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NECESITATEA SOCIALA EFICIENTA
CONTACTUL DIRECT CU PRODUCȚIA

ESENȚA NOULUI CADRU LEGAL
AL CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE

La sfîrșitul anului trecut, Marea 
Adunare Națională a adoptat legea 
privind organizarea activității de 
cercetare științifică in Republica So
cialistă România. Această lege con
cretizează indicația Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român 
de a se crea cercetării științifice un 
cadru adecvat, spre a putea contribui 
într-o măsură sporită Ia rezolvarea 
problemelor economice și sociale pe 
care le ridică înfăptuirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate. In 
același scop, au fost elaborate Hotă- 
rîrile Consiliului de Miniștri privind 
aplicarea sistemului contractual în 
activitatea de cercetare științifică, 
experimentarea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor per
sonalului din unitățile de cercetare 
științifică și îmbunătățirea organiză
rii unităților de cercetare științifică.

Ne aflăm în etapa de adaptare a 
activității unităților de cercetare Ia 
condițiile specifice ale noului cadru

Dr. ing. Dinu BUZNEA
vicepreședinte al C.N.C.S.

legal. Ne așteptăm ca, în ansamblu, 
să înregistrăm activizarea vizibilă a 
cercetării științifice, atît în rețeaua 
departamentală, cit și in învățămintul 
superior. Este posibil să apară și 
unele fisuri, inerente în desfășurarea 
unei acțiuni de o asemenea amploa
re. Experiența practici; ne va furni
za materialul pe baza căruia vom 
lua măsurile de rigoare.

Mi se pare deosebit de important 
ca toți cercetătorii să înțeleagă cit 
se poate de exact esența noului ca
dru și să folosească perioada de aco
modare pentru a asigura unităților 
lor structura și orientarea cele mai 
potrivite.
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DE IA BUCUREȘTI
Convorbire cu Victor IONESCU 

președintele Camerei de Comerț 
a Republicii Socialiste România

La sfîrșitul zilei de 24 octombrie, 
Tirgul internațional din București — 
aflat la prima sa ediție — și-a închis 
porțile. Intr-un consens unanim, ex
pozanții au marcat momentul final al 
acestei ample manifestări tehnice și 
comerciale punind pentru cîteva mi
nute — simultan — toate mașinile și 
instalațiile în stare de funcționare. A 
fost ultimul și cel mai reușit omagiu 
adus de către participanți organizato
rilor și gazdelor, acel tradițional „Ră
mas bun !“ și „La revedere, la cea 

w de-a doua ediție, din 1972 !“.
‘'Ecourile acestei prestigioase mani
festări internaționale, care a reținut 
timp de aproape două săptămîni 
atenția opiniei publice și a transfor
mat capitala țării noastre intr-un in
teresant punct de atracție, nu s-au 
stins încă. Specialiștii definitivează, 
febril, bilanțuri, organizatorii trag' 
concluzii, încep să schițeze — cu un 
plus de experiență — proiectele vii
torului rendez-vous bucureștean al 
tehnicii moderne. în acest cadru, am 
avut o convorbire cu președintele Ca
merei de Comerț a Republicii So
cialiste România, Victor Ionescu.

— Participanții la Tirgul interna
țional din București și oaspeții aces
tuia — de peste hotare sau din țară— 
sint unanimi in a-l califica drept un 
veritabil succes, o manifestare co
mercială de prestigiu. Subscrieți și 
dv. acestei opinii 1

— Fără rezerve, deși, de regulă. în 
asemenea ocazii bilanțul comercial 
definitiv se face abia după 6—12 luni. 
Tirgul a suscitat — prin standurile 
celor 728 de firme expozante din 30 
de țări, însumînd mai bine de 2 300 
de categorii de produse de înaltă 
tehnicitate și complexitate — un real 
interes în rîndurile specialiștilor și 
ale celorlalți vizitatori, a prilejuit, 
așa cum și-au și propus, de altfel, 
organizatorii (comitetul de organiza-

re a cuprins reprezentanți ai tuturor 
ministerelor interesate), o confrun
tare tehnică eficientă în sectoare de 
vîrf ale industriei moderne. Spun a- 
ceasta deoarece fiecare exponat a 
fost cu multă grijă ales, adesea dintre 
ultimele realizări ale unor firme cu 
îndelungată experiență, așa incit la 
București au apărut o serie de nou
tăți pe plan mondial în domenii com
petitive, cum ar fi producția de ma- 
șini-unelte, aparatura electronică de 
măsură și control și aparatura pentru 
cercetări științifice.

Tîrgțil internațional din București 
a oferit, totodată, un cadru favorabil 
pentru prezentarea ofertei comerciale 
românești, pentru tratative cu par
teneri virtuali și stabilirea de noi 
contacte între diverși parteneri. 
Această întîlnire internațională a fa
cilitat discuțiile tehnice și comerciale 
dintre specialiștii diferitelor firme 
și — mai ales — perfectarea a nume
roase tranzacții. Nu putem evalua 
tranzacțiile încheiate de firmele stră
ine între ele. Judecind însă după 
contractele semnate în cadrul tîrgu- 
lui de întreprinderile românești de 

' comerț exterior, a căror valoare se 
ridică la peste 1,2 miliarde lei-valută 
(dintre care aproximativ 60 la sută 
exporturi), bilanțul comercial al tîr- 
guiui este pozitiv, depășind previziu
nile inițiale.

— Succesul ediției inaugurale a 
tirgului nu rezidă, probabil, exclusiv 
din mărimea cifrei de afaceri.

— Evident. această manifestare 
tehnică și comercială internațională 
găzduită de țara noastră are semnifi
cații multiple. Inaugurat în prezen
ta tovarășului Nicolae Ceaușescu și 
a celorlalți tovarăși din conducerea

In noile condiții trebuie studiată 
cu maximă seriozitate problema ne
cesității temelor de cercetare și a 
eficienței lor. Cu alte cuvinte, pla
nul de cercetare nu mai poate fi 
alcătuit la inspirație, cuprinzînd 
teme lăturalnice, născute din pasiu
nea cuiva pentru un anumit domeniu, 
interesante doar pentru cercetătorul 
respectiv, în scop personal — 
dar finanțate de stat 1 Cercetarea, 
pentru care se cheltuiesc sume im
portante, trebuie să răspundă unor 
nevoi reale ale societății, să încerce 
rezolvarea unor probleme concrete 
ridicate de dezvoltarea noastră eco
nomică și socială.

Elaborarea'unui astfel de plan re
clamă preocuparea permanentă a 
unui colectiv ad-hoc, însărcinat să 
stabilească în mod cit mai exact 
o listă de teme, pe perioade și ani. 
conturînd direcțiile principale pe 
care le va aborda unitatea. Acest 
colectiv ar putea constitui un sector 
de studii și cercetări tehnico-econo- 
mice, avind ca una din sarcini prog- 
nozarea tematicii pe baza studiului 
temeinic ai necesităților interne și 
externe. In acest scop, membrii lui 
ar trebui să îmbine cunoștințele teh- 
nice si economice de specialitate cu 
cele matematice in domenii moder
ne ca statistica matematică, cerce
tarea operațională, programarea, pre
lucrarea datelor și altele. Coleotivul 
ar trebui să ia din timp legătura cu 
diverȘj beneficiari posibili, să le ofe
re serviciile unității de cercetare — 
produse, tehnologie studii, asistente 
— și să schițeze clauzele contrac
tuale.

Ca rezultat al acestei activități ' 
unitatea de cercetare ar poseda, ca 
document intern, o listă de teme cu' 
specificarea beneficiarilor, anul re
zolvării, eficiența antecalculată și 
alte clauze contractuale, pe o peri
oadă de cel puțin 10 ani. Același 
colectiv ar trebui să prospecteze si 
lucrările de colaborare în exterior, 
întocmind in final lista celor care 
ar putea constitui obiectul unor teme 
de colaborare tehnico-științifică. 
Ambele liste s-ar cere dezbătute pe
riodic — de exemplu, semestrial — 
in Consiliul științific și aduse mereu 
Ia zi, pe baza contactului cu parte
nerii posibili.

Dialogul permanent, principial și 
cu amplă perspectivă între unitatea 
de cercetare și beneficiar, cunoaște
rea și înțelegerea reciprocă constituie 
mijloace din cele mai concrete fle 
obiectivizare a activității de cerce
tare și de creștere a eficienței eco
nomice. Pot fi citate, in acest sens, 
legăturile stabilite intre Institutul 
de cercetări și proiectări pentru 
electronică și tehnica de calcul și 
Fabrica de aparate electronice de 
măsurat și electronică industrială, 
sau intre Institutul de cercetări me
talurgice și marile combinate de 
Galați și Reșița etc.

(Continuare în pag. a IlI-a)
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Adrian PRODAN

(Continuare in pag. a IlI-a)

COMITETULUI NAȚIONAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN AUSTRALIA

SYDNEY
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist 

din Australia, Comitetul Central al Partidului Comunist Român vă adre
sează în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din România, 
cele mai sincere felicitări și un cald salut frățesc.

In cei 50 de ani de existență, Partidul Comunist din Australia s-a ma
nifestat ca un factor activ în lupta clasei muncitoare, a tuturor forțelor 
avansate din societatea australiană, pentru pace, democrație și 
progres social. Partidul dv. depune eforturi continue pentru dez
voltarea relațiilor cu partidele comuniste și muncitorești pe baza princi
piilor marxism-leninismului și internaționalismului proletar, ale inde
pendenței, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne, pen
tru depășirea actualelor dificultăți din mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, pentru întărirea unității acesteia, a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Exprimîndu-ne satisfacția profundă pentru relațiile tovărășești, de 
caldă prietenie, existente între Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist din Australia, avem convingerea că ele vor continua să se dezvolte 
și în viitor, în interesul ambelor noastre partide și popoare, al 
unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, al cauzei 
inului și păcii in întreaga lume.

COMITETUL CENTRAL

întăririi 
socialis-

A 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
va face o vizită de prietenie în R.S.F. Iugoslavia, la începutul lunii noiem
brie a.c„ la invitafia tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia.

în hala noului laminor de 6 țoii de la Uzina de țevi din Roman
Foto : Gh. Vințilă
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Conducerea Ministerului 
Transporturilor a adresat o tele
gramă Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovară
șului NICOLAE 
prin 
torii

CEAUȘESCU, 
zare informează că lucră- 
dir. transporturi au înde

plinit sarcinile stabilite în pla
iul cincinal, stit in traficul de 
marfă cit și in traficul de ă- 
lățort. in toate sectoarele mi
nisterului. Pînă la 20 octombrie 
s-at» realizat, in plus țață ,l.f 
previi g'iT:--pl icului. pest. 1 3'0': 
nillbanc lon.c/km și 2 300 mi
lioane călător; / km în transpor
tul feroviar, 3 400 milioane câ- 
’ători / km in cel rutier. 14 500 
milioane tone / mile in trans- 

i porturile mtiri'ime și peste 300 
' milioane călători ! km în cele 

aeriene.
globale obținute 
dată in sectorul 
Ministerului 
depășește cu 500 
prevederile cincinalului 
de asemenea, îndeplinit 
pășit planul de investiții. Bene
ficiile suplimentare însumează 
265 milioane lei.

Acest cincinal, se spune în te
legramă, a constituit, pentru 
toate sectoarele de transport, o 
perioadă de muncă rodnică, de 
puternică dezvoltare și moder
nizare. fiind date in funcțiune, 
printre alte obiective, două 
mari magistrale electrificate și 
Aeroportul internațional Otopeni. 

în timpul rămas pînă la sfîr
șitul anului, lucrătorii din trans
porturi sint hotărîți să-și înze
cească eforturile, adăugind noi 
valori rezultatelor de pînă a- 
cum, creînd premise pentru în
deplinirea în condiții optime a 
planului pe 1971.
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călători / km în cele 
Valoarea producție: 

pînă la această 
industrial al 

Transporturilor 
milioane le: 

A fost, 
și de-

'1

*

*

*
*

t 
t

*
*

*
î
*

O puternică afirmare 
a politicii externe 
de pace și colaborare 
a României socialiste
Participarea președintelui Consiliu 

Nicolae 
jubiliară 

Unite. 
Uni- 
avu- 

-s?u.. aces' prilej au consti
tuit. ,n ansamblu, un eveniment 
de amplă semnificație pentru pro
movarea destinderii. înțelegerii și 
colaborării internaționale. Intensa ac
tivitate desfășurată de șeful statului 
român, urmărită cu sentimente de 
profundă aprobare de întregul noștri 
popor, a reprezentat o puternică ș- 
strălucită afirmare a politicii externe 
a României socialiste — politică izvo
dită din interesele fundamentale al< 
națiunii noastre și care slujește cu 
'-ovesecvență cauza socialismului, pro- 
.’'i csulu: și păcii, aspirațiile suprem, 
alo întregii omeniri

în numele acestoi teluri, țara 
noastră manifestă o preocupare con
stantă pentru extinderea legăturilor 
de prietenie, alianță și colaborare cu 
țările socialiste frățești, dezvoltînrl 
totodată, în spiritul coexistenței paș
nice, relații multilaterale cu toate 
țările, indiferent de orinduirea lor 
socială. Situația internațională, pro
blemele serioase care frămîntă in 
prezent omenirea impun cu necesi
tate factorilor de răspundere din toa
te țările, mari și mici, o activitate 
dinamică, eforturi susținute pentru 
găsirea căilor de înțelegere, apropie
re și colaborare. In această privință, 
dezvoltarea largă a contactelor, 
schimburile de vizite la nivel înalt, 
convorbirile între reprezentanții sta
telor se dovedesc a fi modalitatea 
practică, verificată de viață, pentru 
mai buna cunoaștere a pozițiilor.

iui de Stat al 
Ceaușescu. ia 
a Organizației 
vizita neoficială 
te. iniilnirile și

,'e _.?u acest

Rom.iniei. 
sesiunea 
Națiunilor 
in Statele 
convorbirile 

prilej.
smsarnblu,

echitabile 
dictate de

!

Unul se făcea că repară, altul
că verifică, iar al treilea

plătea... din banii statului
In luna ianuarie a acestui an a 

sosit la redacție o scrisoare din par
tea locatarilor imobilului din B-dul 
Ana Ipăteseu nr. 10, în care se 
spunea : „In iulie 1969, grupul 5 șan
tiere al I.C.R. Floreasca a începui 
reparațiile la acoperiș. Termen de 
execuție — 29 august. Tabla galvani- 
zată, care trebuia 
schimbat și s-au 
sfert din reparații 
— și acestea, in 
bătaie de joc. Nin
ge și plouă in lo
cuințe. Am cerul 
in repetate rin- 
duri I.A.L.-ului 
Herăstrău să tri
mită o comisie la 
fata locului. Oare 
nu există cumva un
I.C.R. șt I.A.L., ca să treacă anul Ji 
s-ă se încaseze banii ? De foarte multe 
ori am găsit tinichigii tăind tabla 
făcind-o pachete și ducind-o in ittci 
parte, la lucrări particulare. Ar, 
văzut chiar și persoane drăine ol" 
cind cu pachete de tablă"

Sublinierile ne aparțin : 
cut deoarece, așa cum se 
pe parcursul Investigației 
ele definesc aproape cu 
anumite fenomene care ar 
resc să atragă atenția conducerii în
treprinderilor vizate sau a forului lor 
tutelar. Avem cumva de-a face 
cu un caz singular ? Nu ! Scrisori 
asemănătoare sau simple observații 
referitoare la activitatea I.C.R.-Flo-

schimbaiă. nu s-a 
făcut numai un

reasca și I.A.L.-Herăstrău. care de
servesc sectoarele 1 și 8 din Capi
tală, s-au primit in număr de aproa
pe cincizeci numai in primele trei 
trimestre ale anului in :urs ; site 
zeci de scrisori se referă la situați' 
similare din celelalte sectoare ale Ca
pitalei. Unele au și fost publicate. în
treprinderile amintite primesc și sie 
zilnic reclamații și sesizări. Numai la

pentru găsirea soluțiilor 
Asemenea considerente, 
înseși realitățile internaționale, de 
esența coexistenței pașnice, caracte
rizate de spirit de răsnundere și prin
cipialitate comunistă, dinamism si 
inițiativă, călăuzesc . in permanență 
conducerea de partid și de stat a 
țării noastre în desfășurarea unor 
largi și intense acțiuni pe arena 
mondială, cu rezultate pozitive ații 
pentru relațiile bilaterale, cit și pen
tru îmbunătățirea climatului politic 
general

In acest context se înscrie întreaga 
activitate prodigioasă desfășurată de 
președintele României cu prilejul 
prezenței sale la sesiunea jubiliară 
a Organizației Națiunilor Unite 
De la tribuna acestui for interna
țional, România și-a afirmat, prin 
glasul reprezentantului său cel mai 
autorizat, pozițiile de principiu in 
legătură cu problemele majore de 
care depind astăzi securitatea și pro
gresul popoarelor, considerentele 
sale asupra direcțiilor principale spre 
care ar trebui îndreptate eforturile 
statelor în vederea găsirii unor 
soluții viabile pentru înfăptuirea u- 
nei lumi a păcii și cooperării. Cuvîn
tarea a afirmat cu limpezime punctul 
de vedere al tării noastre fată de 
probleme de stringentă actualitate 
cum sint : conflictul din Vietnam și 
cel din Orientul Apropiat, securitatea 
europeană și mondială. înfăptuirea 
dezarmării, lichidarea colonialismu
lui și a subdezvoltării, promovarea 
colaborării internaționale pe baza 
egalității în drepturi si a avantajului 
reciproc, rolul națiunii în evoluția 
societății actuale, mișcarea contem
porană a tineretului, ca-și în legătură 
cu alte chestiuni de interes imediat 
ale vieții internaționale.

Prin profunzimea analizei, Drin 
spiritul realist, prin întregul său con
ținut. prin tinuta sa de înaltă prin
cipialitate, cuvîntarea a dus preg
nant in evidentă concepția socialistă 
cu privire la relațiile internaționale. 
Ia problemele păcii si colaborării în 
lume, ale coexistentei pașnice între 
tari cu orînduiri sociale diferite. Ca 
un fir roșu ea este străbătută de 
Ideea că elementul fundamental pen
tru preîntimpinarea războiului, pen
tru statornicirea unor relații normale 
intre state, indiferent de sistemul 
social-politic. îl constituie renunțarea 
la forță si la amenințarea cu forța, 
abolirea politicii de dictat si agre
siune. soluționarea litigiilor inter
statale exclusiv pe cale politică, prin 
tratative, așezarea întregii vieți in
ternaționale pe bazele trainice, ale 
principiilor independentei si suvera
nității naționale, egalității în drep
turi. neamestecului în treburile in
terne. avantajului reciproc, a dreptu-

iu) sacru al popoarelor de a-și hotărî 
singure calea dezvoltării. Iată de ce. 
ideile cuprinse in acest document au 
răsunat pe arena internațională ca 
o vibrantă chemare la pace și co
laborare în scopul înfăptuirii marilor 
năzuințe ale umanității.

După cum este cunoscut., cuvîntarea 
a suscitat un larg ecou, apreciindu-se 
caracterul constructiv și dinamic al 
politicii externe a țării noastre, no
blețea țelurilor și principiilor care 
o călăuzesc. Subliniind că prezența 
șefului statului român a întărit mult 
semnificația sesiunii jubiliare a 
O.N.U., președintele Vecei Executive 
Federale a R.S.F. Iugoslavia, Mit.ia 
Ribicici, releva că „România a venit 
cu propuneri concrete, cu u-n program 
clar și precis de măsuri pentru în
făptuirea marilor deziderate ale ome
nirii", iar . Rudolf Kirchslaeger, mi
nistrul afaoerilor externe al Austriei, 
aprecia expunerea ca „o nouă dovadă 
a continuității politicii externe a 
României, a consecvenței acestei po
ziții bazate pe principii ferme". în 
aceeași ordine de idei. Agenția bul
gară de știri B.T.A. a considerat 
cuvîntarea ca „unul dintre cele mai 
importante evenimente, care a pola
rizat atenția generală a reprezentan
ților statelor membre, a cercurilor 
politice și a ziariștilor cu prilejul se
siunii Adunării Generale a O.N.U.".

Reliefind, în cuvinte pătrunse de 
stimă și prețuire, rolul personal ce 
revine în promovarea acestei politici 
președintelui României, personalități 
cunoscute, gazetari și observatori di
plomatici au evidențiat că „președin
tele Nicolae Ceaușescu este unul din
tre cei mai mari oameni de stat ai 
lumii contemporane, care prin activi
tatea sa a adus României un înalt 
prestigiu" (Cyrus Eaton — om de afa
ceri și cunoscut exponent al vieții 
publice din S.U.A.) ; „merită relevate 
calitățile de om de stat și diplomat ale 
președintelui României, ideile sale 
strălucite, lipsite de artificii și locuri 
comune" (ziarul „Daily Sțar“-Ari- 
zona).

Prezența președintelui Nicolae 
Ceaușescu la sesiunea jubiliară a 
O.N.U. a constituit un prilej bine 
fo'oisit pentru realizarea unor con
tacte nemijlocite la nivel ina.lt cu 
factori de răspundere ai diferitelor 
țări ale lumii — șefi de state si gu
verne. miniștri de externe, alți oa
meni politici nroeminenti. Agenda de 
lucru a șefului statului român a cu
prins o suită de întâlniri cu repre
zentanți ai țărilor capitaliste, țărilor 
socialiste, statelor In curs de dezvol-

Al. IONESCU 
R. CĂPLESCU

sizarea este întemeiată. Remedierile 
la învelitoarea din tablă se vor exe
cuta pînă la 31 martie 1970“. Răs
punsul 
lui-șef 
șefului 
ceeași

Să lăsăm la o parte faptul deloc 
mărunt, că promisiunea cuprinsă în 

aceste cîteva rîn- 
duri n-a fost res
pectată. că și ter
menele indicate în 
alte răspunsuri au 
fost in 
rînduri 
și să 
cu atenție 
nutul sesizării a- 
nu se referea nu-

1970“.
poartă semnăturile ingineru- 

al D.G.G.L., C. Popescu, și al 
serviciului producție din a- 

instituție. ing. C. Antoniu.

LA I.A.L. HERĂSTRĂU Șl I.C.R. FLOREASCA
aranjament intre

le-am fă 
va vede 

noastre 
exactita’- 
fi fost fi-

l.C.R Floreasca s-au înregistrat ir, 
acest an 470. iar la I.A.L. Herăstrău 
— beneficiarul reparațiilor — alte 
570. Aproape tot atitea reclamații ș’ 
sesizări, cite lucrări. Direcția gene
rală de gospodărie locativă a primi' 
sute de semnale de acest fel 
Erau deci suficiente motive pentru 
a se trece la cercetarea fenomenele- 
sesizate, la analiza cauzelor, la mă 
suri care să împiedice repetarea lor 
'a sancționarea exemplară a celei 
vinovați.

Dar să revenim la conținutul seri 
sorii și să-1 punem față in față cu 
răspunsul primit, în urma interven
ției redacției. „Urmare a sesizării 
nr..., vă comunicăm următoarele : in 
urma verificării s-a constatat că se-

(Continuare în pag. a V-a)

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

repetate 
încălcate, 
cercetăm 

conti-

mintite. Scrisoarea
mai la tărăgănarea reparațiilor, ci și la 
acte de necinste petrecute pe șantierul 
I.C.R.-Floreasca Autorii răspunsului 
trec insă acest aspect sub tăcere ; 
cetățenii spun limpede că se fură, 
iar semnatarii răspunsului, deși con
stată 
rețin
xeze
•ile 
face 
redactat in grabă, 
oa de o tăcere

că „sesizarea este întemeiată", 
doar faptul că trebuie să fi- 

un nou termen pentru remed’ie- 
invelitorii. Avem
cu un răspuns

sau
cu tîlc. remarcile

oare de-a 
superficial, 
este vor-

Al. PLAIEȘU

(Continuare in pag. a Il-a)

Președintele Consiliului de Stat dl Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Mulțumesc sincer Excelenței Voastre pentru amabilele felicitări trans
mise cu ocazia zile; mele de naștere și am plăcerea să vă transmit 
cele mai sincere urări pentru fericirea dv. personală, precum și pentru 
progresul și prosperitatea poporului român prieten.

MOHAMMAD REZA PAHLAVI

Excelentei Sale
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc pentru amabilul dumneavoastră mesaj de felicitare a- 

dresat 'cu prilejul asumării funcției de prim-ministru.
JOHANN HAFSTEIN

Primul ministru 
al Republicii Islanda
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divers!- - - - - ——(
Medicul 
salvat de... 
pacienți
Intr-una din nopțile trecute, 

medicul Gheorghe Mânescu, in
ternat în stare gravă la spitalul 
din Reșița, a fost supus unei in
tervenții chirurgicale care a du
rat mai bine de trei ore. Intre 
timp, el pierduse însă o mare 
cantitate de singe, iar rezerva 
existentă în spital fusese consu
mată în întregime. Situația de
venise dramatică. S-a făcut apel 
la cîțiva dintre pacienții săi. A 
fost o idee. într-adevăr. salva
toare. Au răspuns nu mai puțin 
de 51. Acum, medicul lor este în 
afară de orice pericol.

Nici prea 
prea, nici I 
foarte-foarte [

La începutul lunii octombrie I 
bateam și noi, in calitate de oas- a 
peți, la porțile hotelului „Asto- I 
ria" din Arad. Administratorul | 
hotelului, Ion Mangrău. a refuzat . 
categoric să ne acorde găzduire t I 
chipurile, nu mai avea locuri ! A I 
urmat o verificare și s-a consta- ’ 
tat exact contrariul. Nu de locuri I 
ducea lipsă hotelul, ci de... ospi- I 
talitate ! La citeva zile după a- | 
ceea, aceleași gazde erau pur și . 
simplu de nerecunoscut. S-a pre- I 
zent.at la hotel un solicitant (Ni- I 
colae Uncheșelu din București) * 
și, de indată ce a fost legitimat, I 
recepționerul Radu Onea i-a „re- I 
partizat" o cameră care era... o- I 
cupată ! Bucuros de o asemenea ■ 
ocazie, „musafirul" in cauză s-a I 
grăbit să nu o piardă : a impa- | 
chetat aproape tot ceea ce a găsit 
in cameră și a părăsit hotelul pe I 
sub nasul aceluiași recepționez I 
excesiv de... „ospitalier" ! Deși I 
căutat peste fot, pină acum nu a 
i s-a dat ineă de urmă. Indite- I 
rent de rezultat insă, vină recep- | 
ționerului este evidentă și con
ducerea complexului hotelier I 
sperăm că o va trata ca atare.

„Starostele" 
molizilor

în curtea imobilului cu numi- I 
rul 6 din strada Simion Florea | 
Marian din Suceava există un 
molid deosebit de impozant. Cer- | 
cetări recent întreprinse au sta- I 
bilit că este vorba de cel mai • 
bătrin molid dm Suceava, virsta I 
sa depășind 200 de ani. Potrivit | 
tradiției, el ar fi fost sădit aici I 
o dată cu începerea construirii ■ 
stărostiei meseriașilor din Su- I 
ceava — aceasta nefiind alta de- I 
cit clădirea de la nr. 6. Dată fi
ind poziția în curtea fostei stă- | 
rostii, precum și dimensiunile I 
sale, se poate spune pe drept I 
cuvînt că molidul în cauză este i 
un adevărat „staroste" al arbori- I 
lor suceveni. Drept pentru care | 
comisia monumentelor naturii a 
propus menținerea și protejarea I 
sa alături de clădirea stărostiei. I

Era chiar 
casierul

Nu de mult, la cooperativa I 
meșteșugărească „Muncitoarea" 1 
din Topoloveni (Argeș) s-a pro- I 
dus un fapt care a stirnit vilvă. I 
Vn necunoscut pătrunsese in in- I 
cinta unității și, cu ajutorul unor > 
chei false, deschisese casa de I 
bani, insușindu-și 100 000 lei. Cine I 
f'Utea să fie iscusitul spărgător ?
nvestigațiile care au urmat au | 

arătat că acesta nu putea fi de- I 
cit casierul Florin Preda. Curind I 
după aceea, banii au fost găsiți ■ 
ascunși, 'a el acasă. In fața unei I 
asemenea probe, casierul a pre- | 
dat cheile și a trecut el sub 
cheie.

Locul
a rămas 
tot liber |

Marin Ivan din comuna Vă- I 
dastra (Olt) s-a întîlnit nu de I 
mult la tîrgul din Corabia cu • 
Gheorghe Bojica din comuna | 
Lița (Teleorman). S-au cinstit I 
împreună și, către seară, s-au I 
îndreptat amindoi spre stația ■ 
C.F.R. din localitate. Au scos bi- I 
lete de tren și, hotărîți să cală- | 
torească tot împreună, au urcat 
în același vagon. Aici, văzînd I 
doar un singur loc liber, au în- I 
ceput să se întrebe căruia dintre • 
ei i se cuvine. După o contro- ■ 
versă nu tocmai amicală, I. M. I 
a scos cuțitul. Gh. B. a fost in- | 
ternat imediat la spital și. o dată . 
cu aceasta, făptașul a trebuit I 
să-și amine și el călătoria. ;

Rubricâ redactata de : I
Dumitru TÎRCO3 
Gheorghe DAVID 

cu spriiinul corespondenților I 
„Scînteii"

ADUNĂRI DE ALEGERI IN ORGANIZAȚIILE DE PARTID

HOTĂRtREA A EXPRIMAT
EXKENJÂ DEZBATERILOR

LISTA DE CISTIGURI C. E. C.
ÎN AUTOTURISME
TRIMESTRUL III-1970

Asupra căror aspecte să ne oprim 
In mod deosebit ? — ne-am între
bat după ce s-a încheiat adunarea de 
alegeri a organizației de bază nr. 4 
din secția calcinare a Uzinei de a- 
lumină din Oradea ; s-au dezbătut 
aci în mod argumentat, concis și la 
obiect, principalele probleme ale pro
ducției, numeroase aspecte ale vieții 
interne de partid. Dacă ar fi să „îm
prumutăm" din caracteristicile dez
baterilor, s-ar cuveni să ne referim 
nu la o „trecere în revistă" a sar
cinilor, ci la investigarea metodelor 
de soluționare a acestora, la stabi
lirea coordonatelor muncii de viitor. 
In acest sens, semnificativ este spi
ritul de răspundere, maturitatea cu 
care adunarea a izbutit să-și jalo
neze obiectivele majore ale activi
tății pentru viitorii doi ani, precum 
și felul în care aceste obiective s-au 
materializat în hotărîrea adoptată.

Nu de puține ori ne-a fost dat să 
întilnim situații cînd alegerea comi
siei de redactare a proiectului de 
hotărîre a fost socotită ca o ches
tiune de rutină. De această dată, în 
comisia respectivă au fost aleși doi 
comuniști competenți, temeinic pre
gătiți profesional și politic, huni cu
noscători ai problemelor secției, in
ginera Doina Ștefănoiu și maistrul 
Sabin Burgău ; în cursul adunării, am 
remarcat că ambii erau mereu pe 
„recepție", iar proiectul de hotărîre, 
inițial pregătit, a fost considerat o 
bază de pornire ; aprecierile privind 
activitatea biroului, a organizației, 
numeroasele propuneri, observații, 
critici, făcute în timpul adunării, au 
fost reținute cu atenție.

Parcurgînd hotărîrea adunării ge
nerale în forma în care a fost adop
tată, cu completările și îmbunătăți

Inițiative există!
Cine le duce la îndeplinire?
Cu aproape un an în urmă, comu

niștii din serviciul mecano-energetic 
al Uzinei pentru prelucrarea maselor 
plastice din Buzău, discutind proble
me importante de producție ale sec
toarelor unde lucrau, au alcătuit un 
plan de măsuri care constituia un 
program concret de activitate pentru 
viitor. In decursul timpului ce s-a 
scurs de la acea adunare generală, 
de multe din judicioasele măsuri a- 
doptate atunci n-a mai auzit nimeni. 
Ce s-a intîmplat oare ? Acestei între
bări și altora au căutat să ie dea răs
puns la recenta adunare generală de 
alegeri, discutind despre stilul de 
muncă al biroului organizației de ba
ză, numeroși comuniști de aici. „Noi, 
comuniștii din secție, biroul organi
zației de bază — spunea maistrul Ion 
Constantin — nu am acordat atenție 
unui aspect important al muncii de 
partid, și anume efortului pentru a- 
plicarea in viață a propunerilor și 
hotărîrilor adoptate. Căci, deseori, au 
fost adoptate hotărîri bune care „s-au 
pierdut pe parcurs".

Participanții la discuții au dezbătut 
in spirit critic atît diferite aspecte 
majore ale producției, cit și activita
tea organizației de bază, a biroului 
ei. După cum au recunoscut și mem
brii biroului organizației de bază, 
munca politică pentru mobilizarea 
tuturor forțelor la realizarea obiecti
velor majore care stau în fața colec
tivului a fost uneori înlocuită prin 
măsuri tehnico-administrative. Bi
roul organizației de partid a început 
să preia pe nesimțite sarcinile dife
ritelor organisme administrative, teh
nice, tolerînd ca acestea să nu-și facă 
cum trebuie datoria. „Din păcate, nu 
am antrenat toți comuniștii în acti

cu privire la actele de necinste 
fiind incomode, neplăcute con
ducerii instituției ? Că alterna
tiva a doua pare mai aproape 
de adevăr rezultă din constatările 
unei ecnipe de control a C.F.I. din 
Consiliul popular al municipiului 
București : „tn cazul șantierului din 
Bd. Ana Ipătescu nr. 10, deși din si
tuații reiese că s-au scos din depozit 
2 000 kg tablă zincată, pe acoperiș 
nu s-au montat decit 900 kg, canti
tate de tablă care a fost fixată de 
niintuială, la locurile vizibile. I’e a- 
cest șantier, unde mai trebuiau fă
cute și alte reparații, s-au plătit 
peste 16 000 lei pentru lucrări fictive, 
neexecutate...".

Controlul — pe care echipa C.F.I. 
l-a desfășurat la I.A.L.-Herâs- 
trău — duce de pe acum la concluzia 
că fapte cum sint cele încriminate 
mai sus nu sint simple accidente. 
Astfel, la numai opt lucrări 
de reparații mai mari s-a con
statat că — la o valoare în
casată de 450 000 lei — s-au 
plătit către I.C.R.-Floreasca (parte
nerul numitului I.A.L.), pentru lu
crări neexecutate, fictive, nu mai 
puțin de 112 000 lei ! Deci, la fiecare 
4 0 00 lei reparații, o mie a fost chel
tuită... pe nimic. In treacăt fie spus, 
să nu uităm că reverificarea de as
tăzi nu comportă decit ceea ce mai 
este controlabil : nimeni nu s-a a 
pucat să măsoare grosimea și su
prafața tencuielilor, a betoanelor, 
vopselăriilor încadrate la calități su
perioare, să cerceteze instalațiile e- 
lectrice declarate ca înlocuite, să ve
rifice montarea și demontarea unor 
schele (care de multe ori nici măcar 
nu s-au ridicat la lucrările respecti
ve) etc., etc.

Să examinăm mai în amănunt cî- 
teva cazuri, pentru a descifra resor
turile ascunse ale incredibilului dar 
realului mecanism al necinstei, pa
rametrii climatului in care hoția pro
liferează. In Aleea Zoe nr. 3, I.C.R.- 
Floreasca s-au executat anul trecut 
reparații. In deviz se prevedea, prin
tre altele, executarea unui gard din 
prefabricate în lungime de 22 metri. 
In situațiile definitive de re
cepție și de plată, pe lingă 
gardul de mai sus mai apare 
încă unul, lung de 38 de metri, ne
prevăzut și inexistent de altfel pe 
teren. în acte găsim totuși semnătura 
dirigintelui, Gh. Giuliani, chiar de 
două ori. Pe ce bază a semnat acest 
reprezentant al I.A.L.-Ilerăstrău ? Ce 
destinație au luat materialele scoase 
din magazie ? Nu-1 vedem pe acest 

rile ce i-au fost aduse, se poate a- 
firma că ea reflectă fidel caracterul 
de lucru al adunării, este o sinteză • 
ideilor exprimate în cursul dezbate
rilor, întrunind calitățile unui pro
gram concret de lucru al organiza
ției. Mai mulți membri de partid, 
între care Vasile Maxim, Pe- 
tricj Lungu, Mihai Ferenți, Ion Mag
da, Dumitru Patrichi și alții au cri
ticat faptul că biroul organizației de 
bază n-a acționat operativ pentru 
combaterea unor fenomene negative 
în organizarea producției, nu a ma
nifestat fermitatea necesară spre a 
determina conducerea secției să a- 
plice studiile efectuate aci, ca și pro
punerile menite să determine redu
cerea consumurilor specifice de com
bustibil. îmbunătățirea calității alu
minei, multe din aceste propuneri 
fiind consemnate invariabil in pro
cesele verbale ale unor adunări an
terioare etc. Manifestînd receptivita
te față de aceste semnale critice, o 
prevedere nouă a fost trecută in pro
iectul de hotărîre ; ea cere biroului 
să dea dovadă in întreaga activi
tate de mai multă fermitate, să in
tervină pe loc in combaterea feno
menelor negative, să acționeze cu 
operativitate spre a sprijini perfec
ționarea organizării producției.

Pentru ca aceste prevederi să nu 
rămînă simple îndemnuri generale, 
printre alte completări a fost for
mulată și prevederea care arată că 
adunarea generală cere biroului or
ganizației de bază să intervină ener
gic pentru ca propunerile privind in
stalația de dozare a mineralizatorilor, 
liftul la turnul de purificare și si
lozuri, magazia de cărămidă refrac
tară ca și alte propuneri feu „stagiu 
îndelungat") să fie îndeplinite ne- 
întirziat. unele lucrări urmînd a fi 

vitatea practică de înfăptuire a pro
priilor noastre hotărîri, spunea Petre 
Comănescu, secretarul organizației de 
partid. De asemenea, membrii birou
lui nu au respectat principiul mun
cii colective, nu s-au consultat întot
deauna cînd a fost nevoie și nu au 
solicitat îndeajuns opinia masei co
muniștilor. Din această cauză, dife
rite obiective importante au scăpat 
atenției organizației de partid".

Dar să exemplificăm. Mobilizarea 
comuniștilor pentru creșterea produc
tivității muncii. întărirea disciplinei 
de producție și tehnologice, sarcini 
primordiale ale organizației de par
tid. au fost tratate superficial de 
membrii biroului organizației de ba
ză. Nu este de mirare, de aceea, că 
tocmai în aceste domenii există re
zerve și posibilități importante ce-și 
așteaptă de mult valorificarea. ,.O 
asemenea scăpare a fost posibilă, 
spunea în adunarea de alegeri tini
chigiul Constantin Tițeică, fiindcă s-a 
considerat că lucrurile se vor desfă
șura de la sine, uitînd că perfecțio
narea organizării muncii și tehnolo
giei sînt probleme care trebuie urmă
rite zi de zi. cu contribuția tuturor".

Si există în secție reale posibili
tăți de perfecționare a activității, re
surse care izvorăsc din experiența 
colectivului. Iată un singur exemplu, 
în cadretl serviciului mecano-ener- 
get'-c al uzinei s-au făcut numeroase 
adantări de piese de schimb, soldate 
cu o substanțială reducere a consu
mului de materiale din import, s-a 
pus la punct recondition area ope
rativă a pieselor de schimb pen
tru întreținere etc. Este aici, desi
gur, meritul unor foarte buni 
specialiști, majoritatea lor comuniști. 
Din păcate, biroul organizației de

b a a m b b
om de meserie, cu experiență, sem- 
nînd cu ochii închiși I Maistrul Gh. 
Tomescu recunoaște că n-a înălțat 
acest gard, în schimb a montat 30 
mp de parchet în locuințele de la 
subsolul, casei. Ce fel de „schimb" 
o mai fi și acesta ? Cu permisiunea 
cui s-a operat asemenea transfor
mare ? In scripte apare, într-adevăr. 
o aprobare pentru montarea par
chetului, dar ea este dată ulterior 
executării reparațiilor la adresa a- 
mintită, de către conducerea I.A.L. 
(director ing. G. Predcscu) de unde se 
poate trage concluzia că, sub oblă
duirea și cu aprobarea ei, totul este 
aici cu putință.

Alte situații vin să ne confirme 
că avem de-a face cu o lipsă de 

Unul se făcea că repară
răspundere și nesocotire a oricăror 
obligații, adică exact ceea ce trebuie 
pentru crearea unui climat în care 
fiecare poate face ce vrea și cum vrea. 
Clădirea din str. Ady Endre nr. 3 
are un acoperiș mixt : aproximativ 
180 mp sînt acoperiți cu țiglă și 100 
mp cu tablă. Conform situației de
finitive de plată, care corespunde și 
proiectului întocmit, banii se înca
sează — pentru toată suprafața aco
perișului — ca pentru o nouă inve- 
litoare, de țiglă, montată pe carton 
asfaltat. Efectiv, la acoperișul 
cu pricina s-a pus puțină scli- 
viseală de mortar la citeva spăr
turi din acoperiș, pentru care 
s-au încasat bani grei. Cum a 
reușit performanța ? „Greșeala" ini
țială este a proiectului, care prevede 
un acoperiș integral de țiglă. E de 
neînțeles cum a putut proiectantul 
(ing. M. Ispas) — care avea obliga
ția să culeagă datele necesare la 
fața locului — să ignore că mai mult 
de o treime din acoperiș este con
fecționat din tablă 1 (De altfel, este 
cazul să arătăm că numeroase pro
iecte de reparații elaborate la I.A L. 
sînt alcătuite superficial, fără pic de 
răspundere, că ele conțin soluții im
proprii sau eronat indicate). La rin- 
dul său, maistrul I.C.R.-ului, Petie 
Constantinescu, invocă scuza jalnică 
cum că nu s-a urcat pe casă... Dar dacă 
nici măcar obligația de a verifica și 

efectuate prin acțiuni de muncă pa
triotică, cum s-a propus în adunare.

Zecile de propuneri făcute, unele 
dintre ele abia schițate, observațiile 
critice, opiniile, ideile exprimate in 
cadrul dezbaterilor au constituit o sur
să „de inspirație", o... materie primă 
a gîndirii colective ce a fost prelucra
tă, din ele rezultînd produsul finit — 
prevederile unor măsuri de îmbu
nătățire a activității in viitor. Ast
fel, pornindu-se de Ia observațiile u- 
nor vorbitori, a fost prevăzută in 
proiectul de hotărîre obligația bi
roului de a sprijini cu perseverență 
valorificarea în producție a cunoș
tințelor dobîndite de cadrele tehni
ce care participă la schimburi de 
experiență și vizite de documentare, 
de a iniția acțiuni menite să ducă 
la promovarea unor metode și teh
nologii noi, superioare, de muncă.

Fără intenția de a relua toate a- 
dăugirile, completările și precizările 
aduse proiectului de hotărîre, se poa
te spune că în tot cursul adunării 
generale el a fost supus unui pro
ces continuu de îmbogățire, de de
finire mai clară a sarcinilor. S-au di
mensionat precis obiectivele esenția
le ale muncii de partid, atrăgîndu-se 
atenția asupra resurselor organizației 
ce n-au fost puse îndeajuns în va
loare. Se poate aprecia că biroul care 
a fost ales, organizația în întregul 
ei. dispun acum de un ghid clar pen
tru activitatea pe care trebuie s-o 
desfășoare, că spiritul creator al dez
baterilor, exigența care le-au carac
terizat iși găsesc oglindirea in ho
tărîrea adunării generale — aceas
tă operă colectivă sintetizînd gîndirea 
și înțelepciunea colectivă a comu
niștilor.

Constantin MORARU 
Aurel POP

bază nu a făcut din aceste inițiative 
o mișcare largă, un obiectiv central 
al activității politice. Lucrurile au 
fost lăsate la latitudinea și bunăvoin
ța fiecăruia. „Dacă întrecerea ideilor 
ar fi fost susținută de o temeinică 
muncă politico-organizatorică, dacă 
fiecare specialist și-ar fi valorificat 
propunerile, dacă în locul unor ini
țiative izolate am fi avut o activi
tate coerentă, am fi raportat econo
mii cu peste 500 000 Iei mai mari" — 
spunea ing. Mihai Turcin.

Pe drept cuvînt. in adunarea gene
rală a fost criticată de către comu
niști indiferența cu care biroul orga
nizației de bază a privit și alte pro
bleme vitale ale activității uzinei : 
nerealizarea planului la export, con
siderată ca o chestiune ce „privește 
secțiile de producție", folosirea Ia 
întreaga capacitate a utilajelor etc. 
Ce relevă toate acestea ? In primul 
rînd. un stil de muncă defectuos, tri
butar formalismului, lipsei de pers
pectivă, care a restrîns și a făcut 
sporadică prezența organizației de 
partid în fruntea colectivului, ca fac
tor mobilizator al tuturor energiilor 
sure obiectivele majore ale secției. 
Este semnificativ, de aceea, faptul că 
aproape toți cei care au luat cuvîn- 
tul și-au exDrimat opinia că aduna
rea generală de alegeri va trebui să 
constituie un moment hotărîtor in în
lăturarea acestor neajunsuri, o coti
tură în viața organizației de partid, 
un punct de plecare pentru ridicarea 
la un nivel superior a activității în
tregului colectiv.

O opinie la care subscriem fără re
zerve.

Radu GHEORGHIU
corespondentul „Scînteii*

Q H B B B B B
de a controla zilnic mersul lucrărilor 
pe șantier nu și-o îndeplinește, dacă 
nu se ocupă constant de supraveghe
rea calității execuției, operație cu 
operație, atunci pentru ce mai răs
punde maistrul? Pentru ce încasea
ză un salariu ? Nimeni nu poate fi 
convins că, in vreme ce muncitorii 
trebăluiau pe acoperiș, el controla... 
robinetele de apă. Și pentru ca bas
mul cu „n-am văzut", „n-am știut" 
să fie spus pină la capăt, la aceeași 
lucrare, dirigintele D. Cantea, re
prezentantul beneficiarului, omul 
direct răspunzător pentru mo
dul in care se cheltuiesc fon
durile statului, pretinde și el 
că a semnat situația de plată pe ne
văzute. doar fiindcă „așa prevedea 

documentația". Dar nimeni altul de
cit el nu era mai interesat să se con
vingă de temeiul in baza căruia își 
dă girul pentru plata unei lucrări. 
Cu scuza că „așa scrie in proiect" 
ne putem trezi că pentru schimbarea 
unei ferestre se va plăti un bloc ! 
Trei verigi — trei etape care ar fi 
trebuit să garanteze executarea în 
bune condiții a unor lucrări 1 In 
fapt — trei piese vitale in angrena
jul ocult al necinstei, al furtului din 
avutul obștesc.

Cîndășia dintre anumiți maiștri ai 
I.C.R.-Floreasca și unii lucrători din 
I.A.L.-Herăstrău iese cu toată cla
ritatea in evidență și in cazul „re
parațiilor" din Aleea Minovici nr. 7. 
Aici există un complex de patru clă
diri, pentru care maistrul Nicolac 
Fințescu trebuia să execute o inveli- 
toare de țiglă-solzi (pe 429 mp) și să 
schimbe cartonul asfaltat (pe 670 
mp). Aceste lucrări — ca și o sume
denie de altele mai mărunte — nu 
s-au executat. Totuși, constructorii 
au încasat 25 880 lei. contravaloarea 
integrală a unor reparații fictive. Ba 
au mer3 atît de departe cu insolen
ța incit au inclus la plată și niște 
lucrări efectuate la acest imobil... in 
1964. Cititorii noștri vor fi, desigur, 
nedumeriți să afle că reparațiile au 
fost totuși recepționate — ba chiar 
cu calificativul „bine" — la 11 de
cembrie anul trecut de Gh. Stroe. 
diriginte la I.A.L.-Herăstrău. Cit tre

Nr. Numărul Nr. Numărul
cri. libretului crt. libretului

Cite un autoturism 78 715—1—38545
DACIA 1 300 79 715—1—54611

în valoare de 70 000 Iei 80 754—203—2223
81 716—1—19848 

742—1—321782
1
2
3
4

714—613—14
731—106—6736 
759—1—70491 
724—104—6920

83
84
85
86
87

717—1—3943 
717—216—2780 
749—1—629 
719—1—8043 
711—1—1721

88 727—1—17137
89 741—201—4039

Cite un autoturism 
MOSKVICI 408 

fn valoare de 57 700 lei

90
91
92
93

756—206—193 
759—1—17240 
734—1—8070 
746—1—2852

94
95

736—1—10007
736—1—34205

S 743—1—24430 96 758—218—20
0 752—<1—22720 97 758—1—2313
7 713—1—3278 98 723—138—70

99 743—1—30195
100 743—209—3482

Un autoturism 
RENAULT 10

101
102

755—202—1490
752— 1—15214
753— 1—1418 
709—617—58tn valoare de 57 200 lei 104

105 731—103—19489
106 731—111—8065

1 732—1—19533 107 761—208—17763
108 766—1—6110
109 762—1—15052

Cîte un autoturism 110
111

762—210—6308 
734—103—27183DACIA 1 100 112 764—1—12450în valoare de 55 000 lei 113 759—1—25576

114 759—1—64662
115 759—1—83170

9 701—255—32 116 738—103—9583
10 702—1—9321 117 760—1—26090
11 702—67—45 118 760—207—1444
12 735—1—6376 119 760—202—6967
13 703—1—10961 120 764—202—2515
14 758—213—351
15 732—1—23630
10
17

709—1—9143
709—1—36555 Cite un autoturism

10
19

709—216—1071
724—137—19

FIAT 850
în valoare de 45 800 le!

20 710—1—3961
21 733—201—7723
22 715—1—20019 121 701—135—278
23 715—1—47002 122 702—1—23541
24 718—205—123 123 735—201—863
25 711—216—625 124 703—1—1841
20 716—1—26407 125 703—213—241
27 736—210—1111 126 732—1—13040
28 717—1—18875 127 718-201-128
29 713—805—20 128 709-1-29979
30 730—1—127 129 709-202-904
31 719—207—737 130 724-104-8955
32 727—1—3156 131 708-202-68
33 727—201—72 132 722-306-500
34 741—212—3162 133 710-131-154
35 745—1—3144 134 715-1-40400
36 750—211—4210 135 715-1-55590
37 740—1—3892 136 711-102-1469
38 736—202—7518 137 716-1-21391
39 736—1—25323 138 742-1-4294
40 736—212—9873 139 717-1-9037
41 741—1—8078 140 713-101-741
42 745—2—7404 141 749-1-3271
43 743—1—17901 142 719-1-9082
44 743—1—36327 143 716-112-135
45 747—204—61 144 727-1-18214
40 728—203—322 145 741-201-6288
47 752—1—23399 146 754-205-304
48 726—1—930 147 750-1-18763
49 723—210—73 148 734-1-9424
50 731—106—17599 149 746-1-4131
51 761-205-17464 150 736-1-14180
52 761—201—2963 151 736-1-35147
53 766—1—19260 152 704-523-1564
54 762—201—3590 153 758-204-285
55 734—103—16436 154 743-1-3543
56 763—201—3145 155 743-1-31590
57 764—208—3965 158 743-209-4 540
58 759—1—47140 157 726-124-21
59 759—1—74166 158 752-1-17726
60 759—1—88553 159 753-1-2939
61 759—207—3449 160 723-1-1718
62 760—1—33523 161 731-103-20559
53 760—209—1104 162 761-205-4135
64 765—1—9113 163

164
165

761- 208-19770 
766-1-10651
762- 1-16957

Cîte un autoturism 166
167

762- 210-8002
763- 1-5160

tn
SKODA 100 S 

valoare de 53 000 lei 163
169

764-203-4188 
759-1-30576

170 759-1-66649
171 759-1-84160

65 701—201—1260 172 738-103-11928
66 702—1—22258 173 760-1-27971
67 713—1—2982 174 760-207-5252
68 735—177—467 175 760-202-8678
69 703—203—1121 176 737-1-1094
70 732—1—16414 177 701-201-1689
71 721—111—157 178 702-1-22562
72 709—1—28043 179 713-1-3260
73 709—201—570 180 735-202-286
74 724—104—6718 181 703-203-1711
75 708—1—7140 182 732-1-16874
70 728—201—1047 183 721-210-82
77 710—120—3842 184 709-1-28525

Nr. Numărul Nr. Numărul
crt. libretului crt. libretului

185 709-201-925 291 713—1—883
186 724-104-7291 292 735—1—14794
187 708-1-7423 293 703—809—5011
188 728-201-1551 294 732—1—14369
189 710-120-4133 295 705—1—5393
190 715-1-39084 296 709—1—26102
191 715-1-54876 297 709—1—42803
192 754-203-2505 298 724—104—3649
193 716-1-20231 299 708—1—5874
194 742-1-3562 300 738—1—1536
195 717-1-5561 301 710—120—2110
196 717-218-17 302 715—1—36408
197 749-1-1721 303 715—1—53552
198 719-1-8340 304 754—1—9518
199 711-1-2324 305 716—1—18147
200 727-1-17458 306 742—1—734
201 741-201-4716 307 712—116—69
202 756-217-256 308 717—214—147
203 750—1—17663 309 751—1—1917
204 734—1—8443 310 719—1—6710
205 746—1—3214 311 719—203—6721
206 736—1—11244 312 727—1—15801
207 736—1—34460 313 718—211—213
208 704—516—33 314 756—1—3658
209 758—1—2689 315 750—1—15555
210 723—537—56 316 734—1—6336
211 743—1—30598 317 746—1—954
212 743—209—3796 318 736—1—4776
213 755—202—1795 319 736—1—33244
214 752—1—15855 320 750—201—1623
215 753—1—1856 321 758—1—241
216 720—137—461 322 723—120—61
217 731—103—19751 323 743—1—28803
218 731—111—8331 324 743—209—1942
219 761—208—18325 325 726—216—47
220 766—1—7338 320 752—1—12012
221 762—1—15669 327 711—201—478
222 762—210—6837 328 739—206—535
223 763—1—1469 329 731—103—18273
224 764—203—1540 330 731—111—6590
225 759—1—26641 331 761—208—15348
226 759—1—65154 332 762—207—11192

*227 759—1—83427 333 762—1—12681
228 738—103—10310 334 762—210—3294
229 760—1—26581 335 734—103—26160
230 760—207—2969 336 764—1—11384
231 760—202—7480 337 759—1—20698
232 709—38—105 338 759—1—62475
233 701—203—1561 339 759—1—82064
234 701—140—122 340 738—103—5514
235 702—1—25875 341 760—1—24074
236 702—111—27 342 760—206—12655
237 703—1—7792 343 760—202—4025
238 732—204—1188 344 739—213—201
239 732—1—21199 345 754—201—151
240 720—1—275 346 702—1—21381
241 709—1—33515 347 713—1—2081
242 709—209—472 348 735—1—15150
243 724—104—12470 349 703-809—5418
244 708—215—179 350 732—1—15210
245 733—201—3740 351 705—1—5778
246 715—1—9315 352 709—1—26806
247 715—1—43899 353 709—1—43146
243 710—418—31 354 724—104—4921
249 711—102—5973 355 708—1—6402
250 716—1—24173 356 722—123—633251 742—208—56 357 710—120—2984
252 717—1—15183 358 715—1—37331
253 713—102—4713 359 715—1—53951254 749—216—9 360 754—203—1217
255 719—201—4440 361 716—1—18847
256 711—205—1565 362 742—1—2073257 727—204—203 363 712—923—104
258 741—201—9351 364 717—216—1764259 750—201—2507 365 714—117—7260 750—210—36 366 719—1—7287261 734—259—103 367 719—216—228262 736—202—4312 368 727—1—16391
263 730—1—20765 369 741—201—1718264 736—212—5725 370 756—1—4069265 741—1—4578 371 750—1—16239266 745—2—4449 372 734—1—7067267 743—1—11900 373 746—1—1892268 743—1—34146 374 736—1—6979269 712—202—747 375 736—1—33629270 728—1—562 376 758—201—2124271
272

752-1—21240704—1—3365 377 758—1—1345
273 723—1—4774 378 ' 723—136—279
274 731—1Q6—12368 379 743—1—29376
275 761—205—13212 380 743—209—2649
276 781—208—22922 381 755—202—113277
278

760—1—16199
762—1—20127 382 752—1—13517

279 734—103—7814 383 711—403—33
280 763—1—9815 384 739—213—119
281 764—206—3390 385 731—103—18781
282 759—1—39456 386 731—111—7281263 759—1—70527 387 761—208—16360284
285

759—1—86473 
739—103-14880 388 766—1—2651

286 760—1—31196 389 762—1—13597
237 760—208—1969 390 762—210—4750
288 765—1—4509 391 734—103—26595

392 764—1—11806
393 759—1—22831

Cîte un autoturism 394 759—1—63458
TRABANT 601 395 759—1—82510în valoare de 30 800 lei 396 738—103—7517

397 780—1—24909
298 760—206—13059

289 719—212—1319 399 760—202—5338
290 702—1—20835 400 762—1—21408

Cîștlgătorllor care nu se prezintă la 
filialele C.E.C. tn termen de 30 de zile 
de la data tragerii li se vor plăti câști
gurile In numerar (valoarea autoturis
mului mal puțin contribuția de 5 000 
lei).

Fiecare titular de libret poate be
neficia Intr-o perioadă de un an de

buia să fure pentru calificativul 
„foarte bine" ? Este limpede că în 
acest caz, ca și în cele expuse pină 
acum, profesiunea de diriginte de 
șantier, de apărător al intereselor sta
tului, ale beneficiarului, ale cetățea
nului a fost astfel complet desfigu
rată.

Opinia echipei de control despre 
aceste nereguli sună in felul urmă
tor : constructorul (I.C.R.-Floreasca), 
prin grupurile sale de șantiere, și-a 
generalizat — cu sprijinul diriginți- 
lor și cu îngăduința proiectanților din 
I.A.L.-Herăstrău — practica înca
sării întregii valori a devizului fără 
să execute, conform documentației 
elaborate, principalele lucrări ce a- 
fectează în mod direct conservarea 

imobilelor (repararea invelitorii, 
jgheaburi, burlane, subzidiri, scoate
rea Igrasiel etc.). De regulă, echipele 
execută — cu acordul acestor factori 
și a șefului de șantier — lucrările 
de suprafață, vizibile, spoieli, vop
sitorii, pentru a sugera doar că imo
bilele ar fi fost reparate. Totul este 
aici exprimat lapidar, in termeni 
tehnici și financiar-economici. Dar 
dincolo de fiecare act și lucrare con
trolată se află dovezi manifeste de 
necinste, furt de materiale, mano
peră încasată și neefectuată. Se opera 
un adevărat jaf în fondurile statului, 
In vreme ce — fapt încă și mai grav 
— imobilele planificate pentru a fi 
reparate, și raportate ca atare, con. 
tinuau să fie supuse riscurilor unei 
degradări pronunțate. Fără prea 
multe scrupule, meseriașii plătiți de 
I.C.R. și materialele Ieșite din depo
zitele acesteia luau desigur calea 
șantierelor „particulare", pentru care 
se Încasau onorarii grase. Nu este 
vorba de un caz, două sau trei, ci de 
o activitate sistematică, generalizată, 
care cade sub incidența paragrafe
lor codului penal.

Erau cunoscute proporțiile afaceri
lor „iceriste" ? încă in primăvara a- 
ceasta, o comisie a D.G.G.L. a con
trolat 17 imobile — Ia care I.C.R.- 
Floreasca executase anul trecut re
parații — și a descoperit nereguli a- 
semănătoare celor semnalate. Mai 
multe dosare au ajuns la miliție. 

un singur cîștig tn autoturisme, cele
lalte cîștiguri se plătesc în numerar. 
Tot în numerar se achită cîștigurlle 
titularilor care și-au cumpărat autotu
risme pe bază de depuneri la C.E.C. în 
cursul anului premergător tragerii la 
sorți.

CIștigătorii de autoturisme înscriși 
pentru procurare de autoturisme, în 
cazul în care doresc să primească auto
turismul cîștlgat, vor renunța în prea
labil, pe bază de cerere, la procurarea 
autoturismului prin C.E.C., în caz con
trar cîștigul se achită în numerar.

6 B B B B B B
i.

„Această intervenție putea fi de un 
mare ajutor pentru noi — ne spune 
ing. Ion Dănciuioiu, care îndeplineș
te, de la începutul acestui an, func
ția de inginer-șef al I.C.R.-Floreasca. 
Dar dacă o să mai dureze mult an
cheta, un asemenea mijloc de aver
tizare nu va mai fi util. (De cinci 
luni de zile stau dosarele la miliție. 
De cit timp să fie oare nevoie pen
tru a ancheta o hoție 1 ? — n.n). 
E vorba de oameni versați, descurcă
reți, greu de controlat".

Ne-am interesat la conducerea 
D.G.G.L. despre măsurile luate. 
„Pentru lichidarea risipei — așa i se 
zice aici hoției — am făcut zonarea 
reparațiilor, am reorganizat grupu
rile de șantiere, am instaurat nn 
sever control al lucrărilor care se 
exercită de către conducerile I.A.L., 
conducerile I.C.R. și chiar direct de 
către noi, cei din aparatul direcției 
generale. Risipa a fost stăvilită" — 
ne spune C. Popescu, inginer- 
șef al D.G.G.L. Cit valorează acest 
răspuns și asigurările pe care le cu
prinde, dacă toți vinovății, toți aceia 
care s-au înfruptat din banii statului 
— încasînd cu zecile de mii pentru 
lucrări fictive — sînt, deocamdată, 
bine mersi, la locurile lor ?

Desigur, este de admis că In do
meniul reparațiilor continuă să exis
te dificultăți reale în aproviziona
re, in acoperirea cu echipe calificate 
a numărului mare de puncte de lu
cru, în recrutarea de șefi compe
tenți. Dar, în condițiile date, trebuie 
să afirmăm că una din principalele 
cauze ale deficiențelor constă în a- 
ceastă inexplicabilă îngăduință, în 
pasivitatea organelor de conducere 
față de acte manifeste de necinste, 
în pasivitatea și incapacitatea orga
nelor controlului financiar intern din 
cele două întreprinderi. Eludarea a- 
devărului — atît de evidentă în răs
punsul la scrisoarea cu care ne-am 
început articolul — nu soluționează 
nimic și nu face decit să trezească 
îndoieli în legătură cu buna credin
ță a celor care o practică. Este de 
așteptat ca, in urma controlului in 
curs, să se tragă concluziile necesare, 
iar Comitetul executiv al Consiliului 
popular al municipiului București 
să organizeze o amplă verificare a 
lucrărilor din Capitală, în toate sec
toarele. De asemenea, este de dato
ria organelor de miliție și procura
tură să desfășoare o anchetă amă
nunțită și operativă, care să scoată 
la iveală toate complicațiile, să urmă
rească pedepsirea celor vinovati si să 
contribuie la asanarea definitivă a 
acestui important sector al deser
virii.

De la ADAS
ADMINISTRAȚIA ASIGURĂ

RILOR DE STAT anunță că 
tragerea de amortizare pe luna 
octombrie 1970 a asigurărilor 
mixte de viață are loc la 31 oc
tombrie 1970, în orașul Focșani. 
Participă la tragere asigurările 
mixte de viață pentru care pri
mele sînt achitate la zi.

Cu acest prilej se vor plăti, 
înainte de termenele stabilite în 
polițe, sumele asigurate cores
punzătoare tuturor combinațiilor 
de litere ieșite la sorți.

Fondul pus la dispoziție pen
tru această tragere de amortizare 
este nelimitat.

Cei care își achită din timp 
primele de asigurare pot parti
cipa cu șanse mari la această 
tragere de amortizare.

Noi sortimente

9
Combinatul industrial de mo- 

rărit și panificație din Bucu
rești a realizat noi sortimente 
de grisine : cu brînză și chimen, 
precum și cu susan. Ele se pot 
consuma atît ca aperitiv, cît și 
ca desert, avînd un bogat con
ținut de grăsimi vegetale, zahăr, 
brînză superioară, ceea ce le 
conferă o valoare nutritivă ridi
cată.

Noile sortimente de grisine 
se află în vînzare la centrele de 
pîine, precum și la magazinele 
alimentare, cumpărătorii avînd 
posibilitatea să aleagă din diver
sitatea de forme de prezentare a 
acestora : în plicuri de celofan 
termosudabil (50 și 100 gr) sau 
în cutii de cîte 125 și 175 gr fie
care. De menționat că, datorită 
noii rețete de fabricație, aceste 
sortimente de grisine își păstrea
ză însușirile gustative un timp 
mai îndelungat.
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PRESTIGIU
și REBUTURILE

într-o „coexistență
artificială

De ani de zile, uzinele „23 August" 
din Capitală și „Electroputere" din 
Craiova se numără printre unitățile 
de prestigiu ale industriei românești 
constructoare de mașini. Produsele 
fabricate în aceste două mari între
prinderi — locomotive electrice, Die- 
sel-clectrice și Diesel hidraulice, e- 
chipament de frînă, motoare și apa
rataj electric de mare precizie etc. — 
sint astăzi bine cunoscute nu numai 
in țară, ci și dincolo de hotarele ei. 
Nu aceste succese deosebit de apre
ciate constituie însă obiectul rindu- 
rilor de față, ci o chestiune care, deși 
nu afectează calitatea produselor li
vrate de cele două uzine, diminuează 
eficiența, economică a producției lor, 
■contribuind la umflarea arbitrară 
în nouă luni din acest an, a nivelului 
cheltuielilor de producție la 1 000 lei 
producție-marfă, la înregistrarea de 
către cele două unități a unui deca
laj insuficient intre producția turnă
toriilor și a secțiilor prelucrătoare, 
între producția acestor secții și cea a 
secțiilor de montaj.

Este vorba de proporția ridicată a 
rebuturilor care, de la începutul anu
lui, însumează valoric peste 5 milioa
ne lei la uzina „Electroputere" din 
Craiova și circa 30 milioane lei 
la uzina „23 August" din Capitală. 
Cantitativ, rebuturile echivalează la 
cele două uzine cu aproape 2 500 tone 
metal, din care s-ar fi putut fabrica 8 
cuptoare de clincher pentru fabricile 
de ciment sau 36 locomotive Diesel 
hidraulice de 1 250 CP.

Este drept, față de perioada cores
punzătoare a anului trecut, volumul 
rebuturilor a scăzut atît cantitativ, cit 
și valoric. Totuși, față de nivelurile 
stabilite la începutul anului în pro
gramele de măsuri elaborate în ve
derea reducerii consumului de metal, 
diminuările sînt insuficiente. Bunăoa
ră, la turnătoria de fontă și la cea 
de oțel de la uzina „23 August", re
buturile depășesc cu circa 300 de tone 
și, respectiv, loO de tone acest nivel. 
Similar stau lucrurile și la turnă
torie, în secțiile de aparataj și mo
toare electrice ale uzinei craiovene. 
Cum se explică o atare situație ?

Zilele trecute, la turnătoria de 
fontă a uzinei „23 August", unde se 
înregistrează peste 65 la sută din 
volumul de rebuturi al acestei uni
tăți — 1 450 tone de la începutul anu
lui și pînă acum — a fost conside
rată rebut o voluminoasă piesă pen
tru mașini de alezat și frezat, în greu
tate de 2 500 kg.

— Echipa care a pregătit piesa pen
tru turnare nu a ținut seama de so
licitările la care este supusă forma, 
sudind-o cu un cordon insuficient de 
rezistent, care 
plicat tov. Ion 
cipal în secția

Este un caz 
superficialitate
milare — materializate în executarea 
unor miezuri necorespunzătoare, în 
aranjarea defectuoasă a armăturilor 
în miez, în necurățirea matrițelor — 
au mai fost înregistrate în sectorul de 
formare. Din această cauză se iro
sesc sute de tone de metal, secțiile 
de prelucrare nu primesc la timp pie
sele turnate pentru aparataj de frînă, 
compresoare, motoare, pentru alte 
produse ale uzinei. După cum ni s-a 
spus, cei vinovați sînt sancționați ma
terial ; dar chiar dacă sancțiunile pot 
preveni pe viitor asemenea abateri, 
întăresc disciplina în muncă, ele nu 
rezolvă decît parțial fondul proble
mei. Ne-am întrebat, deci, firesc : ce 
fac maiștrii de schimb, chemați să 
supravegheze procesul de producție 
și să elimine „din fașă" neajunsurile 
generate de neatenție sau superficia
litate in muncă ?

— Un maistru formator ar trebui 
să supravegheze activitatea a 35—40 
de muncitori — ne-a spus ing. Ion 
Costin, șeful secției turnătorie de 
fontă. Cu toate acestea, în sectorul 
nostru de formare, unde majoritatea 
muncitorilor au o calificare scăzută, 
un maistru revine la circa 140 de oa
meni. Nu este, deci, de mirare numă
rul mare de rebuturi pe care îl înre
gistrăm.

— Cum acționează conducerea uzi
nei în fața acestei situații ? — l-am 
întrebat pe tov. Mircea Drăgulin, di
rector tehnic.

— O cunoaștem, o discutăm, aceștia 
sînt oamenii, ne descurcăm cum pu
tem, ce să facem...

Răspunsul acesta evaziv nu satisfa
ce pe nimeni, pentru că am văzut în 
ce fel se „descurcă" uzina. Este ade
vărat, la turnătorie se menține încă 
o ridicată fluctuație a personalului, 
în fiecare an secția fiind împrospătată 
cu numeroase cadre de muncitori mai 
mult sau mai puțin calificați. De ce 
uzina nu-i pregătește corespunzător, 
cine o împiedică ? Punem această în
trebare cu atît mai mult cu cit lipsa 
de forță de muncă calificată de la 
turnătorie și, în special, de la seotorul 
de formare, nu se cunoaște de ieri

La uzinele „23 August1* 
din Capitală și „Electro

putere** din Craiova

a cedat — ne-a ex- 
Mircea, maistru prin- 
amintitâ.
tipic de neatenție, de 
în muncă. Cazuri si-

de azi, iar pentru nevoile uzinei bucu- 
reștene, funcționează, de ani de zile, 
un puternic grup școlar în care, tot 
de ani de zile, curios, cele mai puține 
clase sint cele ale turnătorilor.

La uzina „Electroputere" din Cra
iova, rebuturile generate mai ales de 
nerespectarea disciplinei tehnologice 
dețin, ca și la uzina „23 August" din 
Capitală, aceeași pondere însemnată 
în total. In această uzină am adîncit 
însă mai mult o altă cauză puternic 
generatoare de rebuturi : deficiențele 
în organizarea producției. Bunăoară, 
deoarece în secția aparataj nu sînt 
suficiente cochilii, decofrarea după 
turnare a corpului aparatelor de mă
sură trafo se face înainte de atinge
rea gradientului de temperatură sta
bilit. Cochiliile pot fi. folosite astfel 
la turnarea mai multor piese, ’ Numai 
că în acest fel se produc fisuri în 
masa de rășină, ceea ce provoacă 
scurt-circuite între fire și izolații.

— Tovarășii din conducerea fabricii 
cunosc situația, dar, inexplicabil, ami
nă luarea măsurilor potrivite — ne 
spunea ing. Ilie Matei, din serviciul 
de control tehnic de calitate al fabri
cii de aparataj. Inexplicabil, întrucît 
costul cochiliilor necesare este de 
două-trei ori mai mic decît cel al 
aparatelor trafo rebutate numai în- 
tr-un an.

Tot la uzina craioveană, în secția 
de motoare electrice rotative, impreg
narea bobinelor nu se face întotdeau
na în condiții corespunzătoare. Din a- 
ceastă cauză, unele motoare de cu
rent alternativ și generatoare nu trec 
proba „de banc". Și aici costul echi
pamentelor necesare în plus pentru 
efectuarea în bune condiții a ope
rației de impregnare este mai mic de
cît pierderile provocate de rebuturi, 
iar conducerea fabricii întîrzie să ia 
măsurile ce se impun.

Se cuvine relevat că în ambele în
treprinderi rebuturile provin, într-o 
măsură, și din cauze oarecum inde
pendente de activitatea unităților res
pective. La uzina „Electroputere", lu
crarea de extindere a turnătoriei de 
metal — care trebuia să fie termi
nată cu peste doi ani în urmă — nu 
este gata nici acum. Producția tur
nătoriei a devenit in ăcest răstimp 
mult mai pretențioasă, ea a crescut cu 
peste 40 la sută ; lucrările amintite 
nefiind terminate, se lucrează în 
condiții improprii, care favorizează 
apariția rebuturilor. în aceeași situa
ție se află și noua secție de mode- 
lărie de la uzina bucureșteană. Deși 
trebuia să intre in funcțiune în anul 
1968, datorită ritmului lent de lucru 
al constructorului — întreprinderea 
de construcții speciale, instalații și 
montaj din Capitală — nici pînă în 
prezent mașinile nu sînt montate, nu 
sint terminate instalațiile de ventila
ție și de aspirație 
citatea modelăriei

deseori se folosesc modele cu un grad 
ridicat de uzură, din care motiv se 
obțin piese turnate fie cu adausuri 
mari de prelucrare, fie cu deficiențe 
de calitate generatoare de rebut.

Nu este incă rezolvată pentru am
bele uzine problema calității nisipu
lui de turnare, peliculizat sau simplu, 
iar pentru uzina bucureșteană nici a- 
ceea a calității argilei de turnătorie. 
„Proporția cea mai mare ‘de rebuturi 
la transformatoare rezultă din stră
pungerile la standurile de probe a 
pieselor ca urmare a rășinilor sinte
tice și a făinei de cuarț necorespun
zătoare, materiale livrate de între
prinderea „Getica" din București și, 
respectiv, întreprinderea de industrie 
locală din Orșova" — ne-a spus tov. 
Liviu Tănăsescu, inginer șef la uzina 
„Electroputere". Tot astfel, nu pu
ține din motoarele electrice rotative 
fabricate în uzina craioveană sînt re- 
turnate pentru remedieri din cauza 
rulmenților fabricați la Bîrlad și, mai 
ales, a conductorilor electrici din cu
pru, izolați uneori prost, livrați de 
Fabrica" de cabluri și materiale elec- 
troizolante din Capitală.

Se impune însă o precizare : toate 
cazurile amintite, a căror rezolvare 
stă mai puțin în puterea comitetelor 
de direcție ale uzinelor „23 August" 
și „Electroputere" și care au rămas 
nesoluționate, sînt bine cunoscute, a- 
vind un „stagiu" de cîțiva ani pe a- 
genda de lucru a forurilor de resort 
din Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini. Cît se vor mai afla în 
acest stadiu problemele respective ? 
— iată o întrebare la care așteptăm 
răspunsul cuvenit din partea acestor 
foruri.

Cu aceste din urmă precizări, nu 
înseamnă că diminuăm răspunderea 
comitetelor de direcție din cele două 
uzine constructoare de mașini pen
tru volumul ridicat al rebuturilor care 
se mențin de ani de zile. Atit la u- 
zina „23 August" din Capitală, cit și 
la uzina „Electroputere" din Craio
va. cauzele rebuturilor se cunosc, e- 
xistă mari posibilități de reqțic^re a : 
lor, chiar sub nivelurile stabilite In ! 
începutul anului prin programele de 
măsuri elaborate în vederea micșo
rării consumului de metal. Totul este 
ca la cele două uzine conducerile să 
acționeze hotărit, cu perseverență, 
pentru materializarea acestor posi
bilități. să nu se mulțumească cu pu
țin, înțelegînd cu toată claritatea și 
răspunderea că rebuturile nu pot fi 
considerate un însoțitor permanent, 
de neînlăturat al producției.

După cum este cunoscut, 
clima influențează recoita, 
dar tot atit de bine se știe 
că munca și priceperea oa
menilor care știu să folo
sească mijloacele pe care le 
au la îndemînă au rolul ho- 
tărîtor în agricultură. Tot 
mai multe întreprinderi 
agricole de stat și coopera
tive agricole, aplicind teh
nologiile moderne de lu
crare a pămîntului, reușesc 
să obțină recolte mari și 
constante, indiferent de 
condițiile climatice. Prin
tre unitățile care constituie 
un bun exemplu în acaastă 
privință este și cooperativa 
agricolă din Cobadin, jude
țul Constanța. în ultimii 5 
ani, aci, indiferent de con
dițiile climatice, s-au ob
ținut producții mari de 
grîu, porumb și floarea- 
soarelui.

Este adevărat, Cobadinul 
nu este (si,ngura cooperativa 
agricolă din județul Con
stanța care obține producții 
mari de cereale. Au fost 
ani cînd unele cooperative 
vecine au realizat la griu 
sau la porumb producții 
sensibil mai ridicate, dar 
fără a le menține in 
următorii ani. La Cobadin 
însă nivelul mediu al re
coltelor din ultimii 5 ani 
este în continuă creștere, 
iar oscilațiile determinate 
de condițiile naturale nu 
sînt prea mari. Aceste re
colte depășesc cu 
sută și chiar mai 
acelea obținute la 
Ciocîrlia de Jos, 
geni, Scărișoreanu, 
și în alte cooperative ve-

că față de producția lnre- 
gistrată pe județ din 1963, 
la cele 3 culturi amintite, 
la Cobadin s-au obținut cu 
33—37 Ia sută mai muit 
In următorul tabel prezen
tăm cîteva cifre din care re
zultă producțiile medii

La aceasta s-au adăugat 
măsurile de intensificare a 
producției prin extinderea 
și îmbunătățirea calității lu
crărilor mecanizate, folosi
rea semințelor din soiuri su
perioare, produse în cea mai 
mare parte pe loturile se-

tă de 1 000 hectare. In ur
ma ploilor care au căzut, 
plantele au răsărit și pînă 
la iarnă au timp suficient 
să se dezvolte, să înfră
țească. „Avansul luat față 
de cooperativele agricole 
vecine la semănatul grîu-

De cinci ani, consecutiv

RECOL TELE
COBADINULUI

demonstrează că pot fi obținute rezultate bune
și in condiții climatice neprielnice

(Urmare din pag. I)
partidului și statului nostru, a nu
meroase delegații guvernamentale de 
peste hotare, a șefilor misiunilor di
plomatice acreditați la București și a 
altor membri ai corpului diplomatic, 
Tîrgul internațional din București a 
constituit o convingătoare expresie a 
politicii partidului și statului nostru 
de dezvoltare a colaborării și coope
rării economice și tehnico-științifice 
cu toate țările socialiste și cu cele
lalte țări ale lumii, pe baza princi
piilor egalității depline în drepturi și 
avantajului reciproc. El se înscrie ca 
o contribuție la lărgirea schimbului 
de experiență și de valori materiale 
între state, la crearea unui climat de 
cunoaștere și înțelegere între popoa
re. Tîrgul a fost vizitat de nume
roase delegații oficiale de peste ho
tare, miniștri, președinți ai unor 
camere de industrie și comerț, per
sonalități proeminente ale vieții eco
nomice și comerciale din peste 60 de 
țări de pe toate continentele. Depar
te de a fi o manifestare comercială 
oarecare, prin participarea, întîlnirile 
și dialogurile dintre diferitele perso
nalități de la noi și de peste hotare 
pe care le-a prilejuit, tîrgul interna
țional din capitala României s-a afir
mat încă de la prima sa ediție ca un 
factor de destindere, de consolidare 
a prieteniei și păcii.

Exponatele românești prezentate în 
această competiție de mari proporții, 
reflectînd potențialul industrial spo
rit al țării noastre, au evidențiat 
pregnant capacitatea de export a in
dustriei românești în ramuri dintre 
cele mai moderne, posibilitățile tot 
mai mari de participare la intensifi

a talajului. Capa- 
fiind insuficientă,

și colaborării eco-carea schimburilor 
nomice internaționale. Pe de altă 
parte, zeci 
români au
soare, prin comparație, nivelul teh
nic și valoarea propriilor lor pro
duse, să reflecteze asupra oportunită
ții realizării unor mașini și utilaje în 
noi variante constructive și chiar a 
asimilării în fabricație a unor pro
duse care nu s-au mai fabricat pînă 
acum în țara noastră, să studieze noi 
posibilități de extindere în condiții 
avantajoase a cooperării cu firme 
străine în producție și comercializare.

de mii de tehnicieni 
avut prilejul să mă-

24—26 la 
mult pe 
Viișoara, 
Chirno- 
Negrești

tribuna experienței înaintate

realizate Ia grîu. porumb și 
la floarea-soarelui în ulti
mii 5 ani, comparativ cu a-

cine. Este locul să amintim celea din 1970.

Griu .Porumb Fl. soarelui

Producția medie la ha.
1966—1970 (kg.) 3 410 5 038 2 401

Producția medie 1970 (kg) 3 511 5 500 2 419

Din cifrele Înscrise in 
tabel rezultă In mod evi
dent tendința de creștere 
a producțiilor, deși în a- 
cest an condițiile naturale 
au fost dintre cele mai 
nefavorabile, îndeosebi pen
tru cultura griului. Comuna 
Cobadin dispune de un pă- 
mînt bun de tipul cerno
ziom. Dar, pe acest pămînt 
așa-zis bun, eu 20 de ani în 
urmă recoltele de griu abia 
ajungeau la 800 kg la hec
tar, iar cele de porumb se 
mențineau în jur de 1.200— 
1 500 kg. In ce privește cli
ma, ploile sint puține Și 
neuniform repartizate in 
cursul anului. Atunci, care 
sint factorii care au contri
buit la sporirea recoltelor ?

Sintetizînd discuțiile a- 
vute cu președintele coo
perativei, Sabri Emurla, cu 
inginerul-Șef Vasile Mari
nescu și cu mai mulți coo
peratori rezultă că aci se 
respectă cu strictețe teh-

nologia fiecărei culturi în 
parte, regulile de organizare 
a muncii în toate compar
timentele procesului de 
producție, se aplică neabă
tut măsurile privind întă
rirea disciplinei și cointere
sarea fiecărui cooperator în 
obținerea unor rezultate su
perioare.

De aproape 10 ani, la Co
badin s-a stabilit o struc
tură optimă a culturilor. 
Suprafața cultivată cu grîu 
ocupă anual 1 000 — 1 100 
hectare, . cea de porumb 
circa ' I1200 hectate, iar de 
floarea-sdârelui 300—400 
hectare. An de an, se asigură 
respectarea unei rotații co
respunzătoare a culturilor. 
Peste jumătate din supra
fața cultivată cu grîu, de 
exemplu, este amplasată in 
fiecare an după culturi le
guminoase, iar restul pe 
terenuri cultivate cu grîu 
încă un an, dar care au ur
mat tot după leguminoase.

>-
mincere ale cooperativei, 
fertilizarea solului.

Indiferent de cultură, 
pămintul este arat la o 
adîncime de 29—31 cm. In 
această privință are o mare 
însemnătate 
strînsă între 
cooperativei și 
inginerului-șef 
de mecanizare, 
riștii. Prin sporirea 
tuielilor pentru îngrășă
minte chimice, cheltuieli 
care sînt, de altfel, cu pri
sosință recuperate prin spo
rul de recoltă, se fertili
zează anual întreaga supra
față de teren. în toamna 
acestui an, la cultura griu
lui s-au aplicat 300 kg în
grășăminte chimice la hec
tar. Fertilizarea se face di
ferențiat, de la solă la soiă. 
Potențialul de fertilitate a 
pămîntului este bine cu
noscut de către inginerul 
agronom, de toți brigadierii 
și șefii de echipă. Pregă
tirea cu maximum de a- 
tenție a terenului ■ pentru: 
semănat, alegerea timpului 
optim pentru fiecare cul
tură în parte, a densității 
plantelor pe metru 
sau la hectar sînt 
pe care 
cialiștii

Anul 
pînă la 
mai 8 zile bune de 
griul a fost semănat 
treaga suprafață planifica-

colaborarea 
conducerea 

mai
cu 

cu

ales a 
secția 

tracto- 
chel-

pătrat 
decizii 

Ie iau exclusiv spe- 
cooperativei.
acesta, de

6 octombrie,
pildă, 

în nu- 
lucru, 

pe în-

lui ne va aduce — spu
nea președintele coope
rativei — un important 
spor de producție in 1971". 
Noi, conchidea inginerul 
Vasile Marinescu, pe baza 
experienței acumulate, indi
ferent de variația precipi
tațiilor, cu baza tehnică ma
terială de care dispunem, 
putem să stăvilim oscilații
le mari de producție și să 
obținem în 1971 cel puțin
4 000 kg grîu la hectar.
5 500—6 000 kg porumb, 
2 700 kg floarea-soarelui. 
Sînt producții la care 
nici nu ne gîndeam cu 10— 
15 ani în urmă. Un salt și 
mai substanțial l-am putea 
înfăptui în următorii ani 
dacă extinderea amenajă
rilor pentru irigații în sis
temul Valea Carasu ar cu
prinde și terenul coope
rativei noastre, cu atît mai 
mult cu cît limita amena
jărilor prevăzute atinge 
perimetrul cooperativei". 
Este o cerere îndreptățită, 
care, după cum aflăm, va țfi 
soluționată parțial chiar 
din 1971.

Aplicarea măsurilor teh
nice este legată strîns de 
existența unor specialiști 
buni. Inginerul Vasile Ma
rinescu. de exemplu, lu
crează aici din 1950. Toți 
brigadierii și șefii de echi
pă au vechime în muncă de 
10—15 ani. Intre președin
tele cooperativei, specia-
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Uzina de cauciuc sintetic din orașul de pe Valea Trotușului : în sala tabloului de comandă de la instalația de 
stiren Foto : Gh. Vințili

părate sau vindute și a valorii con
tractelor semnate ?

— Cred că trebuie adăugată și di
versitatea produselor româneși (din 
profilul tîrgului), care au făcut obiec
tul tranzacțiilor, precum și numărul 
mare al partenerilor cu care s-au în
cheiat angajamente și contracte. Tîr- 
gul internațional din București a 
contribuit la extinderea legăturilor 
noastre comerciale internaționale. Pe 
de o pârte, numeroși clienți tradi
ționali și-au manifestat interesul 
pentru produsele noastre noi, pe care 
nu le-au mai văzut și pe care le-au

care se prefigurează a se finaliza în 
noi contracte ulterioare. Nu este 
vorba exclusiv de tranzacții obișnuite, 
ci și de propuneri de cooperare în 
producția de subansamble, în mon
taj, comercializare, service etc. în ve
derea pătrunderii în comun pe terțe 
piețe.

— Ce tendințe generale de evoluție 
a tehnicii s-au desprins, după păre
rea dv., din exponatele prezentate la 
București ?

— In afară de strădania de a mi
niaturiza și de a automatiza, practic, 
tot ce se justifică economic intr-un

Tîrgul internațional de la București
Aș arăta, în sfîrșit, că participarea 

românească a confirmat că uzinele 
noastre constructoare de mașini sînt 
capabile 6ă țină pasul cu firme de 
recunoscut prestigiu mondial, că in
dustria construcțiilor de mașini din 
România este îndreptățită să-și pro
pună obiective mai ambițioase, că 
întreprinderile românești de com 'rț 
exterior și Tîrgul internațional din 
București pot și trebuie să devină 
factori activi ai comerțului interna
țional.

— Revenind la tranzacțiile perfec
tate in cadrul tirgului, am dori să 
știm ce atribute le definesc in afara 
nivelului tehnic al produselor cum-

contractat în cadrul tîrgului pentru 
prima dată. Pe de altă parte, între
prinderile noastre de comerț exterior 
și-au atras noi clienți de peste ho
tare, au perfectat cu aceștia o serie 
de tranzacții importante.

S-ar putea adăuga că pentru indus
tria noastră constructoare de mașini 
această ediție a tîrgului a constituit 
o excelentă ocazie de prezentare a 
unor produse complexe, mai greu sau 
chiar imposibil de expus la tlrgurile 
organizate peste hotare, 
mai buna cunoaștere pe 
națională a unor mașini 
românești. Ea a deschis 
unor tratative tehnice și comercial#

a prilejuit 
piața inter- 
și utilaje 
perspectiva

echipament, o mașină sau un aparat, 
aș sublinia tendința de specializare 
a mașinilor-unelte și de extindere a 
cooperării internaționale. Exponatele 
din mai multe pavilioane naționale 
au dovedit o dată în plus existența 
unor legături indisolubile între re
sursele umane, de calificare, de piață 
sau naturale ale unei țări și direc
țiile principale de dezvoltare a indus
triei sale. In sfîrșit, o serie de stan
duri au reliefat pregnant că progre
sul economic este nemijlocit legat 
de rapiditatea cu care sînt aplicate în 
producție descoperirile și realizările 
tehnico-științifice.

— Care sînt principalele concluzii

generale care pot fi trase de pe acum 
in legătură cu ediția inaugurală a 
Tirgului internațional din Bucu
rești ?

— întreaga desfășurare a acestei 
prime ediții a confirmat că organi
zarea Tîrgului internațional din 
București a fost utilă, că pentru țara 
noastră, în condițiile actuale, profi
lul tirgului — limitat, in general, la 
mașini-unelte, electrotehnică și elec
tronică — a fost bine ales. Desigur, 
îmbunătățiri în ceea ce privește ca
tegoriile de produse admise in cadrul 
tîrgului sau modul de expunere a lor 
mai pot fi aduse. Mi se pare limpede 
că și-n viitoarele ediții va trebui 
luată în considerare stricta speciali
zare a profilului tîrgului.

Mulți participanți străini și-au ex
primat intenția de a participa în 
viitor pe suprafețe mai mari, pre- 
zentînd un număr sporit de expona
te. Ca atare, sînt convins că se vor 
putea lua în timp util măsuri de su
plimentare a spațiilor de expunere 
actuale, de extindere a pavilioanelor 
existente, de amenajare a noi con
strucții, așa îneît în viitor organizato
rii să nu mai fie puși în delicata si
tuație de a nu putea satisface inte
gral solicitările de spațiu expozabil 
primite din țară sau de peste hotare.

Sînt încredințat că prima ediție a 
acestei manifestări 
găzduite de capitala 
avea, în continuare, 
asupra extinderii comerțului 
tru exterior. Aprecierile favorabile 
ale participanților și, în general, e- 
coul pozitiv stîrnit in cercurile de 
afaceri din străinătate ne permit să 
anticipăm că proxima ediție a Tirgu
lui internațional din București se va 
bucura de o participare și mai largă.

internaționale 
României va 

efecte pozitive 
nos-

Din păcate, există și cazuri în care 
dialogul se înfiripă mult mai greu. 
Iată un exemplu. In cursul lunii 
iunie am aflat că la Institutul de 
cercetărj Și proieclări-auto și trac
toare din Brașov, pornind de la trac
torul D115 de 40 CP aflat în pro
ducția de serie, un colectiv condus 
de inginerul Nicblae Petrescu a rea
lizat un tractor portal cu largi posi
bilități de utilizare in legumicultura, 
cultura viilor la șes, transportul fo
restier etc. Colectivul merită feli
citări, dar atitudinea institutului este 
de criticat : despre această lucrare 
nu știa nimic principalul beneficiar, 
Ministerul Agriculturii și Silvicultu
rii — în special institutul de cercetări 
pentru mecanizarea agriculturii. A 
fost necesară intervenția C.N.C.S. 
pentru a așeza pe constructor și 
beneficiar la aceeași masă, pentru a 
hotărî experimentarea tractorului și 
pentru a iniția încheierea unui con
tract pentru o temă deja realizată. 
Și sint numeroase alte cazuri în care 
unitățile efectuează cercetarea și 
abia după aceea caută — adesea fără 
succes — un beneficiar.

De altfel, beneficiarii manifestă și 
ei, uneori, o pasivitate inexplicabilă. 
Comitetele de direcție ar trebui să 
inițieze și chiar să elaboreze planuri 
de modernizare a produselor și teh
nologiilor, solicitînd colaborarea uni
tăților de specialitate, indiferent de 
ramura căreia îi aparțin. Ca să dau 
doar citeva exemple din cele mai 
evidente, industria de automobile 
și tractoare ar trebui să se adre
seze institutelor cu profil elec
tronic în privința soluției aprin
derii comandate electronic și a altor 
echipamente de reglaj automat a di
feritelor procese ; industria de mo
bilă și industria de micromotoare pot 
solicita industriei electronice confec
ționarea magneților pentru închide
rea automată a ușilor de la dula
puri și, respectiv, a magneților ce
ramici etc.

în general, introducerea pe scară 
largă a automatizării, folosirea ma
selor plastice ca Înlocuitori de metal 
și lemn, perfecționarea tehnologiilor 
de fabricație și control al produse
lor, asistența tehnică pentru utiliza
rea eficientă a unor aparate și insta
lații complexe și multe altele de a- 
cest fel sînt probleme care depășesc 
sfera unei ramuri și se cer studiate 
și rezolvate prin stabilirea legăturilor 
între beneficiar și executanți. din 
orice altă ramură a economiei națio
nale. Noul cadru reclamă activizarea 
acestor legături. Beneficiarii și cerce
tătorii trebuie să se caute și să mear
gă unul în întâmpinarea celuilalt.

O atenție deosebită trebuie acor-

dată creșterii eficienței activității 
cercetare, problemă care consti' 
— după cum se știe — subie 
unor dezbateri ample și control 
sate. Deși împărtășesc părerea 
uneori este foarte greu să se e 
meze cu o anumită precizie val 
rea economică a unei cercet 
mai ales în etapa rezolvării 
pectelor teoretice, nu e mai 
țin adevărat că există foarte mi 
cazuri in care cercetarea aplicai 
și de dezvoltare pot fi fundament 
pe baza unor indicatori ca produ 
globală realizată, spor de produc 
economii, reducere de cheltuieli 
lutare. Pentru a stimula această p 
ocupare și a introduce, într-o prl 
formă, unele reglementări, C.N.( 
a elaborat o metodologie provi
de determinare a eficienței 
mice. Evident, această detc 
nu se poate efectua. intr-un 
de inspirație, ci necesită o a 
laborioasă, desfășurată de ui 
specializat. Aș sugera ca ace 
fie cea de-a doua sarcină pr 
a sectorului de studii și c 
tehnico-economice despre ca 
mai vorbit.

Preocuparea pentru eficiență;! 
rieularea activității de cercehe 
acest sens are, pe lingă insemnta 
primordială de ordin econcr; 
social, și un important rol 
cativ, întărind sentimentul , 
tății muncii prestate. Mai adal 
măsurile de stimulare a celorj 
au elaborat și valorificat o IV 
cu importante efecte economice 
suri prevăzute in actele norma» 
citate, nu vor putea fi aplicate 
mod echitabil dacă nu va exista 
evidență foarte clară a indicate ’ 
de eficiență și o fundamentare 
rectă a lor. Să nu uităm că s-a i 
posibilitatea ca, pe baza noului s 
tem premial, cercetătorii product 
să ciștige pînă la șase salarii în p. 
pe an —- în unele cazuri chiar n 
mult — iar cei care nu-și realizez 
sarcinile să fie penalizați corespu 
zător. In felul acesta, în rețeaua 
cercetare vor fi atrași oameni dot 
și capabili să depună efortul cei 
do munca științifică.

Adaptarea unităților de cerceta 
la noul cadru legal constituie 
proces îndelungat și complex, ci 
trebuie urmărit în continuare 
atenția cuvenită. Se desprinde în 
de pe acum concluzia că reuși 
acestui proces este în mare par 
condiționată de activitatea comp 
tentă a unităților interesate, de m 
turitatea concepției politice și ec 
nomice de care dau dovadă organe 
colective de conducere, în condiții 
nou create cercetării științifice d 
țara noastră.
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Inițiere in dispozitiveledestinată
vățămîntului de partid

LITERARĂ
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individual, 
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TIMP“
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semiconductoare"

„IN
POLITICĂ

Tudor Vianu : „ION BARBU" 
(seria „Introducere in opera 
lui...").
Oetav Șuluțiu : „GEORGE
COȘBUC" (seria* „Introduce
re în opera lui...").
„ALĂUTA ROMANEASCA 
(1837—18381", edijie facsimi- 
latâ.
„SCRISORI CĂTRE ARTUR 
GOROVEI".
Demoitene Botez : „MEMO
RII" (seria „Memorialistica"). 
Victor Ion Popa : „VELERIM 
Șl VELER DOAMNE".

Iul nostru se Întărește con- 
rin intrarea in rîndurile sale 

mai înaintați oameni ai 
; tot ce are mal bun poporul, 
națiunii noastre socialiste 

u tinde să facă parte din 
Membrii de partid, sau care 

, . -nează să fie primiți în rîn- 
duru. partidului, trebuie să posede 
— pe lingă calitățile politice, profe
sionale și morale care-i fac apți să 
poarte înaltul titlu de comunist — 
cunoștințe temeinice privind rolul 
și scopul partidului, principiile sale 
de organizare și activitate. Lor, in 
primul rind. li se adresează volu
mul „Statutul Partidului Comunist 
Român. Principii de bază", apărut 
zilele acestea în Editura politică.

Meritul de ba
il al cărții con- 
ă în aceea că 
eră, în lumina 
-ectivelor fi
le de cei de-al 
ea Cor.gres 
P.C.R., o i- 
ine amplă, 
unenitati, a- 
•a proble- 
ir funda- 
tale — de 
n principial, 
și de natu- 
practică — 

te de exer- 
■ea rolului 
luefitor al 
idului în 
ala etapă a 
irii Societă-

socialiste
.ilateral dez- 
ite.
țese 
ieră 
ă, dar 
>listă, 
zat, 

în 
i’“ -la aspecte de strictă actua- 
’’•■sșmeiurile în virtutea cărora 

ucerit rolul său unanim re
de cîrmaci al poporului, 

ițile prin care se realizează 
l întărire a acestui rol, dind 

cursanților posibilitatea să-și 
că orizontul politic și tot- 
i desprindă concluzii bogate 

activitatea și comportarea 
nilitanți obștești, de membri 
igărzii societății noastre.
od firesc accentul cade pe 
ea a ceea ce a intervenit nou 
a partidului, în conținutul și

formele activității sale și stă la 
baza modificărilor aduse Statutului 
de către Congresul al X-lea al 
P.C.R. Lecțiile cuprinse în volum 
ajută pe cei cărora li se adresează 
să înțeleagă sensul măsurilor luate 
în ultimii ani pentru perfecționarea 
stilului și a metodelor de lucru ale 
organelor și organizațiilor de par
tid, pentru apropierea conducerii 
politice de unitățile productive și 
social-culturale și eliminarea ori
căror rămășițe ale practicilor biro
cratice administrative. Volumul 
scoate puternic în relief preocupa
rea partidului pentru lărgirea și a- 
dincirea democrației interne de par
tid și totodată căile asigurării unei 
participări tot mai

Autorii 
intr-o 
aoce- 

nu 
să ________

cu Interesante 
istoria partidului

înfățișeze siste- 
: incur- 

și

active a tuturor 
comuniștilor la 
dezbaterea prin
cipalelor pro
bleme ale poli
ticii partidului, 
la elaborarea li
niei sale gene
rale, la întrea
ga muncă de 
zi cu zi pentru 
a-i da viață. O 
lecție specială 
este consacrată 
conducerii de 
către partid a 
activității eco
nomice. fapt cu 
atît mai 
portant 
ne aflăm 
pragul unui 
cincinal cu 
biective 
ample și 
complexe decit 
cel precedent, 
a căror îndepli
nire implică 
in primul rind

ini- 
cu cît 

în 
nou 

o- 
mai 
mai

Circuitele electronice cuprind e- 
îemente pasive (rezistențe, conden
satoare, inductanțe) și • elemente 
active (tuburi electronice, dispozi
tive semiconductoare). Pentru a 
proiecta și realiza un circuit elec
tronic este necesar să fie cunoscute 
caracteristicile acestor elemente 
constitutive. Literatura de speciali
tate publicată de „Editura tehni
că", cu deosebire în colecția „RA
DIO", s-a preocupat, la un nivel 
teoretic corespunzător, mai ales de 
gama elementelor active. Dar mul
titudinea lucrărilor, volumul lor 
total sînt întrucîtva derutante pen
tru cititorul care nu este în stare 
sau n-are timp să efectueze el în
suși o sistematizare, pentru a avea 
o imagine clară asupra posibilită
ților de utilizare a elementelor se
miconductoare în circuitele elec
tronice.

Nu de mult, în „Editura tehni
că" a apărut cartea lui E. Vasiliu, 
„Inițiere în dispozitivele semicon
ductoare", care încearcă să ofere o 
astfel de imagine unui public larg. 
Subiectul este vast, întrucît la ora 
actuală tehnologia semiconductoa
relor a creat o mare varietate de 
asemenea dispozitive și dificil, de
oarece este greu de explicat func
ționarea lor — care se face pe baza 
utilizării conceptelor fizicii moder
ne — fără un instrument matema
tic corespunzător.

Pentru „inițiere", trebuie să se 
arate cititorului nespecialist princi
piul care stă la baza funcționării, 
structura (forma), căile tehnologice 
de obținere și, legat de acestea,

parametrii ce caracterizează com
portarea ca element de circuit a 
dispozitivului semiconductor luai 
în discuție. în plus, e necesar să se 
prezinte dispozitivele de bază, prin
cipalele — și nu toate — soluțiile 
constructive ale aceluiași dispozi
tiv, mergînd In expunere de la cele 
mai simple către cele mai compli
cate. înțelegind aceste cerințe, au
torul apelează la un bogat și su
gestiv material grafic, mulțumim 
du-se să dea numai relațiile mate
matice strict necesare (fără a le de
duced El reușește să prezinte suc
cint, in patru capitole, corespun- 
zînd clasificării din punct de vedere 
al complexității și principiilor de 
funcționare, elementele semicon
ductoare ce se fabrică actualmente 
în lume. Cartea se adresează astfel 
și specialistului, căruia i se împros
pătează cunoștințele despre cele 
maț noi tipuri de asemenea dispo
zitive.

Datorită subiectului interesant șl 
modului de a înfățișa lucrurile sim
plu, dar nu simplist (a se vedea 
cum se explică, prin prezentarea 
fenomenelor cuantice, funcționarea 
diodelor tunel, ă diodelor genera
toare de microunde, a unor a- 
numite dispozitive a laserilor 
etc.), cititorul începe prin a 
„frunzări" cartea și sflrșește prin 
a o citi din scoarță în scoarță, cu 
atenție. Iar, la sfirșit, el iși 
dă seama că este într-adevăr „ini
țiat" in dispozitivele semiconduc
toare.

Liviu Rebreanu : „CIULEAN
DRA" (colecția „Clepsidra"). 
Alexandru Philippide: „CON
SIDERAȚII CONFORTABILE". 
I. Negoitescu : ..POEZIA LUI 
EMINESCU", ediția a doua. 
Lnurențiu Fulga : „MOARTEA 
LUI ORFEU".
Dirnrtrie Stelara i „ÎNALTA 
UMBRA".
Elena lordache Streina: 
„PĂUNA Șl COPIII El".
Tudor Mușatescu : „FIECARE 
CU PĂREREA LUI".
Adriana Iliescu : „DOMNI
ȘOARA CU MIOZOTIS".
Petre Sălcudeanu : „UN BIET 
BUNIC Șl O BIATA CRIMA" 
(colecția „Clepsidra").

• Mircea Constanlinescu: „CAN
CERUL BLOND".
Sergiu Fărcășan : „TEATRU". 
Ion Crînguleanu : „TRAVER
SAREA NEDREPTĂȚII".
Alexandru Grigore: „TĂ
GADE".
Teofil Bălaii „SCHIMBAREA 
LA FAȚA".
Elena Ghiron-Călin : „ALDE- 
BARAN".
Vasile Andrui „IUTLANDA 
POSIBILA".

Editura 
„Cartea Românească"

Maia Belciu: „MOARTEA 
CENTAURULUI".
Virgiliu Monda i „FEMEIA Șl 
MAIMUȚA*.
N. Frinculescu i „ZESTREA 
ROSANEI".

Ing. M. BOIȚĂ

\ G. BROWN

„Centrale
hidro

electrice
de mare
putere"

sporirea aportului 
al tuturor comuniștilor.

O tratare vie, sugestivă își gă
sesc în manual problemele referi
toare la organizare, ca trăsătură e- 
sențială a partidului, activitatea 
organizațiilor de bază, rolul comu
niștilor în organizațiile de masă și 
obștești, pregătirea politică și ideo
logică a membrilor de partid. Subli
nierea și 
tbare a 
ririlor 
stipulate 
nerea în 
care definesc profilul moral al co
muniștilor, a necesității întăririi dis
ciplinei, responsabilității, spiritului 
lor de inițiativă, atrag atenția asu
pra acelor cerințe și modalități prin 
care membrii fiecărei organizații 
de partid in parte își pot spori au
toritatea și influența în mase, își 
pot îndeplini în cele mai bune 
condiții misiunea ce le revine. în 
sfirșit, ultima lecție prezintă as
pectele principale ale activității in
ternaționale a partidului, principiile 
ce stau la baza ei, demonstrînd 
prin numeroase date și fapte efor
turile, în cel mai autentic spirit al 
internaționalismului proletar, depuse 
de partid pentru unitatea de acțiune 
a țărilor,socialiste, a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
a întregului front antiimperialist.

Prin problemele pe care le dez
bate și ținuta de înalt nivel a trată
rii, volumul depășește cu mult li
mitele cercului celor cărora li se 
adresează direct (cursanții cercu
rilor de studiere a Statutului P.C.R. 
din învățămîntul de partid) ; el se 
dovedește tot atît de util propagan
diștilor, activiștilor, tuturor mem
brilor de partid care, parcurgîndu-1, 
găsesc în el o sursă de îmbogățire 
a cunoștințelor despre partid, des
pre formele și metodele activității 
sale ca forță conducătoare în so
cietatea noastră.

DE ARTĂ EUGEN SCHILERU

e-Importanța hidroenergeticii în 
conomia mondială rezultă preg
nant dacă amintim că, în prezent, 
aproximativ 30 la sută din cantita
tea totală de energie electrică este 
produsă în centrale hidroelectrice, 
această pondere avînd o sensibilă 
tendință de creștere. De mari resur- 
e hidroenergetice dispune și Ro- 
nânla, pe care bază, se știe, s-au 
Investit mari fonduri în construcții 
de baraje și centrale electrice.

Este îndreptățită, de aceea, ini
țiativa Editurii Tehnice de a tipări 
traducerea lucrării : „Centrale elec
trice de mare putere", de J. G. 
Brown. Cele 27 de capitole care 
alcătuiesc ediția românească au fost 
selecționate din cele trei volume 
ale ediției originale în limba engle
ză — de fapt o mare lucrare enci
clopedică — avîndu-se în vedere 
„golurile* existente în bibliografia 
noastră de specialitate în acest do
meniu. Aceste capitole tratează, în 
partea întîi, calculele hidrologice, 
principiile de bază ale amenajări
lor, proiectarea și construcția cen
tralelor la suprafață și subterane, 
în partea a doua este vorba de ca
racteristicile turbinelor (Pelton, 
Francis, Kaplan și elicoidale), re
glarea turbinelor, dispoziția genera
lă a echipamentelor, a centralei, a 
instalațiilor auxiliare, de centrale 
și schemele centralelor de pompare, 
în a treia și ultima parte sînt dez
bătute problemele privind amena
jarea hidroenergetică, costul ener
giei, factorii de bază în analiza e- 
conomică, funcționarea conjugată 
cu centrale termoelectrice etc.

Lucrarea se dovedește valoroasă 
prin numeroasele exemplificări din 
hidroenergetica mondială, ca și prin 
prezentarea anumitor soluții mai 
puțin cunoscute la noi. Ea se adre
sează, deopotrivă, inginerilor și teh
nicienilor care lucrează în proiec
tarea, construcția și exploatarea 
centralelor hidroelectrice, precum 
și studenților din învățămîntul su
perior de specialitate.

P. NICOLAE

explicarea 
drepturilor 

membrilor 
în statutul 

evidență a

convingă- 
și îndato- 

de partid, 
P.C.R., pu- 
trăsâturăor

S. ORBAN

„Fără îndoială, poetul care n-ar 
lua partea vieții într-un moment is
toric cum este cel actual, n-ar mai 

' fi decit un oaspete tulbure pe me
leagurile întunecate ale pămintului". 
Sînt cuvintele rostite cu decenii în 
urmă, în circumstanțe istorice deo
sebite. de unul din cele mai adînci și 
lucide spirite 
ale veacului 
nostru — Tho
mas Mann — și 
adevărul 
sintetizează par
că o latură im
portantă a 
sajului umanist 
al cărții lui Os
car Dâviâo, su
gestiv intitulată 
„Poezia". Situ- 
înd acțiunea ro
manului în anii 
grei ai 
ției 
țării, 
urmărește 
dul în care 
răsfrînt în 
știința

lor

me-

ocupa- 
naziste a 

autorul
mo- 
s-au 
con- 

,__ ,_ unui
creator evenimentele vitrege ale 
timpului, cum el ajunge să-și 
dea seama, în contactul dure
ros cu arbitrariul, de discrepanța în
tre frămîntările sale lăuntrice, pur- 
tind în ele „foamea de infinit", nă
zuind în abstract să descopere esen
țele vieții și tabloul apăsător al lu
mii reale, amenințată în înseși ba
zele existenței sale ; pentru ca, ast
fel, să înțeleagă necesitatea unei a- 
titudini active, unei adeziuni totale 
la acele forțe ale progresului care, 
în condițiile primejdioase ale ile
galității, dovedind spirit de sacri
ficiu, luptau și se jertfeau pentru 
cauza libertății poporului

Opțiunea poetului Vekovic, unul 
din eroii cărții, capătă o semnifica
ție profundă ce depășește accepția 
pur filozofică a ideii despre atitu
dinea responsabilă a creatorului în 
fața răului dezlănțuit. O asemenea
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// Impresionismul
Dtspariția prematură nu i-a lăsat 

timp profesorului Eugen Schileru să 
scrie cartea pe care o visa și pe 
care numai el ar £1 putut-o scrie. 
Spirit deschis unei arii culturale 
neobișnuit de largi, profesorul 
Schileru a fost o ilustrare a tipului 
renascentist, imbrățișind cele mai 
diferite domenii ale cunoașterii 
pentru a-și adînci lucrul său de 
gînditor asupra fenomenelor de artă, 
trăind o necontenită stare de crea
ție, cheltuindu-se cu generozitate in 
cursuri universitare, in discuții, tot
deauna uimitor de bine informat și 
de o impresionantă luciditate criti
că. De fiecare dată reformula pen
tru ceilalți și pentru sine un discurs, 
șlefuindu-1 pentru o construcție 
spirituală care îl fascina.

Volumul, recent apărut în Editura 
Meridiane, reprezintă tocmai unul 
din aceste stadii ale neliniștii sale 
creatoare, de fapt o sumă de note, 
de meditații asupra impresionismu
lui. Chiar în această formă, textele 
profesorului Schileru au o deosebi
tă valoare, lăsînd să se întrevadă 
eforturile sale de a judeca feno
menul intr-o adecvată și pe deplin 
operantă schimbare a unghiului din 
care privește. Fragmentele reușesc, 
fatalmente schematic, dar cu atît 
mai precis, mal incisiv, să fixeze 
cadrul material și spiritual în care 
a apărut și s-a dezvoltat impresio
nismul, curent care a marcat de
clanșarea vizibilă a ceea ce numim 
de aproape un secol cu un termen 
foarte elastic, artă modernă.

Cu binecunoscutul său stil anali-

tic, autorul distinge încă din pri
mele rînduri o accepție largă a 
termenului de impresionism care 
„ar desemna pictura care se oprește 
la senzație disociind-o de sentimen
te și idei" și o accepție restrînsă, 
unde „termenul de impresionism se 
aplică unei tehnici picturale precis 
conturate născute ca reacție împo
triva artei academiste". Fenomenul 
este urmărit în dezvoltarea istorică : 
„Etapele acestei lupte împotriva a- 
cademismului au fost ilustrate de 
pictori ca Eugene Delacroix, J.B.C. 
Corot, pictorii de la Barbizon : Ho- 
nore Daumier, Gustave Courbet, ca 
și de aceia care sînt considerați 
predecesorii imediați și dascălii im- 
presioniștilor, preimpresioniștilor 
Eugene Boudin și Johan Barthold 
Johnkind".

Problema cheie a momentului 
Impresionist, in care filozofia pozi
tivistă a pus amprenta fluidității 
realului, a constituit-o culoarea. 
Pictorul impresionist" nu mai redă 
culoarea pe care o știe, ci culoarea 
pe care o vede". Instaurarea senza
ției, a viziunii instantanee Introduce 
subtil mișcarea în cîmpul pînă 
acum static al picturii. Apropierea 
de viață, de realitățile ei se tace 
prin transcrierea nemijlocită a ob
servațiilor, a obiectelor descoperite 
sub lumina mereu vie a naturii. 
Impresioniștil „au făcut aproape 
totul pentru a ajunge la. maximum 
de culoare și lumină. Lumina de
vine principalul și am putea spune 
unicul erou al picturii impresio
niste".

/✓

Textele parcurg diferite etape ale 
artei impresioniste, punctîndu-se 
contribuția diferitelor personalități : 
Turner, Manet, Berthe Morisot, Fre
deric Bazille, Renoir, Degas, Monet, 
Pissarro, Alfred Sisley, Armand 
Guillaumin. Criza pe care o suferă 
forma reprezentativă duce la cău
tări de reabilitare a volumului, a 
imaginii corespunzi nd cu realul. 
Neoimpresioniștii Paul Signac și 
Seurat adaugă cîștigurilor predece
sorilor o diviziune savantă a culo
rilor, dar această pictură „de punc
te" nu a făcut decît să accentueze 
dezagregarea formei și a fost ne
voie de contribuția excepțională a 
lui Paul Cezanne care, descoperind 
perspectiva bazată pe valorile ter
mice ale culorilor, reinstaurează 
volumul, spațiul și încheie o etapă 
deschizînd un alt moment al artei 
moderne — cubismul.

Comentariile succinte ale profeso
rului Eugen Schileru sînt însoțite de 
numeroase reproduceri color și alb- 
negru după operele artiștilor evo
cați. Dacă adăugăm la aceasta cro
nologia (întocmită de Nina Stăncu- 
lescu-Zamfirescu, care s-a Îngrijit 
și de redactarea selecției de texte) 
perioadei Istorice a Impresionismu
lui și scurtele prezentări ale fiecă
rui artist, avem imaginea exactă a 
cărții pe care, într-un gest deopo
trivă moral și cultural, Editura Me
ridiane o prezintă publicului româ
nesc.

ultimul lui vo- 
„în spațiu și 
Ion Vlasiu a- 

itrulea 
__Ie auto- 
recurgind 

o formu- 
într-o a-

Prin 
lum, 
timp", 
daugă un al pal 
ciclu suitei sale 
biografice, 
totodată la 
lă narativă 
numită măsură diferi
tă de cea a primelor 
scrieri de i 
(„Am plecat 
„Drum spre 
„O singură 

în cartea 
remarcabile 
lități artistice

acest gen 
din sat", 
oameni", 
iubire").

i acestei 
persona- 

_____ i dotate 
pentru multiple do
menii de creație — 
sculptură, pictură, li
teratură — se cultivă 
de predilecție o suc
cintă și nudă evocare 
a faptului de viață, 
însoțită de notația la
conică, aforistică, pă
trunzătoare. Scriito
rul săvîrșește în fapt 
o sculptură în mate
rial sufletesc, decan- 
tînd amănuntele și 
nuanțele nesemnifi
cative în favoarea 
unei esențializări rea
lizată la cote înalte. 
Memoria autorului se 
transformă într-un fil
tru selectiv, ce reține 
din vertijul amintiri
lor momentele unei 
crize de creație gre
fate pe fondul uneia 
de natură morală, ale 
unor dramatice con
torsionări interioare, 
legate ca și în „Drum 
spre oameni" de cău
tarea unei certitudini, 
a unei metode de ex
primare sincere și 
proprii.

Cele cinci caiete : 
„București, 1932“, „Pa
ris, 1937—1938", „Di- 
nard (Franța) — 1938", 
„București, 1940—
1941", „Lechința — 
1941", refac (uneori 
printr-o regie minu
țios studiată) firul si
nuos al amintirilor 
scriitorului despre o 
perioadă de liniște a-

parentă, în străfundu
rile căreia mocneau 
seisme sociale, cir- 
cumscriind căutările 
creatoare ale artistu
lui, reflexiile sale a- 
supra societății și 
existenței, cugetări pe 
marginea unor fapte 
de viață diverse, cu 
reverberații 
planul 
cînd în cel 
vității.

Cel care 
fesează se 
fi, în ciuda tempora
relor momente de de
presiune, un „homo 
faber", decis să încrus
teze pe suprafața eter
nității chipul unei u- 
manități trăind atît în 
spațiul prezentului 
cît și în dimensiunile 
unui trecut milenar, 
cu alte cuvinte ale 
timpului, pe care cau
tă să-l fixeze și să-l 
înțeleagă.' Meditînd a- 
supra structurii și sco
pului actului creator, 
scriitorul conchide că 
pentru a dăinui în vii
torime prezentul, ar
tistul trebuie să in
culce un anumit sens 
trecutului, să-1 intu
iască în profunzime 
și să-1 imortalizeze în 
piatră sau cuvînt.
„Arta nu trebuie să 
fie iluzie" notează
undeva lapidar pro
zatorul, ci „este string 
legată de viață".

Ion Vlasiu se înca
drează în speța pere
nă a memorialiștilor 
moraliști, configurîn- 
du-se în scrierile sale 
ca un om cu filozofia 
acțiunii, încrezător în 
destinele omenirii. în
drăgostit „de frumosul 
adevărului" și „ade
vărul frumosului" (des 
invocate amînidouă) : 
„Trebuie să faci bine 
in mod concret, să 
făptuiești, să zidești 
cetățile binelui ca să-1 
meriți pentru tine".

Tribulațiile anilor 
de tinerețe prin Bucu- 
reșțiul epocii de criză 
cînd, șomer și flă- 
mînd, dormea prin ? 
parcuri, la Paris 
(unde după numeroa
se privațiuni cunoaș
te succesul în 1938), 
nu i-au frînt credința 
în om, în generozitatea 
funciară a acestuia. 
Lumea adevărată el o 
identifică în „umărul 
de Ardeal" de la Ogra. 
„Satul", alături de 
„tjmp" cel de-al doi
lea motiv fundamen
tal, e văzut ca o vatră 
a dăinuirii, dătătoare 
de certitudini și liniș
te propice creației. 
Rîndurile cele mai 
dramatice ale confe- 
slei sale sînt scrise la 
Lechința, (satul natal), 
în vremea deslănțuiri- 
ior legionare care au 
încețoșat orizonturi 
de cultură și au con- 
strîns la tăcere con
științe. în acele pa
gini tensionale, dea
supra cărora plutește 
amenințătoare umbra 
războiului, 
așterne 
speranței", 
un „c. .

Prin structura sa 
binară, de „jurnal de 
creație" complinit de 
unul sufletesc, ca și 
prin galeria de per
sonalități literare și 
artistice evocate (Geo 
Bogza, Emil Giurglu- 
ca, Mihai Beniuc, Eu
gen Ionescu, B. Fun- 
doianu, Marcel Iancu, 
dar mai ales Brâncuși 
și Enescu,) proza me
morialistică din „în 
spațiu și timp" se în
scrie în peisajul lite
raturii noastre ca o 
expresie a unei con
cepții artistice de 
creator încrezător în 
triumful rațiunii și u- 
manității, al frumosu
lui.

artistul 
„memoriile 

, așteptînd 
,ev al omeniei", 

structura

loan ADAM

GEORGE MĂRGĂRIT

„ Vulturii amiezii11
Edltura „Junimea" 

restituie prin această 
carte îngrijită de Lu
cian Dumbravă și Ho- 
ria Zilieru un nume 
dintre cele pentru care 
poezia se constituie ne
condiționat sub 
semnul valorii 
„Vulturii amiezii" 
firmă imaginea 
care ne-au comunicat-o 
cei ce I-au cunoscut și 
apreciat pe George 
Mărgărit — aceea a 
unui om cu o pregătire 
intelectuală temeinică, 
erudit intr-ale litera
turii și filozofiei. Poe
tul a fost un comba
tant, versurile sale 
ne-o dovedesc cu pri
sosință, dar, măcinat 
de neliniști și sfîșie- 
toare contradicții, nu 
a reușit întotdeauna să 
găsească „armele ar
tistice" cele mai adec
vate.

„Colocviile pădurii", 
de pildă, un poem de 
ample rezonanțe, îi 
exprimă incontestabi
lele virtuți, deși uneori 
înaintează greoi, tra
valiul intens resimțln- 
du-se, fără ca prin a-

ceasta să se diminueze 
forța de penetrație a 
expresiei. Mărgărit, 
poetul, se afirmă ca 
un vizionar care tinde, 
totodată, cu toată fiin
ța spre o re-faccre, o 
re-integrare în peisa
jul atît de complex al 
cetății. „în hohotul de 
cetini cu eoarele-n 
amurg", demiurgul din 
el nu va să mai întâr
zie aiurea, lucrurile 
din jur solicltîndu-1 în 
cel mai înalt 
„Iubită mi-e 
c-odihnă de o clipă...'

Obsedat de 
mile amețitoare ale 
lumii, poetul își în
dreaptă ochii și pașii 
spre miracolul clipei, 
ca în „Orga poetului" : 
„Triumfă In armonia 
ei gravă / Orga poe
tului, orgă de slavă. // 
Purtată pe aripi cu 
foșnete grave, / Aici 
pe pămint, în trîmbe 
îe lave / (...), / O, macii 
gindirii, ochii profetu
lui / Ce roși se revar
să in orga poetului". 
Raționalismul său ni 
se divulgă astfel fără 
ostentație : „Cum sînt

dintre acei care iubesc 
cu mintea. / Talaze de 
lumini mi-am scuturat 
in păr / Coloanelor in 
marș eu le-am văzut* 
naintea / Și-am mușcat 
din fraged fruct de a- 
devăr" („Ochii").

Versurile lui George 
Mărgărit ne amintesc 
uneori timbrul celor 
semnate de Nicolae 
Labiș, adolescentul cu 
care a împărțit nu o 
dată idei și opinii. Și 
unul și celălalt, pâră- 
sindu-ne înainte de 
vreme, ne-au lăsat 
poemele. Fără a atinge 
piscurile visate, stăpi- 
nit de sentimentul tim
pului irecuperabil — 
„Prăbușit astăzi sub 
voi / anii mei lucife- 
rici trudnici și goi / 
N-ați rodit cît un pom 
de livadă / La steaua 
ce-a vrut să se vadă..." 
— George Mărgărit a 
reușit totuși să con
tureze — așa cum do
vedesc „Vulturii a- 
miezii" — o mărturie 
expresivă a strădanii
lor sale creatoare.

. opțiune devine pentru erou nu nu
mai o problemă de conștiință, dar 
și un act vital, fără de care propria 
sa creație ar fi sortită, iremediabil, 
sterilității și uscăciunii, pierzînd a- 
cea legătură tonifiantă cu substan
ța vieții. Angajarea devine, așadar, 
pentru el unica formă de a ieși din-

POEZIA"
tr-o singurătate stearpă, dintr-o 
„disperare pasivă" într-un moment 
cind „barbaria, bezna deveniseră a- 
gresive", de a apăra valorile națio
nale și a fi solidar cu destinele po
porului său, ajungînd la acea matură 
convingere „că nu-i era permis să 
uite nimic din ceea ce prețuia viața 
șt pămîntul și lumea și oamenii care 
vorbesc limba țării în care și el în
suși simțea și gindea".

Romanul e conceput ca un vast 
ansamblu de episoade, bine sudate 
între ele, ce se derulează Intr-un 
ritm precipitat, intenția autorului 
nefiind însă reconstituirea fiziono
miei societății acelei vremi prin in
termediul unui singur personaj, ci 
aceea de a surprinde cu acuitate 
— fragmentînd timpul acțiunii, folo
sind o tehnică narativă dinamică — 
intensitatea unor momente din viața 
unui grup de personaje — un nu-
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cîeu de luptători ilegaliști, ce gîn- 
desc și acționează din perspectiva 
cauzei înalte pe care o slujesc. El 
nu sînt niște martori pasivi ai eve
nimentelor, ci participă la extirpa
rea răului și, implicit, la făurirea 
istoriei, urmărind continuu eficaci
tatea acțiunii lor. Caracterologic, nu 

par turnați în 
■■■■■■■■■■■■■ bronz ci sînt 

bine Individua
lizați (îndeosebi 
Mică), văzuți 
în plenitudinea 
trăirilor lor, mo- 
delîndu-se prin- 
tr-o permanen
tă confruntare, 
în funcție de 
situațiile în ca
re acționează, ca 
niște 
ce-și 
destinul, 
dăruiți unor țe
luri nobile. ~ 
și poetul 
koviă, a 
eliberare 
captivitatea na

ziștilor o pregătesc, și aceș
tia iși cuceresc demnitatea de a se 
ști in vremuri de mare cumpănă 
„pe promontoriul vieții". Al unei 
vieți zbuciumate, ultragiată nu o 
dată, dar neînvinsă, nealterată în 
frumusețea și puritatea ei, fremă- 
tînd tulburător în paginile acestui 
dens roman ce poartă în egală mă
sură amprenta talentului dar și pe 
aceea a bogatei experiențe de viață 
a prozatorului. Traducerea lui în 
limba noastră (sub semnătura lui 
Gellu Naum și Dorin Gămulescu) 
prilejuiește cititorului o revelatoare 
lntilnire cu creația unui scriitor va
loros, reprezentativ pentru litera
tura actuală a popoarelor iugosla
ve, pentru vigoarea și umanismul 
ei structural.

începuturile teatrului românesc 
au prezentat întotdeauna, dar mai 
ales în anii din urmă, un interes 
deosebit pentru cercetarea Istorio- 
grafică de specialitate, datorită atît 
importanței științifice a temei, cit 
și fascinației exercitate în mod fi
resc de actul eroic 
Acum, după ce 
au văzut ‘ 
tiparului 
logii de 
turgie și 
Întreagă 
nografiî 
nate personali
tăților creatoa
re ale vremii, 
principala preo
cupare a specia
liștilor pare să 
se îndrepte, 
sfirșit, 
studierii 
nunți te 
meinice 
aspecte 
le ale 
ției 
lui teatral
mânesc in faza ■■*■■■■■■■■■■ 
lui Inițială. Re
centa carte a Constanței Trifu cons
tituie in această privință un exem
plu edificator.

într-adevăr, propunîndu-și să a- 
nalizeze perioada respectivă din Is
toria teatrului românesc prin pris
ma reflectării ei în critica drama
tică, autoarea n-a descoperit numai 
un unghi de vedere inedit, ci și o 
modalitate care-i îngăduie să ofere 
cititorului posibilitatea de a „asis
ta" el însuși la desfășurarea eve
nimentelor, de a le înțelege retrăin- 
du-le, ca să spunem așa, firește, 
dintr-o perspectivă contemporană. 
Aceasta n-o împiedică însă pe Con
stanța Trifu să utilizeze cu riguro
zitate uneltele cercetării științifice: 
interpretarea marxist-leninistă. o

documentare solidă, bazată pe cu
noașterea nemijlocită a presei ro
mânești, de la începuturile ei pînă 
la 1848, spiritul analitic și sintetic 
in descifrarea documentelor exis
tente ; integrarea cu măsură în e- 
fervescența culturală a epocii (cu 
binevenite trimiteri la contextul eu-

dem, meritul Constanței Trifu de 
a punt» bine în evidență rolul po
zitiv pe care l-a jucat, și din acest 
punct de vedere, critica dramatică 
a vremii.

Cu evidentele ei calități, cartea 
comportă și unele observații critice. 
Ea ar fi fost, în

lumina 
anto- 

drama- 
o seri* 
de mo- 

închl-

în 
asupra 

amă- 
și te- 
a unor 
esenția- 

evolu- 
fenomenu- 

ro-

ropean) ; claritatea și cursivitatea 
expunerii.

Din paginile cărții se desprind 
astfel cu limpezime atît aspectele 
esențiale ale vieții teatrale din Țara 
Românească și Moldova în prima 
jumătate a secolului al XIX-lea, 
cit și sensul evoluției acesteia, dic
tat în mod obiectiv de necesitatea 
Istorică : constituirea teatrului ro
mânesc — factor important în an
samblul afirmării culturii naționa
le — constituire fundamentată pe 
apariția și dezvoltarea dramaturgiei 
originale și, simultan, pe închega
rea școlii de interpretare scenică. 
Misiunea socială și educativă a tea
trului românesc în această perioadă 
era clară în mintea celor mai de 
seamă slujitori ai săi, și este, cre-

primul rind, mai 
interesantă pen
tru cititor în 
general și mai 
utilă pentru 
cercetarea de 
specialitate în 
special, dacă 
autoarea ar fi 
inclus în stu
diul său și fe
nomenul teatral 
românesc din 
Transilvania. în 
al doilea rind, 
credem, fără să 
dorim a intra 
aici în amănun
te, că opiniile 
autoarei cu pri
vire la inade
rența. comediei, 
din perioada stu
diată, la actori 
și la public — 

exprimate mai ales în capitolul IV 
al lucrării — nu sînt convingătoare ; 
ele nu izbutesc să surprindă, de data 
aceasta, esența unei evoluții, ci se 
limitează la argumentări minore, 
minimalizante.

în ansamblu. Cronica dramatică 
și începuturile teatrului românesc 
reprezintă însă o carte care te 
cheamă la lectură și rămîne folosi
toare progreselor istoriografiei 
noastre teatrale de astăzi. Conti
nuarea studiului început ar contri
bui, fără îndoială, la relevarea unor 
noi valori în domeniul atît de im
portant al îndrumării teatrului ro
mânesc din trecut.
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Tovarășul pa,iescu-Mizil, 
membru al Comi'xecutiv> al 
Prezidiului perrsecretar al 
C.C. al P.C.R. s't 'n cursul 
zilelor de 28 și 2fie cu dele
gația Partidului Ist Francez, 
condusă de tov;?11® Piquet, 
membru al Biroi^c’ secretar 
al C.C. al P.C. F?111 delegație
fac parte tovafnri Martin, 
membru al C.Cr^’’ Etienne 
Dominici, secretgeratif‘i P-C.F. 
din Hautes Al/nri Malberg, 
membru al Birocrației P.C.F. 
din Paris, și Loțloch, activist 
la C.C. al P.C.F.

Din partea română au participat 
tovarășii Ghizela Vass, Ion Cîrcei, șefi 
de secție la C.C. al P.C.R., Dumitru 
Ghișe. adjunct do șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Dan Marțian, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

In cadrul întîlnirii s-au făcut in
formări reciproce asupra activității în 
domeniul politicii interne și externe 
a Partidului Comunist Român și 
Partidului Comunist Francez.

întîlnirea s-a desfășurat intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a primit joi 
după-amiază pe senatorul american 
Alain J. Ellender. care se află in țara 
noastră.

La primire, desfășurată intr-o at
mosferă cordială, au participat Mihal 
Levente, președintele Grupului ro-

mân al Uniunii interparlamentare, și 
Aurel Vijoli, președintele Comisiei 
economico-financiare a M.A.N.

A fost prezent Daniel Lee Mc
Carthy, însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Statelor Unite ale Americii la 
București

(Agerpres)

Președintele Consiliului Federal
i

pentru Muncă din R.S.F. Iugoslavia

Plecar delegației de activiști in vizită la Brașov

ai ftidului Muncitoresc
Unit Polonez

Președintele Consiliului Federal 
pentru Muncă din R.S.F. Iugoslavia, 
Anton Polayner, care face o vizită in 
țara noastră, a fost oaspetele Brașo
vului timp de două zile.

însoțit de dr. Ion Păcuraru, ad
junct al ministrului muncii, oaspetele 
a vizitat stațiunea turistică interna-

țională Poiana Brașov, cartiere noi 
și monumente istorice și de artă.

In onoarea președintelui Consiliului 
Federal pentru Muncă din R.S.F. Iu
goslavia, directorul direcției județene 
pentru muncă și ocrotiri sociale a ofe
rit un dineu.

(Agerpres)

lărăsit Capitala 
_ _____ ai Partidului 

Muncitoresc Polonez, condusă 
de Edward K> adjunct de șef 
de secție la qP-M.U.P.. care, la 
invitația C.C. a făcut o vi
zită în schimljxperiență în țara 
noastră.

In timpul ș in România, de
legația a avtțvorbiri la C.C. al 
P.C.R., Minis Industriei Chimi
ce, la Comiți județene Dolj șl 
Prahova și oțul municipal Pia
tra Neamț ali-R-, a vizitat obiee-

Joi dimineață 
delegația de rf 

; P<

tive economice și social-culturale din 
Capitală și din județele Bacău, Bra
șov, Dolj, Neamț și Prahova.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
delegația a fost condusă de Ion St. 
Ion, vicepreședinte al Consiliului E- 
conomic, Nicolae lonescu. adjunct de 
șef de secție la C.C. al P.C.R., de ac
tiviști de partid.

A fost de față Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R.P. Polone la Bucu
rești.

(Agerpres)

tecepție cu prilejul
săritorii naționale a Turciei

Cu prilejurbătorii naționale a 
Turciei — zproclamării republicii 
— ambasade acestei țări la Bucu
rești, Nazif ruk, a oferit, joi sea
ra, o reeepțj saloanele ambasadei.

Au partid Cornel Burtică, mi
nistrul comilui exterior, George 
Macovescu, m-adjunct al ministru
lui afacer externe, Mihnea 
Gheorghiu, m-vicepreședinte al In
stitutului rân pentru relațiile cul
turale cu jinătatea, reprezentanți

ai conducerii unor ministere și insti
tuții centrale, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri superiori, 
ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni diplo
matice și alți membri ai corpului di
plomatic.

★
Cu același prilej, ambasadorul Tur

ciei la București a rostit o cuvintare 
la posturile noastre de radio și tele
viziune.

(Agerpres)

Vizite delegației Comitetului de cercetări
și chimburi internaționale din S.U.A

Delegați. Comitetului de cercetări 
și schimbi internaționale din Sta
tele Unitele Americli, condusă de 
prof. AlleKassof, director executiv, 
a făcut j< o vizită la Academia de 
Științe Scale și Politice, unde a fost 
primită dprof. Miron Constantines- 
cu. prcșentele Academiei, și prof. 
Vlad Cotantin, vicepreședinte al 
Academii

Oaspeț s-au interesat cu acest 
prilej dipre activitatea Academiei 
de Știin' Sociale și Politice, despre 
cercetări în domeniul științelor so- 
cial-polite și au avut un schimb

de vederi privind posibilitățile de co
laborare între institutele de științe 
sociale din cele două țări.

★
In aceeași zi, membrii delegației 

americane au avut o întrevedere la 
Ministerul Învățămîntului cu prof, 
dr. docent Alexe Popescu, ad
junct al ministrului invățămintului, 
unde au luat cunoștință despre orga
nizarea și problemele actuale ale în
vățămîntului din țara noastră și de 
activitatea de cercetare în unitățile 
sale de învățămînt superior.

(Agerpres)

îr cinstea aniversării semicentenarului

Partidului Comunist Român

Concurs artistic republican 
al formațiilor muzicale

>i coregrafice de amatori

1

*
*

*
*

I.

Sosirea ministrului comerțului 
și navigației al Norvegiei

La invitația ministrului comerțu
lui exterior, Cornel Burtică, joi 
seara a sosit in Capitală, intr-o vi
zită oficială, ministrul comerțului 
și navigației al Norvegiei, Otto 
Grieg Tidemand.

In timpul șederii în țara noastră, 
oaspetele va avea întrevederi cu 
personalități ale vieții noastre econo-

mice și va vizita obiective indus
triale.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost intîmpinat de minis
trul comerțului exterior, de funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe.

A fost de față Thor Brodtkorb, 
ambasadorul Norvegiei la București.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției
de carte din R.P.D. Coreeană

In holul Sălii mici a Palatului Re
publicii Socialiste România s-a des
chis, joi la amiază, o expoziție de 
carte din R.P.D. Coreeană, organi
zată de Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă, în cadrul schimbu
rilor culturale dintre țara noastră și 
R.P.D. Coreeană.

Sint expuse 50C de volume, reviste 
și jurnale lucrări politice, de bele
tristică, albume ilustrând succese ale 
construcție, socialismului în Țara di
mineților liniștite.

La vernisa; au participat Ion Dodu 
Bălan, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, func
ționari superiori din Ministerul Afa-

cerilor Externe, oameni de artă și 
cultură, ziariști.

Au fost prezenți membri ai Amba
sadei R.P.D. Coreene la București, 
șefi ai unot misiuni diplomatice și 
alți membri ai corpului diplomatic.

La deschidere a participat și o 
delegație dir, R.P.D. Coreeană, con
dusă de L: Sang Ki, director ad- 

. junei in Comitetul pentru relații cul
turale cu străinătatea.

Cu acest prilej au rostit alocuțiuni 
Constantin Măciucă, director general 
al Centralei cărții, și Pak Bon Son, 
însărcinai cu afaceri al R.P.D. Co
reene la București

(Agerpres)

a educației din țara noastră
Recent, a fost înființat primul la

borator de planificare a educației din 
țara noastră. Laboratorul, care func
ționează în cadrul Academiei de Stu
dii Economice, desfășurîndu-și activi
tatea cu concursul unor experimenta
te cadre didactice universitare din do
meniul planificării, satisticii. mate
maticii și educației, contribuie la e- 
la'borarea și fundamentarea, pe baze 
științifice, a planurilor anuale și de 
perspectivă privind învățftmîntul și 
educația. De asemenea, noua institu-

ție contribuie la stabilirea necesaru
lui de specialiști pentru diferitele ra
muri ale economiei și culturii, în ra
port cu cerințele societății

Asemenea unități moderne de pla
nificare a educației, in special a in- 
vătămintului, funcționează în princi
palele țări dezvoltate, ale lumii. Un
centru internațional similar există și ■ _ —_ __ —_ g—
in cadrul Organizației Națiunilor U- I Q Kg ® 
nite.

O puternică afirmare 
a politicii externe 
a României socialiste

(Urmare din pag. I)

tare, cu care s-a procedat la schim
buri ample de vederi, atit asupra 
relațiilor bilaterale, cit și asupra ma
rilor probleme care privesc nemijlo
cit prezentul șl viitorul omenirii. In 
acest fel, România s-a dovedit, o dată 
mai mult, promotoare consecventă a 
dialogului internațional, a contacte
lor directe ca metodă 
de cunoaștere reciprocă și 
a colaborării in interesul 
și păcii.

Participarea la sesiunea _ 
O.N.U. a oferit, de asemenea, șefului 
statului român prilejul de a face o 
vizită cu caracter neoficial în Statele 
Unite ale Americii — prima vizită în 
această țară a unui președinte al 
României.

In capitala S.U.A., președintele 
României a avut întîlniri și întreve
deri de lucru cu președintele State
lor Unite. Richard Nixon, precum și 
cu 
ai 
W. 
M. 
C. 
cânte ale Administrației S.U.A. Con- 
tinuind dialogul inaugurat cu pri
lejul vizitei făcute anul trecut în 
România de președintele S.U.A., ac
tualele convorbiri, desfășurate într-o 
atmosferă deschisă, cordială, au per
mis abordarea problemelor relațiilor 
bilaterale, precum și un larg schimb 
de opinii in legătură cu unele aspecte 
ale vieții internaționale.

Punctul de pornire al acestor con
vorbiri este bine cunoscut și a fost 
reafirmat in cursul vizitei între 
România și Statele Unite există 
deosebiri de orînduire socială, precum 
și deosebiri de păreri in unele pro
bleme. Dar însăși existența unor ase
menea deosebiri intre state reclamă 
cu necesitate discuții, eforturi perse
verente pentru căutarea căilor de în- 

> sînt 
atit popoarele statelor 
rit și toate popoare- 
Acest lucru este nu 

Așa 
Nicolae

esențială 
dezvoltare 
destinderii

jubiliară a

o serie de colaboratori apropiați 
acestuia — secretarul de stat 

Rogers, ministrul comerțului 
Stans, ministrul agriculturii 

Hardin și alte persoane mar-

țeîegere și cooperare, în care 
interesate 
respective 
le lumii. ____ ___
numai necesar, dar și posibil, 
cum a subliniat tovarășul 
Ceaușescu la dineul oferit în onoarea 
sa la Casa Albă, „deși țările noastre 
au regimuri sociale diferite, cred că 
dacă vom acționa cu dorința de a 
așeza trainic relațiile noastre pe 
principiile egalității in drepturi, res
pectării suveranității și independen
ței naționale, neamestecului in tre
burile interne șl avantajului reciproc 
vom putea dezvolta o bună colabo
rare și cooperare intre cele două po
poare".

La rîndul său, președintele Nixon 
și-a exprimat convingerea in evoluția 
pozitivă a relațiilor dintre cele două 
țări. „Președintele Ceaușescu și cu 
mine am explorat, în convorbirile 
purtate, sectoarele în care se poate 
realiza o cooperare sporită. Pe acest 
tărim s-a realizat un însemnat pro
gres in cursul ultimului an. Vom 
amplifica acest progres, ca rezultai 
al convorbirilor pe care le avem cu 
prilejul prezenței dumneavoastră 
aci".

Evoluția relațiilor bilaterale ro- 
mâno-americane arată că, deși s-au 
făcut pași in domeniul colaborării 
economice și tehnico-științifice — 
elementul principal al relațiilor din
tre țări — stadiul atins nu se situ-

ează la nivelul posibilităților și al 
interesului reciproc pentru dezvoltarea 
unei asemenea colaborări. Este de 
aceea pozitiv că în discuțiile purtate 
s-a manifestat dorința comună de a 
acționa pentru lărgirea și intensifi
carea in continuare a raporturilor 
dintre cele două țări, in special pe 
tărim economic, ca și pe alte tări- 
muri, in spiritul deplinei egalități 
în drepturi și avantajului reciproc. 
Asemenea evoluție nu poate fi de- 
cit in interesul celor două popoare, 
cit și al cauzei generale a păcii și 
securității.

Pe planul vieții internaționale, con
vorbirile au dat celor două părți po
sibilitatea să-și exprime punctele de 
vedere în asemenea probleme vitale 
ale actualității, cum sint securitatea 
europeană, dezvoltarea relațiilor din
tre toate statele lumii, fără deose
bire de orînduire socială, pe baza 
respectării dreptului internațional, 
probleme legate de sesiunea Adună
rii Generale a O.N.U., precum și 
alte chestiuni actuale. Este dorința 
vie a poporului român, exprimată 
în declarațiile făcute la Casa Albă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, ca re
lațiile dintre România și S.U.A. să 
contribuie la soluționarea probleme
lor existente în lume, la instaurarea 
unei păci durabile, care să dea fie
cărei națiuni posibilitatea să se dez
volte în mod liber, de sine stătător. 

Răspunzînd interesului manifestat 
de opinia publică americană, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu s-a intil- 
nit cu reprezentanți de seamă ai vie
ții publice americane, cu membri ai 
Consiliului pentru relații externe și 
ai Asociației de politică externă din 
New York, cu reprezentanți de 
frunte ai presei din S.U.A. Expune
rile făcute cu aceste prilejuri, răs
punsurile date la Întrebările ce i s-au 
adresat au făcut larg cunoscute li
niile și principiile fundamentale ale 
politicii interne și externe a Româ
niei, au înfățișat realizările obținute 
de poporul nostru în edificarea so
cietății socialiste. Ele s-au caracte
rizat printr-o ținută de Înaltă princi
pialitate, printr-o afirmare 
opiniilor de pe pozițiile și 
socialismului, ale frontului 
rialist ; ele s-au remarcat 
spirit realist și constructiv, ..
nota critică la adresa unor aspecte ne
gative, inclusiv la adresa po
liticii S.U.A. în Asia și în alte 
regiuni ale lumii, a sprijinului a- 
cordat unor regimuri reacționare. Toc
mai această poziție clară, deschisă, 
fără echivoc, integrată într-o concep
ție unitară cu privire la drepturile 
naționale imprescriptibile ale popoa
relor, la așezarea relațiilor internațio
nale pe baze noi. ale legalității și eti
cii internaționale, au suscitat interesul 
viu al auditoriului, au avut un larg 
și puternic ecou în opinia publică, în 
presa mondială. Ziarele, posturile de 
radio și televiziune din Statele Unite, 
din țările socialiste, din diferite 
alte țări ale Europei, Asiei, 
Africii. Americii Latine, au acordat 
o atenție deosebită desfășurării aces
tei vizite, pozițiilor exprimate de șe
ful statului român, consacrîndu-le ar
ticole și comentarii elogioase. Astfel, 
pentru a da un singur exemplu din 
cele multe reluate de presa noastră 
in ultimele zile — postul de radio 
oficial din capitala S.U.A. releva 
„respectul și stima de care se bucură

deschisă a 
interesele 
antiimpe- 
printr-un 
dublat de

România ca fard care, în mod activ, 
militează să micșoreze încordarea in
ternațională printr-o diplomație rea
listă".

Ca oaspete al S.U.A., președintele 
Nicolae Ceaușescu a avut de aseme
nea prilejul să viziteze o serie de o- 
biective economice — mari întreprin
deri industriale, agricole etc., care, 
dat fiind nivelul înalt al progresului 
tehnic realizat in S.U.A., prezintă 
un deosebit interes pentru orice țară 
care are ca obiectiv modernizarea 
economiei sale, ridicarea ei în rîndul 
statelor avansate economicește. în 
cursul acestor vizite, ca și cu alte pri
lejuri, șeful statului nostru s-a întil- 
nit cu numeroși oameni de afaceri și 
exponenți ai marii finanțe ameri
cane. în acest cadru, s-a mani
festat interes față de România, ca 
partener în relațiile economice ; de 
ambele părți s-au evidențiat posibi
litățile largi, concrete de dezvoltare 
și intensificare a schimburilor și coo
perării în domeniul economic, tehni- 
co-științific și în alte domenii, por- 
nindu-se de la considerentul că am
plificarea circuitului de bunuri mate
riale, cooperarea economică largă a 
devenit în zilele noastre o necesitate 
obiectivă, promovarea el fiind profi
tabilă tuturor partenerilor, precum 
și destinderii, înțelegerii și păcii ge
nerale. Este, de aceea, de așteptat ca 
aceste intilniri să netezească drumul 
spre dezvoltarea schimburilor dintre 
cele două țări în domeniile amintite, 
spre înlăturarea barierelor si practi
cilor restrictive care frînează un a- 
semenea curs.

Atît pe coasta de est, cit șl pe cea de 
vest a S.U.A., la New York, Los An
geles, San Francisco, Detroit, Wa
shington, pretutindeni Inalții oaspeți 
români s-au bucurat din partea ofi
cialităților, ca și din partea oamenilor 
simpli, de o primire plină de căldură. 
Grupuri de cetățeni au ieșit în întîm- 
pinarea oaspeților, salutîndu-i cu 
gesturi prietenești : răspunzînd, tova
rășul Nicolae Ceaușescu s-a oprit in 
mijlocul lor. s-a fotografiat cu ei, a 
intrat în casele lor, discutind despre 
viața și preocupările lor. în aceste in
tilniri cu poporul american și-au găsit 
expresie interesul și simpatia față de 
poporul român, față de realizările sale 
pe calea progresului economic și social, 
față de politica externă a guvernului 
nostru, Împreună cu manifestarea sti
mei și considerației deosebite pentru 
cel mai reprezentativ sol al Româ
niei.

Activitatea desfășurată de șeful sta
tului român la O.N.U. și cu prilejul vi
zitei în S.U.A., rezultatele fructuoase 
înregistrate se bucură de aprobarea 
deplină a partidului, a întregului nos
tru popor, sînt salutate cu satisfacție 
și bucurie, așa cum au arătat-o ne
număratele scrisori și mesaje vibran
te sosite în aceste zile la redacțiile 
ziarelor din partea oamenilor muncii, 
ca și primirea emoționantă făcută to
varășului Nicolae Ceaușescu de mii 
de bucureșteni, ovațiile cu care aceș
tia l-au intîmpinat, la revenirea în 
țară. în toate acestea se exprimă 
dragostea și devotamentul față de 
partid, de conducerea sa. față de cel 
care, in fruntea partidului și a sta
tului, militează neobosit pentru pro
movarea politicii externe de pace, 
prietenie și colaborare a României 
socialiste, politică ce conferă țării 
noastre prestigiu și autoritate de 
necontestat pe arena internațională.

(Agerpres)

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT
Cronica zilei CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX

Printre manifestările organiza- 
> în cinstea aniversării semicen- 
snarulul Partidului Comunist 
tomân de Comitetul de Stat 
ientru Cultură și Artă, Consi- 
iul Central al Uniunii Generale 
il Sindicatelor, Comitetul Cen
tral al Uniunii Tineretului Co
munist, in colaborare cu alte 
instituții centrale, se află și cel 
de-al X-lea Concurs artistic re
publican al formațiilor muzicale 
și coregrafice de amatori, de la 
orașe și sate, intitulat — „Oma
giu partidului".

Deschis celor mai diverse ge
nuri ale artei muzicale și core
grafice de amatori, concursul 
are menirea să stimuleze activi
tatea formațiilor existente, în
ființarea altor colective, desco
perirea unor noi talente, să de
termine îmbogățirea actualelor

repertorii cu lucrări valoroase 
din creația românească contem
porană dedicată partidului, tre
cutului revoluționar de luptă al 
poporului și muncii pentru con
struirea socialismului, precum și 
cu lucrări din creația clasică și 
contemporană, românească și 
universală.

Regulamentul acestei mari în
treceri artistice' prevede o etapă 
de masă (noiembrie 1970—15 ia
nuarie 1971), perioadă in care 
formațiile participante vor pre
zenta cel puțin trei spectacole 
sau concerte cu public, o etapă 
competițională, care va cuprinde 
faza județeană — respectiv pe 
Capitală — (15 ianuarie—februa
rie 1971), și faza finală (martie— 
aprilie 1971), organizată pe cen
tre zonale.

(Agerpres)

Răspunzînd invitației Universității 
din Geneva, Mircea Malița, ministrul 
învățămîntului, a plecat joi diminea
ța in Elveția, pentru a participa la 
lucrările unui colocviu privind coope
rarea internațională. De asemenea, 
ministrul român va vizita o serie de 
școli și universități elvețiene.

La plecare, pe aeroportul interna
țional București-Otopeni, Mircea Ma
lița a fost condus de Alexe Popescu 
și Vasile Alexandrescu. adjuncți ai 
ministrului invățămîntului, și de alte 
persoane oficiale.

Au fost de față Alfred William 
Rappard, ambasadorul Elveției la 
București, și membri ai ambasadei.

♦
La cinematograful „Porțile de 

Fier" din Tr. Severin a avut loc joi 
seara, un spectacol de gală prilejuit 
de deschiderea Festivalului filmului 
sovietic. La spectacol au luat parte 
reprezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși locuitori

ai orașului. Au fost prezenți regizo
rul Vladimir Moții și actorii Anatoli 
Kuznețov și Raisa Kurkina. A fost 
prezentat filmul „Soarele alb al pus
tiului", producție a studioului „Mos- 
film“.

★
Joi au plecat in Franța loan Man- 

cluc, primarul municipiului Iași, 
membru in Consiliul executiv al fe
derației mondiale a orașelor înfră
țite, și Alecu Costică, reprezentant al 
Secretariatului român al orașelor 
înfrățite, care vor participa la 
de-a 18-a sesiune a Consiliului 
cutiv al federației.

♦
Joi seara a sosit In Capitală 

gația Frontului Unității Socialiste, 
condusă de Vasile Rus, membru al 
Consiliului Național, care a făcut o 
vizită de schimb de experiență tn 
R. D. Germană, la invitația Frontului 
Național al Germaniei Democrate.

(Agerpres)

cea 
exe-

dele-

cinema
• Departe de lumea dezlănțuită 
(ambele serii) : PATRIA — 9; 12,45;
18.30, 20,15, BUCUREȘTI — 9; 12,30; 
16,30; 20, FAVORIT — 10; 13,15: 
16,30: 19,45.
o Unghiul de cădere (ambele se
rii) : CAPITOL — 10; 13.15; 16,30;
20.30.
• Sentința t LUCEAFĂRUL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
e Ultimul mohican : FESTIVAL
— 8,45, 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• Greșeala regelui : VICTORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
n Agonie și extaz : CENTRAL — 
9,30; 13; 16,15; 19,30.
0 In umbra coltului : LUMINA — 
9; 10.45; 12,30; 14,15; 16; 18.15; 20,30. 
A Program pentru copil — 10; 
Frumoasa Varvara — 11,30; 13,45: 
DOINA.
0 întâlnirea : DOINA — 16; 18,30; 
20.45, COTROCENI — 17.45; 20, 
VOLGA — 15,30; 18,15; 20,45.
0 Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 9—21 tn con
tinuare.
0 In arșița nopții : EXCELSIOR
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, GLO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18, 
20,15.
0 Bufonul regelui — 10; 12; 14,15, 
Rosemarie — 16,30; 18,45, Anul ceh
— 21 : CINEMATECA (sala Union).
0 100 de carabine : GRIVIȚA —

9,30—13,30 In continuare; 16; 18,15; 
20,30; FLAMURA — 11; 16; 18,15; 
20,30, FLOREASCA — 15,30; 18;
20,30, AURORA — 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15.
0 De șapte ori șapte : FERO
VIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30, MELODIA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Aurul : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,30.
0 Păcatul dragostei : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 17,45; 
20.
0 Impostorii : BUZEȘTI — 15,30; 
18; 20,30.
0 Hibernatul : DACIA — 8,45—20 
în continuare, ARTA — 15,30; 18; 
20,15.
0 Patricia și muzica : BUCEGI — 
16; 18,15; 20.30, GIULEȘTI — 15.30, 
18; 20,30, MIORIȚA — 10; 12,15; 15; 
17,30; 20.
0 Jandarmul se însoară : UNIREA 
— 18; 20, FERENTARI — 15,30;
17,45: 20, MOȘILOR — 18; 20.15.
0 Tăcerea bărbaților : UNIREA —
15.30.
0 Fuga buiestrașulul : MOȘILOR 
15,30.
0 Păsările : LIRA — 15.30; 18; 20, 
VIITORUL — 15,30; 18; 20.30.
0 Mayerllng (ambele serii) : DRU
MUL SĂRII — 16; 19, PROGRE
SUL — 15,30; 19.
0 Canarul și viscolul : COTRO
CENI — 15,30.
0 Oglinda cu două fețe : POPU
LAR — 18; 20,15.
0 Ambuscada : POPULAR — 15,30. 
« întoarcerea doctorului Mahuse : 
MUNCA — 16; 18; 20, PACEA — 
15,45; 18; 20.
0 Alfa-Romeo și Julieta : FLACA
RA — 16.

9;

• Străinii : FLACARA — 18; 20.
• Degetul de tier : RAHOVA — 
15,30; 18; 20.30.
• Flacăra olimpică : CRINGAȘI — 
16; 18; 20.
• Frunza de viță : COSMOS — 
15.30; 18; 20,15.

teatre
0 Opera Română : Seară vleneză
— 18,30.
0 Teatrul de operetă ; Suzana — 
19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Regele Leat
— premieră — 20; (sala Studio) : 
O femeie cu bani — 20.
0 Teatrul de comedie : 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza 
dra" (sala din bd. Schitu 
reanu) : Leonce și Lena — 20; (sala 
din str. Alex. Sahla) ; Puricele tn 
ureche — 20.
0 Teatrul Mic : Don Juan moare 
ca toți ceilalți — 20.
0 Teatrul ,.C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Bărbați fără neveste
— 19,30; (sala Studio) : Năzdrăva
nul Occidentului — 20.
0 Teatrul Giulești : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
ctntec — 10; Gullver în țara pă
pușilor — 17; (sala din str. Acade-

Opinia
Bulan-
Mfigu-

După-amiaza semigreilor

miel) : Căluțul cocoșat — 10; li. 
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Caragiale... dar nu teatru 
— 20.
0 Teatrul satirlc-muzlcal ,,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 176) : Sonatul Lunii 
— 19,30.
0 Teatrul de revistă șt comedie 
„Ion Vasllescu" : Fetele Didinei — 
premieră — 19,30.

tv
18,06 Deschiderea emisiunii. Ml- 

croavanpremlera. La volan — 
emisiune pentru conducătorii 
auto. Din cuprins : Aspecte din 
circulația rutieră ; Curier tehnic. 
Auto-sport. 18.20 Căminul. 19,15 
Transmisie directă a tragerii Loto. 
19,20 1 001 de seri — emisiune pen
tru cel mlct. 19.30 Telejurnalul de 
seară.
artistic : 
ducțle a 
21,50 Mai 
punctura 
contra. Invitații emisiunii : prof, 
dr. docent C. G. Dumitriu, dr. 
Tlberiu lonescu, dr Chrlstu Dra- 
gomirescu, dr. Florin Dumitres
cu. Prezintă Ion Petru. 22,50 Tele
jurnalul de noapte.

20.00 Reflector. 20,15 Film 
„Roșu șl auriu" — o pro- 

studiourilor poloneze 
aveți o tntrebare t Acu
și homeopatia — pro șl

■7
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*
*

î
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Timp de șase meciuri, luptători 
minusculi și-au încrucișat mănușile 
parcă zburînd sub cupola de lumină. 
Apoi, brusc, podeaua ringului a în
ceput să se cutremure sub greutatea 
boxerilor de la categoria celor 81 de 
kilograme. A fost ieri după-amiază 
o gală rezervată in întregime celor 
mai ușori dintre pugiliști, semimuș- 
tele, și luptătorilor semigrei. Carac
terul neobișnuit al acestei reuniuni 
n-a avut, totuși, darul să atragă 
mulți spectatori in sala Floreasca. 
Probabil, amatorilor de box nu le 
plac asemenea „inovații" în progra
mări sau, poate, sînt și alte cauze. 
Printre acestea altele, ne gîndim, de 
pildă, la lipsa de publicitate propriu- 
zisă în jurul campionatelor naționale, 
la absența afișelor și a programelor 
fiecărei reuniuni, la 
zentare a boxerilor, 
că reclamei sportive 
cordă însemnătatea 
consecințele se pun 
prin liniștea, asemănătoare aceleia de 
la întrecerile șahiste, care domnea 
ieri în sală la primele meciuri, E 
drept, pînă Ia urmă s-au adunat 
vreo trei sute de spectatori cu pa
tima boxului in singe. Arbitrul 
Constantin Chiriac ne propunea sâ 
scriem ca să fie invitați in grupuri 
elevi ai școlilor profesionale. Facem 
publică și această sugestie, deși, fi
rește, nu In asemenea mod se re
zolvă buna organizare a campionate
lor naționale.

Ieri, la categoria semimuscă, tn 
două dintre meciuri s-a soluționat 
simplu problema Învingătorilor, Ad
versarii nu s-au prezentat pe ring (!) 
și astfel bucureștenii Gheorghe 
Cristea și Vasile Drăgan au pășit in 
următorul tur fără sâ fi primit sau 
să ti dat vreun pumn. Drept com
pensație pentru gustul acesta amar, 
publicului i-a fost oferit un specta
col pugilistic din partea lui Mihal 
Aurel — campion național In 1969. 
'Asemenea lui Năstac, și Mihai Au
rel a impresionat plăcut prin pro
gresele realizate pe plan tehnico- 
tactic ca și prin torța sa fizică, neo
bișnuită pentru o „semimuscă". Con- 
stănțeanul a învins ieri, prin r.s.c. 
în rundul al treilea, un adversar 
rajos, pe Constantin Truică 
Craiova.

O dispută aspră au purtat-o 
pugiliști cu garda inversă, V. Budw

insuficienta pre- 
Se vede treaba 
Încă nu 1 se a- 
cuvemtă, iar 

în evidență și

CU- 
dln

doi

licl (Dinamo—Brașov) șl A. Ursu- 
lescu (Metalul Bocșa Română) in 
care primul a fost declarat învingă
tor la puncte. Nu avem convingerea 
că acest rezultat final a fost viciat 
de arbitrul de ring Mihai Voiculescu, 
totuși, putem să-i reproșăm acestuia 
neatenția față de multe lovituri ne
regulamentare sau sancționarea lor 
uneori bizară. Oricum, tinărul din 
Bocșa merită In continuare atenția 
selecționerilor ca, de altfel, și Dumi
tru Țigănuș din Brăila, învins ieri la 
puncte de experimentatul Marin Lu- 
mezeanu. în celelalte meciuri, P. Ca
nea (Progresul Brăila) l-a întrecut la 
puncte pe Șt. Băiatu (C.P.M. Bucu
rești), iar Ion Sas (Hunedoara) pe 
N. Iv&nescu (U.M. Timișoara). Un 
rezultat mai puțin așteptat l-a fur
nizat St. Receanu (A.S.A. Tg. Mu
reș), învingător prin r.s.c. tn rundul 
III în fața lui Ion Nica (Oradea).

Nu ni s-a întîmplat pînă acum 
niciodată să vedem boxînd într-o 
singură gală zece semigrei I Această 
trecere in revistă a majorității par- 
tlcipanților la categoria 81 kg ne pri-

lejuiește două evidențieri : Alexan
dru But (A.S.A. Cluj), elev al fostu
lui nostru campion Iosif Mihalik, și 
Ion Chifu (Dinamo Brașov), elev al 
antrenorului Cerchez. Ambii în 
vîrstă de 19 ani s-au prezentat pro
mițător în lupta pe ring, deși soarta 
lor a fost mult diferită. But a dis- 
Eus prin K.O. în rundul II de Marin 

icu, iar Chifu a fost declarat învins 
la puncte in fața lui Petre Cojocaru, 
după ce dominase vreme de două re
prize. De altfel, Cojocaru (antrenor 
Teodor Niculescu) nu arată de mult 
timp 
tice.
turul 
talul
(Metalul Plopeni). O decizie cu totul 
neobișnuită, dar perfect îndreptățită, 
a luat arbitrul I. Boamfă care, după 
cuvenitele avertismente, a descalifi
cat pentru box neregulamentar atit 
pe I. Fugara (Lupeni), cit și pe ad
versarul acestuia, V. Perianu 
(Brăila) I

Vnleriu M1RONESCU

ameliorări tehnice și nici tac- 
La semigrea au mai trecut in 
următor Petre Cimpeanu (Me- 
București) și Gli. Dumitrescu

REZULTATELE GALEI DE ASEARĂ
Aseară în sala Floreasca, în cadrul 

celei de-a 4-a reuniuni a finalelor 
campionatelor naționale de box, la 
categoria pană, C. Stanev l-a învins 
Ia puncte pe D. Hîrsu, la capătul u- 
nui meci spectaculos. Foarte intere
santă a fost disputa dintre V. Kiss șl 
M. Dumitrașcu, victoria fiind acordată 
la puncte primului. Iată alte rezul
tate înregistrate : N. Gîju b. p. M.

Prie ; O. Amăzăroaie b.p. Gh. Stan ; 
P. Iledelcea b ab. Gh. Radu. La ca
tegoria grea : I. Sănătescu b. k.o. I. 
Moga ; AL Prohor b. ab. A. Gall ; L. 
Gavrilă b. at>. M. Mitrol ; A. Cam- 
bur b. descalificare pe N. Dineu și A. 
Iancu b. ab. P. Vale. Astăzi, de la 
orele ÎS și 19 sînt programate alte 
două reuniuni.

* ♦
P.s. După cum este șl firesc, In box, la fel ca tn toate celelalte sporturi, 

deciziile arbitrilor îmbracă un caracter public, merglndu-se pînă Ia ultimul amă
nunt. Necesitatea acestei sublinieri în post-scriptum ne-a fost inspirată de cîteva 
aspecte stranii desprinse la gala de aseară în legătură cu modul de comunicare 
a deciziilor arbitrilor-judecătorl. De exemplu, la meciul V. Kiss — Dumitrașcu, 
evidența victoriei la puncte a primului boxer a fost atît de limpede incit spec
tatorii au lămas pur șl simplu contrariați cînd au auzit că decizia arbltrilor- 
judecători s-a pronunțat cu 3—2. Atunci cîțiva gazetari au cerut delegatului 
general, Petre Epureanu, să nominalizeze voturile pentru a putea informa prin 
ziare cum s-a pronunțat fiecare dintre cei 5 judecători. Precizăm că la toate 
competițiile oficiale se comunică In mod curent punctajele acordate de flecare 
judecător în parte. Totuși, tov. Epureanu a refuzat să nominalizeze voturile șl 
le-a cerut ziariștilor să se adreseze pentru această treabă federației de box 1 
întrebăm ; pentru ce se face această tentativă de camuflare a numelor arbitrilor 
care săvîrșesc greșeli I Pentru ce federația de specialitate și colegiul central de 
arbitri nu iau măsuri prin care să se asigure publicitate normală tuturor deci- 
aiilor de arbitraj T



viața internațională
SESIUNEA ADUNĂRII GENERALE A 0. N. U.

PROPUNERI PRIVIND 
REGLEMENTAREA SITUAȚIEI 
DIN ORIENTUL APROPIAT

NEW YORK 29 (Agerpres). — 
Miercuri, în cea de-a treia zi a dez
baterilor Adunării Generale a O.N.U. 
asupra situației din Orientul Apro
piat, a luat cuvîntul reprezentantul 
Algeriei, Mohammed Yazid, care a 
apreciat că pentru o soluționare trai
nică a problemelor regiunii este ne
cesară recunoașterea drepturilor jus
te ale poporului palestinean și. în 
mod deosebit, a dreptului său la au
todeterminare.

Delegatul Ungariei, Pal Racz, a ce
rut Adunării Generale să confirme 
rezoluția Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967 și să ceară înde
plinirea ei de către părțile implicate.

Ministrul de externe al Israelului, 
Abba Eban, s-a opus adoptării în 
Adunarea Generală a vreunei rezo
luții asupra Orientului Apropiat care 
ar putea să afecteze „echilibrul deli
cat al rezoluției din noiembrie 1967".

Delegatul Indiei, Dharia, și-a ex
primat speranța că actualele dezba
teri ar putea să ajute la convingerea 
părților implicate de necesitatea de a

iniția negocieri serioase prin inter
mediul reprezentantului special al 
secretarului general al O.N.U., am
basadorul Gunnar Jarring.

în timpul dezbaterilor de miercuri 
a fost prezentat Adunării Generale 
un proiect de rezoluție privind mo
dalitățile de soluționare a situației 
din Orientul Apropiat, la care au 
subscris in calitate de coautori 16 
state, în majoritate afro-asiatice. în
tre altele, proiectul se declară în fa
voarea aplicării urgente a prevede
rilor rezoluției Consiliului de Secu
ritate din 22 noiembrie 1967 și ex
primă sprijinul deplin al autorilor 
față de eforturile reprezentantului 
special al secretarului general al 
O.N.U. în cadrul mandatului său de 
aplicare a rezoluției Consiliului de 
Securitate. In acest sens, părțile 
direct implicate sînt solicitate să reia 
imediat contactele cu reprezentantul 
special al secretarului general, pentru 

înde- 
cu

a-i oferi posibilitatea de a-și 
plini mandatul cit mai curînd 
putință.

CERERI PENTRU RETRAGEREA
TRUPELOR S.U.A. DIN COREEA DE SUD
NAȚIUNILE UNITE 29. — Trimisul 

special Agerpres Adrian Ionescu 
transmite : Reluîndu-și lucrările ime
diat după încheierea sesiunii jubiliare 
a Națiunilor Unite, Comitetul Poli
tic al Adunării Generale a O.N.U. a 
luat în dezbatere cererea, sprijinită 
de numeroase state, între care și 
România, privind retragerea trupelor 
Statelor Unite din Coreea de sud.

După formarea 
noului cabinet

iordanian
AMMAN 29 (Agerpres) — Noul gu

vern iordanian, format miercuri sea
ra sub președinția lui Wasfi Tall, 
este compus în majoritate din per
sonalități care dețin pentru prima 
oară un portofoliu ministerial ; din 
noul guvern fac parte doar doi mili
tari.

Intr-un mesaj adresat noului priin- 
ministru, regele Hussein' a fixat o- 
biectivele guvernului, printre care a; 
plicarea acordurilor de la Cairo și 
Amman încheiate între autoritățile 
iordaniene și organizațiile rezistenței 
palestinene, stabilirea unui climat in
tern bazat pe înțelegere mutuală^ și 
cooperare între cele două părți, în
tărirea organismelor guvernamentale, 
dintre care o parte urmează a fi re
organizate, aplicarea planurilor de 
modernizare și dezvoltare a econo
miei naționale, întărirea forțelor ar
mate.

Sprijinind înscrierea pe ordinea de zi 
a acestei probleme, reprezentanții ță
rii noastre au subliniat poziția con
secventă a României în favoarea des
ființării bazelor militare străine și a 
retragerii în interiorul frontierelor 
lor naționale a tuturor forțelor mi
litare de pe teritoriul altor state. 
Pronunțîndu-se pentru invitarea fără 
nici un fel de condiții prealabile a 
reprezentanților R.P.D. Coreene, așa 
cum prevede de altfel proiectul de 
rezoluție înaintat de România și alte 
25 de state, reprezentantul țării noas
tre la O.N.U., ambasadorul Gheorghe 
Diaconescu, a declarat : Faptul de a 
pune condiții invitării unui stat in
dependent și suveran — Republica 
Populară Democrată Coreeană — de a 
participa la examinarea problemelor 
vitale pentru viitorul națiunii coreene 
este în contradicție flagrantă cu prin
cipiile egalității suverane a statelor, 
care este piatra de încercare a O.N.U. 
Trebuie să se recunoască ferm drep
tul inalienabil al poporului coreean 
de a decide el însuși asupra propriu
lui său destin, inclusiv asupra reu- 
nificării pașnice a țării sale, pe baze 
democratice. Aceasta implică renun
țarea la activitatea de imixtiune străi
nă în treburile poporului coreean, 
desfășurată sub acoperirea așa-zisei 
„Comisii a Națiunilor Unite pentru 
unificarea și refacerea Coreei". Li
chidarea intervenției străine în afa
cerile interne ale poporului coreean 
— a subliniat în încheiere ambasado
rul român — ar aduce o contribuție 
importantă la înfăptuirea aspirațiilor 
legitime ale acestui popor de a trăi 
ca națiune liberă și independentă ln- 
tr-o patrie unificată, democratică și 
prosperă.

LONDRA

Ui AIBĂ" IN
V V

LONDRA 29 (Agerpres). — Guver
nul englez a dat publicității o „Carte 
al’bă" în problemele apărării, care 
conține liniile directoare ale politicii 
Partidului conservator în problemele 
militare. După cum rezultă din acest 
document, guvernul primului minis
tru, Edward Heath, a revenit asupra 
multora din măsurile preconizate în 
acest domeniu de fostul cabinet labu
rist. Astfel, „Cartea albă" indică 
faptul că Marea Britanie intenționea
ză să mențină mai departe o prezență 
militară „la est de Suez", adică în 
Malayezia, Singapore și în zona Gol
fului Persic. De asemenea, se stipu
lează intenția guvernului conserva
tor de a încheia un așa-zis „Pact de 
apărare" cu Australia, Noua Zeelan- 
dă, Singapore și Malayezia, precum 
și sporirea contribuției militare a 
Marii Britanii la N.A.T.O.

Cu toate că guvernul s-a angajat 
să procedeze la o reducere drastică 
a cheltuielilor bugetare, determinată 
de situația precară a finanțelor țării. 
„Cartea albă" arată că cheltuielile 
eu caracter militar vor crește la 
2 327 000 000 lire, în exercițiul finan
ciar 1971—1972, fată de 2 280 000 000 
lire prevăzute de fosta administrație 
laburistă pe exercițiul financiar 
1970—1971.

Documentul publicat a fost viu cri
ticat în Camera Comunelor de opo
ziția laburistă.

LA BOMBAY A LUAT FIINȚĂ 

Uniunea pentru comerț 
„India-R.D. Germană"

DELHI 29 (Agerpres). — La Bom
bay a luat ființă Uniunea pentru co
merț „India-R.D. Germană". Uniu
nea își propune promovarea multila
terală a relațiilor economice dintre 
cele două state — informează agenția 
A.D.N. In legătură cu formarea aces
teia, ministrul comerțului exterior al 
Indiei, Lalit Mishra, a declarat că. în 
relațiile comerciale externe ale țării 
sale, comerțul cu țările socialiste s-a 
dovedit a fi un element deosebit de 
dinamic. El a arătat, de asemenea, 
că. în cadrul acestora, comerțul cu 
R.D. Germană a cunoscut în ultimii 
ani o dezvoltare semnificativă, reci
proc avantajoasă.

O - - - - - - -

Apropiata vizită a tovarășului 

Nicolae Ceausescu in Iugoslavia 

0 NOUĂ CONTRIBUȚII LA ÎNTĂRIREA 
->

BELGRAD 29 — Corespondentul 
Agerpres George Ionescu transmite: 
Joi, in cadrul conferinței de 
săptămînale de la Secretariatul 
Stat pentru afaceri externe al 
goslaviei, purtătorul de cuvînt 
Secretariatului, Dragoliub Vuița, 
declarat că apropiata vizită in 
goslavia a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și convorbirile pe care le 
va avea cu președintele Iosip Broz 
Tito exprimă înaltul grad al relații
lor prietenești de colaborare și bună 
vecinătate. Ele vor constitui o nouă 
contribuție la întărirea relațiilor din
tre cele două țări, la consolidarea pă
cii și colaborării internaționale.

Aspirațiile comune și activitatea 
României și Iugoslaviei pentru în
tărirea păcii și colaborării interna
ționale pe baza respectării princi
piilor Cartei Națiunilor Unite re
prezintă — a subliniat purtătorul da 
cuvînt iugoslav — de asemenea, o 
bază pentru o colaborare din ce în ce 
mai fructuoasă pe plan internațional.

PARIS

presă 
de 
lu

ai 
a 

lu-

apreciat ca foarte intensă 
colaborarea pe care cele 
au realizat-o in cursul ul- 

Ih

Primirea de către
A. Kosighin 

a ambasadorului 
României la Moscova

MOSCOVA 29 (Agerpres). - 
genția TASS anunță că Teodor 
rinescu, ambasadorul Republicii 
cialiste România la Moscova, a 
primit joi de Alexei Kosighin, 
ședințele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. Cu acest prilej, a avut loc 
o convorbire prietenească.

A- 
Ma- 
So- 
fost 

pre-

CONFERINȚA
UNIUNII COMUNIȘOR

DIN IUGOSLAV

Vuița a 
și reușită 
două țări 
timilor ani, în toate domeniile, 
special — a subliniat purtătorul de 
cuvînt — pe baza ințelegerii între 
președinții Ceaușescu și Tito cu pri
lejul întilnirii de la Porțile de Fier 
din septembrie 1969, ambele părți au 
depus eforturi pentru ca această co
laborare să se dezvolte și mai muit 
pe plan economic și cultural. In legă
tură cu aceasta, la conferința de 
presă s-a subliniat că in dezvoltarea 
colaborării fructuoase româno-iugo- 
slave un rol important au avut, de 
asemenea, întîlnirile la nivelul șefi
lor de guvern român și iugoslav, 
precum și activitatea rodnică a Co
misiei mixte guvernamentale româno- 
iugoslave pentru colaborare econo
mică. Rezultatele importante realizate 
pînă acum constituie expresia 
tereselor reciproce ale celor 
țări și deschid perspective

in- 
două 
reale 

pentru raporturi stabile, rodnice 
pe termen lung.

la
(Agerpres). — An- 
membru al C.C. al 

P.C.U.S., ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., a făcut în cursul zilei de 
joi o vizită în capitala R. D. Ger
mane. Cu acest prilej, el a avut con
vorbiri cu Walter UIbricht, prim-se- 
cretar al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R. D. Germane, 
Willi Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri, precum și cu 
Otto Winzer, membru al C.C. al 
P.S.U.G., ministrul de externe al R.D. 
Germane.

Du,pă cum s-a anunțat, au fost 
discutate probleme privind securita
tea europeană, precum și alte pro
bleme care interesează cele două 
părți.

BERLIN 29 
drei Gromîko,

LA ÎNCHEIEREA VIZITEI

Lucrările Conferinței
generale a UNESCO

Conferința generală a UNESCO 
discută în prezent trei puncte esen
țiale pentru actuala sesiune de la 
Paris : contribuția UNESCO la salv
gardarea păcii, sarcinile organizației 
internaționale in lupta pentru lichida
rea colonialismului și folosirea pro
gramului UNESCO pentru întărirea 
cooperării intre statele europene, în 
interesul păcii și securității pe conti
nentul nostru.

Luînd cuvintul in cadrul dezbateri
lor pe marginea acestor probleme, 
delegatul român, Ion Voicu, a arătat 
că scopul final al UNESCO fiind pro
movarea cauzei păcii in lume, marile 
discipline ale spiritului — educația, 
știința și cultura — trebuie să ser
vească misiunea supremă a acestei in
stituții ca factori capabili să contri
buie la excluderea războiului din via-

experiența chilM“
în contextul frămîntărilor

de pe continentul latino-american
CORESPONDENȚA DIN SANTIAGO DE CHILE 

DE LA EUGEN POP

ța comunității internaționale, să an
gajeze conștiința și acțiunile indivi
zilor, popoarelor și statelor contra 
oricărei forme de agresiune și să 
facă să triumfe dreptui în relațiile 
internaționale. După cum a subliniat 
delegatul român, realizarea acestor 
sarcini nu se va putea insă înfăptui 
decit prin concursul activ al state
lor membre. De aceea, a continuat 
vorbitorul, este de o importanță vi
tală pentru organizație ca numeroa
sele sale activități să se integreze 
în mod armonios intr-un vast pro
gram avînd drept finalitate așezarea 
relațiilor dintre state, indiferent de 
regimul lor social, pe temelia prin
cipiilor independenței și suveranită
ții naționale, egalității în drepturi, 
neamestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc, respectarea 
dreptului sacru al fiecărui popor de 
a-și hotărî singur, fără nici un a- 
mestec din afară, calea dezvoltării 
sale sociale și politice. A acționa cu 
fermitate pentru promovarea și res
pectarea strictă a acestor principii 
înseamnă a lupta pentru triumful 
păcii in lume și pentru a face din 
primatul dreptului o realitate care 
să caracterizeze pe deplin conduita 
internaționala a statelor.

Evocind adoptarea la sesiunea jubi
liară a Adunării Generale a Organi
zației Națiunilor Unite a declarației 

■ asupra principiilor de drept interna
țional privind relațiile prietenești și 
cooperarea intre state, delegatul ro
mân a propus ca UNESCO să se 
asocieze la acțiunea de largă difu
zare a acestui document și să o fo
losească în programul său de cerce
tări referitoare 
și securității în

la problemele păcii 
lume.

I. GR.

LUI A. GR0MÎK0 LA LONDRA

Comunicat
sovieto-englez

LONDRA 29 (Agerpres). — La în
cheierea convorbirilor dintre minis
trul afacerilor externe al Uniunii So
vietice. Andrei Gromîko, și ministrul 
de externe britanic, Douglas-Home, a 
fost dat publicității un comunicat în 
care se arată că cele două părți au 
procedat la o analiză a relațiilor bi
laterale, precum și a unor probleme 
internaționale actuale. Părțile consi
deră necesară colaborarea între sta
te, indiferent de sistemul lor social, 
ca o premisă pentru menținerea și 
consolidarea păcii.

In comunicat se arată că existența 
unor relații bune între Marea Brita
nie și Uniunea Sovietică este ilustra
tă de faptul că, în ultimii ani, au 
fost încheiate mai multe acorduri in- 
terguvernamentale, care contribuie la 
dezvoltarea relațiilor bilaterale reci
proc avantajoase. De asemenea, între 
cele două state există o multitudine 
de contacte și schimburi în domeniile 
economic, comercial, tehnico-științi- 
fic și cultural. Comunicatul aprecia
ză necesitatea dezvoltării în conti
nuare a acestor relații.

Cele două părți, se arată în conti
nuare in comunicat, subliniază im
portanța realizării unei îmbunătățiri 
reale a situației din Europa. După 
părerea lor, conferința în problemele 
securității, la care ar putea lua parte, 
alături de toate statele europene, 
S.U.A. și Canada, ar contribui la o 
evoluție favorabilă a situației pe con
tinent.

Primul ministru Edward Heath și 
ministrul britanic al afacerilor ex
terne, Alec Douglas-Home, au accep
tat invitația de a face o vizită ofi
cială în Uniunea Sovietică, 
mind a fi stabilită ulterior.

data ur-

BELGRAD 29 — Corespondentul A- 
gerpres transmite : La Belgrad au 
început joi lucrările primei Conferin
țe a Uniunii Comuniștilor din Iu
goslavia. Participă delegați, reprezen
tanți ai Skupștinei Federale, Vecei 
Executive Federale, Conferinței Fe
derale a U.S.P.M.I. și ai altor orga
nizații politice și obștești.

Lucrările conferinței au fost des
chise de Iosip Broz Tito, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
care a rostit o scurtă cuvintare. A 
fost adoptată apoi ordinea de zi care 
cuprinde : adoptarea regulamentului 
de lucru al primei conferințe a U.C.I.

și alegerea orgq« lucru ale 
conferinței ; veri schimbărilor 
intervenite în «ița organelor 
U.C.I. după Cong iX-lea ; ra
portul de actiq prezidiului 
U.C.I. în domeni ării hotăriri- 
lor Congresului ea ; raportul 
de activitate al C pentru pro
blemele statutare .1. ; raportul 
Comisiei de Contj.C.I. ; situa
ția politică actuallugoslavia și 
sarcinile U.C.I. ; drea relațiilor 
socialiste în agric și sarcinile 
U.C.I.

Lucrările conferbntinuă.

JAPONIA

EISAKU SATO REALES intre girnele
R. D. Gaane

A-
Cea

TOKIO 29 — Corespondentul 
gerpres FI. Țuiu transmite : 
de-a 24-a convenție extraordinară a 
Partidului liberal democrat, de gu- 
vernămînt, din Japonia, s-a încheiat 
joi dimineața. In funcția de preșe
dinte al partidului a fost reales, pen
tru a patra oară consecutiv, Eisaku 
Sato, primul ministru al Japoniei. EI 
a obținut 353 de voturi din 481. Con
tracandidatul lui Sato la funcția de 
președinte, Takeo Miki, fost minis
tru de externe, a întrunit sufragiile a 
111 delegați. în cadrul unei conferin
țe de presă care a avut loc după- 
amiază, Eisaku Sato a menționat că 
nu intenționează să efectueze vreo 
remaniere în conducerea partidulu’ 
său în guvern.

și R. F. a Gnaniei
BERLIN 29. — espondentul 

Agerpres Șt. Deju -smite : De
partamentul de presă» pe lingă 
Consiliul de Miniștri ;.D. Germa
ne a făcut cunoscut jă între gu
vernele R. D. Germ: și R. F. a 
Germaniei a intervenit acord pri
vind efectuarea unui imb oficial 
de păreri în problemei căror re
glementare ar servi cau destinderi, 
în centrul Europei și corespunde 
intereselor ambelor stai

ADUNAREA F. M. T. D

o imprtantă

BUDAPESTA 29 (Agerpres). — In 
capitala R. P. Ungare au continuat 
joi lucrările celei de-a 8-a adunări a 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat. In cadrul dezbaterilor a 
luat cuvintul Vasile Nicolcioiu, secre
tar al C.C. al U.T.C., care a exprimat 
opinia că actuala adunare trebuie să 
marcheze o etapă superioară în ac
tivitatea F.M.T.D., să dea noi im
pulsuri eforturilor și acțiunilor sale 
pentru întărirea solidarității interna
ționale, pentru făurirea, consolidarea 
și dezvoltarea unității forțelor pro
gresiste și democratice din mișcarea 
internațională de tineret. El a rele
vat că generația tinără se dovedește 
a fi o importantă și activă forță po
litică și socială, reprezentînd un pu
ternic detașament al frontului anti- 
imperialist. Este necesar, a continuat 
vorbitorul, ca, pe lingă analiza acti
vității sale și stabilirea programului 
de acțiuni, adunarea să constituie 
totodată un prilej de dezbateri des
chise, sincere, amicale privind reali
tățile, evoluția, dezvoltarea, feno
menele complexe ale mișcării de ti
neret, rolul și locul F.M.T.D. în lupta 
acestor forțe, căile cele mai eficiente

de realizare a directivei federației. 
Trebuie să pornim de realitatea 
că în mișcarea internațhaiă de ti
neret există o mare ditrsitate de 
condiții, care, la rîndul e generează 
în mod obiectiv soluții și arme dife
rite de rezolvare a problmelor cu 
care tineretul, popoarelisînt con
fruntate. Față de multituaiea orga
nizațiilor de tineret existete astăzi 
în lume, a adăugat vorbitori, consi
derăm că F.M.T.D. trebuie ă acțio
neze cu mai mult curaj petru lăr
girea cooperării, a bazelor d acțiune 
comune.

In încheiere, Vasile Nicoloiu a 
spus : Tineretul român militiză cu 
consecvență pentru prieteniealianță 
și colaborare cu popoarele știnere- 
tul din țările socialiste, peru ex
tinderea colaborării cu tinerul ii 
organizațiile sale revoluționai d- 
mocratice și progresiste din irea 
lume. Organizația de tineret o F 
mânia nu-și va precupeți eftup 
pentru a fi mereu alături deind 
care luptă pentru o viață libăți 
independentă, pentru a dezvollct- 
tinuu solidaritatea deplină, miăii, 
cu aceste forțe.

Deși Republica Chile 
trăiește 
rea de 
clamată 
înaintea 
noului președinte, via
ța reintră treptat pe 
făgașul normal. Șeful 
poliției chiliene. Emi
lio Cheyre, care con
duce ancheta privind 
asasinarea fostului co
mandant șef al arma
tei, generalul Rene 
Schneider, cuno.icuit ca 
exponent al „legalis- 
mului" forțelor ar
mate chiliene, a anun
țat arestarea genera
lului în retragere Ro
berto Viaux. Numele 
lui Viaux, care a con
dus tentativa de rebe
liune de la 21 octom
brie 1969 a regimentu
lui Tacna, a fost pro
nunțat frecvent în 
cercurile politice din 
Santiago de Chile, ca 
fiind unul 
ganizatorii 
împotriva 
Schneider.

Atenția generală este 
reținută acum de două 
evenimente politice 
deosebit de importan
te : anunțarea imi
nentă a compoziției 
viitorului cabinet și a 
programului guverna
mental. Succesul elec
toral al „Frontului u- 
nității populare", con
firmat din nou, la 24 
octombrie, prin de
semnarea de către 
Congresul chilian a lui 
Salvador Allende ca 
președinte al țării, este 
larg comentat de nu
meroșii corespondenți 
și trimiși speciali al 
diferitelor publicații

încă sub sta- 
urgență, pro- 
cu 24 de ore 

desemnării

dintre or- 
atentatului 
generalului

latino-americane pre- 
zenți în aceste zile la 
Santiago de Chile. A- 
cest interes deosebit 
se explică nu numai 
prin afirmarea, cu larg 
ecou continental, a for
țelor de stingă în via
ța politică chiliană, ci 
mai ales prin recepti
vitatea latino-america- 
nilor la evenimentele 
și fenomenele prin 
care, in diferite țâri 
ale acestei zone, se 
caută soluții proprii — 
decurgind din realită
țile lor naționale — 
pentru Impulsionarea 
progresului economic 
și social. Conducători 
ai partidelor „unității 
populare" au ținut să 
sublinieze în termeni 
foarte clari că deoa
rece fiecare stat, fie
care popor are tradi
țiile sale proprii, con
crete, alegerea soluți
ilor politice este în 
funcție de aceste rea
lități, asupra cărora 
decid cu competență 
exclusivă forțele po
litice din țara res
pectivă. Este evident 
însă faptul că noua si
tuație politică din 
Chile reflectă — toc
mai în asemenea for
me specifice — proce
sul de emancipare a 
popoarelor latino-ame
ricane, oglindind efor
turile pentru înlătura
rea efectelor subdez
voltării și imprimarea 
unui ritm mai rapid 
transformărilor de or
din economic și social. 
In această ordine de 
idei se fac adesea refe
riri la noile evoluții 
din Peru sau din Boli

acestevia, țări unde 
căutări îmbracă, de a- 
semenea, forme 
prii, generate de situa
țiile 
ve.

In numeroase publi
cații 
se scoate in evidență 
semnificația schimbă
rilor calitative interve
nite in cadrul de e- 
xercitare a puterii in 
Chile. Ziarul argenti- 
nean „El Cronista" 
scrie că in țara vecină 
„dreapta a pierdut te
ren și nu mai are o 
pondere politică hotă- 
rîtoare". Insistînd asu
pra conținutului nou 
pe care îl va avea 
noua putere executivă 
din Chile, ziarul boli
vian „Hoy“ scrie că 
„se așteaptă ca matu
ritatea politică și ex
periența lui Allende să 
ducă la o guvernare 
în sensul echilibrului 
și responsabilității". O 
altă publicație boli- 
viană, „Presencia", se 
oprește asupra cadru
lui democratic în care 
evoluează procesul po
litic din Chile, respec- 
tîndu-se astfel voința 
populară".

Acest mod de apre
ciere a schimbărilor 
politice din Chile, pre
zent în mai multe pu
blicații latino-ameri
cane, reprezintă, după 
părerile exprimate 
aici, in capitala chi- 
lianâ, optica cea mai 
judicioasă prin care 
trebuie privit procesul 
schimbărilor politice 
care au Ioc in țara 
dintre Anzi și Pacific.

pro-

concrete respecti-

latino-americane
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Wladyslaw Gomulka, 

prîm-secretar al C.C. al P.M.U.P., și 
Jozef Cyrankiewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Polone, 
au primit pe Vladimir Kirillin, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Sovietice, președintele Co
mitetului pentru Știință și Tehnică 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S., șeful delegației sovietice Ia 
lucrările sesiunii ordinare a delega
țiilor comitetelor pentru știință și 
tehnică din cele două țări.

Georges Villiers, președinte de o- 
noare al Consiliului Național al Pa
tronatului Francez — C.N.P.F. — care 
se află Ia Berlin, informează agenția 
A.D.N. Cu acest prilej a avut Ioc o 
convorbire cu privire la dezvoltarea 
in continuare a relațiilor economice 
dintre R.D. Germană și Franța.

Ministrul afacerilor in
terne al Republicii Socialiste 
România, Cornel Onescu, și-a în
cheiat vizita în India. Vizita s-a des
fășurat într-o atmosferă de prietenie, 
în spiritul bunelor relații dintre cele 
două țări.

învățămintului și culturii al >. 
Albania, Thoma Deliana.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D. Germa
ne, Willi Stoph, l-a primit pe

Cea de-a 90-a ședință de 
lucru din cadrul convorbi
rilor cvadripartite în pro
blema vietnameză a avut loc 
joi la Paris. Nu se semnalează ele
mente noi in desfășurarea convorbi
rilor, părțile menținindu-și punctele 
de vedere exprimate anterior.

SEARĂ CONSACRATĂ MUZICII 
POPULARE ROMÂNEȘTI

Ivan Bașev, ministrul a- 
facerilor externe al R.P. 
Bulgaria, s-a oprit joi la 
Viena, în drum spre patrie, venind 
de Ia sesiunea jubiliară a Adunării 
Generale a O.N.U. In capitala Aus
triei, el a avut convorbiri cu Rudolf 
Kirchschlager, ministrul de externe 
austriac, asupra unor probleme pri
vind dezvoltarea relațiilor bulgaro- 
austriece și contribuția pe care cele 
două țări o pot aduce la pregătirea 
conferinței asupra securității în Eu
ropa, relatează B.T.A.

Cea de-a 30-a anivers- 
re a declanșării rezistent 
armate a poporului gre 
împotriva invaziei fascistt 
a fost sărbătorită în orașele Salon 
și Atena. Ziua „ohi" („nu" fascia 
mului) a fost marcată de festivități 
demonstrații ale tineretului, acțiur. 
cultural-artistice, evocind lupta popu
lară pentru libertatea și independenta 
țării.

în Republica Irlanda 8 ,n' 
ceput „Săptămîna de luptă Împotriva 
aderării țării la Piața comună euro
peană". La aceste acțiuni participă 
diferite organizații politice și sindi
cale, lideri ai Partidului laburist și 
ai Partidului Comunist din Irlanda.

După frumosul succes 
repurtat de sextetul fol
cloric condus de naistul 
Gheorghe Zamfir, care 
timp de două săptămini 
a evoluat pe scena tea
trului parizian „Vieux 
Colombier", formația 
muzicală a dat, la înche
ierea turneului său in 
Franța, un concert de 
gală în saloanele Amba
sadei României din Pa
ris. Pe drept cuvînt,

așa cum afirma cronica
rul muzical al postului 
de radio „France-Cultu- 
re“, se poate spune că 
naiul lui Gheorghe Zam
fir și virtuozitatea in
strumentiștilor săi au 
fermecat in aceste două 
săptămini Parisul. Pos
turile de radio franceze 
au transmis zi de zi 
programe de muzică 
populară românească 
din înregistrările făcute 
cu această formație.

Concertul de miercwi 
seara, in fața unei asis
tențe de peste 300 
persoane, printre 
se aflau numeroși fol
cloriști, critici muzicali, 
ziariști, membri al co
loniei române din capi
tala Franței, a fost o 
reală încununare a suc
cesului repurtat de sex
tetul muzical condus de 
Gh. Zamfir in timpul 
turneului său la Paris.

de 
care

Un protocol privind co
laborarea dintre Universi
tatea din Priștina (R.S.F. 
Iugoslavia) și Universita
tea de stat din Tirana pe anul 
1970—1971 a fost semnat în capitala 
R.P. Albania. Protocolul prevede, In
tre altele, schimbul reciproc de pro
fesori și manuale, de publicații și lu
crări științifice. Delegația Universită
ții din Priștina a fost primită în 
cursul șederii la Tirana de ministrul

în capitala Marocului 
deschis o reuniune a miniștrilor să
nătății ai țărilor Maghrebului, în sco
pul studierii măsurilor de protecție 
împotriva holerei. Reuniunea a fost 
convocată la inițiativa Marocului.

Pe de altă parte, ministrul turc al 
sănătății, dr. Vedat Aii Ozkan, a de
clarat că epidemia de holeră care a 
izbucnit la Istanbul este în prezent 
controlată în întregime de autorități
le sanitare, iar numărul noilor inter
nări in spitale a scăzut in proporție 
de 99 la sută. El a arătat că această 
epidemie a provocat moartea a apro
ximativ 50 de persoane.
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