebui cu institutul, dar nici cer
cetătorii Iui nu cunosc în suficientă 
măsură posibilitățile uzinei. Afirma
rea în institut a unei tendințe spre 
realizarea unor produse noi. moder
ne, competitive pe scară internațio
nală. ar duce, fără îndoială, la în
tărirea legăturilor dintre institut și 
uzină.

wrasw...
...unde tinerii artiști plastici în- 

cercînd să se afirme întîlnesc o 
neașteptată barieră „așezată" de 
organele culturale locale. Evident, 
aici nu sînt forțe suficiente pentru 
un cenaclu, dar sînt cîțiva tineri în
zestrați, cărora nu li se oferă con
diții de realizare. Un exemplu : încă 
de anul trecut, tinerii artiști plastici 
din Botoșani (A. M. Agripa, Vasile 
Jurje. Teodor Valenciuc, Victor 
Foca) s-au apropiat de artiștii din 
Bacău și Suceava, constituind o tri
adă, soldată cu o expoziție comună 
a pictorilor, sculptorilor și graficie
nilor din cele trei județe. în de
cembrie ‘ 
zentată 
ianuarie 
general 
de artă, 
și-a terminat în acest punct exis
tența. Vernisajul la Botoșani n-a 
mai avut loc. Comitetul județean 
pentru cultură și artă nu s-a 
arătat Interesat de aducerea ex
poziției la Botoșani. Era nu atît 
un gest „elegant" față de celelalte 
două „părți", cit o datorie față de 
propria viață culturală a județului 
Botoșani. Un prilej de întîlnire cu 
eforturile creatoare ale unor tineri 
artiști, aflați nu numai în faza cău
tărilor, dar și în momentul în care 
prezența lor devine o necesitate 
spirituală. Această atitudine față de 
promisiunile unei mișcări artistice 
în formare ni se pare nu numai 
neîndrentățită. dar și un gest ne
cultural.

Dacă nu în aceste manifestări, a- 
tunci unde caută comitetul jude
țean pentru cultură și artă afir
marea spiritului creator al artiști
lor din județ ?

1969, expoziția a fost pre- 
publicului din Suceava, în 
a.c. în Bacău. Primită în 

bine de presă și iubitorii 
expoziția interjudețeană

Constantin IONESCU
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Cu privire la vizita în Republica 

Socialistă România a ministrului 
afacerilor externe al Norvegiei
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Ro
mânia, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe al Norvegiei, John 
Lyng, a făcut, împreună cu soția, o 
vizită oficială in România între 9 și 
12 martie 1970.

In timpul șederii sale în Republica 
Socialistă România, ministrul aface
rilor externe al Norvegiei, John Lyng, 
a fost primit de președintele Consi
liului de Stat, Nicolae Ceaușescu, de 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și a avut con
vorbiri cu ministrul afacerilor exter
ne, Corneliu Mănescu.

La invitația Asociației de Drept In
ternațional și Relații Internaționale, 
oaspetele a ținut o conferință pe 
tema : „Tendințe in politica externă 
a Norvegiei".

Ministrul afacerilor externe al Nor
vegiei și persoanele care l-au înso
țit au vizitat obiective economice și 
social-culturale din municipiul Bucu
rești.

întrevederile și convorbirile, care 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
prietenie și înțelegere reciprocă, au 
oferit prilejul efectuării unui schimb 
de vederi cuprinzător și util cu pri
vire la evoluția relațiilor româno- 
norvegiene.

A fost subliniată satisfacția comună 
cu privire la evoluția favorabilă a 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Norvegia și s-a eviden
țiat existența unor posibilități reale 
pentru dezvoltarea multilaterală a 
acestora.

In scopul Intensificării relațiilor 
economice bilaterale, părțile au con
venit să încheie un nou acord co
mercial pentru perioada 1971—1975 și 
să convoace la Oslo, la o dată care 
se va stabili ulterior, prima sesiune 
a Comisiei mixte româno-norvegiene 
de cooperare economică, industrială 
și tehnică.

Ele au căzut de acord să negocieze 
în luna aprilie a.c. un nou program 
de schimburi cultural-științifice pe 
perioada 1970—1971 și să studieze po
sibilitatea încheierii unei convenții 
consulare.

S-a procedat, de asemenea, la un 
larg schimb de vederi asupra unor 
probleme internaționale actuale și în 
special asupra securității europene, 
subliniindu-se necesitatea realizării 
unor acțiuni concrete în vederea pre
gătirii conferinței general-europene, 
cu participarea tuturor statelor inte
resate.

Vizita în România a ministrului 
afacerilor externe al Norvegiei, John 
Lyng, convorbirile și schimburile de 
păreri care au avut loc reprezintă o 
contribuție la o mai bună cunoaștere 
reciprocă, la dezvoltarea relațiilor 
dintre cele două țări și popoare, în 
interesul păcii și înțelegerii interna
ționale.

Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a acceptat invitația minis
trului norvegian al afacerilor externe, 
John Lyng, de a face o vizită oficială 
în Norvegia.

Conferința de presă 
a ministrului de externe norvegian
Ministrul afacerilor externe al 

Norvegiei, John Lyng, s-a întîlnit, joi 
dimineața, cu reprezentanți ai presei 
centrale, Agenției Române de Pre
să, Radioteleviziunii, precum și cu 
corespondenți ai presei străine.

Adresîndu-se ziariștilor, ministrul 
norvegian a arătat că în timpul vizi
tei sale în țara noastră a avut con
vorbiri cu președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, cu preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și cu alte persoane 
oficiale, cu care prilej au fost abor
date probleme privind relațiile bila
terale dintre România și Norvegia, 
ambele părți împărtășind convingerea 
că aceste relații pot fi dezvoltate și 
întărite în viitor.

In continuare, oaspetele a mențio
nat că, în timpul convorbirilor, au 
fost discutate și probleme referitoa
re la actualitatea europeană. Subli
niind, în acest context, schimbul de 
vederi în ceea ce privește relațiile 
Est-Vest, precum și în legătură cu 
pregătirea Conferinței pentru secu
ritatea europeană, ministrul de exter
ne norvegian a spus : „A fost o plă
cere să constatăm că atît conducă
torii români, cît și cei norvegieni sînt

*
Joi a părăsit Capitala ministrul a- 

facerilor externe al Norvegiei, John 
Lyng, împreună cu soția, care, la 
invitația ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, a făcut o vizită 
oficială în țara noastră. Oaspetele 
norvegian a fost însoțit de funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe ; Bue Brun, director 
general adjunct la Direcția afacerilor 
de politică comercială, Olav Sole, șef 
de divizie în cadrul Direcției aface-

unanimi a npra necesității găsirii 
unor soluții >așnice pentru proble
mele euroj e“.

Rugat să-i prime opinia în legă
tură cu Coi nța pentru securitatea 
europeană, _'ul diplomației norve
giene a preCu, it că pregătirea ei tre
buie să înceapă din acest an, cit mai 
curînd posibil, și că această pregă
tire să fie foarte minuțioasă, pentru 
ca proiectata conferință să-și atingă 
pe deplin scopul.

Râspunzînd la o întrebare privind 
posibilitatea creării de zone denu- 
clearizate în diferite regiuni ale lu
mii, ministrul norvegian a declarat : 
Norvegia este membră a N.A.T.O. 
Totuși politica noastră este aceea de 
a nu avea arme nucleare pe terito
riul țării noastre și nici baze ale 
unor trupe străine. în general, zona 
nordică este o zonă fără arme ato
mice și am fi bucuroși ca și alte re
giuni să urmeze acest exemplu.

în încheiere ministrul afacerilor 
externe, John Lyng, s-a referit la 
unele aspecte ale colaborării între ță
rile nordice, precum și la necesitatea 
reducerii decalajului existent astăzi 
în lume între statele industriale a- 
vansate și țările în curs de dezvol
tare.

*
rilor politice, Torvald Stoltenberg, 
consilier.

La plecare, pe aeroportul Băneasa. 
oaspeții au fost conduși de Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor exter
ne, și soția, de Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, de 
funcționari superiori din M.A.E. și 
Ministerul Comerțului Exterior.

Au fost prezenți Thor Brodtkorb, 
ambasadorul Norvegiei la București, 
și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

Solemnitatea înminării

unor ordine și meda
La Consiliul de Stat a avut loc, 

joi la amiază, solemnitatea înmînarii 
unor ordine și medalii unui grup de 
cadre didactice și lucrători de la Aca
demia de învățămînt social-politic 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă C.C. 
al P.C.R., cu prilejul împlinirii a 25 
de ani de la înființarea acestei aca
demii, eveniment care a fost sărbă
torit miercuri în prezența tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Distincțiile au fost înmînate de to
varășul Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., vicepre
ședinte al Consiliului de Stat.

La solemnitate au luat parte tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Constantin Stătescu, secretar 
al Consiliului de Stat, Ilie Rădulescu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Mir
cea Malița, ministrul învățămîntului, 
Miron Constantinescu, președintele 
Academiei de științe sociale și poli
tice.

A fost conferit Ordinul „Tudor 
Vladimirescu" clasa I tovarășei Zina 
Brîncu, profesor universitar, Ordinul 
Muncii clasa I tovarășului Cornel 
Barbu, conferențiar universitar. Ordi
nul „Meritul Științific" clasa a Il-a 
tovarășului Ion Rachmuth, profesor 
universitar. Ordinul Muncii clasa 
a Il-a tovarășilor Ion Stoian, 
profesor universitar, rectorul Acade
miei, Ervin Hutira și Tudorel Posto-

lache, profesori universitari, Florian 
Balaure, Janeta Brill, Petre Lucaciu 
și Mihail Oișteanu. conferențiari uni
versitari, Petre Velica, lector univer
sitar.

Au mai fost distinși cu Ordinul 
Muncii clasa a IlI-a, Ordinul „Meri
tul Științific" clasa a Ill-a, Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia" clasele a IV-a și a V-a, Ordi
nul „23 August" clasa a IV-a, Ordi
nul „Meritul Cultural" clasa a IV-a, 
Medalia Muncii și Medalia „Meritul 
Cultural" clasele I și a Il-a 92 de 
cadre didactice și alți lucrători ai 
Academiei de invățămînt social-poli
tic „Ștefan Gheorghiu".

In numele Comitetului Central al 
P.C.R. și al Consiliului de Stat, în 
numele tovarășului Nicolae Ceaușescu 
personal, tovarășul Emil Bodnaraș a 
felicitat pe cei decorați, urîndu-le 
noi succese în activitatea lor pentru 
formarea de cadre temeinic pregătite 
din punct de vedere politic și ideo
logic, capabile să conducă cu succes 
activitatea pe drumul construcției 
socialismului în patria noastră, multă 
sănătate și fericire.

In numele celor decorați a mulțu
mit tovarășul Cornel Barbu, anga- 
jîndu-se să traducă în viață prețioa
sele îndrumări cuprinse in cuvînta- 
rea rostită de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu cu prilejul aniversării unui 
sfert de veac de activitate a Acade
miei de învățămînt social-politic 
„Ștefan Gheorghiu".

(Agerpres)

Cronica zilei
Prof. dr. Adolf Butenandt, pre

ședintele Societății „Max Planck" din 
Republica Federală ■ a Germaniei, 
laureat al premiului Nobel, care a 
făcut o vizită în țara noastră, a ple
cat spre patrie joi după-amiază. In 
timpul șederii în țara noastră, savan
tul german a vizitat Academia Re
publicii Socialiste România, Consi
liul Național al Cercetării Științifice, 
instituții bucureștene de învățămînt 
superior și de cercetări medicale.

înainte de plecare, oaspetele a

Muzeul de Istorie a Republi
cii Socialiste România primește 
donații și achiziționează docu
mente, manuscrise, coresponden
tă, ziare, cărți, tipărituri, hărți, 
schițe, planuri, picturi, sculpturi, 
stampe, gravuri, litografii, afișe, 
desene, caricaturi, fotografii, în
semne, sigilii și lăzi de breaslă, 
mărci de meșteri, blazoane, ste
me, decorații, tezaure moneta
re, obiecte din metale prețioase, 
broderii, țesături, costume, stea
guri, arme, mobilier și alte o- 
biecte și documente in strînsă 
legătură cu evenimentele de sea
mă din istoria României sau 
care au aparținut unor persona
lități ale vieții politice, cultu
rale și științifice.

Ofertele se primesc pe adre
sa Muzeului de istorie a Repu
blicii Socialiste România, Calea 
Victoriei nr. 12, București, tele
fon nr. 16 63 33 sau 16 70 13.

avut o convorbire cu un redactor al 
Agenției române de presă „Ager
pres", căruia i-a declarat printre al
tele : Am venit în țara dumneavoas
tră, pentru a cunoaște mai îndea
proape activitatea desfășurată de 
specialiștii români în domeniul uro
logiei, chirurgiei renale și chimiei. 
Am constatat lucruri lăudabile des
pre școala românească de chirurgie, 
iar demonstrațiile operatorii la care 
am asistat, in clinica de urologie a 
Spitalului „Panduri", mi-au stîrnit 
admirația M-au impresionat în mod 
special colaborarea chirurgilor vîrst- 
nici cu cei care mînuiesc de curînd 
bisturiul, ca și înaltul nivel al cer
cetărilor hormonologice efectuate la 
Institutul de endocrinologie. O altă 
problemă abordată in cursul interviu
lui a fost aceea a necesității coope
rării specialiștilor din diferitele do
menii ale științei contemporane. In 
această privință, interlocutorul a sub
liniat necesitatea schimburilor de opi
nii și de studii științifice personale 
intre biologi, chimiști, medici și fi
zicieni in vederea îmbunătățirii stării 
de sănătate în întreaga lume.

Nu pot încheia convorbirea, a a- 
mintit prof. dr. Adolf Butenandt, 
fără să mulțumesc pentru înalta cin
stire acordată de Institutul de medi
cină și farmacie din București : Di
ploma de doctor honoris causa. Titlul 
primit constituie nu numai o apre
ciere a muncii mele, desfășurată 
de-a lungui unei jumătăți de veac, ci 
încă un binevenit prilej de consoli
dare a colaborării intre oamenii de 
știință din România și R. F. a Ger
maniei, care trebuie să-și dedice în
treaga capacitate de muncă progresu
lui social al umanității.

Manifestări consacrate 
centenarului nașterii 

lui V. I. Lenin
In numeroase localități din țară 

continuă să se desfășoare manifestă
rile consacrate aniversării centenaru
lui nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.

Joi după-amiază, la cinematogra
ful „Transilvania" din Oradea a avut 
loc o adunare la care au participat 
reprezentanți ai organelor județene 
și municipale de partid și de stat, 
oameni din întreprinderile și institu
țiile orădene, cadre didactice și alți 
cetățeni. Au luat parte membri ai Am
basadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești. Despre viața și activitatea lui 
V. 1. Lenin au vorbit Ștefan Szanto, 
prim-secretar al comitetului munici
pal de partid, primar al municipiu
lui Oradea, și V. S. Tikunov, minis
tru consilier al Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București. în încheiere, 
asistența a vizionat filmul „Trei ano
timpuri".

w
La casa prieteniei româno-sovletice 

din Cluj a avut loc simpozionul inti
tulat „Victoria socialismului in Ro
mânia, confirmare a valabilității idei
lor marxist-leniniste". Au vorbit prof, 
dr. docent Ioan Baciu, membru ai 
Academiei de științe medicale, pro
rectorul Institutului de medicină și 
farmacie, prof. dr. Aurel Negucioiu, 
prorector al Universității „Babeș 
Bolyai", membru al Academiei de 
științe sociale și politice, și lectorul 
universitar Anania Fărcaș. Au luat 
parte oameni de cultură, muncitori și 
funcționari din instituțiile și între
prinderile municipiului, numeroși ti
neri.

♦
La Muzeul de istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România a avut loc o 
manifestare dedicată centenarului 
nașterii lui Vladimir Ilici Lenin in 
cadrul căreia tov. I. Stanciu, adjunct 
al ministrului agriculturii și silvicul
turii, a făcut o expunere despre „Pla
nul cooperatist al lui V. I. Lenin. 
Politica marxist-leninistă a P.C.R. de 
transformare socialistă a agricultu
rii". Au participat cadre de specia
liști din domeniul agriculturii, econo
miei, cercetători științifici, istorici și 
muzeografi. în încheierea manifestă

rii a fost prezentat un film documen
tar.

★
în cadrul manifestărilor consacrate 

centenarului nașterii lui V. I. Lenin, 
la Casa de cultură a sindicatelor din 
Galați a avut loc expunerea intitulată 
„Viața și opera lui Lenin". „Leninis
mul și victoria socialismului in Ro
mânia" și „Lenin Omul" sînt temele 
altor expuneri care au fost prezen
tate la bibliotecile și sălile de festi
vități ale Șantierului naval, Uzinei 
laminorul de tablă, întreprinderii tex
tile din Galați, și in alte unități. In 
marile întreprinderi din Galați au 
fost amenajate cu același prilej ex
poziții de fotografii și documente re
feritoare la viața și activitatea revo
luționară a lui Lenin.

★
în localitățile Bistrița, Vînători, 

Devesel și Salcia, din județul Me
hedinți, s-au desfășurat joi manifes
tări dedicate aniversării unui secol 
de la nașterea lui V. I. Lenin. Ca
dre didactice și activiști de partid și 
de stat au înfățișat, cu același prilej, 
aspecte multilaterale din viața și ac
tivitatea conducătorului Revoluției 
Socialiste din Octombrie și al primu
lui stat socialist din lume.

★
La Jieț, Cimpa, Bănița și în alte 

localități din județul Hunedoara au 
fost organizate simpozioane cu tema 
„Leninismul — marxismul epocii 
noastre", iar la Iscroni și Cîmpul lui 
Neag s-au ținut expunerile : „Lenin 
despre România" și „Viața și activi
tatea lui Vladimir Ilici Lenin". în 
unități industriale și economice din 
municipiul Deva au avut loc meda
lioane literare în cadrul cărora s-a 
evocat personalitatea făuritorului pri
mului stat socialist din lume.

A
In cadrul manifestărilor omagiale, 

prilejuite de apropiata aniversare a 
centenarului nașterii lui Lenin, la Pa
latul culturii din Pitești a avut loc 
o adunare. Cu această ocazie, asisten
tul universitar Gh. Dumitrașcu a ți
nut expunerea „Lenin in viziunea 
contemporanilor". (Agerpres)

De patru ori aur
După cum s-a mai anunțat, 

la Tîrgul internațional de pri
măvară de la Leipzig, prevenito
rul de erupție pentru instalațiile 
de foraj, fabricat la uzina „1 
Mai" din Ploiești, a primit 
medalia de aur. Este, evi
dent, o nouă și puternică afir
mare pe plan extern a colecti
vului uzinei ploieștene, care 
se află la cea de-a 4-a me
dalie de aur obținută în con
fruntările cu tehnica mondială, 
tn 1964, la prestigiosul tîrg de la 
Leipzig, instalația de foraj ro
mânească 3 D.H.-200 A se re
marca prin însușirile sale, de 
primă clasă internațională, și a 
primit medalia de aur. După 3 
ani, firma UPETROM (așa-i 
cunoscută uzina „1 Mai" din 
Ploiești peste hotare) a fost din 
nou prezentă la tîrgul amintit și 
instalația F-200 a adus uzinei 
o a doua medalie de aur. Ime
diat, in anul următor (1968), la 
Brno, aceeași instalație, F-200, a 
fost înnobilată cu încă o medalie 
de aur și, acum cîteva zile, trip
ticul de aur al uzinei s-a com
pletat cu cea de-a 4-a medalie 
de aur. Apreciind calitățile pre
venitorului de erupție, aureolat 
recent cu medalie la Leipzig, in- 
ginerul-șef al sectorului de con
cepție al uzinei „1 Mai", Petre 
Rață, ne spunea : „Prevenitorul 
de erupție H.T. 13, 5/8x350 con
feră un înalt grad de eficiență 
etanșării și siguranței în func
ționare, se distinge printr-o 
manipulare rapidă și comodă, o 
întreținere simplă ; iar greuta
tea și gabaritul sînt mult reduse 
față de cele ale altor tipuri". 
Succesele colectivului uzinei 
ploieștene au fost acoperite, de 
patru ori. în aur 1

I

Plecarea 
reprezentantului P. C. R. 

la seminarul international 
„Probleme actuale 
ale leninismului" 

organizat de P.C. din Norvegia
Joi, a plecat la Oslo tovarășul 

Constantin Vlad, membru supleant 
al C.C. al P.C.R., adjunct de șef de 
secție .la Comitetul Central al 
P.C.R., pentru a participa la semina
rul internațional „Probleme actuale 
ale leninismului", organizat de Parti
dul Comunist din Norvegia între 
14—20 martie a.c.

Vernisajul expoziției 
„Alexandru Ioan Cuza 

și orașul Galați"
Joi, s-a deschis ta Galați expoziția 

„Alexandru Ioan Cuza și orașul 
Galați", consacrată apropiatei aniver
sări a 150 de ani de la nașterea dom
nitorului. La vernisaj au luat parte 
tovarășul Constantin Dăscălescu, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Galați al P.C.R., președintele 
consiliului popular județean, activiști 
de partid și de stat, muncitori din 
întreprinderile orașului, oameni de 
știință și cultură. Expoziția cuprinde 
numeroase documente originale și 
obiecte personale ale domnitorului 

(Agerpres)
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Transplant 
de frumusețe

Primii „vestitori ai primăve
rii" din municipiul Suceava au 
fost edilii acestui oraș care, pe 
baza unui temeinic plan de ac
țiune, au trecut la executarea 
unor importante lucrări gospo
dărești menite să dea o nouă 
înfățișare vechii cetăți de scaun 
a Moldovei. La loc de frunte se 
situează transplantarea cu gri
jă, din pădurile județului, în 
parcurile orașului, a unor arbori 
de talie mare. Astfel, pînă acum, 
în cadrul acestui plan de „trans
plant" de frumusețe, au fost a- 
duși din pădure și plantați 650 
mesteceni, pini și tei, urmînd 
ca acțiunea să continue. Este 
prevăzut ca spațiul verde al ora
șului să fie completat cu peste 
4 000 de arbori și arbuști din pe
piniere, cu 5 <’00 trandafiri agă
țători și cu 1 200 ml de gard 
viu.

Pr "ocol privind schimburile 
directe de mărfuri de larg 

consum între ministerele 
comerțului interior 

ale României si Poloniei<
In urma tratativelor purtate între 

delegațiile Ministerului Comerțului 
Interior al țării noastre și Ministe
rului Comerțului Interior al Repu
blicii Populare Polone, joi dimineața 
a fost semnat la București protocolul 
privind schimburile directe de măr
furi de larg consum dintre cele două 
ministere pe anul 1970.

Din partea română, documentul a 
fost semnat de Ion Olteanu, adjunct 
al ministrului comerțului interior, iar 
din partea polonă, de Tadeusz Mi- 
ciak, adjunct al minisțrului comer
țului interior.

La semnare au fost de față mem
bri ai Ambasadei R.P. Polone la 
București. ★

Delegația Ministerului Comerțului 
Interior al Republicii Populare Po
lone, condusă de Tadeusz Miciak. 
adjunct al ministrului, care ne-a vi
zitat țara in vederea semnării proto
colului de schimburi directe de măr
furi de larg consum dintre ministe
rele de comerț interior ale celor două 
țări, a părăsit joi la amiază Capitala, 
plecind spre patrie. In timpul șederii 
în țara noastră, oaspeții polonezi au 
vizitat obiective comerciale din Capi
tală, precum și din municipiul și ju
dețul Brașov.

(Agerpres)

*
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La Editura didactică și peda
gogică se află în pregătire un 
„Atlas istoric", întocmit de un 
colectiv de oameni de știință de 
prestigiu, sub conducerea acad. 
C. Daicoviciu și prof. univ. Șt. 
Pascu, avînd la bază o bogată 
documentare științifică. Cele 122 
de planșe, pe care se găsesc 189 
imagini redate prin hărți și sche
me, vor oglindi istoria omenirii 
din cele mai vechi timpuri pînă 

•în zilele noastre.
Comenzile pentru această lu

crare utilă tineretului studios, 
cercetătorilor și oricărui om de 
cultură se vor adresa, în mediul

vremea
Ieri in tară : vremea s-a răcit în 

cea mai mare parte a țării. Cerul a 
fost variabil, mai mult acoperit în 
cursul după-amiezii. Au căzut pre
cipitații locale sub formă de ninsoare 
în jumătatea de nord a Moldovei, Ol
tenia și zona subcarpatică a Munte
niei și sub formă de ploaie și nin
soare în Banat. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit, exceptînd sudul Ba
natului unde a prezentat intensificări 
locale. Temperatura aerului la orele
14 oscila între minus 2 grade la Cîm- 
pina, Cîmpulung Moldovenesc și Su
ceava, și plus 9 ■ grade la Sighetul 
Marmației. tn Bu 'urești : vremea a 
fost schimbătoare. Cerul variabil la 
început, s-a acoperit în a doua parte 
a intervalului, cind a început să 
plouă. Vîntul a suflat potrivit. Tem
peratura maximă a fost de 6 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 14.
15 și 16 martie. In fără : vreme în 
general umedă. Cerul va fi mai mult 
noros, mai ales în jumătatea de nord- 
vest unde vor cădea ploi temporare, 
în rest, ploile vor avea un caracter 
local. Vîntul va sufla potrivit, predo- 
minînd din sectorul sud-vestic. Tem
peratura va continua să crească la 
început. Minimele vor fi cuprinse 
între minus 2 grade și plus 8 grade, 
izolat mai coborîte în nord, iar maxi
mele vor oscila intre 5 și 15 grade, 
în regiunile de deal și munte din 
nordul țării se va semnala lapoviță 
și ninsoare. tn București : vreme 
schimbătoare, cu cer temporar noros. 
Vor cădea ploi slabe. Vint slab pînă 
la potrivit din sud-vest. Temperatura 
în creștere la începutul intervalului, 
apoi staționară.

istoric .1 
I

urban, librăriilor, centrelor de li
brării și difuzarea cărții din ora
șele teședință de județ, sau li
brăriei „Cartea prin poștă" din 
București, str. Șerban Vodă nr. 
43, iar în mediul rural — maga- 
zmeloi cooperației de consum 
care au puncte de librărie sau 
la librăria „Cartea prin poștă" 
din București, str. Sergent Nuțu 
Ion nr. 8—12. Unitățile socialiste 
șl bibliotecile instituțiilor cu fond 
de virament vor adresa comen
zile lor Colecturilor bibliotecilor 
cu care se încheie contracte pen
tru rezervarea de cărți.

ț 
ț
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înalte distincții pentru 
campionii mondiali

ia handbal
Joi la amiază, Ia sediul C.N.E.F.S. a avut loc festivitatea decer

nării titlului de maestru emerit al sportului unui număr de 12 ju
cători ai echipei naționale de handbal, campioană mondială. Au 
primit înalta distincție Cornel Penu, Alexandru Dincă, Roland Gu- 
nesch, Gavrii Chicid, Mihai Marinescu, Gheorghe Goran, ton Po
pescu. Cristian Gațu, Valentin Samungi, Titus Moldovan, Ghiță 
Lieu și Cezar Nica. A fost distins cu titlul de antrenor emerit prof. 
Eugen Trofin. (Jucătorii Cornel Oțelea și Gheorghe Gruia, precum 
și antrenorii Nicolae Nedef și Oprea Vlase dețin dinainte înaltele 
distincții — n.n.).

In cadrul festivității, tov Anghel Alexe, președinte al C.N.E.F.S.. 
a felicitat pe cei distinși. In numele echipei de handbal au vorbit 
jucătorul Cristian Gațu și antrenorul emerit E. Trofin, care au 
mulțumit conducerii de partid și de stat pentru condițiile deosebite 
create pregătirii handbaliștilor. (Agerpres)

teheran: Turneul internațional de fotbal 
„Cupa prieteniei"

FOTBALIȘTII CRAIOVENI AU

Pe stadionul Amzadieh din Tehe
ran, în prezența prințului Gholam 
Reza Pahlavi, fratele șahinșahului, 
președinte al comitetului olimpic al 
Iranului, s-a deschis ieri turneul in
ternațional de fotbal pentru „Cupa 
prieteniei", la care participă echipe 
din U.R.S.S., România, Ungaria, Tur
cia, Pakistan și Iran. România este

TENIS DE MASA. Marta Alexan
dru și Carmen Crișan printre favo
rite la „europenele" de la Moscova. 
In vederea campionatelor europene
de tenis de masă de la Moscova, 
(1—8 aprilie), au fost alcătuite ta
blourile probelor de simplu. în proba 
feminină, ca favorile au fost desem
nate (in ordinea de sus in jos a ta
bloului) jucătoarele Maria Alexandru 
(România), Simon (R.F. a Germa
niei). Papp (Ungaria). Grinberg 
(U.R.S.S.), Hovestadt (R. D. Germa
nă) și Ilona Vostova (Cehoslovacia). 
In partea de jos figurează Diana 
Scholler (R.F a Germaniei), Kishazi 
(Ungaria), Pogosova (U.R.S.S.). 
Wrighl (Anglia), Crișan (Romania). 
Bucholtz (R.F a Germaniei) și Rud- 
nova (U R.S.S.). La masculin fa- 
voriții sînt Gomoskov (U.R.S.S.) 
Johansson (Suedia). Schdler (R.F. 
a Germaniei), Korpa (Cehoslovacia) 
și Beleznay (Ungaria). în proba de 
dublu feminin sînt înscrise 32 
de perechi. în partea de sus a ta

“f
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DEBUTAT CU O VICTORIE

reprezentată de formația Universita
tea Craiova, care în prima partidă 
a întrecut cu scorul de 3—1 formația 
maghiară Oroslanyi Banyasz. Goluri
le echipei craiovene au fost înscrise 
de Oblemenco (2) și Niță. Intr-un 
alt meci echipa Ț.S.K.A. Moscova a 
terminat la egalitate : 0—0 cu selec
ționata de tineret a Iranului.

În vederea primei ediții

a „europenelor" de sală

£oto/ nostru de atletism 

pleacă astăzi la Viena
Seria celor mai im

portante competiții at
letice ale anului se va 
deschide mîine la Vie
na. Eleganta arenă 
acoperită „Stadthalle" 
— după cum relata 
ieri corespondentul 
nostru la Viena, Petre 
Stăncescu — a început 
să primească primii 
oaspeți, atleți șl atlete 
din elita sportului in
ternațional care, mîine 
și poimiine. își dispută 
titlurile de campioni 
europeni pe teren a- 
coperit.

Evenimentul atletic 
vienez merită a fi sub
liniat nu numai pentru 
că inaugurează de (apt 
anul marilor confrun
tări de atletism, ci și 
pentru că acest gen de 
campionate europene 
este la ediția inaugu

rală. Printre vede
tele competiției, re
cordmani sau record
mane ale lumii, cam
pioni sau campioa
ne ale Europei, se nu
mără și compatrioata 
noastră Viorica Visco- 
poleanu, campioană o- 
limpică și recordmană 
mondială la săritura în 
lungime. Din delegația 
ce reprezintă atletis
mul românesc la cam
pionatele europene de 
la Viena mai fac parte 
Valeria Bufanu (la 60 
m garduri). Cornelia 
Popescu (la săritura în 
înălțime), Carol Corbu 
și Șerban Ciochină (la 
triplusalt), Vasile Să- 
rucan și Mihai Zaharia 
(la săritura în lungi
me). Șerban Ioan (la 
săritura în înălțime). 
Nicolae Perța (Ia 60 m 
garduri) și Eleonora

Monoranu, mezina de
legației, (15 ani) care 
va participa în proba 
de 60 m plat.

Ieri, într-o discuție, 
unul dintre specialiștii 
pentru juniori ai 
F.R.A., prof. Nicolae 
Mărășescu, a ținut să 
precizeze că noua spe
ranță a sprintului fe
minin, Eleonora Mono
ranu, Ia prima sa par
ticipare într-o compe
tiție atletică peste ho
tare, își datorește lan
sarea harnicului și bi
necunoscutului antre
nor din Roman. Con
stantinescu-Nehoiu.

Lotul atleților ro
mâni, condus de antre
norul federal Gh. Zîm- 
breșt.eanu, urmează să 
plece la Viena în 
cursul dimineții de azi.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
bloului au fost trecute ca favorite 
cuplurile Rudnova — Grinberg 
(U.R.S.S.) și Alexandru - Crișan 
(România), iar tn partea de jos Vos
tova—Karlikova (Cehoslovacia) și Si
mon — Scholer (R.F. a Germaniei)

ȘAH. — La Belgrad, in runda a 4-a 
Polihroniade învinsă, Nicolau a între
rupt. In runda a 4-a a turneului in
ternațional feminin de șah de la Bel
grad, Alia Kușnir a invins-o In 34 
de mutări pe Elisabeta Polihroniade, 
iar Troianska a cîștigat la Vujinovict. 
Alexandra Nicolau (cu piesele negre) 
a întrerupt cu Nona Gaprindașvili. 
tn clasament conduc Kușnir (U.R.S.S ) 
și Troianska (Bulgaria), cu cite 3 
puncte.

• La Madrid s-a disputat primul 
joc dintre Real Madrid și Ignis Va
rese. contind pentru semifinalele 
„Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin. Baschetbaliștii ita

lieni au terminat învingători cu sco
rul de 90—86 (41—40).

FOTBAL. Echipa Marocului in pli
nă pregătire pentru „El Mondial ’70", 
Selecționata de fotbal a Marocului 
iși continuă pregătirile in vederea 
campionatului mondial din Mexic. 
Fotbaliștii marocani au întîlnit la Ca
sablanca, intr-un meci de verificare, 
echipa franceză Olimpique din Mar
silia. Jocul s-a încheiat cu un rezul
tat de egalitate : 0—0.

o „Cupa Balcanică". — Intr-un 
meci disputat la Atena în cadrul 
„Cupei balcanice" la fotbal, echipa 
bulgară Beroe Stara Zagora a învins 
cu 2—0 (2—0) formația Egaleo.

o Ajax Amsterdam in semifinalele 
C.E.T. — La Amsterdam s-a disputat 
returul meciului dintre Ajax și Karl 
Zeiss Jena (R. D. Germană), contînd 
pentru sferturile de finală ale „Cupei 
europene a tîrgurilor" la fotbal. Gaz

dele au obținut victoria cu scorul de 
5—1 (3—1), prin golurile marcate de 
Swart (două), Vasovici, Keizer și 
Cruyff. Scorul insă l-au deschis oas
peții. în urma acestei victorii, olan
dezii s-au, calificat pentru semifina
lele competiției (în primul joc victo
ria revenise echipei Karl Zeiss Jena 
cu 3—1).

în cadrul aceleiași competiții (meci 
tur), echipa S.C. Anderlecht a învins 
pe teren propriu cu scorul de 2—0 
(1—0) formația Newcastle United.

BOX. Italianul Zurlo și-a păstrat 
titlul european. Pugilistul italian 
Franco Zurlo și-a păstrat titlul de 
campion european la cat. cocoș. In 
meciul desfășurat la Caserta, el l-a 
învins prin abandon în repriza a 4-a 
pe spaniolul Francisco Martinez. în 
meci „semivedetă". pentru titlul de 
campion al Italiei la cat, mijlocie, 
Lamagna a dispus prin k.o. în repri
za a 8-a de Patruno.

Noi unități 
comerciale

In acest an, prin lărgirea re
țelei comerciale a județului 
Vrancea și îmbunătățirea deser
virii populației se preconizează 
depășirea cu circa 2 milioane Iei 
a planului de desfacere a măr
furilor. Cum se va extinde re
țeaua comercială ? Iată cîteva 
date : in Focșani se construiesc 
două depozite — unul pentru 
mărfuri generale și altul pentru 
combustibil. Tot la Focșani se 
află in construcție un magazin, 
cu o suprafață de peste 3 000 mp. 
La alte 6 unități se execută lu
crări de reamenajare, în urma 
cărora se vor practica forme mo
derne — operative și îmbunătă
țite — de vinzare a mărfurilor.

Carieră de... 
marmură

In urmă cu doi ani, geologii 
au descoperit importante rezer
ve de marmură albă la poalele 
Negoiului, în munții Făgăraș, 
nu departe de comuna Porum- 
bacu de Sus. S-au efectuat, a- 
poi, studii tehnico-economice, 
lucrări de decopertări. Ca atare, 
pe aceste locuri a apărut o mare 
carieră de marmură, prima de 
acest fel din județul Sibiu. Pen
tru valorificarea marmurei albe, 
întreprinderea de industrie lo
cală „Maco" din Sibiu și-a pro
pus să extragă 10 000 tone în 
1970 și să dubleze această pro
ducție pînă la sfîrșitul actualu
lui cincinal. Concomitent cu 
acoperirea necesarului de mar
mură albă, pe plan local, acest 
prețios material de construcții 
va fi livrat si altor județe.

Concurs
A început faza intercomunală 

a concursului „Cu cîntecul și 
jocul pe plaiuri buzoiene", care 
se va desfășura pînă la 30 de
cembrie a.c. Concursul va an
trena 73 echipe de 
brigăzi artistice, " 
formații teatre’ 
populare în 
amatori vo- 
manifest' 
nală.

z nsuri, 82 
ruri, 74 
chestre 

artiști 
ceastă



£

ITALIA

Aldo Moroi a renunțat
Sa încercarea cfe sofatronare 

a crizei de guvern
ROMA 12 (Agerpres). — Ministrul de externe în cabinetul demlsio- 

nar italian, Aldo Moro, însărcinat de președintele republicii cu o mi
siune de informare asupra posibilităților de constituire a unui nou gu
vern, a anunțat oficial, miercuri seara, că a eșuat în încercarea sa de 
a soluționa criza de guvern. Primit de șeful statului, Moro a declarat 
că renunță la misiunea încredințată. Joi la amiază președintele Repu
blicii Italia, Giuseppe Saragat, l-a primit la Palatul Quirinal pe Amin- 
tore Fanfani, președintele Senatului. Giuseppe Saragat l-a însărcinat 
pe Amintore Fanfani cu o misiune de explorare a posibilităților re
zolvării acestei crize.

In legătură cu acest nou episod al crizei de guvern din Italia, publi
căm o relatare a corespondentului nostru la Roma.

Eșecul tentativei lui 
Aldo Moto de a forma 
noul guvern scoate 
încă o dată in eviden
ță profunzimea și a- 
cuitatea crizei ce do
mină de aproape trei 
luni scena politică ita
liană. Divergențele în
tre partidele de cen
tru-stingă (P. D. C., 
P.S.I., P.S.U., P.R.I.), 
precum și frămîntările 
din cadrul democrației 
creștine — unde pro
cesul de stabilizare a 
raportului de forțe în
tre diferitele curente 
nu poate fi considerat 
încheiat — confirmă 
imposibilitatea de a se 
reconstitui o nouă coa
liție guvernamentală 
cvadrlpartită. Menți- 
nindu-se atit în ceea 
ce privește problema 
controversată a divor
țului, cit și a poziției 
majorității guverna
mentale, în parlament 
și la nivel de admi
nistrație locală, față de 
forțele de stingă — 
neînțelegerile nu pre
zintă semne de atenua
re, ci dimpotrivă.

tn aceste condiții, 
observatorii politici din 
capitala Italiei se în
treabă : cu ce formulă 
de guvern și cu ce 
program de acțiune 
speră Fanfani să trea
că .rubiconul diver
gențelor" ? Cum ar pu
tea el reuși pe calea 
atit de spinoasă a re
constituirii unei coali
ții pe care Rumor și 
apoi Moro au fost ne- 
voiți să o abandoneze 1 
în orice caz, după cum 
scria azi dimineață pe 
un ton pesimist ziarul 
„II Messaggero", nu 

■ poate fi trecut cu ve

derea faptul că în timp 
ce „oamenii politici 
pot fi schimbați, pro
blemele continuă să 
rămînă".

Misiunea lui Fanfani 
se anunță, așadar, la 
fel de dificilă și com
plexă ca și cea a pre
decesorilor săi. Din 
întîlnirile avute astă 
seară cu delegațiile 
partidelor democrat- 
creștin și socialist nu 
au reieșit elemente noi 
care să permită avan
sarea de ipoteze dem
ne de a fi reținute. 
Dar întrucît consultă
rile lui Fanfani conti
nuă vineri și sîmbătă 
cu delegațiile tuturor 
partidelor reprezentate 
în parlament, se aș
teaptă ca acestea 
să ofere indicații 
mai precise în zi
lele următoare. Pină 
atunci se rețin ca „so
luții" posibile, în mă
sura în care ar putea 
fi considerate cu ade
vărat soluții, atit e- 
ventualitatea consti
tuirii unui guvern mo- 
nocolor democrat-creș- 
tin, cit și perspectiva 
organizării de alegeri 
generale anticipate.

In acest context, cro
nica zilei înregistrea
ză și o primă reacție 
a partidelor de stingă. 
Biroul Politic al Parti
dului Comunist Ita
lian, întrunit joi du- 
pă-amiază, a analizat 
situația politică, ho- 
tărînd convocarea pen
tru vineri dimineața 
a Direcțiunii P. C. I. 
Tot joi, criza poli
tică a fost examina
tă și de către Partidul 
Socialist Italian al V- 
nității Proletare, în

TÎRGUL INTERNATIONAL DE PRIMĂVARĂ De LA 
VIENA

Președintele Austriei a vizitat 
expoziția românească 

de turism
VIENA 12 (Agerpres). — Pre

ședintele federal al Austriei, 
Franz Jonas, a vizitat joi expo
ziția românească de turism din 
cadrul Tirgului internațional de 
primăvară de la Viena. La in
trarea in expoziție, președintele 
Austriei a fost salutat de amba

Acordul privind soluționarea problemei kurde 
UN MS H/iPORTÂNT 

PE CALEA UNITĂȚII IRAKULUI
BAGDAD 12 (Agerpres). — Irakul a sărbătorit în cursul zilei 

de joi — 12 martie — încheierea acordului dintre guvernul de la 
Bagdad și reprezentanții minorității kurde din nordul țării. Această 
zi a fost proclamată „Ziua păcii".

Acordul, apreciat ca fiind „complet 
și definitiv" intervenit miercuri între 
autoritățile irakiene și liderii popu
lației kurde a fost primit de ambele 
părți cu satisfacție și ușurare. El 
pune capăt prelungitului și durerosu
lui conflict intern care datează de 
aproape patru decenii.

Lupta populației kurde pentru au
tonomie a început în 1931, cînd a 
avut Ioc prima acțiune organizată. 
Răscoala a fost înăbușită, iar condu
cătorul ei, Mustafa Barzani, a fost 
exilat. In anul 19-13, kurzii irakieni 
au încercat să creeze o republică în 
partea de nord a țării, tentativă care 
s-a soldat cu un nou eșec. Conflic
tul a reizbucnit în 1961. Cinci ani 
mai tîrziu au fost angajate tratative 
între cele două părți, tratative care 
s-au încheiat cu un acord ale cărui 
prevederi n-au fost puse, însă, nici
odată în aplicare. După evenimentele 
din Irak din iulie 1968, negocierile 
au fost reluate.

La sfîrșitul acestei ultime runde de 
negocieri a fost anunțat miercuri 
planul în 15 puncte care consfințeș
te drepturile naționale ale kurzilor, 
"’otrivit acordului, kurzii se vor pu- 

dezvolta „ca o entitate națională 
-tă, în sinul poporului irakian". 

->unct al acordului prevede 
>i pos* de vicepreședinte 

ya fi acordat unui re- 
>pulației kurde. Lim- 
a doua limbă națio- 

,<e limba arabă. Ea va 
școlile din nordul ță- 

liește marea majoritate 
kurde Printre prevederi 

..ă reprezentarea propor- 
1 nici o discriminare, a 
kurde în- administrație și

x gislative, decretarea am

cadrul unei ședințe a 
Direcțiunii sale. In 
legătură cu poziția ce
lor două partide rețin 
atenția articolul apă
rut în „Unită" de joi 
dimineață sub semnă
tura lui Gian Carlo 
Paietta, membru al Di
recțiunii P.C.I., și de
clarația făcută de că
tre Tullio Vecchietti, 
secretarul general al 
P.S.I.U.P. Respingînd 
net formula guvernului 
cvadripartit, Pajetta 
scrie : „Situația s-a 
precipitat după o zi în 
care intrigile și mane
vrele grupurilor, ce a- 
par tot mai puțin de- 
finibile din punct de 
vedere politic, s-au in
tensificat... Presiunea 
unor cercuri clericale, 
dorința soclal-demo- 
craților de a adinei 
neînțelegerile și de a 
se prevala de anti-co- 
munism pentru a îm
piedica procesul uni
tar ce se desfășoară în 
țară... au contribuit la 
agravarea crizei, au 
făcut să devină mai 
obscură evoluția ei". 
La rîndul său, Vec
chietti apreciază : „Ul
timele evenimente 
confirmă criza irever
sibilă a centrului- 
stinga... Aceasta justi
fică necesitatea — 
semnalată în repetate 
rînduri de către 
P.S.I.U.P. — de a se 
pune capăt metodei 
tratativelor oculte, în- 
cepîndu-se o dezbate
re în parlament asu
pra responsabilităților 
reieșite în dectlrsul 
crizei".

Nicolae PU1CEA
Roma, 12 martie.

sadorul României, Dumitru Ani- 
Wiu, și de șeful agenției comer
ciale, Nicolae Dumitrescu. Pre
ședintele Jonas s-a oprit cu in
teres în fața exponatelor. El s-a 
întreținut cordial cu ambasado
rul român.

nistiei generale pentru soldați! șl ci
vilii kurzi care au luat parte la lupta 
pentru autonomie etc. Pe plan eco
nomic se vor depune eforturi pen
tru dezvc’.tarea zonei de nord a țării, 
cunoscută pentru bogatele ei resurse 
petrolifere. Paralel, în această parte 
a țării se va înfăptui reforma agra
ră, iar țăranii vor fi scutiți de impo
zitele ce le datorează de 10 ani, de 
cînd durează ostilitățile.

In cadrul unei alocuțiuni radiodi
fuzate, președintele republicii Irak, 
Ahmed Hassan Al-Bakr, a exprimat 
satisfacția guvernului pentru acordul 
intervenit, subliniind că regimul ac
tual este preocupat „să se debarase
ze de toate erorile trecutului. Fostele 
regimuri, a spus Al-Bakr, au fost 
incapabile să înțeleagă un mare nu
măr de situații lăsate moștenire de 
colonialism, care au fost obstacolul 
principal în fața progresului țării".

La rîndul său, liderul kurzilor, 
Barzani, a exprimat hotărîrea popu
lației din nordul țării „de a acționa 
fără rezerve, împreună cu autorita
tea națională, pentru punerea în a- 
plicare a măsurilor anunțate în co
municat, vizînd instaurarea unei păci 
permanente și salvgardarea interese
lor generale ale poporului irakian".

Referindu-se la însemnătatea acor
dului privind soluționarea probleriiei 
kurde, observatorii politici subliniază 
faptul că aplicarea lui în practică 
este de natură să aducă, în sfîrșit, 
liniștea în această țară, după o în
delungată perioadă de conflicte, 
creînd astfel condiții ca întreaga 
populație a țării să-și poată consacra 
eforturile propășirii economice și so
ciale.

A. B.

La 19 martie la Erfurt

miluirea dintre premierul Willi Stoph 
și cancelarul Willy BrandtBERLIN 12 (Agerpres). — întîl- nirea dintre președintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Willi Stoph, și cancelarul R. F. a Germaniei, Willy Brandt, va avea loc la 19 martie la Erfurt, anunță un comunicat al serviciului de presă de pe lîngă Președinția Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, transmis de agenția A.D.N.

GENEVA

Lucrările Comitetului 
pentru dezarmare

GENEVA 12 — Corespondentul A- 
gerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de joi a Comitetului pentru 
dezarmare, șeful delegației indiene, 
M. E. Husain, abordînd problemele 
Deceniului dezarmării, a preconizat 
mai multă flexibilitate în organiza
rea discuțiilor și stabilirea unei or
dini a priorităților. In acest sens, el 
a citat problema limitării armamen
telor și adoptarea unor măsuri efec
tive de dezarmare, subliniind că în 
ultimii șapte ani bugetele militare au 
sporit cu 80 miliarde dolari. Referin
du-se la tratativele pentru limitarea 
armelor strategice, el a afirmat că 
nu se poate face o distincție între a- 
cestea și cele nucleare nestrategice. 
Comunitatea mondială cere renunța
rea la toate armele nucleare, fără deo
sebire. Delegatul indian a relevat ne
cesitatea interzicerii experiențelor nu
cleare subterane și a insistat asupra 
necesității folosirii tehnologiei nuclea
re în scopuri pașnice de către toate 
statele, fără discriminare. EI a susți

PARIS

Ultimele pregătiri înaintea celui de-al 
doilea tur de scrutin al alegerilor cantonale

PARIS 12. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Bătălia pentru cel de-al doilea tur 
de scrutin al alegerilor cantonale, ce 
are loc duminică, este deja angajată. 
In aproape toate cantoanele unde s-a 
înregistrat balotaj au intervenit a- 
corduri intre partidele de stînga pen
tru candidatul unic. In multe circum
scripții electorale comuniștii, socia

agențiile de presa transmit:
La recentele alegeri de 

depistați în organele locale 
ale puterii, desfășurate în 
R.P.D. Coreeană, au £ost aleși 
24 022 deputați în adunările popu
lare orășenești și județene și 87 063 
deputați în adunările populare co
munale. Participarea la alegeri a ce
lor înscriși în listele electorale, in
formează agenția A.C.T.C., a fost de 
sută la sută, iar proporția voturilor 
acordate candidaților propuși a fost, 
de asemenea, de sută la sută.

Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. P. Bul
garia, l-a primit joi la Sofia pe mi
nistrul afacerilor externe al Norve
giei, John Lyng, care și-a început 
vizita oficială în Bulgaria. In cursul 
întîlnirii a fost exprimată satisfacția 
celor două părți în legătură cu dez
voltarea cu succes a relațiilor eco
nomice dintre Bulgaria și Norvegia 

La baza din Guyana franceză a 
fost lansată racheta franceză „Dia
mant B", purtătoare a unui satelit 
vest-german „Dial". Satelitul „Dial" 
a fost plasat pe o orbită cvasiecua- 
torială, avînd apogeul de 1 760 km 

și perigeul de 339 km

Un acord în acest sens a fost realizat joi, la propunerea R.D. Germane, în cadrul convorbirilor tehnice dintre reprezentanții celor două state.Un comunicat oficial al guvernului R. F. a Germaniei, publicat la Bonn, confirmă realizarea acordului menționat.

nut utilitatea încheierii unui tratat 
asupra interzicerii armelor chimice și 
bacteriologice. Vorbitorul și-a expri
mat, de asemenea, speranța că se va 
ajunge la un acord cu privire la de
militarizarea teritoriilor submarine.

Conducătoarea delegației suedeze, 
Alva Myrdal, s-a ocupat pe larg de 
problemele pe care le ridică înche
ierea unui acord cu privire la pro
hibirea armelor chimice și bacterio
logice. Analizînd proiectele prezen
tate comitetului de unele delegații, 
vorbitoarea a subliniat caracterul 
tehnic al problemei in discuție. Ea 
a propus încheierea unui acord pe o 
bază mai largă care să corespundă 
intereselor umanității.

Reprezentantul brazilian, Ramiro 
E. Saraiva Guerreiro, a propus să se 
reia discuția pe marginea proiectu
lui din 1962, cu privire la dezarma
rea generală și totală. El a cerut să 
se acorde prioritate dezarmării nu
cleare, fără a se renunța la măsurile 
colaterale de dezarmare.

liștii și P.S.U. au lansat apeluri co
mune către alegători, cerîndu-le să 
voteze candidatul unic al stîngii. In 
cîteva cazuri, însă, nu s-au putut 
realiza aceste acorduri, deoarece unii 
candidați socialiști și radicali au re
fuzat să aplice regula renunțării re
ciproce în favoarea reprezentantului 
stîngii aflat în frunte ca număr de 
voturi la primul tur.

și s-a exprimat dorința reciprocă de 
a dezvolta colaborarea tehnico-știin- 
țifică și culturală.

Delegație parlamentară 
franceză la Moscova. La 
Kremlin a avut loc joi o întîlnire In
tre membri ai Comisiilor pentru afa
ceri externe ale celor două camere 
ale Sovietului Suprem al U.R.S.S. și 
o delegație de parlamentari francezi 
condusă de Jean de Broglie, preșe
dintele Comisiei pentru afacerile ex
terne a Adunării Naționale Franceze. 
Cu acest prilej, precizează agenția 
TASS, parlamentarii sovietici și fran
cezi au abordat aspecte ale relațiilor 
bilaterale și probleme ale securității 
europene.

Primul ministru suedez, 
Oloi Palme, a sosit joi la 
BOim într_0 vizită oficială. Palme 
va avea convorbiri cu cancelarul 
R. F. a Germaniei, W. Brandt, 
și cu alte oficialități vest-germa- 
ne. Cu acest prilej vor fi dis
cutate perspectivele lărgirii Pieței 
comune și cele ale creării unei uniuni 
vamale a țărilor scandinave (proiect 
cunoscut sub denumirea de Nordek), 
posibilitatea convocării unei confe
rințe pentru securitatea europeană 
și relațiile Est-Vest

Lucrările consfătuirii Gru
pului permanent de lucru al 
țărilor socialiste pentru te
lecomunicații spațiale s-au 
deschis la Ulan Bator. Parti- 
cipă reprezentanți ai Bulgariei, Ce
hoslovaciei, Cubei, R. D. Germane, 
Mongoliei, Poloniei, României, Un
gariei și Uniunii Sovietice.

Președintele Pakistanului, 
Yahya Khan, a primit dele
gația chineză condusa de Go 
Mo-jo, vicepreședinte al Comitetului 
Permanent ai Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină,

Ministerul Culturii al Repu
blicii Arabe Unite, în colaborare 
cu centrele culturale străine de 
la Cairo, a organizat o „Săptă
mână internațională a filmelor de 
scurt metraj". Sint prezentate 80 
de filme, dintre care multe au 
fost premiate la diverse festiva
luri internaționale. Republica 
Socialistă România participă cu 
filmele „Fata de pe Someș", 
„România — Orizont 1969", 
„Sanda Simplicitas" și „Porțile 
luminii".

1N CONSILIUL DE SECURITATE

Proiect de rezoluție 
privind regimul rasist 

rhodesian
NAȚIUNILE UNITE 12 (Agerpres). 

— Consiliul de Securitate s-a întrunit 
miercuri pentru a continua dezbate
rile asupra problemei rhodesiene, ca 
urmare a declarării unilaterale a „re
publicii" de către regimul minoritar 
al lui Ian Smith Reprezentantul 
Franței, Armand Berard, a comuni
cat cu acest prilej hotărîrea guvernu
lui său de a ir.chide consulatul fran
cez de la Salisbury, subliniind tot
odată dorința de a se alătura efortu
rilor depuse in vederea reinstaurârii 
legalității în Rhodesia.

Principalul vorbitor al ședinței a 
fost ministrul de externe al Zam- 
biei, Moto N’Kama,. care a luat cu- 
vîntul in numele Organizației Unită
ții Africane. El a criticat politica 
dusă de Marea Britanie în problema 
rhodesiană, subliniind că a sosit 
timpul ca Consiliul de Securitate să 
adopte măsuri efective pentru răstur
narea regimului rasist de la Salis
bury. N'Kama a propus o serie de 
măsuri, printre care condamnarea 
menținerii regimului rasist din Rho
desia, nerecunoașterea acestui regim, 
ruperea de către toate țările a rela
țiilor consulare, comerciale, econo

Studenți de la Centrul universitar Buffalo (Statele Unite) demonstrînd îm
potriva prezentei unor reprezentanți ai firmelor producătoare de armament 
în universitate. Studenții se împotrivesc pe această cale tentativelor de a-i 
atrage la cercetările științifice legate de realizarea unor noi tipuri de arme

președintele Academiei de Științe a 
Chinei, care se află într-o vizită în 
această țară. Cu acest prilej, a avut 
loc o convorbire prietenească și cor
dială, anunță agenția China Nouă.

Un centru de cercetări in
dustriale în Libia. Printr’un 
decret al Consiliului Comandamentu
lui Revoluției, la Tripoli a fost înfiin
țat un centru de cercetări industriale 
care, potrivit aprecierii agenției Reu
ter, constituie un pas însemnat pe ca
lea stimulării industrializării țării. De
cretul prevede ca centrul creat să coo
pereze cu institute străine și interna
ționale în domeniul cercetărilor care 
vizează dezvoltarea economiei șl in
dustriei și în special a industriei mi
niere. Centrul va avea un statut de 
autonomie cu buget propriu, iar in
stituția ierarhică va fi Ministerul In
dustriei.

între Bulgaria și Grecia a 
fost semnat un acord comer- 
cial pe termen lung șl acordul de 
plăți pe termen de cinci ani, anunță 
presa bulgară. In anul 1970 se pre
vede ca valoarea schimburilor co
merciale bilaterale să se ridice la 50 
de milioane dolari.

Rezoluția C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din 
Vietnam cu Priv’re 'a schimbarea 
denumirii Uniunii Tineretului Mun
citor din Vietnam în Uniunea Tine
retului Muncitor Ho Și Min, a fost 
publicată de presa din R. D. Vietnam, 
Numele lui Ho Și Min a fost atri
buit, de asemenea, organizațiilor de 
pionieri și de copii din R. D. Viet
nam.

Consulul general al Ja
poniei Ia Sao Paulo, Nobuo 
Okuchi a fost răpit Arcuri, a 
anunțat poliția braziliană. El a fost 
obligat să se urce într-un automobil, 
în timp ce discuta cu un bancher 
brazilian în fața clădirii consulatului. 
Aceasta este a doua răpire a unui 
diplomat în Brazilia, în ultimele 
șase luni.

Un original „Muzeu Picasso" 
a fost înființat la Barcelona, 
prin donarea de însuși autorul 
lor a 900 de tablouri, desene și 
schițe. Barcelona, capitala cata
lană, reprezintă orașul primelor 
studii ale pictorului și localita
tea unde au <ost create cele mai 
multe dintre lucrările donate. 
Printre ele se numără cunoscu
tele „Știință și caritate" și „Pri
ma comuniune". 

mice și militare, precum și a tutu
ror comunicațiilor cu actualul guvern 
rhodesian.

Subliniind că măsurile luate pină 
acum de către Consiliul de Secu
ritate „au avut rezultate insignifian
te", reprezentantul Algeriei, Noured
dine Harbi, a subliniat, la rîndul lui, 
necesitatea unor acțiuni mult mai 
energice atit împotriva regimului mi
noritar din Rhodesia, cît și a Repu
blicii Sud-Africane și Portugaliei, 
care sprijină prin toate mijloacele 
guvernul lui Ian Smith.

La incheierea ^.ședinței, reprezen
tanții țărilor africane și asiatice 
membre ale Consiliului de Securitate 
au prezentat un proiect de rezoluție 
care cere tuturor țărilor „să rupă 
imediat toate relațiile" cu regimul 
minorității albe din Rhodesia. Pro
iectul de rezoluție cuprinde o serie 
de alte puncte privind condamnarea 
proclamării așa-zisei „republici" în 
Rhodesia, nerecunoașterea nici unui 
guvern rhodesian care nu se bazează 
pe principiul conducerii de către ma
joritate, acordarea de ajutor material 
și moral mișcării de eliberare națio
nală din Rhodesia etc.

„Acordul comercial din
tre Iugoslavia și Comunita
tea Economică Europeană 
va fi semnat la 19 martie, la Bru
xelles" — a declarat Toma Granfil, 
membru al Vecei Executive Federale, 
la o conferință de presă organizată 
cu prilejul aprobării acestui acord de 
către guvernul iugoslav. Potrivit pre
vederilor acordului, încheiat pe o pe
rioadă de trei ani, ambele părți a- 
cordă clauza națiunii celei mai favo
rizate. Totodată, în schimburile re
ciproce se instituie liberalizarea im
porturilor și exporturilor, vor fi, re
duse taxele vamale, asupra cărora 
s-a căzut de acord în cursul rundei 
Kennedy.

Richard Nixon a prezen
tat joi Congresului un me
saj special prin care propune 
reorganizarea sistemului instituțional 
al Casei Albe, prin formarea unui 
Consiliu pentru problemele interne, 
însărcinat să prezinte președintelui 
alternative privind „întregul domeniu 
al politicii interne" a țării. Noul or
ganism va avea atribuții și o compo
nență similare actualului Consiliu al 
Securității Naționale al S.U.A., pre
țuind atribuțiile majorității organis
melor existente în prezent pe lîngă 
președinte.

Grevă la Vatican. Pentru 
prima oară în istoria Cetății Vatica
nului, o parte din personalul său a 
organizat miercuri o grevă, revendi- 
cind majorarea salariilor. Este vorba 
de gardienii și funcționarii celebrelor 
muzee ale Vaticanului, care au înce
tat lucrul timp de aproape două ore. 
Ei au reluat lucrul după ce li s-a 
promis solemn că problema majoră
rii salariilor va fi reexaminată.

Dialog videotelefonic dea
supra Atlanticului. Savanw din 
America și Europa vor discuta la 13 
martie timp de o jumătate de oră, 
prin intermediul sistemului videote- 
lefonic asigurat de rețeaua de comu
nicații prin sateliți. De la Houston 
și San Antonio, un satelit va realiza 
legătura cu centrul de televiziune de 
la Davos (Elveția). De aici, prin sis
temul de relee terestre, emisiunea 
din America va fi retransmisă în 11 
orașe vest-europene. La acest „dialog" 
vor fi martori aproximativ 30 000 de 
fizicieni și medici, care vor discuta 
probleme de ultimă oră de medicină 
spațială. In vreme ce legăturile vi
deo vor fi stabilite numai dinspre 
vest spre est, legăturile sonore vor 
funcționa în ambele sensuri.

Conferința 
cvadripartită 
în problema 
Vietnamului

PARIS 12 (Agerpres). — Cea de-a 
58-a ședință a conferinței cvadripar- 
tite în problema vietnameză s-a des
fășurat joi la nivelul locțiitorilor șe
filor de delegații. In cuvîntul său, 
delegatul Guvernului revoluționar 
provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, Nguyen Van Tien, a con
damnat o dată în plus politica ameri
cană de „vietnamizare" a războiului și 
sprijinire a regimului saigonez, care 
constituie principalele obstacole în 
calea reglementării pașnice a conflic
tului. El a susținut în mod hotărît 
dreptul poporului Vietnamului de 
sud la autodeterminare.

Delegatul R. D. Vietnam, Nguyen 
Minh Vy, a subliniat că forțele ame
ricane au violat în luna februarie de 
1 350 ori spațiul aerian al R. D. Viet
nam, efectuînd 130 raiduri de bom
bardament (de trei ori mai mult de- 
cît în ianuarie). Dintre acestea, 20 
de bombardamente efectuate asupra 
unor centre populate din provinciile 
Vinh Linh și Quang Binh, au fost 
deosebit de violente. Vorbitorul a 
condamnat totodată extinderea ames
tecului S.U.A. în Laos, care — a spus 
el — constituie principala cauză a 
conflictului laoțian. El a exprima* 
sprijinul R. D. Vietnam pentru pro
punerile forțelor Patet Lao privind 
reglementarea problemei laoțiene.

Delegatul S.U.A., Philip Habib, a 
evitat în cuvîntul său problemele de 
fond aflate în dezbaterea conferinței.

Proteste 
ale R. 0. Vietnam 

și Republicii Vietna
mului de sud 

adresate Cambodgieî
PNOM PENH 12 (Agerpres). — 

însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Democrate Vietnam și în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Republicii Vietnamului de sud în 
Cambodgia au adresat ministrului de 
externe cambodgian, Norodom Phu- 
rissara, proteste în legătură cu faptul 
că la 11 martie ambasadele celor 
două țări au fost atacate, iar perso
nalul lor maltratat. Cei doi diplomați 
au subliniat că aceste acte, aducînd 
prejudicii relațiilor de prietenie din
tre R. D. Vietnam, Republica Vietna
mului de sud, pe de o parte și Cam
bodgia, pe de altă parte, contravin, 
totodată, dreptului internațional. De 
asemenea, ei au cerut guvernului 
cambodgian să ia măsuri pentru a 
crea condiții normale de desfășurare 
a activității personalului celor două 
ambasade și pentru a-i pedepsi pe 
autorii atacurilor.

PARIS 12 (Agerpres). — Șeful sta
tului cambodgian, Norodom Sianuk, 
aflat într-o vizită la Paris, a anunțat 
că a hotărît să se întoarcă la Pnom 
Penh. El a declarat că este convins 
că aceste incidente grave au fost 
voite și organizate de persoane care 
urmăresc să lovească in prietenia 
Cambodgiei cu statele socialiste și alte 
țări vecine.

50 DE PERS0NAUTÂ1T? 

DIN FRANȚA SE PRONUNȚĂ 
PENTRU RECWASÎEREÂ

R. D. GERMANE
PARIS 12 — Corespondentul Ager

pres, Al. Gheorghiu, transmite : Un 
număr de 50 de personalități din 
Franța au semnat o petiție prin care 
cer guvernului să recunoască Repu
blica Democrată Germană. Semnata
rii subliniază că R.D G. este un ele
ment esențial al cooperării și secu
rității europene. Interesul Franței, al 
Europei și al păcii converg în sensul 
recunoașterii diplomatice a R.D.G. 
Petiția subliniază că guvernul fran
cez ar putea lua de îndată măsuri 
concrete în vederea normalizării ra
porturilor cu R.D.G. Printre semna
tarii petiției se află Pierre Abraham, 
directorul revistei „Europe", Henri 
Caillavet, fost ministru, senatorul 
Raymond Guyot, Andră Lwoff, lau
reat al premiului Nobel pentru me
dicină, scriitorii Jean Paul Sartre, 
Vladimir Pozner, Jacques Madole etc.

ADEN

Dejucarea unui 
complot antistatalADEN 12 (Agerpres). — Un comunicat difuzat miercuri seara la Aden, după o ședință extraordinară a Comandamentului general al Frontului Național de Eliberare al Republicii Populare a Yemenului de sud, anunță dejucarea unui complot avînd ca scop înlăturarea echipei guvernamentale și anularea legii privind naționalizările adoptată în luna noiembie 1969. Potrivit comunicatului, forțele de securitate au arestat un grup de civili și militari asupra cărora au fost găsite documente ce constituie o amenințare la adresa securității și regimului țării. Printre cei arestați se află Sakem Al-Kindi, fost guvernator al celei de-a 5-a provincii. Toți aceștia, precizează agenția France Presse, au fost arestați la reîntoarcerea lor din Arabia Sau- dită.
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