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STRUIREA NAVELOR DE

FOARTE MARE TONAJ
In ziua de 27 aprilie 1971 a avut loc ședința 

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român. Au partici
pat miniștri și șefi ai unor organizații și insti
tuții centrale.

In cadrul ședinței au fost dezbătute și adop
tate următoarele proiecte de legi: proiectul legii 
privind organizarea și dezvoltarea activităților 
industriale, de prelucrare a produselor agricole, 
construcții și prestări de servicii în unitățile 
aparținind consiliilor populare, cooperativelor 
agricole, meșteșugărești și de consum ; proiectul 
legii pentru organizarea, administrarea și folo
sirea pajiștilor, loturilor zootehnice și semincere, 
precum și a stațiunilor comunale de montă ; pro
iectul legii privind acordarea unor scutiri și re
duceri de impozit pe veniturile realizate de gos
podăriile agricole aparținînd membrilor coope
rativelor agricole de producție și producătorilor 
individuali.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a hotărît 
ca aceste proiecte de legi să fie supuse spre dez

batere și adoptare Marii Adunări 
Republicii Socialiste România.

In continuare, Comitetul Executiv a dezbătut 
și adoptat măsuri de reglementare a unor pro
bleme sociale ale membrilor cooperativelor agri
cole de producție : acordarea gratuită de asistență 
medicală și medicamente, înlesniri la trimiterea 
la tratament în stațiunile balneo-climaterice, 
acordarea de ajutoare pentru copii, ajutoare în 
caz de boală, pentru naștere și lehuzie.

Aceste măsuri vor fi publicate in presă și 
supuse dezbaterii adunărilor generale ale coope
rativelor agricole de producție.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a mai 
adoptat hotărîri privind realizarea unor lucrări 
de investiții în industria chimică și metalurgică, 
tarifele pentru transportul mărfurilor în cabotaj 
pe Dunăre și pe alte căi navigabile interioare ale 
Republicii Socialiste România, pentru transportul 
unor mărfuri pe calea ferată între porturile du
nărene, precum și hotărîri privind alte domenii 
ale activității curente.
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Unitatea
frățească a tuturor fiilor
României socialiste
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Țara trăiește zile de pasionantă întrecere. O întrecere în muncă, în 
producție, în cinstea aniversării semicentenarului gloriosului nostru 
partid. Sosesc, din toate colțurile țării, corespondențe despre realizările 
însemnate ale oamenilor muncii in îndeplinirea planului de stat și a an
gajamentelor asumate.

ÎN INDUSTRIA CAPITALEI

în Intîmpinarea gloriosului semi
centenar al partidului și a zilei de 
1 Mai, oamenii muncii din Capi
tală au obținut noi succese în în
deplinirea și depășirea sarcinilor 
de plan și a angajamentelor. Din 
calculele preliminare rezultă că 
planul producției marfă pe primele 
patru luni ale anului s-a realizat 
pe ansamblul industriei de stat a 
municipiului cu 3 zile mai devre
me. Pînă ia sfîrșitul lunii aprilie, 
se va putea obține o producție va
lorică suplimentară de circa 500 
milioane lei. cu 290 milioane lei 
peste angajamentele asumate 
pentru etapa 1 ianuarie—30 apri
lie.

UNITĂȚILE MINISTERULUI 
CONSTRUCȚIILOR 

INDUSTRIALE
într-o telegramă primită la re

dacție, Ministerul Construcțiilor In
dustriale ne comunică că a realizat 
planul producției de construeții- 
montaj pe primele patru luni ale 
anului cu 4 zile mai devreme și 
prelimina o depășire a acestuia pînâ 
la sfîrșitul lunii cu circa 120 mili

oane lei. Printr-o mai bună organi
zare a lucrului și a muncii pe șan
tiere, colectivele unităților ministe
rului au reușit să pună în funcți
une, de la începutul anului și pină 
în prezent, peste 40 de obiective și 
capacități de producție, din care 
unele cu 3—6 luni înainte de ter
menele planificate.

UNITĂȚILE INDUSTRIEI 
UȘOARE

Unitățile Ministerului Industriei 
Ușoare au îndeplinit sarcinile de 
plan pe primele patru luni. Pînă 
la 6fîrșitul acestei luni se va rea
liza în plus o producție marfă în 
valoare de 360 milioane lei. con
cretizată în 830 000 mp țesături, 
200 000 tricotaje, 150 000 perechi 
încălțăminte, confecții textile în 
valoare de 30 milioane lei și alte 
produse. înregistrarea acestui suc
ces a fost posibilă datorită organi- 
rării mai judicioase a lucrului în 
întreprinderi, atingerii înainte de 
termen a parametrilor de funcțio
nare a utilajelor și Instalațiilor la 
noile unități și încheierii lucrări
lor de dezvoltare a țesătorici „Te
leorman". întreprinderii textile din 
Lugoj. Fabricii de confecții din 
Oradea, Combinatului textil din 
Botoșani.

JUDEȚELE TELEORMAN, IALOMIȚA, GALAȚI Șl SIBIU

AU TERMINAT ÎNSĂMÎNTATUL PORUMBULUI

în cursul zilei de Ieri ne-au sosit la redacție știri transmise de cores
pondenții „Scinteii", potrivit cărora în județele Teleorman, Ialomița, 
Galați și Sibiu a fost încheiat însămînțatul porumbului, terminindu-so 
astfel cu succes prima campanie agricolă din noul cincinal. în rela
tări se arată că, drept urmare a aplicării măsurilor stabilite de partid 
privind îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii in cooperativele 
agricole, a eforturilor depuse de mecanizatori și țăranii cooperatori 
pentru executarea unor lucrări de calitate în timpul optim, întreaga 
campanie de însămințări din primăvara acestui an s-a desfășurat în 
condiții superioare celor din anii trecuți.

Astfel, lucrătorii din agricultura județului Teleorman au terminat 
Insămințatul porumbului pe cele 139 379 de hectare prevăzute pentru 
această perioadă. Alte aproape 7 000 de hectare vor fi însămînțate în 
terenuri amenajate pentru irigat după recoltarea orzului semănat in 
toamnă penlru masă verde. Unitățile agricole din județul Ialomița au 
încheiat și ele semănatul porumbului pe aproape 150 000 hectare. Au 
mai rămas de însămînțat circa 3 000 de hectare cu porumb, pe terenuri 
izolate cu exces de umiditate. în județul Galați s-a terminat semănatul 
porumbului pe întreaga suprafață planificată de 91 500 hectare, suprafața 
insămințată în această primăvară cu porumb, floarea-soarelui, plante 
tehnice, legume și plante furajere fiind de 176 000 de hectare. Au în
cheiat, de asemenea, semănatul celor 34 000 hectare culturi de primă
vară. din care 14 000 hectare cu porumb, și cooperativele agricole din 
județul Sibiu.

Unitatea Întregului nostru popor, liber șl 
stăpîn pe soarta sa, strîns unit în jurul 
partidului, egalitatea și frăția tuturor oame
nilor muncii fără deosebire de naționali
tate, rezolvarea problemei naționale în spi
ritul marxism-leninismului marchează în
făptuirea unuia din cele mai scumpe idea
luri înscrise pe steagul Partidului Comunist 
Român încă acum cincizeci de ani.

Toate marile victorii obținute, care au 
transiormat radical destinele celor ce mun
cesc din țara noastră — cuceririle politice, 
succesele economice, progresele în dezvol
tarea socială, culturală etc. — într-un cu
vin! realitățile definitorii care configurea
ză profilul Romăniei contemporane sînt 
rodul efortului comun al oamenilor mun
cii români, maghiari, germani și de alte na
ționalități, constituie expresia concretă a 
unității și a deplinei identități de țeluri și 
aspirații ale tuturor cetățenilor patriei. 
UNA DIN MARILE REALIZĂRI ALE POLITICII 
PARTIDULUI NOSTRU COMUNIST — scria 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — O CON
STITUIE REZOLVAREA PROBLEMEI NA
ȚIONALE, ASIGURAREA EGALITĂȚII IN 
DREPTURI A TUTUROR CETĂȚENILOR, 
FARA DEOSEBIRE DE NAȚIONALITATE. 
STRINS UNIȚI IN JURUL PARTIDULUI CO
MUNIST, OAMENII MUNCII ROMANI, MA-

GH1ARI, GERMANI ȘI DE ALTE NAȚIONA
LITĂȚI IAU PARTE NEMIJLOCIT LA ELABO
RAREA Șl ÎNFĂPTUIREA politicii parti
dului Șl STATULUI, MUNCESC CU ABNE
GAȚIE PENTRU DEZVOLTAREA ECONOMIEI, 
ȘTIINȚEI, CULTURII, PENTRU ÎNFLORIREA 
MULTILATERALA A PATRIEI LOR COMUNE 
— ROMANIA SOCIALISTA.

Adeziunea fermă și deplină a tuturor oa
menilor muncii, fără deosebire de naționa
litate, la principiile fundamentale ale poli
ticii interne și externe a partidului, însu
flețirea și hotărîrea cu care înfăptuiesc a- 
ceastă politică își au izvorul într-o mare 
certitudine : în convingerea că această po
litică este expresia celor mai înalte interese 
comune ale lor, că rezultatele aplicării ei 
se răsiring asupra tuturor fiilor patriei, a 
întregii societăți, asupra fiecăruia și a tu
turor, indiierent de naționalitate.

Opiniile prilejuite de „masa rotundă” or
ganizată de redacție, pe care le consemnăm 
în pagina a V-a a ziarului, relevă semni
ficațiile înalte ale rezolvării problemei na
ționale și ale preocupărilor actuale ale 
partidului pentru întărirea mai departe, 
continuă a unității și coeziunii marii noas
tre familii socialiste de 20 000 000 de frați 
șt tovarăși.

în pagina a IV-a

Manifestări consacrate 
semicentenarului partidului

SPIRITUL GOSPODĂRESC SPOREȘTE 
CAPACITATEA PRODUCTIVĂ A UZINEI

Oamenii fabricilor și uzinelor — 
în calitate de proprietari și producă
tori — au învățat să gospodărească 
mai bine mijloacele materiale și fon
durile financiare pe care statul, so
cietatea le-a încredințat spre admi
nistrare, pentru a obține maximum 
de rezultate economice. Iar dacă a- 
ceste preocupări care converg spre 
atingerea unei eficiențe tot mai ri
dicate în producție cuprind masa 
largă a salariaților, fac parte din 
modul nostru cotidian de existență, 
dacă spiritul de bun gospodar se a- 
firmă tot mai puternic ca un atribut 
al fiecărui om al muncii în sistemul 
producției socialiste, înseamnă că 
sîntem cu toții direct interesați, ca 
pretutindeni, să administrăm cit mai 
rațional și eficient bunurile noastre, 
ale întregului popor : pentru că ast
fel crește mai rapid avuția națio
nală, venitul național, se creează 
resurse suplimentare pentru progre
sul economiei, pentru ridicarea ni
velului de trai al poporului.

Cu acea'stă Înaltă învestitură de 
proprietari ai întreprinderii in care 
lucrăm, nu mai putem privi pasiv 
acțiunea erozivă a neglijenței, sub 
orice formă s-ar manifesta și bla
măm categoric superficialitatea și de
lăsarea în muncă, eradicăm risipa. 
Așa cum am învățat, așa cum sim

țim, așa cum cer interesele majore 
ale economiei, aie societății noastre.

Un maistru de la Uzinele chimice 
române din Capitală a trimis 
„Scînțeii" o scrisoare, ca multe 
altele primite zilnic la redacție. 
A scris concis și cu nerv : „Știu 
din experiența proprie că, indiferent 
de anotimp, cauciucul se păstrează 
in magazii, la o anumită tempera
tură. ferit de intemperii. îmi pare 
rău să constat. însă, că cei din uzină, 
cărora le revine răspunderea depozi
tării materiei prime de bază, uită de 
aceste cerințe elementare. Altfel, 
nu-mi pdt explica de.ee vagoane,în
tregi de cauciuc, în bună parte pro
curat din import, sînt lăsate sub ce
rul liber, degradindu-se. Oare n-ar 
trebui ca și conducerea uzinei noastre, 
directorul ei să treacă mai des prin 
secții, să vadă situația reală și, mai 
ales, să ia — în sfîrșit — măsuri se
rioase ? Căci această situație dăinuie 
de mai multă vreme, fără să miște 
cineva un deget".

Așadar, un salariat se arată pe 
bună dreptate intrigat de pasivitatea 
conducerii uzinei față de soluționa
rea unei probleme spinoase, deloc 
minore. Cere cu fermitate să se 
ia măsuri imediate. întrucît .avem 
nevoie de materie primă de calitate 
bună pentru ca să fabricăm mărfuri

apreciate și să nu ne facem de rușine 
fabrica". Dorește, pur și simplu, să 
se lichideze risipa și paguba pentru 
că el, ca om al muncii, ca membru 
de partid, nu poate fi nepăsător, nu 
poate privi cu indulgență iresponsa
bilitatea celor de la magazia de ma
terii prime, pentru că știe că din cau
za lor pierde întreprinderea, așa pier
de economia. „De ce mai întocmim 
atitea planuri de măsuri pentru obți
nerea de economii, atîta timp cit nu 
facem nimic hotărît ca să lichidăm 
risipa de care ne lovim zi de zi ?“ — 
se întreabă semnatarul scrisorii.

Ne-am oprit asupra acestei scrisori 
nu întimplător. Departe de a fi un 
oarecare fapt mărunt, critica făcută 
conducerii întreprinderii, capătă sem
nificație. Ea dezvăluie atitudinea pli
nă de grijă a salariaților față de bu
nurile întreprinderii, atitudine izvorită 
din conștiința responsabilității fiecă
ruia pentru treburile generale ale 
unității în care lucrează. Am văzut, 
nu de puține ori, conducători de în
treprinderi pentru care era o adevă
rată încintare să relateze despre unul 
sau altul din studiile de organizare

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Azi sosește in Capitală delegația 
Adunării Populare a Republicii 

Populare Bulgaria
La Invitația Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
astăzi sosește în țara noastră, într-o 
vizită oficială, o delegație a Adunării 
Populare a Republicii Populare Bul
garia, condusă de acad. prof. Sava 
Ganovski, membru al C.C. al P.C.B., 
președintele Biroului Adunării Popu
lare.

Născut la 1 martie 1897 în satul 
Cunino, județul Vrața, Sava Ga
novski participă încă din liceu la 
cercurile ilegale marxist-leniniste. El 
devine membru al Partidului Comu
nist Bulgar în anul 1918, calitate în 
care ia atitudine împotriva războiu
lui imperialist, fiind condamnat la 
închisoare.

în timpul studiilor universitare 
face parte din conducerea organiza
ției de tineret din Sofia, iar în 1925, 
cînd se afla la specializare în filozo
fie și sociologie în Germania, devine 
președinte al Uniunii antifasciste a 
studenților și ia parte la acțiunile 
Partidului Comunist German. După 
această perioadă, se stabilește la 
Moscova, unde predă cursuri de mate
rialism dialectic și istoric la univer
sitatea de aici. în 1931 se întoarce în 
Bulgaria și participă la acțiunile des
fășurate de P.C B. și îndeplinește 
sarcini in cadrul sindicatelor bulgare, 
în această perioadă editează și co

laborează la o serie de reviste pro
gresiste, remarcindu-se printr-o in
tensă activitate ideologică. Pentru 
activitatea sa militantă de membru 
al Partidului Comunist Bulgar a fost 
de mai multe ori arestat, iar în anul

(Continuare în pag. a Vil-a)

— Cîți ani aveți, doc
tore ?

— împlinesc în curînd 
cincizeci și doi. Dacă iau 
însă în calcul și timpul pe
trecut la căpătiiul bolnavi
lor, peste programul obli
gatoriu, și-l transform în 
zile, mă apropii de sută...

Am reprodus o frîntură 
din dialogul pe care l-am 
purtat. într-una din nop
țile trecute, într-un salon 
de spital rural, cu medicul 
Alexandru Săndulescu, care 
de peste 25 de ani își con
sacră viața și munca celor 
pe care boala și suferin
țele îi aduc pe pa
turile spitalului din Fur- 
culești-Teleorman. Și o 
face, ziua și noaptea, ori 
de cite ori e nevoie, cu 
aceeași pasiune, cu dragos
te pentru pacienți, o 
face cu prețul neodihnei și 
al renunțării la atitea si 
atîtea plăceri, pe care atîția 
oameni nu și le pot refuza.

Sînt, ca el. mii în țară.
Miez de noapte, la spi

talul din Tr Măgurele.
— Cîți ani aveți, doc

tore ?
— 33. în iunie. Acum, mă 

scuzați, sînt cam obosit...
Alături de biroul în care 

încercăm un dialog se fac 
ultimele pregătiri pentru o 
operație într-un caz ur
gent adus de salvare. 
Chirurgul Eugen Săvulescu, 
cel „cam obosit ' (cu o zi 
înainte operase aproape 14 
ore), a fost chemat de a- 
casă. Ochii și glasul docto
rului trădează tensiunea 
zilei de dinainte. Ii urmă
resc mîinile : se pregătește, 
cu calmul și siguranța pe 
care numai chirurgii pot să 
le aibă, pentru alte două, 
sau trei, sau șase ore de 
încordare

în aceeași noapte în care

dr. Săvulescu era chemat 
de acasă, intrăm în com
binatul de îngrășăminte 
chimice din localitate. Ca 
în oricare altă unitate cu 
același profil, din neatenție, 
din nepricepere, din neapli- 
carea sau nerespectarea 
măsurilor de protecție a 
muncii sau din alte mo

ar fi putut să fie adusă 
victima unei intoxicări, a 
unei electrocutări etc. Da
că, in situația de fapt, a- 
sistenta Cornelia Buzincu 
a rezolvat cazul prin apli
carea unui pansament și 
trimiterea accidentatului la 
spital, în celelalte cazuri, 
care nu pot fi excluse, nu

Nu, nu vom întreba: 
„CE FACE Șl CE 

DREGE DIRECȚIA 
SANITARĂ ?“

live există pericolul ac
cidentului de muncă. Toc
mai de aceea, și nici
decum dintr-o înclinație 
filantropică, dispensarul 
combinatului a fost înca
drat cu medici pentru fie
care schimb, capabili să in
tervină mai ales în situa
țiile care nu suportă a- 
minare. Cum își onorează 
aceștia misiunea încredin
țată ? Cu cîteva minute 
înaintea noastră sosise la 
dispensar muncitorul Ion 
Stănescu, care avea trei 
degete strivite. Un caz re
lativ ușor. Dar în locul lui.

știm cum s-ar fi descurcat 
singură. De ce singură ? 
Pentru că nici la orele 23, 
dr. Octavian Stoican nu ve
nise, deși i-a fost trimisă 
salvarea, iar dr. Ilie Pe
tre plecase la orele 22, la 
terminarea serviciului. 
„Cum poate fi tolerată o 
atare situație, care dăinuie 
de mai multă vreme — se 
întreba și ne întreba teh
nicianul Gh. Iacob, dispe
cer de serviciu ce combi
nat — cînd nici unui chi
mist, de la operator la șef 
de tură, nu-i este îngăduit, 
pe bună dreptate, să pără

sească postul decît la sosi
rea schimbului" ?

Puse față in față, pre
zența Ia acea oră a chi
rurgului, aproape sleit de 
puteri, deasupra mesei de 
operație, și lipsa altui me
dic de la serviciu ilustrează 
două moduri, diametral o- 
puse. de înțelegere a locu
lui pe care medicul îl ocu
pă în societate.

întrebat, mai tîrziu, la 
venirea in dispensar, de ce 
nu respectă programul de 
muncă, medicul respectiv 
mai Intîi spune ceva eva
ziv, apoi devine nervos, iar 
spre sfîrșit :

— Și ce dacă am lipsit ? 
Ce-i cu asta ? Cu ce drept 
îmi cereți socoteală ?

— Ne-am permis să vă 
punem acea nevinovată în
trebare fie șl numai pentru 
că dr. Săvulescu, din sen
timente pe care nu ne-am 
convins că le încercați, nu 
l-a întrebat pe medicul de 
gardă de la spital cu ce 
drept îl scoală din pat, în 
puterea nopții, mai ales că 
acesta știa ce zi avusese 
chirurgul.

Acesta și celelalte cazuri 
întîlnite îsi au izvorul în 
indisciplină. în abaterile 
mai mici sau mai mari de 
la regulile severe care do
mină acest sector atît de 
umanitar.

...într-una din zilele tre
cute. cu cîteva ore înainte 
de vizita noastră, la casa 
de naștere a dispensarului 
din comuna Moșteni-Vi- 
dele este internată o gra
vidă. Deși nașterea putea 
să se producă într-un timp

Alexandru BRAD
corespondentul „Scînțeii"

Tovarășului L. I. BREJNEV
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice

Tovarășului N. V. PODGORNÎI
Președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S.

Tovarășului A. N. KOSIGHIN
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, al 

Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste 
România, al poporului român și al nostru personal vă adresăm dumnea
voastră, membrilor echipajului navei cosmice „Soiuz-10", Vladimir Șa- 
talov, Alexei Eliseev și Nikolai Rukavișnikov, oamenilor de știință, ingi
nerilor, tehnicienilor și muncitorilor, întregului popor sovietic, cordiale 
felicitări cu prilejul încheierii cu succes a zborului în comun al navei 
cosmice „Soiuz-10“ și al stației orbitale „Saliut" și efectuării cu acest 
prilej a unui amplu program de experiențe și cercetări tehnico- 
științifice.

Poporul român a primit cu sentimente de bucurie această remarca
bilă izbîndă a științei și tehnicii sovietice, care marchează o etapă im
portantă în realizarea de stații orbitale științifice, în cercetarea Cos
mosului.

Vă urăm dumneavoastră, popoarelor Uniunii Sovietice, noi succese 
în opera de construire a comunismului, în explorarea spațiului cosmic, 
spre binele oamenilor sovietici, al cauzei păcii și progresului civiliza
ției umane.

NICOLAE CEAUȘESCU ION GHEORGHE MAURER
Secretar general Președintele Consiliului de Miniștri

al Partidului Comunist Român, al Republicii Socialiste România 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

(Continuare în pag. a II-a>/

Excelentei Sale
Domnului FRANZ JONAS

Președintele Federal al Republicii Austria
Cu prilejul realegerii-dumneavoastră în înalta funcție de președinte 

federal al Republicii Austria, îmi este deosebit de plăcut să vă adresez, 
excelență, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănă
tate și succes în activitatea dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și colaborare din
tre România și Austria se vor dezvolta și în viitor, în interesul celor 
două popoare, al păcii și înțelegerii internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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DIVERS
Robinetul
fotoelectric

Cind despre problemele 
calității producției 

se discută în... linii mari
Practica medicală. îndeosebi 

în unele domenii ale sale, im
pune o sterilizare cit mal com
pletă a miinilor celui ce ur
mează să efectueze intervenția 
chirurgicală sau unele analize 
de laborator etc. In asemenea 
condiții, chiar atingerea robine
tului, de pildă, reprezintă o nouă 
luare de contact cu mediul mi- 
crobian. Pentru a înlătura acest 
neajuns, medicul Eugen Filipiu, 
de la spitalul „Colentina" din 
Capitală, a realizat un robinet 
deosebit de ingenios, bazat pe 
acțiunea unei celule fotoelec- 
trice. La simpla apariție a mîi- 
nilor sub țeava robinetului, apa 
sterilizată începe să curgă. Auto
mat, după spălare. îndepărtarea 
miinilor face să înceteze și 
curgerea apei. Este evitat, ast
fel. orice contact cu obiectele 
din mediul înconiurător. inter
venția chirurgicală putînd fi 
efectuată în condiții aseptice 
optime.

Telefonul
clandestin...

La început, reclamația adre
sată Direcției județene P.T.T. 
Brașov de către abonații telefo
nici domiciliați în Piața Teatru
lui, blocul nr. 9, care contestau 
numărul convorbirilor adiționale 
trecut pe notele lor de plată, nu 
anunța nimic deosebit. Verifică
rile întreprinse n-au descoperit 
nici o eroare. Nici în legătură 
cu înregistrarea convorbirilor, 
nici in privința calculului lor. 
Dar, la insistențele abonaților. 
specialiștii direcției de resort au 
intrat din nou pe fir și, după 
cîteva săptămâni de cercetări 
minuțioase, au dezlegat piisterul. 
In blocul respectiv, mai func
ționa încă un post telefonic, „în
ființat" de către Ecaterina Stoi
ca, prin conectarea la nișa abo
naților din imobil a unui micro- 
receptor cu disc din dotarea 
personalului de întreținere. In 
cîteva luni, cu acest aparat, ea 
a efectuat convorbiri în valoare 
de peste ...4 500 lei. Dacă plăteau 
alții, dumneaei vorbea nu glumă.

Suporteri 
fără voie

uneiIată-ne din nou în fața 
practici blamate nu o dată. Zi
lele trecute, salariâții din între
prinderile și instituțiile munici
piului Alba Iulia au fost obligați 
să cumpere bilete pentru un 
meci de fotbal susținut de echi
pa locală „Unirea", indiferent 
dacă voiau sau nu să vină la 
stadion. In unele cazuri s-au 
împărțit bilete, luîndu-se mă
suri pentru reținerea prețului 
lor din salariu. Antrenate în 
această „performanță" sînt 
și forurile sportive locale. 
Adevăratele interese ale echipei 
respective impun despărțirea 
de asemenea practici extraspor- 
tive, Va cîștiga mai mult fotba
lul local. Pină atunci însă, 
cum, organizatorii acțiunii 
rită cartonașul galben !

ori- 
me-

Cînd îtî
9

transporți

Cînd a aflat care este obiectul in
vestigărilor noastre, tovarășul Ștefan 
Nan, secretarul comitetului de partid 
de la Uzina de utilaj chimic din Plo
iești, s-a arătat surprins : „Din nou 
despre calitate 7 Am mai fost cri
ticați în 1969 și anul trecut. Acum 
lucrurile s-au așezat pe un făgaș 
bun. S-a terminat cu avalanșa de 
reclamați!...".

Justificată, satisfacția pentru 
schimbările pozitive din ultimul timp 
în privința calității nu poate con
stitui un motiv de împăcare cu re
zultatele dobîndite la un moment 
dat. Reprezintă, oare, scăderea nu
mărului reclamațiilor un indicator 
sigur al revirimentului sub aspect ca
litativ 7 Pentru a găsi răspuns la a- 
ceastă întrebare, ne-am propus să în
treprindem investigații atît la sursă, 
adică în uzina furnizoare, acolo unde 
se hotărăsc parametrii calitativi ai 
utilajelor chimice fabricate, cît și la 
unitățile beneficiare din Ploiești, 
unde calitatea este supusă exame
nului practic, primind ultimul și cel 
mai autorizat calificativ.

Discutăm cu Dumitru Tudor, Se
bastian Dumitrescu și Toader Fie
rea, secretarii organizațiilor de bază 
nr. 2, 3, 4 de la cazangeria uzinei de 
utilaj chimic. Aflăm astfel că aci, 
unde sînt aplicate cele mai moder
ne procedee de sudură, s-au înre
gistrat unele regrese, defectele de 
sudură au crescut de la 0,3 la sută, 
cit fuseseră în multe perioade din 
anii 1969—1970, la 3 și chiar 4 la sută 
în ultimul timp. Tot în hala cazan- 
geriei, într-un loc improvizat, se face 
controlul sudurilor cu ajutorul radio- 
izotopilor, în timp ce în vecinătate, 
o construcție nouă, modemul labora
tor pentru controlul calității prin ra
diații, a căpătat o cu totul altă desti
nație decît aceea fentrti care a fost 
construit. Intr-un ungher al acestei 
clădiri noi, pecetluite în lăzi, aș
teaptă, încă din 1969, două instalații 
de control al calității prin ecran de 
televiziune, achiziționate din import, 
plătite cu aproape o jumătate de mi
lion de Iei valută.

Deci, defecte de sudură în creștere, 
instalații de depistare a lor neutili
zate. Cum este privită această situa
ție 7

Nicolae Pescaru, secretar al comi
tetului de partid de la cazangerie : 
„Știam că această instalație se află 
undeva, în uzină. Comuniștii au ri
dicat problema ei, dar pînă acum nu 
au primit nici un răspuns".

Ing. Eugen Toma, director general 
al UZUC : „Avem nevoie de ele. Le 
vom pune în funcțiune..." (Instalați
ile se află în... conservare de doi 
ani — n.a.).

Ne adresăm și unor beneficiari din 
Ploiești ai acestei mari întreprinderi. 
Am vrut să ne convingem : chiar nu 
au reclamații ?

— Lucrez de mulți ani pe șantier, 
dar nimeni din partea furnizorului 
nu m-a întrebat vreodată despre ca
litatea utilajelor pe care le montăm 
— ne spune Nicolae Priluțchi, șeful 
lotului de montaj de la platforma 
Brazi. Nu de mult ne-am „tîrguit" 
două săptămîni cu furnizorul (UZUC) 
pînă ce ne-a rezolvat defecțiunile de 
la vasul cu săruri topite. Am credin
ța că dacă s-ar fi acționat nu numai 
între factorii de conducere, tehnico- 
administrativi, ci și pe linie de 
partid, între organizațiile de partid 
respective, nu s-ar fi pierdut atîta 
timp în discuții.

— Pentru cei ce-și pun la inimă 
calitatea, sesizările verbale, lipsite

de ștampile și parafe, au aceeași 
valoare ca o reclamație scrisă — o- 
pinează Dumitru Maghiar, secretar 
al comitetului de partid de la 
I.S.C.M. Brazi.

— Cele trei-patru opriri din anul 
trecut de la instalația de anhidridă 
ftalică, datorate unor defecțiuni de 
construcție intervenite la un schim
bător de căldură fabricat la UZUC, 
ne-au produs pierderi de producție 
de circa 1 milion de lei — apreciază 
Mircea Izbășoiu, secretarul comite
tului de partid de la combinatul pe
trochimic. E adevărat, noi am mobi
lizat membrii de partid să scurteze 
termenul reparațiilor, dar pe fur
nizori, răspunzători direcți pentru 
defecțiuni, i-am scăpat din vedere.

Așadar, faptul că „s-a terminat cu 
avalanșa de reclamații" nu înseamnă 
că au fost excluse total deficiențele 
de ordin calitativ, nu scade cu nimic 
permanenta actualitate a sarcinii de

viața de partid

a lupta pe un front larg pentru îm
bunătățirea calității produselor uzi
nei.

Sarcina organizației de partid de 
la UZUC este cu atît mai deosebită, 
de mai mare răspundere, cu cît, re- 
ferindu-se la problemele calității pro
ducției, în vizita pe care a făcut-o 
în luna ianuarie a.c. în această uzi
nă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
arătat că... este absolut necesar să 
realizați aici, pe standuri de probă, 
funcționarea utilajelor în condiții si
milare cu cele din exploatare pentru 
a se evita orice deficiențe calitative".

Să vedem ce au întreprins organi
zațiile de partid din uzină pentru a 
face din problema calității producției 
o cauză generală a întregului colec
tiv. Ocupă într-adevăr acest obiec
tiv un loc central pe agenda lor de 
activitate 7 La comitetul de partid, 
tovarășul Ștefan Nan ne precizează 
că această problemă a constituit su
biectul ședințelor, al dezbaterilor care 
au avut loc în organizațiile de partid, 
sindicale și de U.T.C. Numai în pri
mul trimestru din acest an, nouă 
organizații de bază din uzină — de 
la cazangerie, rulmenți, construcții 
metalice, uzinaj ș.a. — au analizat în 
adunările lor generale calitatea pro
ducției.

Ca amploare, ca sferă de cuprin
dere această suită de dezbateri este, 
evident, binevenită. A fost ea, însă, 
și eficientă ? Ne-am propus să ve
dem care a fost profunzimea ședin
țelor consacrate dezbaterii probleme
lor privind calitatea producției 7 In 
una din organizațiile de bază de la 
cazangerie am întîlnit un referat de 
12 pagini elaborat de comitetul mu
nicipal de partid Ploiești intitulat : 
„Tematică orientativă pentru organi
zațiile de bază din întreprinderi", și 
care, de fapt, era un raport despre 
munca organelor și organizațiilor de 
partid din municipiu pentru îmbună
tățirea calității producției : pe sp- i 
largi abundau exemple privind cali
tatea țesăturilor, geamurilor, altor 
produse și mai puțin sau deloc pro
blemele specifice ale locului de 
muncă.

Este clar pentru oricine că o ase

singur 
hoțul...

La volanul autocamionului 
21—CJ—1467,loan Matei se întor
cea din Capitală spre Cluj, a- 
vînd, printre altele, la bord și o 
cutiuță care conținea un kilo
gram de cianat de potasiu, ne
cesar la efectuarea unor cerce
tări științifice. In Pitești a tras 
pe dreapta și a luat in cabină un 
pasager care i-a cerut să-l ducă 
pînă la Turda. Aici, cei doi și-au 
luat rămas bun. La Cluj insă, 
I.M. a constatat că nu mai are 
cutiuța cu cianat de potasiu. De 
bună seamă, cel ce i-o „evapo
rase" nu este altul decît pasage
rul clandestin. Dar... ia-l de 
unde nu-i ! Pentru că 1. M. nu 
știe nici cum îl cheamă, nici 
unde locuiește sau unde lucrează. 
Așa se Intîmplă cînd îți 
porți singur hoțul!

trans-

0 NOUĂ CARIERĂ DE MARMURĂ
TURNU SEVERIN (prin tele

fon de la Ion Anghel).— A în
ceput exploatarea industrial^ a 
marmurei din noua carieră de 
la Vărănic. Pentru început, te 
extrag lunar aproape 1 000 de 
tone de marmură decupată în 
blocuri de cîte un metru cub. 
Marmura din noua carieră se 
caracterizează printr-un înalt 
coeficient de gerevitate, avînd o 
deosebită rezistentă la intempe

rii, calitate care o recomandă 
pentru lucrările de placare ex
terioară a construcțiilor. Plăcile 
de marmură obținute din carie
ra Vărănic au un aspect atrac
tiv, întrucît pe fondul de bază 
de culoare albă se conturea
ză fibre cu diferite nuanțe 
de roșu. în perioada experimen
telor, asemenea plăci au fost 
utilizate la construcția hotelului 
Intercontinental din București.

menea modalitate de îndrumare, de 
sprijin este depășită, reflectă un stil 
învechit de muncă. în loc „să co
respondeze" cu organizațiile de partid 
prin materiale-conferință prototip, 
autorii acestor referate ar trebui să 
Ie ajute efectiv pentru a-și îndrepta 
atenția spre ceea ce este mai im
portant, spre elementele esențiale de 
care depinde continua îmbunătățire 
a calității utilajelor, să le îndrume 
spre forme eficiente de activitate, de 
mobilizare a colectivului de muncă.

Faptul relatat nu constituie un 
simplu... accident al stilului de mun
că al comitetului de partid din a- 
ceastă uzină. Să ne oprim și la un 
alt obiectiv înscris în planul de mun
că al acestui comitet de partid în 
care se arată : „comisia economică 
a comitetului va analiza cauzele nea
junsurilor de calitate a producției și 
va elabora un material care va fi pre
lucrat, în luna februarie, în toate 
grupele sindicale".

Cu alte cuvinte, un impuls pentru 
noi ședințe. în loc ca oamenii să fie 
ajutați a examina cu răspundere 
problemele calității la locul de mun
că, să gîndească, să caute soluții de 
remediere a neajunsurilor, ei au fost 
puși să audieze materiale globale, 
prefabricate, „să ia cunoștință" des
pre unele defecțiuni și, în acest fel, o 
nouă acțiune să fie consemnată con- 
tabilicește ca fiind dedicată proble
melor calității producției. S-ar cu
veni, totodată, mai multă receptivita
te față de propunerile secretarilor 
organizațiilor de bază de la cazan
gerie care se referă la reducerea nu
mărului controlorilor de calitate ih- 
terfazici, concomitent cu creșterea 
responsabilității personale a munci
torilor, astfel ca la piesele și ope
rațiile la care lucrează, fiecare să fie 
propriul și exigentul său controlor de 
calitate ; la fel, merită să fie luată 
în considerare și propunerea. cu pri
vire la extinderea autocontrolului și 
la cazangeria grea, la atelierele I și 
II ș.a.

Cu mai multă inițiativă, acționînd 
operativ, concret, dovedind receptivi
tate și mobilitate în măsurile pe care 
le întreprind, organizațiile de partid 
din uzină (cuprinzînd o treime din 
numărul salariaților) își pot spori 
mult contribuția proprie la rezolva
rea problemelor ridicate de calitatea 
producției. Activează aici o grupă 
permanentă din partea Inspectoratu
lui general de stat pentru controlul 
calității. De ce multe dintre consta
tările acestei grupe, consemnate în 
numeroase rapoarte, nu ar putea con
stitui material „documentar", suges
tiv, oportun pentru măsuri operative, 
luate pe loc 7 „Observațiile noastre 
ar putea facilita un schimb de idei 
ce s-ar dovedi foarte rodnic și ne
cesar" — opinează ing. Nicolae Ne- 
greanu, șeful grupei.

Constructorii ploieșteni de utilaj 
chimic dispun și de alte condiții fa
vorabile în vederea inițierii unor 
forme simple, operative, de activi
tate pe planul îmbunătățirii calității 
produselor. Faptul că beneficiarii 
multora dintre utilajele fabricate la 
UZUC se află în același municipiu 
permite organizațiilor de partid ca, 
în manifestarea exigenței, să stabi
lească puncte de legătură, de con
lucrare strinsă între ele, așa cum de 
altfel au propus mulți dintre inter
locutorii noștri.

...Am înfățișat observațiile noas
tre, punctele de vedere exprimate de 
mulți dintre cei cu care am vorbit, 
tovarășului Gheorghe Alecu, prim- 
secretar al Comitetului municipal 
Ploiești al P.C.R. Desigur, cele rele
vate nu pot da motive de mulțumire 
comitetului municipal de partid, el 
trebuind să imprime organizațiilor 
ce-i sînt subordonate un stil de mun
că dinamic, eficient, eliberat de ta
rele formalismului, ale schematismu
lui. Spunem aceasta pentru că re
marca primului secretar al comitetu
lui municipal de partid, „cine mun
cește din birou și este rupt de teren, 
mai mult încurcă lucrurile" ar putea 
să capete, în viitor, o mai pronunțată 
confirmare practică chiar în munca 
unor activiști ai comitetului munici
pal de partid.

Constantin MORARU 
Constantin CĂPRARU
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CUM DESERVEȘTE... 
„DESERVIREA"

în februarie 1970, am încheiat un 
contract cu cooperativa „Deservi
rea" din Caracal pentru construirea 
unei bucătării, a unei magazii și a 
unei pivnițe. Au început lucrările, 
dar în luna iunie au fost abando
nate ; meșterii au plecat, au lăsat 
totul baltă și nu s-au mai întors 
nici pînă în ziua de azi. Probabil 
m-au și uitat. Respectiva coopera
tivă nu a „uitat", însă, să încaseze 
banii pentru aceste lucrări, căci, 
probabil, în scriptele contabile lu
crările contractate cu mine figurea
ză ca executate. M-am adresat con
ducerii cooperativei, dar de-aici mi 
s-a spus să mai aștept că, deocam
dată, nu au timp să-mi execute lu
crarea. De ce 7 Aduc pe această 
cale la cunoștința U.J.C.M. Olt mo
dul defectuos de deservire pe care-1 
practică... cooperativa „Deservirea".

tru electrificarea satului și au în
cheiat un contract cu I.R.E. Argeș 
în acest sens, începerea lucrărilor 
se tărăgănează. Organele de spe
cialitate din Ministerul Energiei 
Electrice, cărora li s-a trimis scri
soarea de mai sus, au constatat că 
cele sesizate sînt juste. In răspun
sul trimis redacției se arată că 
„Lucrările de electrificare a satului 
Piatra au început, urrnînd ca pînă 
la 30 iunie 1971, rețeaua să fie dată 
în folosință".

NU NUMAI FLOTOARELE 
SÎNT DE VINA I

Nicolae CIOBOTARESCU
Caracal

A FOST ODATĂ UN PARC...
In satul nostru există un parc, 

pentru a cărui amenajare au fost 
cheltuite mii de lei. De doi ani, 
însă, nu se mai ocupă nimeni de 
întreținerea lui îneît a devenit o 
adevărată paragină ; din popicărie 
n-a mai rămas nici urmă, iar pe 
aleile parcului se plimbă nestin
gherite găinile și gîștele sătenilor. 
Ne-am adresat consiliului popular 
comunal pentru a ne sprijini în 
vederea efectuării unor lucrări de 
întreținere a parcului. Dar am fost 
refuzați. Nu ne putem explica 
ceasta atitudine.

a-

Un grup de tineri 
din satul Negruleștî, 
comuna Bodești — Vîlcea

LA PIATRA VA FI LUMINA
Locuitorii satului Piatra, județul

Argeș, au scris redacției că, deși 
au achitat suma de 220 000 Iei pen-

DIN NOU LA FABRICA 
FURNIZOARE ?...

La întreprinderea „Electro-Mu- 
reș" se fabrică radiatoare electrice 
cu ulei, un produs căutat de cum
părători. Numai că multora din cei 
care le-au cumpărat aceste radia
toare ne-au dat bătaie de cap. Nu 
este vorba de calitățile și utilita
tea lor de necontestat, ci de fap
tul că dacă se strică nu mai 
are cine le repara. Cum mi s-a în
tâmplat la începutul lunii fe
bruarie a.c. S-a defectat partea e- 
lectrică a radiatorului ; m-am pre
zentat la conducerea O.C.L. Su
ceava să reclam. De aici mi s-a 
spus că nu mă poate ajuta, de a- 
ceea să mă adresez întreprinderii 
producătoare. Am încercat să-l re
par la cîteva unități ale cooperației 
meșteșugărești din oraș, dar peste 
tot am primit invariabilul răspuns: 
„noi nu reparăm radiatoare 
trice". Am înaintat o 
fabrica furnizoare și 
punș. Să admitem că, 
ceasta, cererea mea va
Dar ce vom face în viitor, noi, po
sesorii unor asemenea radiatoare, 
cînd se vor ivi alte defecțiuni, ne 
vom adresa de fiecare dată unită
ții producătoare 7 Nu se pot găsi, 
Pe plan local, modalități de rezol
vare a unor astfel de cazuri 7

Consumul de apă în blocul nos
tru crește de la o lună la alta. Lu
na trecută, de pildă, s-au consumat 
zilnic cîte 600 1. apă pe cap de lo
cuitor. Cărui fapt se datorește a- 
ceastă cifră astronomică 7 Din cau
za pierderilor înregistrate la insta
lațiile sanitare defecte ; flotoarele 
folosite la acestea, în special duze
le, furnizate de uzina „Armătura"- 
Cluj, sînt de calitate necorespun
zătoare și se uzează într-un timp 
foarte scurt.

Locatarii din blocul nostru au 
schimbat aceste piese în mai mul
te rînduri, au plătit mari sume de 
bani la I.A.L., dar cînd au văzut că 
se strică așa de des, au lăsat apa 
să curgă în voie.

Oare problema înlăturării pier
derilor de apă pe această cale nu 
poate fi soluționată 7

Comitetul asociației locatarilor
Drumul Taberei 50, București

SE CAUTĂ UN GESTIONAR!

elec- 
scrisoare Ia 
aștept răs- 
de data a- 
fi rezolvată.

De aproape două luni de zile, ma
gazinul din satul nostru este În
chis. De ce ? In urma inventarului 
efectuat de revizori contabili s-a 
constatat că vînzătorul are o lipsă 
în gestiune de cîteva mii de lei și 
a fost scos din funcție. De-atunci 
conducerea cooperativei de con
sum din comună nu s-a interesat 
pentru a găsi alt gestionar. Astfel 
că magazinul stă în continuare în
chis. De aceea, sîntem nevoiți să 
batem kilometri întregi pînă la 
alte magazine din satele de peste 
deal.

Emilian PETRESCU
Suceava

Un grup de locuitori 
ai satului Aluniș, 
județul Bistrița-Nâsâud
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Secția de îmbuteliat apa minerală „Biborțeni" 
își va dubla capacitatea La C.E.I.L. Pitești

Superfi
cialitate ?

G„ H.
lucră-

în zona blocurilor noi 
și I din Arad, începuseră 
rile de amenajare a spațiului 
verde. Deodată,' brăzdarele trac
torului care ara terenul au scos 
la suprafață și au rupt în două 
un cablu electric subteran. Noroc 
că au rămas in contact cu pă- 
mîntul. Pentru că ieșirea lor — 
fie și numai pentru o clipă — la 
suprafață se putea solda cu un 
scurt-circuit care ar fi fost fatal. 
Cablul fusese agățat, deoarece 
era îngropat la o adîncime de 
numai 15 cm, în loc de 80. Che
mat la fața locului pentru a ex
plica această încălcare a nor
melor tehnice, maistrul Ștefan 
Grăpan, conducătorul brigăzii de 
la întreprinderea județeană dc 
construcții montaje care execu
tase lucrarea, a încercat să-mo
tiveze că e vorba doar de o „su
perficialitate accidentală", în 
rest cablul fiind îngropat la a- 
dîncimea prevăzută. Oare con
ducerea întreprinderii este și ea 
de aceeași părere 7

Rubrică redactată
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

de :

SF. GHEORGHE. — 
(Prin telefon de la 
TOmori Geza). — La 
secția de îmbuteliat 
apă minerală „Bibor
țeni", care aparține 
de întreprinderea de 
industrie locală „Spi
cul" Sf. Gheorghe, 
s-au terminat lu
crările de montare a

unei noi stații de 
îmbuteliat. Noua sta
ție, numită Biborțeni 
II, este înzestrată cu 
transportoare cu
benzi pentru lăzi și 
instalații de spălat 
sticle și îmbuteliat 
semiautomate de
mare productivitate.

După efectuarea pro
belor tehnologice în
cepute recent, noua 
stație va îmbutelia, 
pe un schimb, 40 000 
litri apă minerală Bi- 
borțeni, ceea ce va 
face ca actuala pro
ducție a secției să se 
dubleze.

MOBILIER 
TRAINIC 
Șl ELEGANT

(Urmare din pag. I)

destul de scurt, moașa Tă- 
bărana Georgeta pleacă, cu 
aprobarea doctoriței Euge
nia Voicu, să mai vadă 
de-ale casei. Și cum a- 
ceasta întârzie, doctorița — 
grăbită Să plece la Bucu
rești, cu mult înainte de 
co.nsumarea celor șapte ore 
de program obligatorii — 
părăsește dispensarul, lă- 
sînd-o singură pe gravidă. 
Din fericire, nașterea a 
avut loc după întoarcerea 
moașei, și fără complicații.

— Din fericire — ne spu
ne dr. Dianu Ruse, directo
rul direcției sanitare jude
țene, căruia i-am relatat 
cazul. Dat să știți — con
tinuă conducătorul institu
ției județene — că, în a- 
fară de navetism. nu avem 
alte probleme deosebite ; 
cum acesta nu depinde de 
noi, sper să nu scrieți că 
direcția sanitară nu face și 
nu drege.

Aflăm cu acest prilej că, 
de exemplu, doar unul din
tre cei aproape 40 de me
dici din policlinica și spi
talul Videle locuiește în 
oraș, restul. în afara zile
lor cînd sînt de gardă, vin 
la orele 8 și pleacă la 15.00; 
că dintre cei 163 de medici 
din mediul rural, 18 locu
iesc în raza circumscripții
lor pe care le deservesc. 52 
fac naveta zilnic, 16 — bi- 
săDtămînaî și 77 — săptă- 
mînal.

— Nu poți face medicină, 
zilnic cu piciorul pe sca
ra trenului — conchide 
dr. Dianu Ruse. Pe mulți 
dintre medicii în activita
tea cărora s-au semnalat

nereguli i-am sancționat, 
i-am chemat în fața cole
giului profesional. Unii 
s-au îndreptat, alții au o 
prea mare doză de nu știu 
cum să-i zic mai bine...

...Copilul Marius Șerban, 
în vîrstă de două luni, este 
adus Ia cabinetul policli- 

/ nicii din Roșiori, pentru 
tratarea, se credea atunci, 
a unei furunculoze. Medi-

pă afirmînd că nu a știut. 
Nimeni nu pune la îndoială 
afirmația medicului. Dar 
în rețeaua sanitară există 
o disciplină mai severă de
cît în alte domenii pe care 
era obligată să o respecte 
și moașa de la Seaca.

...în miezul zilei de marți, 
6 aprilie, la dispensarul din 
Băbăița, conform progra
mului semnat de dr. Co-

pentru lipsa medicamente
lor înscrise pe lista de ur
gențe, cît și pentru între
gul dispensar era ‘ însă... 
agentul sanitar. Ion Stan- 
ciu.

— Da. acolo e o atmos
feră imposibilă de mai 
multă vreme. O să luăm 
măsuri. Altceva mai aveți?

— Dacă dv. nu aveți de

ne spunea medicul — în 
perioada de sfîrșit și de 
început de an, banalele 
„tifon" și „vată" devin pro
bleme, iar heparina, mio- 
filinul, uneori chiar și pe
nicilina și înlocuitorii de 
plasmă nu pot fi oricînd la 
îndemîna chirurgului (pro
babil tot dintr-o prea mare 
doză de nici noi nu știm 
cum să-i zicem, cate există

Nu, nu vom întreba:

„CE FACE SI CE DREGE DIRECȚIA SANITARA ?
” t >

cui — în concediu medical. 
După alte 2 zile, este adus 
la serviciul de chirurgie, 
de unde ajunge la cel de 
pediatrie Specialistul, San
da Rădulescu, recomandă 
tratament la domiciliu. 
După alte două zile, copi
lul decedează de septice
mie, iar medicul este sanc
ționat cu o reținere de 10 
la sută din salariu !

...în comuna Seaca, un 
alt copil, după trei zile de 
tratament indicat si aplicat 
de moașă. sfîrșește de 
bronhopneumonie, iar me
dicul Munteanu se discul-

man Badea și afișat pe 
ușă, acesta trebuia să se 
afle în cabinet sau pe a- 
proape, în cel mai rău caz. 
Dar era la Alexandria, iar 
stomatologul — la Bucu
rești. Din trusa cu medica
mente pentru urgențe, in
dicate ca obligatorii, lip
seau cele necesare. Deși 
doctorița pediatră Livia 
Verziu era în dispen
sar și consulta, cel împu
ternicit de șeful circum
scripției să răspundă în lip
sa lui (sau să dea din u- 
meri) pentru dezordinea 
din sala de tratamente,

cît problema navetismului, 
care nu depinde de dv....

...La spitalul din Tr. Mă
gurele, în această perioadă, 
nu există decît un singur 
chirurg, ceilalți doi fiind 
plecați Ia specializare (de 
ce n-ar fi putut să fie un 
raport invers 7). In lipsa 
unui medic anestezist, chi
rurgul face și anestezia, și 
operația proprlu-zisă, iar 
— în cazurile grele — și 
reanimarea post-operatorie. 
Cît va rezista dr Săvules- 
cu, cu tot elanul și pasiu
nea lui de medic tînăr 7

...De mai multă vreme —

la direcția sanitară). ...Tot 
aici, contrar unor reguli pe 
care direcția le știe mai 
bine decît noi, în aceeași 
sală operează uneori simul
tan și chirurgii și gineco
logii... Pentru că nu mai 
există și o altă sursă elec
trică, pe care o asigura pe 
vremuri un grup electro
gen, ajuns pe la Alexan
dria. întreruperile de cu
rent i-au lăsat pe chirurgi 
la jumătatea operației, im- 
plorînd zorii zilei. Și si
tuația se poate repeta ori
cînd.

...La ușa comisiei medi

cale județene de expertiză 
a muncii, unde programul, 
neafișat nicăieri, începe și 
se termină după cum vin 
sau pleacă medicii Ia 
București, oameni sosiți 
din tot județul moțăie ore 
în șir.

— Aceasta nu depinde de 
noi. Tovarășii de la direc
ția muncii să-și facă or
dine, intervine directorul 
direcției sanitare județene.

...Dar, nici la Alexandria, 
nici la Videle nu sînt afi
șate pe ușile cabinetelor, 
cu excepția celor stomato
logice, programele de con
sultații, de unde rezultă 
aceeași înghesuială și în 
fața ghișeelor de informații 
și a cabinetelor. Și, bine
înțeles, s-ar mai putea dis
cuta chiar și despre sin
gura problemă care nu 
„depinde" de direcția sa
nitară — navetismul, care 
tinde să devină sino
nim cu părăsirea mai de
vreme a serviciului.

Dar, pentru că la direc
ția sanitară a județului s-a 
insistat să nu scriem, ca 
de obicei. „ce face, ce 
drege direcția sanitară 7“ și 
cum Ministerul Sănătății 
nu poate fi mutat în jude
țul Teleorman. respectîn- 
du-i dorința dr. Dianu 
Ruse, ne adresăm consi
liului popular județean, 
sugerînd efectuarea unui 
„consult" general al acti
vității din acest domeniu 
în care, după cum se poa
te vedea, există mult mai 
multe probleme decît nave
tismul. probleme de care, 
neavînd încotro, tot direc
ția sanitară trebuie să răs
pundă.

PITEȘTI (corespondentul 
„Scînteii", Gh. Cîrstea).

Produsele C.E.I.L. Pitești 
sînt tot mai mult căutate pe 
piața internă și în diferi
te țări, printre care Franța, 
Cehoslovacia, Polonia, R.F. a 
Germaniei, S.U.A. Zilele tre
cute au fost expediate la o 
expoziție din Diisseldorf came
ra de lucru ,.Astoria" și holul 
rustic „Muscel". De remarcat 
că anul acesta producția de 
mobilă a combinatului piteș- 
tean destinată exportului 
crește cu 40 la sută față de 
anul trecut. Recent, lucră
torii fabricii de mobilă au 
introdus în fabricație tipul de 
mobilier denumit „Confort", 
cu care vor participa la expo
ziția internațională de la 
Moscova. Tipul „Confort" 
poate fi dispus în locuință în 
cinci variante : în cameră de 
lucru, cameră combinată, su
fragerie, cameră pentru tine
ret sau hol. Se lucrează și la 
mobilier format din piese 
mici de uz casnic : dulapuri 
pentru încălțăminte, cuiere, 
birouri, măști pentru calori
fer ș.a. în pregătire se află 
și alte produse, printre care : 
holul „Muscel" — stil româ
nesc, sufrageria ,,Argeș-4‘', ca
napeaua extensibilă pentru o 
persoană, o sufragerie în stil 
rustic și altele.

în fotografie, aspect dintr-o 
secfie a combinatului.
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pagina economica
La Șantierul naval din Constanța

PREGĂTIRI PENTRU CONSTRUIREA

Considerente de ordin economic major, dictate de intensificarea schimbu- 
rilor comerciale externe ale țării noastre in actualul cincinal, au stat la baza 
inițierii de către conducerea partidului și statului a programului special pen
tru dezvoltarea construcțiilor navale in perioada 1971—1975. Acest program vi
zează folosirea maximă a capacităților actuale și extinderea șantierelor navale 
oxistente, asimilarea și fabricarea unor tipuri noi de nave fluviale șl maritime, 
astfel incit flota noastră să poată asigura intr-o măsură mai mare cerin
țele economiei naționale, să transporte la sfirșitul acestui cincinal cel puțin 
5B la sută din mărfurile importate și exportate, iar prin sumele încasate 
pentru prestațiile efectuate să aducă un Însemnat aport valutar in balanța 
țării.

In cadrul acestui program, sarcini deosebit de mari revin Șantierului na
val din Constanța și pentru a se asigura condiții cit mai bune pentru reali
zarea lor, recent, Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a aprobat o hotărire 
privind sistematizarea și dezvoltarea acestui vechi șantier naval al țării. în- 
tr-o convorbire cu ing. Dumitru Fuiorea, directorul șantierului naval con- 
stănțean, am abordat problematica amplă care se ridică in legătură cu extin
derea și modernizarea șantierului, măsurile de ordin tehnic și organizatoric 
preconizate sau care se impun a fi luate pentru a 
nave de mare tonaj.

tățile de eliberare a amplasamente
lor cerute. Estfe un prim pas înainte, 
dar el trebuie urmat de altele pen
tru asigurarea tuturor 
execuție, fără de care 
angaja constructorul, 
nanțarea, deci începe 
rile.

detaliilor de 
nu se poate 
deschide fi- 
efectiv lucră-

se trece la construirea unor

Deși unul dintre cele mai vechi 
șantiere navale din țara noastră — 
ne-a spus la început directorul șan
tierului — aici s-au executat cu pre
cădere reparații de nave. în ultimii 
zece ani ni s-au încredințat — ce-1 
drept, sporadic — și unele sarcini în 
domeniul construcțiilor navale. Am 
realizat în condiții optime complete 
de șlepuri fluviale, diferite tipuri de 
șalupe remorchere. De acum doi ani 
am început construcția primei serii 
de nave maritime de 1 920 tone. Ni
velul tehnic ridicat și comportarea 
în exploatare a primelor nave de 
acest fel livrate constituie pentru noi 
un prim pas spre consacrare. Pro
gramul special de dezvoltare a con
strucției de nave, inițiat și aprobat 
de conducerea partidului, ne oferă 
acum cele mai largi posibilități de 
a pune în valoare experiența și ca
pacitatea tehnico-profesională a co
lectivului nostru 
mare.

dornic de afir-

din programul de 
construcțiilor de 

nave, in actualul cincinal, 
sarcini revin șantierului dv. ?

— Concret, 
dezvoltare a

ce

— Nu este cazul să mă opresc a- 
•upra așa-ziselor sarcini tradiționale, 
care constau într-un volum aproape 
dublu de reparații navale față de 
cincinalul precedent, volum estimat 
după, traficul maritim intens al por
tului Constanța. Nici asupra faptu
lui că în acest an vom termina pri
ma serie de cinci cargouri de 1920 
tone, din care — după cum am spus 
— am și livrat primele bucăți. In ur
mătorii doi ani vom executa încă 6 
nave similare după un proiect îmbu
nătățit. Important este de relevat că, 
potrivit programului elaborat, pînă 
în 1975 trebuie să construim și să 
livrăm flotei noastre două nave de 
circa 60 000 tone fiecare și să pre
gătim, simultan, construcția unor 
nave și mai mari. Tocmai de aceea, 
considerăm necesar ca toți factorii 
interesați într-un demaraj viguros la 
îndeplinirea noilor sarcini ale șantie
rului — Centrala industrială de con
strucții navale din Galați, Institutul 
de proiectări pentru construcția de 
mașini din Capitală, Institutul de 
cercetări și proiectări navale din Ga
lați, ministerul — să găsească neîn- 
tîrziat și definitiv răspuns la toate 
problemele încă în suspensie, să 
contureze clar toate măsurile și ac
țiunile ce trebuie întreprinse ca să 
putem trece imediat la înfăptuirea 
lor.

La ce anume vă referiți T 
studiul tehnico-economic 
pentru sistematizarea și

— Prin 
elaborat 
dezvoltarea șantierului, avem de e- 
xecutat în primii trei ani ai cincina
lului un mare volum de investiții, 
ceea ce înseamnă, practic, să con
struim un nou șantier. Timpul scurt 
pe care-1 avem în față impune nu 
numai o pregătire și organizare e- 
xemplare, dar mai cu seamă o ma
ximă concentrare de forțe. Ca să li
vrăm două nave de circa 60 000 tone 
pînă în 1975, ținînd seamă de pro
cesul de asimilare a fabricației, de 
celelalte sarcini ale cincinalului, tre
buie să începem debitarea tablei na
vale încă din prima jumătate a anu
lui 1973. Dar pentru aceasta, primele 
investiții — chiar și numai parțial — 
trebuie finalizate anterior.

Potrivit prevederilor, anul acesta 
urmează să înceapă construcția do
cului uscat de 150 000 tone, a hale
lor de construcții corp și de armare 
și să se asigure utilajele de ridicat. 
Se scontează, după cum ne asigură 
centrala noastră industrială, pe posi
bilitățile create de devansarea pro
gramului de investiții. Sînt previzi
uni optimiste. Specialiștii de la șan
tierul nostru, de la centrala indus
trială de construcții navale și de la 
alte șantiere din țară, pe baza consta
tărilor făcute la cîteva șantiere na
vale din străinătate, au făcut anumi
te opțiuni, urmînd ca studiul compa
rativ, variantele optime să le aleagă 
proiecțanții de la I.P.C.M. Așadăr-, 
problema nr. 1 este acum trecerea Ia 
elaborarea proiectelor de exjecuție, 

■cu deosebire pentru docul uscat și 
utilajele de ridicat, fără de care nu 
pot începe, practic, lucrările de con
strucții navale.

— Sintem informați că aveți, 
totuși, asigurate proiecte pentru 
execuția unor lucrări pregăti
toare in vederea realizării obiec
tivelor amintite.

" — într-adevăr, avem încă din anul 
trecut proiectele pentru execuția ba- 
tardoului și a unor umpluturi de 
pămînt pentru noile construcții. Sînt 
lucrări pe care le puteam de mult 
contracta și începe. Avem la Con
stanta o întreprindere de construcții 
hidrotehnice, specializată în aseme
nea lucrări, gata să-și asume execu
ția lor. Dar, din păcate, mai mult 
de 5 luni nu am dispus de amplasa
mentele necesare. Abia în ultimul 
timp, la insistența comitetului jude
țean de partid, s-au încheiat formali-

Noi sortimente
de negru de fum

SIBIU (Corespondentul „Scîn
teii" Nicolae Brujan) : La Uzina 
„Carbosin" Copșa Mică a în
ceput producția a două noi și 
importante sortimente de ne
gru de fum, ambele fiind rezul
tatul cercetărilor întreprinse de 
institutul „Chimigaz" Mediaș, 
ca și al unor invenții brevetate 
ce aparțin -specialiștilor din

uzină. Este vorba de negru de 
fum F.E.F. — folosit ca liant 
în industria anvelopelor — și 
de negru de fum pentru culoare, 
destinat cernelurilor tipografice. . 
Producerea acestor sortimente 
de negru de fum permite re
nunțarea la o serie de materiale 
din import

— Firește, problemele aduse 
tn discuție pină acum vizează 
nemijlocit și factori din afara 
Șantierului. Ele au fost, consi
derăm, recepționate de către fo
rurile vizate si se va acționa 
— este timpul — pentru soluțio
narea lor operativă. Dar aceasta 
nu presupune o stare de espec- 
tativă din partea conducerii 
Șantierului, ci, dimpotrivă, ac
țiuni hotărite, perseverente, pen
tru realizarea obiectivelor de 
mare răspundere ce vă revin 
din programul special de con
strucții navale. Ce preocupări 
aveți in această direcție ?

— Se înțelege, însușindu-ne sarcini 
de o asemenea răspundere, nu ne-am 
gindit să primim totul de-a gata. 
Cunoscind bine amploarea lucră
rilor de dezvoltare a șantieru
lui, ale căror proiecte le vom avea 
probabil în curînd, noi am făcut din 
timp investigațiile necesare pentru 
contractarea lor, asupra dotării teh
nice a constructorilor și a altor even
tuali colaboratori, furnizindu-le din 
timp informațiile necesare cu privi
re la complexitatea tehnică a obiec
tivelor prevăzute. Ne-am pregătit, 
de asemenea, să le asigurăm condi
ții pentru o mai bună organizare de 
șantier.

Ne preocupăm, de asemenea, încă 
de pe acum, de recrutarea și forma
rea cadrelor dc muncitori, maiștri și 
tehnicieni. în 1975, la Șantierul na
val din Constanța vor lucra de două 
ori și jumătate mai multi munci
tori, ingineri și maiștri, adică cu a- 
proape 4 000 de salariați mai mult 
decit în prezent. In acest sens, încă 
din anul trecut am luat măsuri ca 
școala noastră profesională să asi
gure, din 1972, 750—800 absolvenți pe 
an, ponderea avînd-o electricienii, 
sudorii, tubulatorii și alți muncitori 
cu meserii specifice construcției de 
nave. Am făcut, de asemenea, inter- 

■ vențiile necesare pentru creșterea 
spațiului de școlarizare și cazare'®in 
cămine, astfel ca din 1975 să avem 
circa 900 de absolvenți pe an. Șan
tierul nostru va trebui să fie în a- 
tenția ministerului, a centralei indus
triale, pentru repartizarea in urmă
torii doi-trei ani a cel puțin 20 ingi
neri și 50 subingineri din noile pro
moții de absolvenți sau prin redistri
buire de la alte șantiere navale din 
țară.

în sfîrșit, avem în vedere un plan 
de specializare a tuturor cadrelor 
tehnice și de conducere, ce se va 
realiza prin expuneri, studierea unor 
lucrări și documentații de strictă 
specialitate, seminarii, vizite la șan
tierele navale din țară și de peste 
hotare și altele. Insistăm asupra a- 
cestui lucru, deoarece sarcinile care 
revin șantierului nostru în construc
ția de nave sînt complexe — și nu 
este vorba numai de creșterea tona
jului acestora, ci, în primul rind, de 
însușirea și aplicarea, chiar de pe li
nia de plecare, a celor mai noi și 
avansate tehnologii de execuție folo
site pe plan mondial.

Din cele relatate de directorul șan
tierului naval, din discuțiile anteri
oare avute la comitetul județean de 
partid,, am reținut entuziasmul cu 
care întregul colectiv de constructori 
navali constănțeni și-a asumat sar
cinile trasate de partid Se înțelege 
că îndeplinirea lor necesită un stu
diu temeinic, alegerea celor mai efi
ciente căi de rezolvare a probleme
lor complexe pe care le ridică pro
gramul de dezvoltare a construcției 
noastre navale. Dar cel mai impor
tant lucru este acum să se asigure 
grabnic documentația pentru dez
voltarea și modernizarea șantierului, 
să se lămurească toate problemele pe 
care le incumbă deschiderea finan
țării și începerea lucrărilor, contrac
tarea utilajelor și a echipamentelor, 
domenii în care este nevoie de spri
jinul, de conlucrarea strînsă a tutu
ror factorilor interesați.

în întreprinderile agri
cole de stat s-au construit, 
in ultimii ani, complexe in
dustriale pentru creșterea 
vacilor cu lapte, cum sint 
cele de la Pecica, județul 
Arad, Mihai Viteazul, ju
dețul Cluj, Sfintu-Gheor- 
ghe, județul Covasna, Băr
boși, județul Galați, Călă
rași, județul Ialomița, Re- 
caș, județul Timiș, Căteas- 
ca, județul Argeș, și altele. 
Totodată, s-au realizat noi 
complexe de tip industrial 
pentru creșterea păsărilor 
și porcilor. înzestrate cu 
o tehnică avansată, ele 
permit practicarea unei 
zootehnii moderne, demara 
randament. în general, in
vestițiile 
găsit un 
măsură 
ducției
Anul acesta, în I.A.S. pes
te 95 la sută din producția 
de ouă și peste 74 la sută 
din producția de carne de 
porc se reaiizează în com
plexe de tip industrial. 
Gradul ridicat de mecani
zare și, parțial, de auto
matizare, a permis crește
rea simțitoare a producti
vității muncii. Aceasta de
monstrează superioritatea 
incontestabilă a complexe
lor industriale, atît în 
I.A.S., cît și în cooperati
vele agricole, unde ele se 
extind tot mai mult pe 
baza cooperării și asocierii. 
Totuși, în unele din aceste 
complexe rezultatele eco
nomice sint nesatisfăcă
toare.

Unul dintre complexele 
industriale care nu obține 
rezultate corespunzătoare 
este cel de la Călărași, ju
dețul Ialomița. Multe din 
elementele care îl definesc 
ca un complex nerentabil 
sînt caracteristice și altor 
unități similare din țară. 
De aceea vom prezenta mai 
în amănunt unele aspecte. 
Dat în folosință în anul 
1968, complexul are o ca
pacitate de 1 500 vaci și 
a costat peste 20 milioane 
lei. Investiția specifică pe 
o vacă furajată se ridică 
la aproximativ 18 000 lei, 
aproape cît costul unei gar
soniere într-un bloc cu 
confort minim. La un ase
menea grad de „confort" se 
cere și o producție Ia un 
înalt nivel de eficiență eco
nomică. Analizînd însă re
zultatele obținute se con
stată că, pînă în prezent, 
activitatea complexului s-a 
soldat cu pierderi. în anul 
1969 ele au însumat 4,9 mi
lioane lei, iar anul trecut 
3,9 milioane lei. Anul 
acesta. în urma reorga
nizării întreprinderilor a- 
gricole de stat, complexul 
s-a împărțit in 5 ferme : 
două pentru creșterea va
cilor cu lapte, una p'entru 
creșterea tineretului, una 
pentru producerea bazei 
furajere și o fermă de 
cîmp. Dar iată că și în a- 
cest an cele două ferme 
pentru creșterea vacilor 
sînt planificate cu pierderi 
de 2,2 milioane lei. 
mult chiar, rezultatele 
pare că se vor solda 
pierderi și mai

efectuate și-au 
corespondent pe 

în creșterea pro- 
și rentabilității.

Mai 
se 
cu 

mari. în

(Urmare din pag. I)
științifică a producției, despre eficien
ța unui sistem întreg de măsuri teh
nice și organizatorice. Asemenea ple
doarii practice pentru eficiență sint de 
apreciat, deoarece intervențiile vi
zează atît aducerea in circuitul eco
nomic a unor importante resurse 
aflate în stare latentă, cit și lichi
darea risipei, a pierderilor de pro
ducție indiferent de natura sau de 
mărimea lor. Așa s-a întîmplat la 
uzina „23 August" din Capitală, unde, 
concomitent cu raționalizarea organi
zării locurilor de muncă, s-a acțio
nat energic și pentru lichidarea ab
sențelor și învoirilor, a căror tole
rare putea anula efectul primului 
grup de măsuri.

Iată-ne, așadar, ajunși într-un 
punct în care putem defini lichida
rea risipei mărunte ca o importantă 
sursă de economie, de sporire a pro
ducției și a productivității muncii. Și 
pentru a face acest lucru în fiecare 
întreprindere nu se cer investiții de 
inteligență sau materiale, ci, pur și 
simplu, o educație inaltă, o conștiință 
ridicată, o responsabilitate maximă 
în rîndul salariaților, indiferent de 
locul de muncă, de funcția pe câre 
o ocupă.

Practica a dovedit că edificiul înal
tei economicități, al randamentului 
maxim nu se ridică explorînd și ex- 
ploatînd doar anumite laturi ale pro
ducției, rezervele interne evidente, 
mari, ușor de depistat. Nivelul efi
cienței va crește continuu numai 
atunci cînd, concomitent cu va-

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii'

primul trimestru al anului 
cheltuielile planificate au 
fost depășite cu 630 000 lei, 
în timp ce planul de veni
turi nu s-a realizat cu 
350 000 lei.

Care sînt cauzele care 
conduc la pierderi de mili
oane de lei? în primul rînd, 
este nivelul scăzut la pro
ducția de lapte. în complex 
producția medie este de nu
mai 2 375 litri și prețul de 
post ajunge la 238 lei pe 
hectolitru de lapte. S-ar pu
tea obține mai mult? Evi
dent că da. La ferma de tip 
gospodăresc, situată tot în 
apropierea orașului Călă
rași și care aparține ace-

ziere a utilităților anexe 
(instalațiile de încălzire), a 
maternității, nerespectarea 
planului de montă și fătări, 
a programului de grajd, 
care au dus la micșorarea 
producției de lapte, la un 
număr mare de mortalități 
la viței și, în final, la creș
terea prețului de cost. Un 
singur exemplu. Anul 
cesta, în luna 
cînd s-a făcut 
complexului pe 
țeii trebuiau 
Transportul lor
insă pe vreme rea, la cîn- 
tar au fost ținuți în frig 
și mulți s-au îmbolnăvit. 
Consecința ? Pînă la juma-

a- 
februarie, 

împărțirea 
ferme, vi- 

cîntăriți. 
s-a făcut

trebuie folosit ca atare. 
Pentru a fi pus pe roate se 
cere aplicarea unor mă
suri organizatorice care să 
ducă la folosirea rațională 
a furajelor. Or, aci anima
lele nu sint lotizate. fura
jarea nu se face diferen
țiat în funcție de potenția
lul lor productiv și peri
oada de lactație etc. Noii 
șefi de ferme, Radu Avram 
și Ion Stan, deși sînt nu
miți în aceste funcții de 
două luni de zile, nu s-au 
pus încă de acord asupra 
unor probleme importante 
privind organizarea pro
ducției. De asemenea, exis
tă unele rețineri în ce

De ce costă mai scump
laptele in unele

complexe industriale 
decit în fermele obișnuite

cu 
lei 
că 
de 
de

leiași întreprinderi, pro
ducția medie anuală de 
lapte pe cap de vacă fura
jată a fost de 3400 litri, 
un preț de cost de 168 
pe hectolitru. Desigur 
nu sistemul industrial 
creștere a vacilor este
vină. Dimpotrivă, aici exis
tă condiții superioare de 
producție. Avantajele mul
tiple ale tehnicii și tehno
logiilor moderne nu devin 
însă automat realitate. în
tr-un complex de 1500 vaci, 
față de o fermă cu 500 de 
capete, consecințele negati
ve ale oricărei greșeli se 
amplifică. Or, la comple
xul de la Călărași s-au 
făcut mai multe greșeli.

Una din principalele con
diții ale sporirii producției 
de lapte o constituie, după 
cum se știe, popularea 
complexelor cu animale de 
rasă, caracterizate printr-o 
productivitate ridicată. Or, 
popularea complexului de 
la Călărași, ca și altele si
milare din țară, s-a făcut 
cu vite luate la întîmplare, 
mai bine zis cu ce s-a gă
sit. Acest lucru este deter
minat de absența unor 
ferme specializate, care să 
furnizeze animale sănă
toase, cu un potențial pro
ductiv ridicat. La toate a- 
cestea se adaugă o seamă 
de deficiențe organizatorice 
din cadrul complexului : 
darea în folosință cu întîr-

tatea lunii aprilie au mu
rit 55 de vițel.

într-un complex ca cel 
de la Călărași, unde sint 
concentrate circa 3 000 de a- 
nimale, asigurarea bazei 
furajere reprezintă una din 
condițiile de bază pentru 
sporirea producției de 
lapte. Un calcul arată că 
pentru a se realiza pro
ducția planificată de 2 900 
litri pe cap de vacă fura
jată, ceea ce este încă pu
țin, trebuie să se asigure, 
în afară furajelor concen
trate, 40 000 tone furaje 
masă verde. Or, în cadrul 
complexului s-au asigurat 
in medie numai 28 000 tone 
furaje în echivalent masă 
verde. Și de aici imposibi
litatea de a se realiza pro
ducția medie planificată, 
slăbirea stării fiziologice 
generale a animalelor, ne
respectarea planului de 
montă și de fătări etc. în 
această privință se ridică 
o problemă de principiu : 
nu se poate face Un com
plex de vaci cu o capaci
tate atit de mare dacă nu 
se asigură și furajele ne
cesare. Tocmai de aceea la 
consfătuirea cu cadrele de 
conducere din agricultura 
județului Ialomița s-a
juns la concluzia să nu se 
construiască asemenea com
plexe cu o capacitate mai 
mare de 1 000 vaci. Dar cel 
de la Călărași există și

producției 
conse- 

mult 
în

a-

privește repararea unor u- 
tilaje. Din cele 10 remorci 
tehnologice funcționează 
numai 6. în aceste condiții 
se face evident risipă de 
furaje, cheltuielile cu forța 
de muncă sînt mai mari, 
iar în organizarea produc
ției unele verigi sint slă
bite. Dinamica producției 
de lapte nu face decit să 
reflecte această situație : la 
sfirșitul lunii martie s-au 
obținut 7 litri de lapte pe 
cap de vacă și pe zi, la 6 
aprilie — 6 litri, iar la 14 
aprilie — 5,6 litri.

Nerealizarea 
planificate are
cințe economice 
mai profunde decît 
fermele de tip gospodă
resc. In cazul complexului, 
unde investițiile speci
fice sînt mai mari, crește 
ponderea cheltuielilor ma
teriale. Evident că aici, da
torită condițiilor tehnice 
superioare, productivitatea 
muncii este mai mare și 
scad cheltuielile cu forța de 
muncă. Astfel, anual chel
tuielile cu salariile pe fie
care vacă furajată sint în 
complex de 790 lei, iar în 
ferma de tip gospodăresc 
de 1 300 lei. In schimb, în 
ferma de tip gospodăresc 
amortismentul este 
300 000 lei anual, iar 
complex el ajunge

de 
in 
la

2 300 000 lei. Deci, la un nu
măr de animale de 3 ori 
mai mare, amortismentul 
crește de aproape 8 ori și 
el trebuie repartizat, indi
ferent de producția obți
nută. Dar cu cit producția 
este mai mică, cu atit el va 
încărca mai mult prețul de 
cost. Amintim aceste relații 
nu pentru că nu ar fi cu
noscute. Ele trebuie să fie 
însă permanent în atenția 
șefilor de fermă, a econo
miștilor, deoarece aici se 
ascund multe din creșterile 
bruște ale prețului de cost.

Ce se face practic pen
tru rentabilizarea comple
xului de vaci de la Călă
rași ? Am pus această în
trebare tov. Gheorghe Bu- 
cureșteanu, directorul I.A.S. 
Dragalina, de care apar
ține complexul.

— Am întreprins, în pri
mul rînd, o serie de măsuri 
pentru îmbunătățirea bazei 
furajere. în această primă
vară s-au însămînțat, 
ferma care va produce fu
raje pentru complex, 260 ha 
cu lucernă, 300 ha cu bor- 
ceag și 100 ha cu sfeclă 
furajeră. Incepînd de la 
jumătatea lunii aprilie am 
întocmit un grafic pentru 
aprovizionarea cu concen
trate a complexului pe o 
perioadă de o lună de zile, 
dînd astfel posibilitatea șe
filor de ferme să întoc
mească din timp un pro
gram rațional de furajare. 
Totodată, s-a hotărît ca în 
cel mai scurt timp să se 
repare toate utilajele și re
morcile tehnologice. întru- 
cît revirimentul nu se poate 
produce de la sine, vom 
urmări ca furajele să fie 
folosite rațional, încit să 
aducă maximum de pro
ducție posibil. De aceea 
șefii de fermă vor face 
lotizarea animalelor în 
funcție de potențialul lor 
productiv, vîrstă și stare 
fiziologică, urmînd ca fura
jarea lor să se facă dife
rențiat în funcție de aceste 
criterii. Scontăm că, înce- 
pînd chiar de luna aceasta, 
să se ajungă la peste 7 
litri de lapte pe zi și vacă 
furajată, iar cînd se va 
trece la furajarea cu masă 
verde producția să crească 
și mai mult.

Pentru ca în complexele 
de creștere a vacilor, șl în 
primul rînd în cel de la 
Călărași, să se obțină indi
catori economici superiori 
trebuie să se aibă în ve
dere nu numai aspectele 
pur tehnice, ei și cele de 
ordin organizatoric. La 
popularea complexului s-au 
semnalat unele deficien
țe, dar printr-o îngri
jire corespunzătoare se 
poate forma un nucleu de 
animale valoros, cu un po
tențial productiv ridicat. 
Sînt necesare cantități mai 
mari de furaje, dar trebuie 
să fie mai bine organizată 
și administrarea lor. Numai 
în felul acesta se pot ob
ține rezultate la nivelul in
vestițiilor efectuate.
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La Medgidia
MAȘINI AGRICOLE MODERNE
Marca produselor realiza

te de întreprinderea meca
nică de utilaje din Medgi
dia se afirmă tot mai pu
ternic în construcția de ma
șini agricole a țării. Debu- 
tînd cu 22 de ani în urmă, 
cu cele mai simple unelte 
agricole, producția acestei 
întreprinderi s-a aliniat în
tr-un „tempo" rapid ritmu
lui viguros al industriei 
noastre moderne, cunoscînd 
o creștere de-a dreptul spec
taculoasă a producției și di
versificării acesteia. Locul 
fostelor ateliere amenajate 
în cîteva barăci în care și-a 
început activitatea între
prinderea l-au luat hale 
moderne, luminoase. Zes
trea tehnică, alcătuită din 
mașini și instalații de înal
tă tehnicitate, capacitatea 
profesională a muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor 
permit azi abordarea cu 
competență a sarcinilor 
privind diversificarea pro
ducției de mașini agricole,

ridicarea parametrilor cali
tativi ai acestora.

Aici, la Medgidia, se rea
lizează prese de balotat paie 
și fin, 3 tipuri de remorci 
auto fixe de 5 și 3 tone, o 
gamă largă de piese de 
schimb și subansamble des
tinate unor mașini agricole 
ce se produc la alte între
prinderi din țară.

- Producția de mașini a- 
gricole, devenită tradiționa
lă, — ne spunea inginerul 
Nicolae File, directorul în
treprinderii, a fost supusă 
în ultimii doi ani unui am
plu proces de modernizare. 
Prin reproiectarea presei 
de balotat paie și fîn, de e- 
xemplu, productivitatea a- 
cestei mașini s-a dubiat, iar 
greutatea a scăzut cu circa 
200 kg. Au fost reproiectate, 
de asemenea, remorcile au
to de 5 și de 3 tone, adău- 
gîndu-li-se noi dispozitive 
care măresc capacitatea de 
transport și siguranță în ex
ploatare. în urma acestor 
acțiuni de modernizare a 
producției, întreprinderea 
realizează anual o economie 
de metal de circa 2 500 to
ne, iar produsele sînt 
mai solicitate 
rii din țară 
hotare.

Directorul 
ne-a înlesnit 
la fața locului a unor pre
ocupări actuale ale colecti
vului. Din secția de montaj 
au ieșit zilele trecute pri
mele remorci auto bascu
lante de 5 tone. Avînd la 
bază o concepție constructi
vă originală, noul tip de 
remorcă auto se distinge 
prin aceea că poate realiza 
în exploatare o viteză de 
circa 80 km pe oră în con
diții de maximă siguranță. 
Deși abia asimilat, noul tip 
de remorcă a trezit un larg 
interes în rîndurile benefi
ciarilor. Se estimează că 
peste 70 la sută din volumul 
producției de remorci auto 
basculante va fi destinat 
exportului. Se află într-un 
stadiu avansat de asimilare 
alte două mașini agricole 
complexe — combina de re- 
colțat furaje verzi și com
bina tractată de recoltat ce
reale. Și, in sfirșit, o altă 
noutate . într-o hală moder
nă, recent construită, a luat 
ființă secția de cardare, 
în care se produc peste 40 
tipuri de cardane pentru ma
șinile agricole. Acestea se 
adaugă altor aproape 300 ti
puri de piese de schimb 
produse de întreprinderea 
din Medgidia.

tot 
de beneficia- 

și de pesteției, de creștere a rentabilității au, 
uneori, destinația bizară de a com
pensa risipa, de a astupa golul pro
vocat de pierderi ! Adică ce se adu
nă cu o mină se risipește cu cea
laltă. Este cu totul de neînțeles de 
ce conducerile unor întreprinderi, pe 
fondul unor rezultate bune marcate 
într-un domeniu sau altul, tolerează 
pierderile, risipa măruntă, sau de 
proporții : consumuri materiale spo
rite, degradări (aproape 1 000 de 
tone de ciment s-au pierdut, în anul 
trecut, din cauza proastei depozitări 
pe șantierele de construcții), rebu
turi, supradimensionări de produse 
ș.a.

Să fie risipa din întreprinderi un 
robinet fatal prin care se scurg rezul
tatele eforturilor (uneori ale întregu
lui colectiv) de perfecționare a activi
tății productive ? Ar fi nedrept să 
spunem că in întreprinderile vizate 
nu s-a făcut „cîte ceva" pentru di
minuarea risipei, că organizațiile de 
partid și de sindicat, comitetele de 
direcție au privit neputincioase la 
derularea filmului viu al pierderilor. 
Dar tocmai această atitudine de a 
face „cite ceva" și nu totul, de a di
minua efectul și nu de a lichida din 
rădăcină cauzele neajunsurilor, de 
a recurge la aproximații și provizo
rate,. nu la soluții radicale, face să 
se perpetueze risipa. în acest fel, cu 
jumătăți de măsură, spiritul gospo
dăresc nu se valorifică din plin, cau
zele pierderilor nu sînt înlăturate și 
răbufnesc cu efecte păgubitoare pen
tru întreprindere, pentru economia 
națională.

Desigur, am adus în discuție cîteva 
cazuri izolate de proastă gospodărire, 
care fac notă discordantă cu preocu- . 
parea de economisire a muncii so
ciale care animă astăzi majoritatea 
covîrșitoare a colectivelor de. între
prinderi, cu conceptul- de eficiență 
promovat stăruitor de partidul nostru 
în întreaga activitate economică. 
Morbul- risipei este incompatibil cu 
conducerea competentă a activității 
economico-financiare a întreprinderii, 
cu cerințele gestiunii economice și, 
de aceea, trebuie 'înlăturat la fiecare 
loc de muncă, în fiecare unitate și 
centrală industrială. Că acest lucru 
este înțeles în marea' majoritate a 
întreprinderilor noastre o dovedesc 
și rezultatele remarcabile obținute de 
oamenii muncii în realizarea planu
lui și a angajamentelor pe acest an. 
în sfera unor asemenea eforturi 
rodnice, trebuie însă atrase fără 
excepție toate întreprinderile. Pentru 
aceasta sint necesare măsuri de a- 
dincime și largă întindere, care să 
pulverizeze crusta de indiferență a 
unor cadce de conducere din între
prinderi față de administrarea unei 
părți din avuția națională. Și în frun
tea acestor acțiuni este necesar să 
se situeze organizațiile de partid și 
sindicale, care trebuie să-și sporeas
că mai mult combativitatea, dinamis
mul și hotărîrea cu care acționează, 
dezvoltînd puternic în rîndurile tutu
ror salariaților — de la muncitor la 
director — sentimentul înaltei res
ponsabilități pentru buna gospodă
rire a întreprinderii.

întreprinderii 
cunoașterea

și posibili- 
investighează 

ale activității 
toate izvoa- 
capabile să 

a be- 
prin 

l to- 
dăi-

lorificarea resurselor 
tăților vizibile, 
straturile mai adinei 
economico-financiare, 
rele mari sau mici 
asigure sporirea producției, . 
neficiilor. Judecind lucrurile 
această corelație, apare cu 
tul anacronică situația ce 
nuie încă in unele întreprinderi de 
a tolera, în ciuda rezultatelor pozi
tive obținute în ansamblu, o serie de 
deficiențe interne, de fapt abateri de 
la principiile gestiunii economice. A- 
ceastă atitudine de tolerare a 
deficiențelor, a risipei — sub orice 
formă s-ar manifesta — este cu atit 
mai condamnabilă dacă avem in v,e- 
dere că ele sint cunoscute, dar efor
tul hotărit. intervențiile energice 
pentru lichidarea lor sint amînate. 
Efectele unei asemenea atitudini sint 
din cele mai directe si dăunătoare.

Imaginați-vă că o întreprindere — 
să spunem de talia Filaturii române 
de bumbac din Capitală — timp de 
trei luni de zile nu ar livra nici o 
cantitate de marfă, pentru că nu a 
produs. în schimb, oamenii și-ar în
casa normal drepturile bănești. Sigur, 
acest lucru nu s-a întîmplat în rea
litate. ci este vorba de comparație

se
sugerată de risipa de timp înregistra
tă în întreprinderi din industria u- 
șoară în trimestrul - trecut, cind din 
cauza învoirilor, absențelor și conce
diilor fără plată s-a irosit un fond 
de timp ce echivalează cu cel afe
rent unui număr de cîteva mii de 
salariați. Oare eficiența măsurilor de 
sporire a producției aplicate în pri
mele luni ale anului in industria 
ușoară s-a ridicat la nivelul zecilor 
de milioane de lei care s-au pierdut 
datorită unei aparent nevinovate cau
ze : absențe și învoiri ?
. Să analizăm altă situație, 
ficată mîndrie, o serie de 
deri au raportat realizarea
semnate economii de materii 
și materiale în perioada de la înce
putul anului. La aflarea unor ase
menea știri puteam privi cu justificat 
optimism înfăptuirea cu’ succes a 
sarcirili de reducere a costurilor de 
producție, a cheltuielilor materiale 
stabilite prin pianul de stat. Ce pă
cat, însă, că bunele rezultate obți
nute în urma unor eforturi susținute 
de diminuare a cheltuielilor mate
riale și a pierderilor au fost micșo
rate și uneori anulate de superficia
litatea cu care s-a privit în alte uni
tăți aceeași sarcină de plan. Așa, de

Cu justi- 
intreprin- 
unor în- 

prime

pildă, s-a ajuns la .situația ca în pri
mele luni din acest an consumurile 
specifice la cocs metalurgic pentru 
turnătorii, lemn de mină și com
bustibil convențional pentru oțelăriile 
Martin să fie depășite 
deloc neglijabile.

In sfîrșit, mai notăm 
mele luni din acest an, 
de organizare științifică 
tehnico-organizatorice aplicate la u- 
zina ,.Electroputere“ din Craiova s-au 
înregistrat economii calculate de 
cîteva milioane de lei. Era normal ca 
acestea să se fi regăsit în beneficiile 
peste pian, să se transforme în acu
mulări. Numai că acest lucru nu s-a 
întîmplat. Nu numai că beneficiile 
nu au crescut pe măsura economiilor 
calculate, dar nici măcar nu au atins 
nivelul lor planificat. Cauza ? Pier
derile (3,2 milioane Iei rebuturi și re
manieri, 800 de mii lei alte cheltuieli 
neeconomicoase) au anihilat efectul 
măsurilor gindite și aplicate cu mari 
eforturi.

Interpretînd asemenea ipostaze ale 
risipei prin rigorile unui calcul ma
tematic elementar — adunare și scă
dere — ajungem la concluzia că în 
unele întreprinderi studiile, progra
mele complexe de mărire a produc-

cu procente

că în pri- 
prin studiile 
și măsurile
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SEMICENTENAR

MANIFESTĂRI CONSACRATE

SEMICENTENARULUI PARTIDULUI
„Vom depune eforturi pentru 

a ne spori contribuția 
la dezvoltarea multilaterală 

a patriei socialiste"
TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P. C. R., 

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în ultimele zile au continuat să. 
albă loc în tară sesiuni festive ale 
unor instituții de cultură, de cerce
tări științifice și învățămînt. consa
crate semicentenarului Partidului 
Comunist Român, Cu acest prilej, 
participants au adresat telegrame 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Actuala generație de cercetători își 
desfășoară activitatea în condiții ma
teriale și spirituale infinit superioare 
— se spune în telegrama colectivelor 
denumea din Institutul de matema
tică și Centrul de statistică matema
tică ale Academiei Republicii Socia
liste România. Conștienți de rolul tot 
mai important al cercetării matema
tice atît în viata economică a statu
lui nostru socialist, cit și în îmbogă
țirea culturală a țării, lucrătorii In
stitutului de matematică și cei ai 
Centrului de statistică matematică 
ale Academiei vă asigură, tovarășe 
secretar general, că își vor spori ne
contenit contribuția lor la dezvolta
rea multilaterală a patriei noastre 
socialiste.

★

CLUJ (corespondentul „Scînteii", 
Al. Mureșan).

în telegrama trimisă de partici- 
panțli la sesiunea de comunicări ști
ințifice, organizată la Biblioteca Cen
trală Universitară din Cluj, se spune, 
printre altele : „Asigurăm Comitetul 
Central, pe dumneavoastră, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că, în calitatea 
noastră de dascăli, vom depune în
treaga pricepere pentru a cultiva la 
tineretul universitar gîndirea știin
țifică, pentru a-1 înarma cu tehnicile, 
procedeele și metodele moderne de 
investigare a realităților din natură 
și societate. Legarea cît mai organică 
a școlii de viață, formarea gustului și 
a deprinderilor de a muncf cu car
tea și. mai ales, de a studia cartea 
vie a vieții este și rămine o îndato
rire și o coordonată definitorie a ac
tivității noastre. Cu aceeași stăruin
ță și reală răspundere ne îndeplinim 
misiunea de educatori sădind în min
țile și inimile tinerei generații de in
telectuali sentimentele de dragoste 
față de poporul și patria noastră.

cultivînd sentimentele de patriotism 
socialist și internaționalism prole
tar, contribuind la dezvoltarea con
științei lor socialiste"

★

Participant!! la sesiunea Societății 
de științe istorice — filiala Bacău — 
subliniază, printre altele, într-o altă 
telegramă : Ne exprimăm cele mai 
calde și mai profunde simțăminte 
față de grija permanentă pe care con
ducerea de partid și de stat, dumnea
voastră personal, mult stimate tova
rășe Nicolae Ceaușescu, o acordați 
dezvoltării științei si culturii, perfec
ționării continue a invătămîntului 
din tara noastră. Vă asigurăm că nu 
ne vom precupeți eforturile pentru a 
contribui la edificarea societății so
cialiste multilateral dezvoltate.

★

Participant!! la plenara extraordi
nară a Consiliului orășenesc Tg. 
Neamț al sindicatelor, care a avut 
loc recent, au adresat o telegramă 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, prin care dau o 
înaltă apreciere analizei activității 
sindicatelor făcută la Plenara Comi
tetului Central al P.C.R. din 10—11 
februarie și își exprimă atașamentul 
nețărmurit fată de politica marxist- 
leninistă a partidului și hotărîrea de 
a întîmpina gloriosul semicentenar 
al P.C.R. cu noi și importante reali
zări în toate sectoarele de activitate.

După ce se subliniază succesele ob
ținute in îndeplinirea sarcinilor și an
gajamentelor pe anul In curs. în te
legramă se spune : „Exprimînd voin
ța și hotărîrea tuturor salariaților. 
plenara asigură Comitetul Central 
al Partidului Comunist Român, pe 
dumneavoastră, tovarășe secretar ge
neral. că muncitorii, inginerii și teh
nicienii. toți oamenii muncii din oraș 
nu vor precupeți nici un efort pentru 
ca activitatea organizațiilor sindicale 
să pună în valoare capacitatea și 
energia de care dispun pentru a ne 
aduce contribuția la ridicarea Româ
niei socialiste pe noi culmi ale pro
gresului și civilizației contemporane".

(Agerpres)

SIBIU (corespondentul „Scinteii" 
Nicolae Brujan). — In pavilionul 
din Piața Teatrului a avut loc des
chiderea Expoziției realizărilor eco
nomiei județului Sibiu, dedicată se
micentenarului partidului. Au luat 
parte tovarășii Richard Winter, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar al Comitetului județean Si
biu al P.C.R., Aldea Militaru, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., conducători ai or
ganelor locale de partid, de stat și 
obștești, un numeros public.

Miile de exponate — autocamioane 
și remorci basculante, diverse tipuri 
de mașini și utilaje, aparate de mă
sură și control, articole de sticlărie, 
tricotaje și textile, produse alimen
tare și altele — reprezentind peste 
50 de întreprinderi din toate ramu
rile de producție ale județului, înfă

țișează sugestiv realizările cu care 
se mîndresc, pe drept cuvint. oame
nii muncii — români, germani, 
maghiari și de alte naționalități — 
din județul Sibiu. Numeroase grafice 
și panouri vorbesc despre entuzias
mul cu care oamenii muncii din ju
dețul Sibiu întîmpină prin noi rea
lizări semicentenarul gloriosului nos
tru partid.

★
TULCEA (corespondentul „Scîn

teii", Tudorel Oancea). — în cadrul 
manifestărilor consacrate semicente
narului partidului, tovarășul Teodor 
Coman, prim-secretar al Comitetului 
județean Tulcea al P.C.R., s-a întîl- 
nit, la Casa de cultură a sindicatelor 
din municipiul Tulcea, cu muncitori, 
ingineri și tehnicieni din întreprin
derile și instituțiile orașului, cu ma
rinari de pe vasele flotei noastre flu
viale și de pescuit oceanic. Cu acest 
prilej, tovarășul Teodor Coman a 
vorbit despre semnificația apropiatei 
aniversări a semicentenarului parti
dului, relevînd momente importante 
din cele cinci decenii de lupte și 
victorii sub conducerea P.C.R. întil- 
nirea a fost urmată de un program 
artistic și de desfășurarea fazei ju
dețene a concursului „Trecutul glo
rios de luptă al partidului".

★
La biblioteca „Teleki-Bolyai" din 

Tg. Mureș a avut loc marți verni
sajul unei expoziții de manuscrise 
și tipărituri de mare valoare. Sînt 
expuse manuscrise datind din seco
lul XV, colecții de documente referi
toare la evenimente din istoria Tran
silvaniei, vechi tipărituri străine sau 
apărute în țara noastră, precum și o 
colecție de hărți și stampe.

Un 10c central în expoziție îl o- 
cupă cărți și documente legate de ac
tivitatea P.C.R. în cei 50 de ani de 
existență, de lupta poporului nostru, 
condus de partid, pentru libertate 
națională și socială, pentru pro
gresul și prosperitatea patriei so
cialiste.

La vernisaj au participat Nicolae 
Vereș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., alți repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat.

★
ALEXANDRIA (corespondentul 

„Scînteii", Al. Brad). — In aceste 
zile, premergătoare gloriosului semi
centenar al partidului, în județul Te
leorman au loc numeroase manifes
tări cultural-artistice, simpozioane și 
întîlniri, la care participă numeroși 
teleormăneni. în cadrul acestor ma
nifestări, tov. Marin Drăgan, membru 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
comitetului județean de partid, s-a 
întîlnit luni cu membrii organiza
ției de partid și alți cetățeni ai co
munei Islaz, în fața cărora a pre
zentat o expunere, evocînd momen
te de inaltă semnificație din istoria 
de 50 de ani de luptă a partidului 
în slujba poporului. în încheiere, 
formațiile căminului cultural și ale 
școlilor din localitate au prezentat 
un frumos spectacol artistic.

★
în cadrul manifestărilor consacrate 

apropiatului jubileu al partidului, 
tovarășul Gheorghe Ghinea, prim- 
secretar al Comitetului județean Bo
toșani al P.C.R., s-a întîlnit cu lo
cuitori ai comunei Bucecea și mun
citori de la fabrica de zahăr „Și
retul" din localitate.

Cu acest prilej, primul secretar a 
prezentat expunerea „Partidul Co
munist Român, stegarul luptei de 
cinci decenii a poporului nostru", în 
cadrul căreia a înfățișat momente ale 
luptei clasei muncitoare, activitatea 
partidului în perioada premergătoare 
și în timpul insurecției armate de la 
23 August. Vorbitorul a relevat în 
încheiere marile izbînzi dobîndite de 
oamenii muncii, sub conducerea par
tidului, în anii construcției socia
lismului.

★
Tinerii din întreprinderile și insti

tuțiile din orașul Tg. Lăpuș s-au în
tîlnit cu tovarășul Gheorghe Blaj, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Maramureș al P.C.R., care le-a 
vorbit cu acest prilej despre lupta 
eroică a partidului în cele cinci de
cenii de activitate, desfășurată in

slujba intereselor poporului nostru. 
Vorbitorul s-a referit, totodată, la 
realizările care au fost obținute de 
poporul român în edificarea noii 
orînduiri socialiste, perspectivele 
deschise de cel de-al X-lea Congres 
al P.C.R. pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

★
CRAIOVA (corespondentul „Scîn

teii", Nlstor Țuicu).
In sala Centrului de științe sociale 

Craiova a Academiei de știinte so
ciale și politice a avut loc simpozio
nul „Contribuția științei medicale la 
ridicarea nivelului de ocrotire a 
sănătății poporului nostru", organi
zat în cinstea sărbătoririi semicen
tenarului partidului. în cadrul sim
pozionului a luat cuvîntul acad. 
Aurel Moga, președintele Academiei 
de științe medicale.

★ '

Comitetul de partid al Ministeru
lui Afacerilor Interne și Direcția 
Generală a Arhivelor Statului au or
ganizat marți, în Capitală, o sesiu
ne de comunicări științifice cu pri
lejul semicentenarului partidului.

în cadrul lucrărilor sesiunii — la 
care au participat arhiviști, cercetă
tori din domeniul științelor sociale și 
cadre didactice din învățămîntul mili
tar — au fost evocate momente de 
seamă din lupta Partidului Comu
nist Român pentru eliberarea țării, 
pentru triumful noii orînduiri, pentru 
edificarea societății socialiste multi
lateral dezvoltate din patria noas
tră. Comunicările .prezentate au re
liefat, în același timp, rezultatele ob
ținute de specialiștii Arhivelor Sta
tului în studierea și populariza
rea unor documente de mare 
importanță pentru cunoașterea isto
riei mișcării muncitorești din 
România.

într-o atmosferă însuflețită, cei pre- 
zenți au adresat o telegramă Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care își exprimă hotă
rîrea de a-și pune în valoare toată 
capacitatea, energia și hărnicia de 
care dispun, pentru îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor care le revin. 
Ei și-au manifestat, totodată, ade
ziunea deplină la Înălțătoarele idea
luri comuniste, la principiile promo
vate cu atîta consecvență in politica 
internă și internațională a României 
socialiste.

★
în cadrul acțiunilor organizate în 

cinstea semicentenarului Partidului 
Comunist Român, prof. lng. Suzana

ZILELE DRAMATURGIEI ORIGINALE
• Reprezentația din festival • a 

Teatrului de stat din Tîrgu-Mureș — 
secția maghiară — cu piesa lui Nagy 
Istvân, „ÎNAINTE DE POTOP", a 
confirmat buna impresie pe care a 
făcut-o spectacolul la faza județea
nă de la Cluj.

Conduși de regizorul Harag 
Gycirgy, în remarcabilul decor, de o 
sugestivă și stranie poezie al Flon- 
căi Mălureanu. actorii tîrgumure- 
șeni : Bâcs Ferenc. Tanai Bella, Lo- 
hinszky Lorând, Anatol Constantin, 
Illyes Kinga, Csorba Andrăs, T6th 
Tamâs, Szabâ Duci, Bănyai Măria, 
Mende Gaby, Adleff Ingeborg, Rethy 
Arpăd, Visky Arpâd, Victor Stren- 
garu, Nagy Jdz.sef — cei mai mulți 
jucînd cu o reală dăruire, au reali
zat un spectacol de autentică atmos
feră, puternic tensionat.
• Inspirată din universul spiritual 

al „Cetății de foc", pe care de fapt

o continuă, venind să se constituie, 
pînă la urmă, în ultimul episod al 
unei trilogii reșițene, drama „OCHII 
DRAGI AI BUNICULUI" reconfir
mă, peste ani, virtuțile scrisului lui 
Mihail Davidoglu. pionier al drama
turgiei noastre noi.

Fidel eroilor săi reșițeni. Mihail 
Davidoglu îi readuce în scenă în 
ipostaza lor actuală, alături de aceia 
cărora le-au încredințat nobila mi
siune de a le continua opera. Rele
vabil în această dramă, care păs
trează tonalitatea „Cetății de foc", 
este descripția personajului Arjoca, 
aflat astăzi la zenitul unei vieți tu
multuoase, caracter puternic, păti
maș. dur. dar de o caldă și învălui
toare omenie. Piesa întreagă se do
vedește a fi un elogiu adus Reșitei, 
văzută ca un simboi al prefacerilor 
structurale care âu condus la instau
rarea lumii socialiste românești.

Distribuția numeroasă a teatrului 
reșițean se ilustrează prin atașa
mentul ei sincer la întreprinderea 
scriitorului, izbutind — sub direcția 
de scenă a lui Eugen Vancea și în 
cadrul scenografic semnat de Liviu 
Ciulei — să răspundă replicii vigu
roase, de inaltă profesionalitate, a 
interpretului rolului principal : Toma 
Dumitriu,

Dinu SARARU
Programul de astăzi al festivalului:

• „Fereastra de mărgean" de 
CONSTANTIN BANU în interpreta
rea TEATRULUI NAȚIONAL DIN 
TIMIȘOARA (sala Comedia, o- 
rele 16).

• „Acești nebuni fățarnici" de 
T. MAZILU în interpretarea TEA
TRULUI „LUCIA STURDZA BU- 
LANDRA" (Sala Studio a Teatrului 
„Bulandra", orele 20).

Gâdea, președinta Consiliului Națio
nal al Femeilor, s-a întîlnit marți 
după-amiază, la Casa de cultură din 
Hunedoara, cu peste 800 muncitoare, 
intelectuale și gospodine din acest 
centru industrial, cărora le-a vorbit 
despre rolul femeilor în societatea 
socialistă, contribuția și participarea 
lor activă la dezvoltarea economiei, 
la viata politică, socială și culturală 
din patria noastră.

în după-amiaza aceleiași zile, to
varășa Suzana Gâdea a participat la 
o întilnire cu femeile din municipiul 
Deva. Cu acest prilej au fost evo
cate momente semnificative din 
lupta și activitatea partidului pen
tru a asigura femeilor drepturile și 
condițiile de muncă, de viață și de 
afirmare de care se bucură astăzi 
în tara noastră,

★
La Arbitrajul de Stat a avut loc, 

în zilele de 26 și 27 aprilie, un sim
pozion cu tema „Contractul econo
mic în lumina noilor prevederi le
gale" și o consfătuire pe țară a lu
crătorilor acestei instituții, organi
zată în cinstea semicentenarului 
partidului.

Expunerile prezentate și dezbateri
le ce au avut loc cu acest prilej au 
analizat activitatea organelor arbi
trate, sarcinile ce te revin în reali
zarea disciplinei de plan și contrac
tuale, apărarea proprietății socialiste, 
consolidarea economiei planificate și 
întărirea legalității socialiste.

Cuvîntul de închidere a fost rostit 
de primul arbitru de stat. M. Witz- 
man.

Participanții au adoptat textul unei 
telegrame adresate Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, prin 
care se angajează să depună toate 
eforturile ca, prin metodele specifi
ce de muncăale instituției, să contri
buie la dezvoltarea societății socia
liste multilateral dezvoltate din Re
publica Socialistă România.

★
Comuniștii din Școala militară de 

ofițeri activi de marină .,Mircea cel 
Bătrîn" din Constanța, întruniți în 
adunarea pentru analiza îndeplinirii 
obiectivelor angajamentelor și sarci
nilor stabilite în cinstea semicente
narului P.C.R., subliniază — în tele
grama adresată Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu — faptul că 
au obținut rezultate bune în realiza
rea planului de învățămînt și al pre
gătirii politice, în ridicarea nivelului 
ordinii și disciplinii militare. în nu
mele idealurilor eroicului Partid Co
munist Român vă încredințăm, tova
rășe comandant suprem, se arată în 
telegramă, că vom acționa și pe mai 
departe cu toată abnegația pentru 
formarea cadrelor marinei militare 
și comerciale cu o înaltă ținută știin
țifică și morală, devotată pină la sa
crificiul suprem patriei și partidului 
comunist; capabile să apere munca 
și creația revoluționară a poporului, 
să poarte cu cinste pavilionul tricolor 
pe mările și oceanele lumii, să apere 
libertatea și independența patriei, 
cauza socialismului și comunismului.

★
în cadrul manifestărilor dedicate 

semicentenarului partidului. Asociația

Română de Științe Politice a organi
zat în ziua de 26 aprilie un simpo
zion la care au participat cadre di
dactice din învățămîntul superior, 
cercetători din domeniul științelor 
politice, juridice. Istorice.

Au prezentat referate conf. univ. 
dr. Marin Voiculescu : „Conștiința 
politică-ideologică" și conf. univ. 
Petre Pînzaru : „O perspectivă nouă 
asupra conceptului de control social". 
Referatele au fost urmate de discuții.

★
TIRGOVIȘTE (corespondentul „Scîn

teii", C. Soci).— în cadrul mani
festărilor dedicate semicentenarului 
partidului, la Casa de cultură a mu
nicipiului Tirgoviste a fost organi
zată o sesiune de comunicări și re
ferate cu tema : „Statul și dreptul 
socialist. Reflectarea transformărilor 
revoluționare din România. Institui
rea și întărirea legalității socialiste 
în țara noastră". La sesiune au luat 
parte tovarășii Nicolae Tăbîrcă, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Dîmbovița al P.C.R., activiști de 
partid și de stat, lucrători din dome
niile juridic și administrativ, nume
roși cetățeni. Participanții la sesiune 
au trimis o telegramă Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

★
Colectivul întreprinderii mecanice 

Sadu-Gorj, precum și tineri și gos
podine din această localitate au par
ticipat, marți după-amiază, la o a- 
dunare dedicată semicentenarului 
partidului. Cu acest prilej, tovarășul 
Gheorghe Paloș, prim-secretar al Co
mitetului județean Gorj al P.C.R., 
președintele Consiliului popular ju
dețean, a făcut o amplă expunere 
despre cele cinci decenii de luntă și 
victorii ale partidului nostru. Vorbi
torul s-a referit la cete mai semnifi
cative momente din istoria P.C.R., 
evidențiind, totodată, succesele obți
nute în țara noastră în opera de e- 
dlficare a socialismului, realizările 
de seamă cu care oamenii muncii din 
Gorj, alături de întregul nostru 
popor, se prezintă la marea sărbă
toare de la 8 mai.

★
TIMIȘOARA (corespondentul „Scîn

teii" Cezar Ioana). — în cadrul ma
nifestărilor organizate în județul Ti
miș în cinstea aniversării semicente
narului partidului a avut loc un sim
pozion cu tema : „Presa democratică 
din Banat — purtătoare a ideilor de 
luptă ale clasei muncitoare, ale par

ei marxist-leninist". Au par- 
activiști 
ziarele 
„Neue

de partid, redactori 
județene „Drapelul 
Banater Zeitung", 
„Banatske Novine", 

de radio Timișoara,

tidului 
ticipat 
de la 
Roșu",
„Szabad Szo", 
de la Studioul _  _ . ,
corespondenți județeni ai presei cenv 
trale. Comunicările și referatele ap 
relevat contribuția presei socialiste și 
muncitorești bănățene, a ziarelor 
conduse sau orientate de P.C.R.
la lupta clasei muncitoare, a mase
lor populare conduse de partid, pen
tru libertate socială și națională, 
pentru transformarea revoluționară a 
societății.

■ ■■■■■
La CLUJ — ne informea

ză președintele comitetului 
județean pentru cultură și 
artă, scriitorul Dumitru 
Mircea — Teatrul Național 
și-a propus să prezinte o 
suită de spectacole în aer 
liber la Turda, Cimpia 
Turzii, Cheile Turzii cu pie
sa „Avram Iancu" de Al. 
Voitin, Același specta
col va fi dat — in 
semn de omagiu pentru 
figura marelui revoluționar 
— în cîteva localități isto
rice din Munții Apuseni. 
Tot în aer liber se vor des
fășura mari serbări popu
lare, dintre care amintim 
comemorarea răscoalei țără
nești de la Bobîlna, Festiva
lul de cîntece și poezie Oc
tavian Goga de la Ciucea. 
Festivalul dansurilor popu
lare feciorești, comemorarea 
lui Pințea Viteazul în co
muna Măgoaja. Pe princi
palele trasee turistice ju
dețene este anunțată des
chiderea unor expoziții de 
artă populară.

La IAȘI sînt programate 
o suită de reprezentații cu 
piesa istorică „Pasărea în 
cuibul ei piere" de M. Ur- 
sachi (la Golia șl Cetățuia) 
iar la teatrul de vară spec
tacole ale operetei („către 
sfîrșitul stagiunii" precizea
ză Anatol Lupșa, vicepreșe
dinte al comitetului jude
țean pentru cultură și artă) 
și ale naționalului ieșean 
(cu piesa „Duet"). în rest, 
artiștii amatori vor fi cei 
care se vor strădui să aco
pere cît mai... competent a- 
fișul cultural ieșean.

ARADUL lasă și el greul 
stagiunii estivale pe ume
rii artiștilor amatori. După 
cum ne informa prof. Aurel 
Martin, președintele comi
tetului județean pentru cul
tură și artă, din cauza lip
sei unui teatru de vară, nu 
va fi prezentată nici o piesă 
de teatru în aer liber. Se 
intenționează să se organi
zeze gale ale filmului roma
nesc, dar programul de fil
me al sezonului estival nu 
fusese încă definitivat la 
data raidului nostru. în a- 
ceeași situație se aflau și 
spectacolele brigăzilor artis
tice de agitație. întregul 
plan al stagiunii estivale nu 
fusese încă discutat, dezbă
tut și aprobat.

De la PITEȘTI, președin

tele comitetului județean 
pentru cultură și artă. 
Constantin Dinischiotu, ne 
aduce la cunoștință princi
palele manifestări pe plan 
județean în lunile ce ur
mează. Alegem absolut la 
întîmplare : la Cîmpulung, 
Curtea de Argeș, Tîrgo- 
viște, Cozia, Teatrul „Al 
Davila" din Pitești va 
prezenta în decor natural 
piesele „Io, Mircea Voie
vod", „Vlaicu Vodă", „Meș
terul Manole" și „Miorița"

Și CAPITALA și-a con
turat un program estival 
bogat. Aproape toate tea
trele bucureștene au pre
gătit ultima premieră a

duminică muzica de prome
nadă va evoca vizitatorilor 
cîteva ceasuri din Bucureș- 
tiul de altă dată.

încheind această succintă 
trecere in revistă, se poate 
observa cum — acolo unde 
organele culturale locale 
s-au străduit să depășească 
condiția de divertisment, 
implacabil atașată pînă a- 
cum noțiunii de stagiune es
tivală — programul prezin
tă evidente puncte de re
lief.

Și totuși cîteva nedume
riri persistă. Le vom nota pe 
cele mai importante.

„Aș începe cu rugămin
tea ca raidul organizat de

nuare cuvîntul interlocuto
rului nostru.

— ...Stagiunile teatrale ale 
artiștilor profesioniști du
rează vara pînă la 15 iulie, 
după care artiștii pleacă în 
concediu sau în turnee, ni 
s-a spus. Așa că rămîne 
o perioadă mai critică în 
activitatea culturală între 
15 iulie și 15 august. 
Această perioadă aș nu
mi-o eu stagiune estivală, 
căci acum trebuie în mod 
expres toți factorii din cul
tură să-și conjuge eforturile 
pentru a pune la dispoziția 
cetățenilor manifestări care 
să suplinească întreruperea 
activității profesioniste. In

m ii.r i Jiwaamnecz

trebăm : să fie oare vara — 
sezonul excursiilor, al ieși
rilor săptămînale la iarbă 
verde, al vizitelor la monu
mentele istorice — impro
prie realizării acestui dublu 
deziderat ?

Să nu lăsăm însă fără răs
puns întrebarea vicepreșe
dintelui de la Iași. Care 
este, de fapt, perioada esti
vală ?

întregul sezon propice 
unor acțiuni de largă respi
rație. pentru mase mari de 
oameni, din mai și pînă în 
septembrie—octombrie — 
precizează președintele Co
mitetului municipal Bucu
rești pentru cultură și

Stagiunea estivală își anunță 
deocamdată... problemele

stagiunii special pentru 
grădinile de vară. O comi
sie comună a administrației 
teatrelor de vară și a comi
tetului de cultură a trecut 
în revistă în aceste zile sta
rea în care se află baza ma
terială, anunțînd măsuri 
imediate pentru ca defecțiu
nile din sezonu' anterior 
(lumini, sonorizare etc.) să 
nu se mai repete. în schimb 
nici unul dintre teatre nu a 
încercat vreo montare in 
cadrul atît de generos al 
monumentelor istorice din 
oraș sau din preajma sa. în 
compensație, la principalele 
locuri de odihnă și agre
ment (pădurile Băneasa, 
Pustnicul, Andronache, Mo- 
goșoaia) artiștii amatori 
vor susține periodic specta
cole în cadrul unor mari ser
bări populare. Și o iniția
tivă notabilă : în parcul He
răstrău va fi montat un 
chioșc, unde duminică de

ancheta „Scînteii"

ziarul „Scînteia" să preci
zeze clar care este perioada 
considerată drept stagiune 
estivală. Căci nimeni nu a 
făcut-o pînă acum". A- 
ceastă afirmație, oarecum 
neobișnuită, aparține vice
președintelui Comitetu.ui 
județean pentru cultură 
și artă Iași, Anatol t,up$a. 
Cu toate dezbaterile pur
tate periodic in presă, cu 
toate recomandările făcute 
cu prilejul diverselor ședin
țe din domeniul culturii, ne 
vedem din nou in situația 
de a lua in discuție — pen
tru a cita oară ? — concep
tul de stagiune estivală, în 
loc de a analiza modalitățile 
prin care ea ar fi trebuit 
încă de acum să se concreti
zeze. Să dăm însă in conti-

restul perioadei de vară — 
cînd sînt stagiunile obiș
nuite, instituțiile artistice 
profesioniste au un plan de 
venituri și dau spectacole in 
săli, căci in aer liber nu se 
pot face încasări".

Semnalăm pentru înce
put alăturarea celor doi 
termeni care alimentează 
de multă vreme neînțelege
rea utilității stagiunilor es
tivale : beneficiul financiar 
și eforturila artistice. Dorim 
să nu fim înțeleși greșit : 
indiferent de locul și perioa
da cînd se desfășoară spec
tacolele. rentabilitatea in
vestițiilor făcute este o con
diție „sine qua non", o ches
tiune care merită să fie tra
tată cu toată răspunderea. 
Dar. în același timp ne în-

artă, Amza Săceanu. Nimic 
nu e mai greșit decit a con
funda această stagiune cu 
un restrîns interval admi
nistrativ. corespunzător con
cediilor artiștilor profesio
niști. Raționînd astfel. în
gustăm fără să vrem sfera 
atit de amplă, de cuprinză
toare a unor manifestări cu 
totul și cu totul specifice, 
care prin conținutul lor 
educativ, prin diversitate 
pot să rețină atenția miilor 
de virtuali participanți.

Apreciind în lumina cri
teriului enunțat proiectele 
estivale confruntate în an
cheta noastră, iese la ivea
lă o deficientă de fond a 
unora dintre ele : unilate
ralitatea lor. conceperea pe 
o singură coordonată și ig
norarea unor laturi cel pu
țin la fel de importante. 
Dacă, de Pildă, ne-am pune 
întrebarea : ce manifestări 
culturale vor outea fi ur
mărite în lunile de vară de

locuitorii unor orașe ca 
Arad, Iași și într-o oare
care măsură Cluj, răspun
sul nu ar mulțumi. Chiar 
dacă în localitate nu există 
grădini de vară (cum se 
întîmplă la Arad), nume
roasele parcuri, piețele pu
blice. estradele în noile 
cartiere, oferă tot atîtea 
soluții care stau la înde- 
mîna organizatorilor.

Nu trebuie ignorat nici 
faptul că multe teatre, 
tocmai în aceste luni între
prind lungi turnee prin 
tară. Nu ar fi oare util ca 
ele să figureze pe agendele 
estivale ale orașelor din 
viitoarele itinerare ? în a* 
cest scop, din București 
s-au lansat în prima deca
dă a lunii martie invitații 
către o bună parte din in
stituțiile dramatice din 
țară, în frunte cu naționa
lele din Iași. Cluj. Craiova 
și Timișoara, oferindu-li-se 
pentru spectacole scenele 
Capitalei. Pînă la 15 apri
lie (termenul limită al pri
mirii răspunsurilor) își co
municaseră intențiile doar 
estrada din Ploiești, tea
trul muzical Galați și tea
trul din Pitești. în rest... 
discreție absolută. Pe de 
altă parte, ne amintim că 
în urmă cu un an. tocmai 
din dorința de a diversifica 
gama manifestărilor esti
vale. se lansase propune
rea organizării unul festi
val național al spectacole
lor in aer liber. Cîteva tea
tre (Constanța, Pitești) sa
lutaseră imediat cu entu
ziasm ideea. rămasă însă 
pină acum tot în stadiul 
de deziderat. .

De altfel, această labili
tate a unor proiecte esti
vale caracterizează de mul
te ori stilul de muncă al 
unor comitete pentru cul
tură și artă.

Cu toate aceste -obser
vații critice. — și mai ales 
cu credința că ele vor fi 
receptate — afirmăm că sta
giunea estivală poate să de
buteze sub bune - auspicii. 
La momentul cuvenit vom 
consemna în ce măsură 
promisiunile făcute au fost 
respectate.

R. CONSTANTINESCU, 
M. CORCACI, G. GOIA, 
Al. MUREȘAN
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• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică a Palatu
lui) : Recita! de vioară susținut 
de Gabriela IJac. La pian : Flori
na Cozlghian — 20.
• Opera Română : Trubadurul — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Suzana — 
19,30.
• Teatrul de comedie : Alcor 
și Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu
landra'' (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20 : 
(sala din str. Alex Sahia) : Acești 
nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" 
Magheru) : Adio Charlie —
• Teatrul Giulești î Epoleții 
zibili — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă4* : Coco- 
șelul neascultător — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana
— 17; Nocturn III — 21,30; (sala 
din str. Academiei) : Bandiții din 
Kardemomme — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu4* : Floare de cactus
— 19,30.
• Teatrul satirlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala din Calea Victoriei nr. 
174> : La grădina „Cărăbuș" — 
19,30.
• Circul 
prezentat 
Moscova ■

(sala
19,30. 
invi-

„Globus4* : Spectacol 
de Circul Mare din 
19,30.

cinema
• Printre colinele verzi : PATRIA
— 10; 13; 16; 18,45; 21,15.
• Zestrea domniței Ralu : LU
CEAFĂRUL — 9; 1145; 13,30; 16;

jvirtrt — », n,i5; 
20,30, EXCELSIOR 

13,30; 16; 18,15; 20,30, 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;

18,30; 20,45, FEROVIAR — 9; 11,15 
13,30 ; 16 ; 18,15 ;
— 9; 11,15; *“...................... .. .......
GLORIA -
20.30.
• Moartea 
RIA - 9;
20,45.
• Haiducii Iui Șaptecai :
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; xu,id,
20.30, GRIVIȚA — 9,30; 11,30; 13,30;
16; 18,15; 20,30, MELODIA — 9;
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Domiciliul conjugal : CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Sunetul muzicii j FESTIVAL — 
9; 12,30; 16,15; 20.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
BUCUREȘTI — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, FAVORIT — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20 30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Mihai Viteazul ; BUZEȘTI —
15, 19; VOLGA — 9,45; 15; 19,
PROGRESUL - 15; 19.
< Canarul și viscolul
— 9, 11,15; 13,30, 15,45;
ÎRîu! și moartea — 9, 

ragostea mea — 10,30;
Unchiul meu 
Olvidados — 
(sala Union).
a Trandafiri
lica : SALA PALATULUI ___
(seria de bilete — 3661); 20,15 (se
ria de bilete — 3662), UNIREA — 
15,30, 18, MOȘILOR - 15.45; 18; 20.

filateiistului
11,15; 13,30; 16;

VICTO- 
18,30;

CEN- 
18,15,

! LUMINA 
18,15; 20,30. 
Hiroshima, 
12,30; 14,30, 
18,45, Los— 16,30

21 : CINEMATECA

roșii pentru Ange-
.. .........  17,15

Î Renegata : ÎNFftAȚIREA ÎN-
RE POPOARE — 15,30; 17,45; 20. 

• Poveștile piticului Bimbo — 
9—17,45 în continuare; Program de 
filme documentare — 19,30; 21 : 
TIMPURI NOI.
• Prețul puterii : DACIA — 8,45— 
20 în continuare, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
TOMIS — 9,30; 12,30; 16; 19,15,
FLAMURA — 9; 11,45; 14,30;
17,15; 20.
• Cei trei care au speriat Vestul; 
MIORIȚA — 9; 11,15; 13.30; 15,45; 
18; 20,15, BUCEGI — 10; 15,30; 18; 
20,30.
• Poienile roșii : UNIREA — 20,15.
• Los Tarantos : LIRA — 15,30; 
18; 20,15, FLACARA — 15.30; 18; 
20,30.
• Romeo șl Julieta : DRUMUL 
SĂRII — 16 ; 19.
• Cîntecele mării : FERENTARI 
— 15,30; 17,45; 20.
• Adio, Granada 5 ; GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, AURORA — 9; 11; 
13,30; 15,45; 18; 20,15.
• Clanul sicilienilor: PACEA — 
15,30; 18; 20,15, VIITORUL — 15,45; 
18. COSMOS — 15,30; 18.
• Trec zilele : VIITORUL — 20,15. 
• O duminică în familie : COS
MOS — 20,15.
• Vagabondul : CRÎNGAȘI — 10; 
16; 19,30.
• Ultima relicvă : MUNCA — 18; 
18; 20.
• Mexic *70 : VITAN — 15,30; 1«. 
• Trimis extraordinar : VITAN — 
20,15.
• Doar un telefon : RAHOVA — 
15,30; 18; 20,15.
• Hibernatus : LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.

tv
18,00 Deschiderea emisiunii. „Unl- 

versal-șotron" — enciclope
die pentru copil. Din cu
prins : Care este cea mal 
înaltă clădire din Bucu
rești ? Cum se animă car
toanele ? De ce cămilele sînt 
numite „corăbiile deșertu
lui" ? La ce folosește o ma
chetă ? Ce numere de dre
saj pot executa delfinii T De 
ce strălucește soarele ? Care 
este deosebirea dintre o lo
comotivă Diesel și o locomo
tivă electrică ? Cum arătau 
primele mașini amfibii ? Ce 
mașini se folosesc în mun
cile agricole de primăvară T 
Ce flori sînt declarate monu
mente ale naturii ?
Dinamica societății româ
nești. Concret, despre meca
nismul democratismului eco
nomic.
Tragerea Pronoexpres. 
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
50 de ani în 50 de evocări. 
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Ford. Premieră pe țară. 
Cadran internațional.
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ră : Repetiție cu Sergiu Celi
bidache. Film realizat în 
timpul turneului întreprins 
la București de Orchestra 
simfonică a Radiodifuziunii 
suedeze.
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| Gloriosul semicentenar

Ne adresăm pentru început profesorului 
universitar dr. DUMITRU I. MAZILU. 
întrebăm ; Ce considerați definitoriu pen
tru poziția partidului nostru In problema 
națională ?

— O consecventă principialitate mar
xist-leninistă ; relația strinsă, indisolubilă 
dintre problema națională și adîncirea 
democrației socialiste. Răspunsul poate să 
pară, la prima impresie, incomplet, dar 
cred că și un răspuns foarte amplu, cu 
pretenții de exhaustiv, trebuie să le in
cludă primordial.

— Poate că ar trebui adăugat, totuși, că 
tn concepția partidului nostru afirmarea 
necesității menținerii și infloririi națiunii 
in lumea contemporană — ca un important 
factor al progresului social — se conjugă 
cu înțelegerea legității existenței naționa
lităților pentru o perioadă îndelungată.

că oamenii muncii români și maghiari au 
fost exploatați 
pînitoare.

Atunci cînd 
vern democrat ...... 
litatea în drepturi a naționalităților 
locuitoare cu poporul român, am 
că așa va fi Intr-adevăr, garanția 
însăși politica partidului comunist, lupta 
sa dreaptă, faptul că la această luptă 
au luat parte șl comuniștii de naționali
tate maghiară care au fost printre or
ganizatorii marilor greve, s-au aflat 
între sprijinitorii Ajutorului Roșu, au 
fost la Doftana, atunci cînd pereții groși 
și sumbri ai temniței s-au prăbușit de 
cutremur.

deopotrivă de clasele

în România, primul 
popular a proclamat

stă-

gu- 
ega- 
con- 
știut 
fiind

— Am subînțeles toate acestea cînd am 
relevat principialitatea marxist-leninistă 
a partidului nostru în problema națională. 
Cum se știe, națiunea socialistă se dezvol
tă în condițiile desființării pentru totdeau
na a claselor exploatatoare. Ea asigură 
cadrul cel mai propice pentru valorifica
rea potențelor creatoare ale poporului, 
pentru dezvoltarea multilaterală a fiecă
rui membru al societății, pentru afirmarea 
nestingherită a personalității umane. Dar 
— așa cum confirmă viața — existența 
Independentă a națiunii nu numai că nu 
afectează dezvoltarea naționalităților con
locuitoare, ci dimpotrivă fertilizează cli
matul afirmării lor, in strinsă frăție cu 
toți oamenii muncii români in lupta co
mună pentru edificarea noii orinduirl 
■ociale.

— Există adevăruri subînțelese, bine 
cunoscute, unanim admise pe care, cînd 
examinăm o problemă de importanța a- 
cesteia, nu putem, desigur, să nu le 
reamintim, adaugă DEMfiNY LA JOS, 
doctor în științe istorice, șeful sectorului 
de istorie a naționalităților conlocui
toare de la Institutul/de istorie „Nicolae 
Iorga". Evident, unitatea indestructi
bilă a oamenilor muncii în jurul Parti
dului Comunist Român, indiferent de 
naționalitate, este o realitate izvorîtă 
din dezvoltarea economică, soeial-poli- 
tică a țării în anii construcției socialiste. 
Este deci o creație a regimului nostru, 
o creație bazată pe lichidarea exploată
rii omului de către om, pe statornicirea 
unor relații de colaborare și întrajuto
rare. Perfecționarea vieții noastre so
ciale și politice condusă de P.C.R. asi
gură tăria și trăinicia acestei unități.

Este însă un fapt social apărut pe „teren 
gol" ? Categoric, nu. Ca orice fenomen 
social-politic, și unitatea moral-politică 
dintre oamenii muncii români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte naționalități, se 
bazează, în aceiași timp, pe o veche tra
diție istorică, pe lupta comună pentru li
bertate socială, pe lupta dusă împreună de 
locuitorii acestor meleaguri împotriva 
dușmanilor comuni. Istoria consemnează 
atitea și atîtea momente mari : Bobîlna, 
cînd oastea țăcănească revendica drep
turi în numele „comunității țăranilor ro- 
piâni și maghiari1', războiul țărănesc con
dus de Gh. Dozsa, participarea deopotrivă 
a țărănimii libere române și maghiare în 
războaiele purtate de Iancu de Hunedoa
ra, prezența puternicului detașament de 
secui la bătălia de la Valea Albă din 1475, 
unde alături de răzeșii moldoveni lupta
seră și secuii sub comanda lui Ștefan 
cel Mare, sprijinul dat de secui în luptele 
purtate de Mihai Viteazul. în timpul ridi
cării lui Horea. Cloșca și Crișan, o serie 
de sate de iobagi maghiari și sași s-au 
alăturat răsculaților. Ecatefina Varga s-a 
pus în slujba cauzei țărănimii române 
din Munții Apuseni în ajunul revoluției 
de la 1848. Sau, participarea românilor 
transilvăneni la luptele antihabsburgice 
conduse de Francisc Răkdczi al II-lea la 
începutul secolului al XVIII-lea.

Mișcarea muncitorească din țara noastră 
■ deschis noi perspective pentru înțele
gerea mai aprofundată a comunității de 
interese și realizarea unității de luptă a 
celor exploatați indiferent de naționalitate, 
iar Partidul Comunist Român s-a afirmat 
de Ia înființarea sa ca forța care intruchina 
șl simboliza unitatea oamenilor muncii 
în fața exploatatorilor de orice neam. 
Din tradiții seculare, din ceea ce este 
mai nobil și mai înălțător din istoria se
culară a pămîntului pe care trăim azi își 
trage seva unitatea de azi în jurul 
partidului.

încă de la întemeiere, partidul a îm
binat lupta Împotriva exploatării burghe- 
zo-moșierești cu lupta împotriva asupririi 
naționale, a persecuțiilor și discriminărilor 
la care erau supuși oamenii muncii din 
rîndurile naționalităților conlocuitoare, a 
tuturor formelor de manifestare a națio
nalismului burghez. Conducînd cu eroism 
lupta unită a muncitorilor, țăranilor, in
telectualilor — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — de-a lungul ce
lor două decenii de activitate ilegală, 
partidul a demascat cu fermitate politica 
șovină, diversionistă, dusă de clasele ex
ploatatoare care urmăreau (iezbinarea și 
scindarea oamenilor muncii. Tocmai con
secvența acestei poziții a făcut ca în rîn
durile partidului să militeze înfrățiți cei 
mai devotați .............................. ...............
deosebire de

— Da, este indiscutabil, masele cele 
mal largi ale întregului popor, fără deo
sebire de naționalitate, au impus instau
rarea guvernului Dr. Petru Groza. Vă a- 
mintiți succesiunea acelor uriașe mitin
guri, demonstrații de stradă, acțiuni ale 
maselor care cereau constituirea unui gu-

Vreau să subliniez în mod special faptul 
că cetățenii aparținînd diferitelor naționa
lități au primit cu cel mai viu interes și 
cu deplină aprobare, — mai mult aș 
spune, cu un adînc sentiment de 
mulțumire, de satisfacție — cuvintările 
rostite de secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, la re
centele plenare ale consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate germannă și ma
ghiară. Pe lîngă indicații prețioase de 
rezolvare practică a unor probleme spe
cifice. tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
precizat în cele două cuvîntări locul șl 
rolul naționalităților conlocuitoare in ca
drul societății socialiste multilateral dez
voltate, perspectiva istorică a națiunii so
cialiste, și a naționalităților. Sînt preci
zări care dau un sentiment de siguranță 
in viitor, constituie contribuții originale, 
de mare valoare teoretică, la învățătura 
marxist-leninistă. la tezaurul de expe
riență a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

— Nu este o banalitate, spune conf. dr. 
ANTALFFY ANDRAS, vicepreședinte al 
Consiliului oamenilor 
nalitate maghiară, 
pentru oricine știe 
realitate semnificativă 
cru — faptul că reprezentanții oameni
lor muncii, din rîndurile naționalităților 
conlocuitoare sînt prezenți în compo
nența tuturor organelor și organismelor 
din țara noastră, de la Marea Adunare 
Națională și Consiliul de Stat pînă Ta 
consiliile populare județene, orășenești 
și comunale, fac parte cu drepturi 
egale din toate organizațiile de masă, din 
diferitele uniuni profesionale și de crea
ție, precum și din organele de conducere 
ale acestora. Din punctul de vedere al 
vieții sociale, nu se face nici o deosebire

muncii de națio- 
dacă repet —

și înțelege ce
exprimă acest lu-

obiectivele sanitare, magazinele și multe 
altele.

Qa economist, aș vrea să menționez doar 
o cifră, care mi se pare deosebit de sem
nificativă : în timp ce pe ansamblul eco
nomiei în cincinalul trecut volumul inves
tițiilor a crescut de 1,7 ori, în Covasna 
s-a realizat o creștere de circa 2,5 ori, iar 
în județele Harghita și Satu-Mare, de a- 
proximativ 2 ori, adică — clar — o medie 
superioară celei generale, pe țară.

Și prefacerile structurale din viața 
acestor județe sînt în plină desfășurare. 
Prin munca înfrățită a oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de alte na
ționalități se scrie, așadar, un nou capi
tol in istoria contemporană, socialistă a 
acestor județe. Este capitolul racordării 
la efortul general al edificării României 
moderne și, totodată, al creșterii încrede
rii tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră că aici e nu numai prezentul, ci și 
viitorul lor.

— Acest factor — încrederea — este 
alirnentat și de alte fapte sau măsuri ?

— Este o certitudine pentru noi — spu
nea conf. Univ. dr. ANTALFFY ANDRAS, 
confirmată de rezultatele rodnice ale poli
ticii partidului din ultimii ani, de conclu
ziile tovarășului Nicolae Ceaușescu Ia șe
dințele plenare ale consiliilor oamenilor 
muncii de naționalitate germană și 
maghiară că orice problemă ar apărea in 
viața naționalităților conlocuitoare poale 
fi discutată și rezolvată, incit acestea să-șl 
manifeste prezența și mai pregnant in în
treaga viață politică și socială a țării. Pe 
toți ne-au impresionat mult maniera sin
ceră, deschisă în care au fost abordate 
problemele naționalităților conlocuitoare, 
principialitatea marxist-leninistă, realis
mul conducerii partidului nostru.

acelea care preocupă pe oamenii muncii 
români. Dar cerințele crescînde pe plan 
cultural, dezvoltarea vertiginoasă a artei și 
culturii, a invățămîntului și a științei în 
general, înseamnă și pentru naționalită
țile conlocuitoare o amplificare și diversi
ficare a problemelor specifice legate de 
limbă și litecatură, de învățămînt, de artă, 
de pregătire, calificare și specializare. A- 
tenția acordată de partid acestora, grija, 
tactul, sensibilitatea cu care sînt urmărite 
și soluționate întăresc încrederea, în
deamnă la recunoștință, la cimentarea uni
tății. Și, în plus, duce la afirmarea și mai

■ puternică a forței de creație, a întregu
lui potențial uman al țării.

— Ultimii ani s-au caracterizat printr-o 
puternică și continuă adincire a democra
ției noastre socialiste, prin aplicarea unor 
ample măsuri care asigură intensificarea 
participării tuturor oamenilor muncii la 
conducerea vieții economice și sociale. 
Vreți să subliniați relația dintre dezvolta
rea acestui proces și problema în discuție ?

— Partidul nostru privește rezolvarea 
problemei naționale ca o parte integran
tă a preocupărilor sale privind adincirea 
democrației socialiste, a cărei esență 
constă în asigurarea în fapt a deplinei e- 
galități în drepturi a tuturor cetățenilor 
țării, ca și în participarea activă, a tu
turor celor ce muncesc, la conducerea 
statului. în acest sens, perfecționările a- 
duse în ultimii ani mecanismului vieții 
noastre sociale au creat climatul politic și 
cadrul organizatoric propice pentru ca 
flecare cetățean, indiferent de limba pe 
care o vorbește, să se simtă cu adevărat 
membru egal în drepturi al societății 
noastre.

O STRĂLUCITĂ VICTORIE A POLITICII P.C.R.

UNITATEA FRĂȚEASCĂ
A TUTUROR FIILOR

ROMÂNIEI SOCIALISTE
• în lupta comună, pentru idealul comun • Cadrul instituțional 
al egalității în drepturi • Temelia economică a rezolvării
problemei naționale • Parte componentă a dezvoltării
democrației socialiste • Cultură înfloritoare • Cinstire

tuturor tradițiilor înaintate
■

— De fapt 
nu exprima

și înaintați fii ai țării, fără 
naționalitate.
colaborarea cu MADOSZ-ul 
aceeași realitate ?

— Bineînțeles. Legăturile strînse ale 
acestei organizații revoluționare, demo
cratice ale oamenilor muncii maghiari 
cu Partidul Comunist Român ; partici
parea sa activă la coalițiile politice or
ganizate de partid ; lupta 
potriva fascismului, pentru 
dependenței și integrității 
țării, împotriva expansiunii 
revizionismului hortysț, iar 
războiului, împotriva ocupanților — toate 
acestea, ca să mă limitez doar la cîteva 
aspecte esențiale, sînt binecunoscute. 
Dar nu am avut In intenție să trec în 
revistă toate momentele care marchează 
firul istoric al acestor minunate tradiții.

— Ca om de litere, spune scriitorul clu
jean BALINT TIBOR, voi vorbi mai 
ales despre acei care au luptat cu arma 
cuvîntului în anii grei ai ilegalității și 
care — cu mult înainte de eliberare — su 
visat o patrie liberă, i-au descris în ver
suri, nuvele, romane, viitorul : formă de 
stat în care partidul asigură egalitatea in 
drepturi a românilor, maghiarilor și altor 
naționalități. Salamon Ernrt care a murit 
ca un martir fn anul 1936. spunea : în- 
temnițații stnt frațit mei buni / și alte 
rude pină la / moarte eu nu știu, ca cel / 
cu care timp de trei ani și jumătate / am 
trăit pe pilnea și apa temniței.

Unul dintre momentele literare mar
cante care relevă aceeași idee a alianței 
este cunoscutul roman al lui Nagy Istvân, 
„Oltyănok unokăi“ (Nepoții oltenilor) în 
care s-a angajat să prezinte cu mijloace 
artistice, realiste autentice viața unui ță
ran dintr-un sat din Oltenia, ideile lui, 
momentele dezvoltării lui psihice ; tn a- 
fară de alegerea temei as vrea să relev ca 
o trăsătură marcantă a cărții demonstrația

comună îm- 
apărarea in- 
teritoriale a 
hitleriste, a 

apoi, în anii

vern F.N.D. — și care se țineau lanț la 
București și la Tg. Mureș, la Craiova sau 
Sf. Gheorghe, la Iași sau Sibiu...

— Da, erau împreună români, maghiari, 
germani — și au învins. Dar se știe prea 
bine că ■aceste cuceriri dobîndite sub con
ducerea Partidului Comunist Român' au 
fost doar primul pas spre asigurarea 
drepturilor naționalităților conlocuitoare. 
Șovinismul fusese ațîțat din amîndouă 
părțile, reprezentanții reacțiunii române 
și maghiare au vrut să evite falimentul 
lor istoric prin învrăjbirea poporului ro
mân și a naționalităților conlocuitoare, 
au- vrut să stîrnească o situație tulbure in 
țară, să ațîțe neîncrederea, să provoace 
încordare, să abată astfel cursul revo
luției.

— S-au relevat aici fapte care subliniază 
ceea ce unul dintre participanții la acest 
colocviu le inmănunchea in aprecierea : 
poziția consecvent marxist-leninistă a par
tidului nostru in problema națională. Vreți 
să vă referiți la modul în care se concre
tizează această atitudine consecventă azi, 
in condițiile rezolvării 
nale ?

problemei națio-

— Să încep cu ceea 
sențialul, că reprezintă 
ne ADALBERT MILLITZ, secretarul Con
siliului oamenilor muncii de naționalitate 
germană. Constituția țării este fără echivoc 
în asigurarea deplinei egalități în drep
turi ; legislația țării nu admite nici o 
discriminare națională și cei ce se abat 
de la rigorile ei sint pasibili de pedepse 
penale. Dezvoltarea democrației socialiste 
creează cadrul necesar exercitării depline 
a tuturor drepturilor și îndatoririlor cetă
țenești. Dar partidul nostru consideră — 
ca și în alte domenii ale vieții sociale — 
că nu există rezolvări date o dată pentru 
totdeauna, că viața însăși ridică mereu 
probleme noi, aspecte noi. De aceea, atît 
abordarea teoretică, cit șl rezolvarea 
practică a problemei naționale a stat in 
atenția partidului la Congresele IX și X, 
ca și, bineînțeles, in activitatea de zi cu 
zi a conducerii partidului și statului. îmi 
amintesc nu numai de recentele consfă
tuiri din cursul acestui an, ci și de cele 
anterioare, cind conducerea superioară, to
varășul Nicolae Ceaușescu personal, a 
avut îndelungate consultări cu repre
zentanți ai naționalităților maghiară și 
germană. O concluzie importantă tra
să cu ocazia acestor consultări a 
fost adoptată de către plenara C.C. 
al P.C.R. din octombrie 1968, cind s-a 
hotărit înființarea consiliilor oamenilor 
muncii ai naționalităților conlocuitoare, 
menite să ajute ca organisme reprezen
tative organele de partid și de stat cen
trale și locale în aplicarea concretă a 
politicii partidului.

ce cred că este e- 
fundamentul, spu-

între cetățenii țării, indiferent de națio
nalitate, fiecare avînd drepturi și înda
toriri egale, avînd 
afirmare.

aceleași șanse de

cadrul juridic-legisla- 
latura economică sau, 
economică a acestei

— Concomitent cu 
tiv, există, desigur, 
mai bine zis, baza 
egalități...

— Bineînțeles, ne răspunde BARTA- 
LIS FERENC, economist din Tg. Mureș, 
o egalitate pe plan economic ce îmbrăți
șează o gamă vastă de aspecte, de la cele 
ce se interferează cu coordonatele egali
tății sociale — mă refer la dreptul egal 
la muncă, la posibilitățile egale de califi
care profesională, de instruire tehnică, 
de îndeplinire a funcțiilor de conducere in 
întreprinderi și în diferite alte unități 
productive — pînă la o asemenea pro
blemă ca asigurarea dezvoltării economice 
a tuturor județelor, inclusiv cele în care, 
alături de români, trăiesc și oameni ai 
muncii aparținînd naționalităților conlo- . 
cuitoare.

în această privință, politica partidului, 
mai ales din > ultimii ani, de repartizare 
rațională a forțelor de producție pe teri
toriul țării în funcție de îmbinarea cri
teriului eficienței economice cu aspectele 
de ordin național, s-a dovedit un factor 
excepțional de consolidare a bazei mate
riale, a bazei economice, a egalității *•» 
drepturi a tuturor cetățenilor țării, incit 
toți să se bucure de binefacerile indus
trializării, ale progresului și civilizației.

Este știut că județul Mureș a făcut parte 
din zonele mai înapoiate ale țării. în ve
derea lichidării acestei rămîneri în urmă 
au fost alocate an de an fonduri însem
nate din care s-au construit un număr im
portant de obiective și capacități noi. în 
cursul cincinalului trecut, această activi
tate a fost ridicată la un nivel superior 
în comparație cu anii anteriori, atît din 
punct de vedere cantitativ, cit și calitativ, 
în această perioadă, din fondurile statului, 
ale organizațiilor cooperatiste etc., 
s-au investit în județul nostru în to
tal peste 7,4 miliarde lei. Fluxul vitaliza- 
tor al investițiilor s-a văzut concretizat în 
construirea de noi unități industriale, a- 
gricole, social-culturale și din alte sec
toare, respectiv, reconstruirea, lărgirea și 
modernizarea celor existente — de pildă 
centralele termoelectrice Iernut și Fîntî- 
nele, a Combinatului de îngrășăminte 
azotoase din Tg. Mureș, a Combinatului 
chimic din Tîrnăveni, a celor patru între
prinderi constructoare de mașini din ju
deț, a țesătoriilor sighisorene, a Fabricii 
de piele și mănuși din Tg. Mureș, a Com
plexului de prelucrare a lemnului din Re
ghin și multe altele. Iar alături de in
dustrie s-a dezvoltat și perfecționat și a- 
gricultura, la toate acestea adăugîndu-se 
arpploarea construcție, de locuințe, lucră
rile edilitare, creșele. grădinițele, școlile,

Scriitorul IOANICHIE OLTEANU de
clara la rîndul său :

— Subscriu întru totul la măsurile 
preconizate de conducerea partidului pri
vind soluționarea problemelor specifice 
ale naționalităților, la măsurile indicate 
in legătură cu dezvoltarea rețelei școlare, 
a instituțiilor de cultură, folosirea limbii 
în administrație, în justiție, inclu
siv tipărirea unor hotăriri și decizii 
in limbile naționalităților conlocuitoare. 
Mi se pare cu totul firesc ca, intr-un stat 
in care este asigurată efectiv egalitatea în 
drepturi a tuturor, indiferent de naționa
litate, orice cetățean să poată folosi pro
pria limbă in fața legii și a administrației, 
iar legea și administrația să i se adreseze 
in limba pe care el o cunoaște cel mai 
bine.

Toate aceste lucruri, încă o dată, mi se 
par absolut firești. Am convingerea că 
exprim, de altfel, o opinie și un sentiment 
toarte general, rod necesar nu numai al 
logicii elementare, dar și al unei 
dure și îndelungate experiențe co
lective. Noi, românii, n-am fost răsfățați 
de istorie, ca individualitate națională. 
Cobor direct din acea lume de țărani ai 
Transilvaniei care au îndurat din tată în- 
fiu nu numai exploatarea de clasă, dar 
și asuprirea națională pe propriul lor pă- 
mint, asuprire mcrgînd de la simpla 
discriminare, pînă la acțiunile metodice 
de deznaționalizare, duse cu perfidie sau 
brutalitate. Rezultatele se cunosc : unita
tea noastră națională și lingvistică n-a 
putut fi distrusă.

Partidul a desprins concluzii practice 
din această lecție a istoriei. Azi apare 
evident că politica marxist-leninistă a 
partidului, care asigură, o dată cu înflo
rirea națiunii socialiste în întregul ei, și 
înflorirea tuturor naționalităților conlocui
toare, are nu numai o înaltă valoare prin
cipială, etică, umanistă, dar reprezintă 
totodată un factor stimulator al prodigioa
sei coeziuni a tuturor celor ce trăiesc pe 
pămintul României socialiste.

S-a amintit, cred, de alți participant! 
la această dezbatere și nu vreau să mai 
revin, despre crearea Consiliilor oamenilor 
muncii ai naționalităților conlocuitoare, la 
nivel central și județean — organisme 
componente ale Frontului Unității Socia
liste.

Desigur, aceasta nu epuizează proble
ma ; în orice domeniu, toți membrii co
lectivității noastre au drepturi egale la 
conducerea treburilor publice și dacă 
cineva ar fi avut vreo îndoială în această 
privință _ trebuia să fie prezent, de pildă, 
Ia adunările generale ale salariațllor — 
ne răspunde GHEORGHE MATEI, secre
tar al Comitetului județean Brașov al 
P.C.R. Se poate spune că astăzi nu există 
în România muncitor, țăran, intelec
tual — de orice naționalitate ar fi — că
ruia să nu i se adreseze, practic, solicita
rea de a participa la găsirea celor mai 
bune soluții privind activitatea de pro
ducție, economică, socială, culturală, po
litica internă și externă a partidului și a 
statului, cele mai importante măsuri le
gislative.

Țin să amintesc că în momentul de față 
în județul nostru, ca și în alte județe, — 
tocmai în vederea intensificării muncii 
politice, a informării în limbile naționali
tăților conlocuitoare — se află în curs de 
elaborare un amplu program de lucru.

Practic, prin toate mijloacele, se urmă
rește îndeplinirea liniei generale a parti
dului nostru de asigurare a cadrului or
ganizatoric corespunzător pentru consul
tarea tuturor categoriilor sociale, a tuturor 
oamenilor muncii, fără deosebire de na
ționalitate, asupra principalelor probleme 
ale politicii interne și externe a statului, 
pentru participarea lor nemijlocită Ia 
conducerea activității economico-sociale — 
expresie a democrației socialiste în con
tinuă dezvoltare și perfecționare.tinuă dezvoltare

— Cum contribuie la întărirea acestei 
coeziuni atenția acordată diferitelor pro
bleme specifice ale naționalităților ?

— Aș încerca, ne răspunde EMERIC 
STOFFEL, redactorul șef al publicației 
„Neue Literatur", să schițez un răspuns 
astfel: Problema națională a fost definitiv 
rezolvată in România o dată cu stabilirea 
noului regim social, care a adus pentru 
naționalitățile conlocuitoare egalitate în 
drept și in fapt în toate domeniile. Pre
zentul și viitorul fiecărei naționalități este 
Indisolubil legat de viitorul întregii noas
tre societăți. Satisfacerea cerințelor mereu 
crescînde materiale șl culturale ale între
gului popor include organic satisfacerea 
cerințelor naționalităților conlocuitoare.

Doresc să precizez că, desigur, cerințele, 
problemele de rezolvat care preocupă azi 
populația muncitoare germană sau ma
ghiară sînt de aceeași esență, în fond ca

— Cum vedeți 
tății în drepturi

realizat principiul eaali- 
în domeniul culturii 1

— Condițiile de dezvoltare culturală 
create naționalităților conlocuitoare, relevă 
conf dr. ANTALFFY ANDRAS, iși găsesc 
expresie în tabloul atît de bogat, plin de 
viață și dinamism, al școlii, al creației 
literare dramatice, plastice și muzicale, al 
activității publicistice și editoriale, al emi
siunilor de radio și televiziune — tablou

care justifică întrutotul concluzia că nici
odată viața literară și artistică, creația 
științifică și învățămintul de toate gra
dele nu au avut o asemenea amploare in 
rîndurile naționalităților conlocuitoare, ea 
astăzi, in România socialistă. Fertilizîn- 
du-se reciproc, trăgîndu-și seva din reali
tățile contemporane ale țării, slujind ace
leași nobile idealuri, cultura poporului 
român, cit și a maghiarilor, germanilor, 
sîrbilor și a celorlalte naționalități ce tră
iesc pe aceste meleaguri contribuie fie
care cu amprenta specificului său națio
nal la creșterea tezaurului culturii socia
liste a patriei comune.

— într-adevăr, cultura naționalităților 
conlocuitoare cunoaște azi o înflorire fără 
precedent — remarcă și tovarășul A. MIL
LITZ. înființarea emisiunii in limbile 
germană șl maghiară ale televiziunii ro
mâne a stimulat mult activitatea artiști
lor profesioniști și amatori, a determinat 
o adevărată emulație. Ca să mă refer nu
mai la cele germane amintesc că formații 
de mare valoare artistică, cum ar fi corul 
„Schubert" din Timișoara, corul ,,Bach“ 
din Sibiu ș.a. au devenit cunoscute în în
treaga țară. înființarea editurii „Krite- 
rion" și a unor secții pentru cartea în 
limbile naționalităților conlocuitoare la o 
serie de alte edituri a încurajat creația 
literară originală.

— Cjne zice cultură zice, in primul 
rînd, invățămînt, adaugă prof. DE- 
BRECZI ARPAD. directorul Direcției 
pentru învățămintul cu predarea în 
limbile naționalităților conlocuitoare din 
Ministerul învățămîntului. Astăzi, asi
gurarea dreptului egal
tură pentru toate 
conlocuitoare din țara noastră
unul din obiectivele primordiale în poli
tica națională a partidului nostru. în 
această direcție s-au înregistrat succese 
remarcabile cu care, ca țară socialistă, pe 
drept cuvînt ne putem mîndrî. Avem as
tăzi o amplă rețea/ de instituții școlare de 
toate gradele — peste 3160 de școli și 
secții — în care mai mult de 287 090 copii 
și tineri învață în limba lor maternă, sub 
indrumarea a aproape 15 000 de cadre di
dactice. Numai în acest an școlar s-au 
editat 265 titluri de manuale, în peste 
927 200 exemplare, asigurîndu-se elevilor 
manuale originale, adaptate, traduse.

— Vă rugăm să ne relatați cite ceva 
despre măsurile adoptate recent pe tărîm 
școlar.

— în
surilor 
ționarea .
vățămînt din țara noastră, s-a acordat o 
deosebită grijă problemelor dezvoltării 
celui în limbile naționalităților conlocui
toare. Aș aminti, între acestea, înfiin
țarea de școli profesionale și li
cee de specialitate cu predarea In limba 
maternă, mărirea numărului disciplinelor 
care urmează a fi predate In limba 
maghiară la universitatea „Babcș- 
Bolyai" din Cluj și Institutul de medicină 
și farmacie din Tg. Mureș, posibilitatea 
susținerii concursului de admitere in 
toate categoriile de școli in limba ma
ternă etc.

Și cum o reală egalitate, condiția unei 
dezvoltări intelectuale și activități sociale 
plenare în orice colț al țării o asigură 
cunoașterea limbii române, s-au adoptat 
o serie de măsuri care să ducă Ia îmbu
nătățirea studiului limbii și literaturii 
române. Vrem să asigurăm ca. bună
oară, viitorul muncitor, medic sau ingi
ner să poată munci deopotrivă la Odor- 
heiul Secuiesc, Galați sau Turnu-Măgure- 
le. Pentru că repet un fapt bine cunoscut : 
o asemenea posibilitate face parte din 
șansa egală a afirmării asigurată de orin- 
duirea socialistă.

Concomitent se urmărește și îmbună
tățirea studiului limbii materne în aceste 
școli. Astfel, actualelor culegeri de texte 
literare li se vor adăuga manuale de 
istoria literaturii maghiare și. germane 
pentru clasele liceale'; totodată Se va 
îmbunătăți dotarea școlilor naționalități
lor conlocuitoare cu literatură beletristică 
clasică și contemporană în limba ma
ternă. în viitor se vor traduce manuale 
și pentru clasele liceale în limbile 
nalităților cu o populație școlară 
mică — sîrbă, slovacă, ucraineană.

Astăzi, asi- 
la învăță- 

naționalitățile 
este

contextul preocupărilor și mă- 
menlte să determine perfec- 
și modernizarea întregului în-

națio- 
mai

ani a— Este cunoscut că tn ultimii __ _
avut loc o suită de manifestări consacrate 
cinstirii tradițiilor progresiste ale națio
nalităților conlocuitoare. Cum apreciați 
semnificația acestora

— încercăm un sentiment de profundă 
satisfacție pentru condițiile create culti
vării tradițiilor progresiste, ne răspunde 
tov. ADALBERT MILLITZ. O serie de 
lăcașuri de cultură nou organizate sau re
organizate cinstesc memoria unor mari 
fii ai naționalității germane din România 
și contribuie la educarea patriotică : casa 
memorială a marelui poet Nikolaus Lenau 
din comuna sa natală care îi poartă nu
mele ; casa memorială a omului de cul
tură și revoluționarului pașoptist Stephan 
Ludwig Roth din Mediaș ; expozițiile per
manente comemorative, dedicate scriito
rului Adam Miiller-Guttenbrunn la Ză- 
branl sau a pictorului Ștefan Jăger la 
Jimbolia. Și alte lăcașuri de cultură exis
tente sau în curs de organizare, ca muzeul 
sătesc 
dioara, ambele în județul Sibiu, 
buie la o mai bună cunoaștere a 
rului și la o apropiere reciprocă.

— Același sentiment îl încearcă, bine
înțeles, și populația maghiară, a adăugat 
doctorul ANTALFFY ANDRAS. Am in 
vedere multiplele manifestări — sim
pozioane, conferințe, adunări, arti
cole evocatoare apărute în întreaga 
presă — prilejuite de comemoră
rile unor asemenea figuri ca Ady Endre, 
Petofi Săndor, Benedek Elek, Korosi 
Csoma Săndor, Simo Gâza, Bbloni Farkas 
Săndor, Bartok Bela, Telekj Săndor și re
cent Gaăl Găbor.

— Aș vrea să relev, ca o expresie a ca
racterului științific, a preocupării sistema
tice pentru această problemă, spune dr. 
DEMENY LAJOS, faptul că, la recoman
darea tovarășului Nicolae Ceaușescu, s-a 
înființat recent sectorul de istorie a na
ționalităților conlocuitoare la Institutul de 
istorie „N. Iorga". Urmărim prin munca 
noastră să studiem și să facem cunoscut 
tuturor din țara noastră tradițiile înaintate 
ale naționalităților conlocuitoare, să pu
blicăm izvoare narative și documentele 
privitoare la Istoria secuilor, a sasilor și 
a altor naționalități, la istoria întregii 
țări. Elaborăm programul nostru de cer
cetare care urmărește, printre altele, publi
carea cronicilor săsești și maghiare, a 
unui corpus de documente privitoare la 
istoria sașilor, a altuia destinat istoriei 
secuilor. Vrem să elaborăm lucrări în care 
să punem în valoare contribuția naționa
lităților conlocuitoare la patrimoniul cul- 
tural-științific al patriei comune. Și, de
sigur, vom căuta să studiem, să descifrăm 
și să punem în întreaga lor lumină boga
tele tradiții de luptă comună, tradițiile de 
colaborare dintre mișcările revoluționare, 
înțelegerea dintre fruntașii culturii.

Ne călăuzește ferma convingere bazată 
pe cunoașterea trecutului și a prezentului- 
că rădăcinile noastre sînt pe aceste minu
nate meleaguri, aici este locul nostru, aici 
dorim să lucrăm, aici și azi pentru înflo
rirea României socialiste.

săsesc de la Cristian sau Cisnă- 
oontri- 
foldo-

Intervențiile consemnate In cadrul „mesei rotunde*' au relevat nenumărate 
fapte care atestă marea forță de progres pe care o constituie rezolvarea marxist- 
leninistă a problemei naționale în România. Egalitatea în drepturi a tuturor cetă
țenilor tării, prietenia frățească a poporului român și naționalităților conlocuitoare se 
dovedesc unul din factorii trăiniciei de nezdruncinat ai orînduirii noastre, ai acce
lerării înaintării noastre pe calea înfăptuirii politicii partidului, a făuririi societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

Masd rotundă realizată de
Al. POPESCU



PAGINA 6 SClNTEIA — miercuri 28 aprilie 1971
asan

OMUL FATA
Nu încape îndoială că — 

simultan cu transformarea 
fundamentală a realităților 
politice, economice și so
ciale — societatea româ
nească a cunoscut in ulti
mele decenii radicale meta
morfoze și pe tărimul infi
nit mai gingaș al realități
lor umane.

S-a format în anii con
strucției socialiste o nouă 
atitudine a omului față de 
muncă, rezultantă a dublei 
sale ipostaze, de producător 
și, în același timp, de pro
prietar al mijloacelor de 
producție ; o nouă mentali
tate în ce privește proprie
tatea obștească, în care ce
tățeanul vede, pe drept cu- 
vînt, temelia prosperității 
sale și a întregii colectivi
tăți ; o concepție profund 
nouă cu privire la partici
parea fiecăruia la viața pu
blică, întemeiată pe con
știința responsabilității tu
turor pentru destinele ob
știi ; un spirit nou, de pu
ritate și intransigență etică, 
în relațiile interumane. Fi
rește, toate acestea nu s-au 
petrecut și nu se petrec de 
pe o zi pe alta, ci repre
zintă un proces complex în 
plină desfășurare, un pro
ces deloc lin, pe parcursul 
căruia sînt înfrînte nu pu
ține obstacole, legate mai 
ales de rămășițele vechilor 
mentalități, concepții, atitu
dini. E o luptă adesea sur
dă, ale cărei rezultate, con- 
cretizînd biruința inevita
bilă a noului, se răsfrîng 
elocvent în succesele dobin- 
dite de poporul nostru pe 
tărimul edificării materiale 
și spirituale a noii societăți.

Pretutindeni, fermentul 
viu al acestor innoiri ce a- 
ting fibrele cele mai inti
me ale personalității uma
ne, nucleul dinamic al 
transformărilor menite să 
înnobileze însuși climatul 
moral al vieții sociale, îl 
constituie comuniștii. Nu 
stă în intenția rîndurilor de 
față să întreprindă un in
ventar atotcuprinzător al 
însușirilor din care se cris
talizează fizionomia lor eti
că. Nici o înșiruire didacti
că a principiilor și precep
telor după care se călăuzesc, 
întrebarea de la care am 
pornit este : pe ce se înte
meiază autoritatea și presti
giul de care se bucură co
muniștii in rîndurile mase
lor, pe ce căi își exercită 
ei înriurirea asupra con
științelor, din ce elemente 
se alcătuiește capacitatea 
lor de a dinamiza energii, 
de a suda colective, de a le 
mobiliza la îndeplinirea 
biectivului propus 7

rind mai mult să cîștig 
ceva bani decît să învăț 
o meserie. Maistrul Chiorea
nu mi-a spus din prima zi 
că șantierul nu-i un loc de 
omorît timpul între două 
alte treburi, că mai ales 
azi. cu tehnica asta, cu ma
șinile astea, șantierul a în
cetat să mai fie „raiul ne- 
calificaților". M-a dus la 
stația de betoane, m-a dat 
pe mîna șefului de echipă 
luliu Negru și mi-a spus 
că-ntr-o lună vrea să mă 
vadă betonist clasa întîi. Vă 
spun drept, am învățat me
serie, Ia început, mai mult 
de rușinea de a nu mă face 
de rîs în fața unui aseme
nea om. Acum mi se întîm- 
plă cîteodată ca. oricît aș

dinamismul șl eficiența unor 
idei-forță. Prin sute și sute 
de mii de exemple perso
nale.

EXIGENȚĂ FAȚĂ 
DE ALȚII, DAR, 
IN PRIMUL RlND, 

FAȚĂ DE SINE
Secția de asamblare de la 

Uzina de cinescoape de pe 
platforma industrială a Pi» 
perei și-a redresat în ulti
mul timp spectaculos si-

șeală 1 Mie personal, și nu 
numai mie, toleranța mi se 
pare umilitoare. E ca și 
cum mi-ar spune cineva de 
la obraz : „ești un nevol
nic, un neisprăvit și de 
aceea te las să muncești 
cum te taie capul, că de 
mal mult nici nu ești în 
stare". Sigur că e jignitor, 
credeți-mă! Tovarășul Con
stantinescu ni s-a impus tu
turor încă din prima zi toc
mai prin faptul că, deși 
secția e tînără, deși noi toți 
sîntem tineri și n-avem un 
stagiu prea îndelungat în 
producție, ne-a considerat 
capabili să facem față sar
cinilor și s-a purtat cu noi 
în consecință. Cînd careva 
s-a făcut vinovat de o aba-

COMUNISTUL
IȘI CLĂDEȘTE

PRESTIGIUL PE FAPTE

o-

FUNDAMENTUL
EXEMPLUL
PERSONAL

căMi s-a spus la Zalău 
pe maistrul constructor Ion 
Chioreanu il voi găsi pe 
platforma industrială de la 
marginea orașului, acolo 
unde se ridică noile între
prinderi ce vor marca an
grenarea meleagurilor sălă- 
jene in fluxul industriali
zării socialiste. L-am cău
tat pe șantier, dar el se afla 
tocmai atunci la gară 
unde recepționa un nou 
transport de materiale. In 
lipsa lui am stat de vorbă 
cu oameni care muncesc zi 
de zi alături de el. Și, din 
crimpeie disparate de evo
cări și păreri — păreri lip
site de echivoc și intruto- 
tul sincere — s-a închegat 
un portret moral cu semni
ficații mai generale.

„Ăm lucrat 
șantiere — la 
Baia Mare, la 
cunoscut mulți . 
nul ca Ion Chioreanu mai 
rar. De ce 1 Pentru că 
spune făcînd și face spu- 
nind. Oamenii l-au în
drăgit și-l urmează : că 
nu se mulțumește numai să 
dea ordine și sfaturi, dar și 
arată el însuși, prin felul 
lui de a fi și de a munci, 
ce înseamnă să fii harnic, 
priceput, disciplinat, primul 
pe șantier și ultimul la pă
răsirea lucrului". (Alexan
dru Petkes, șeful unei echi
pe de dulgheri).

„Eu nu sint membru de 
partid, dar dacă o să mă 
întrebe cineva, vreodată 
cum trebuie să fie un co
munist, âm ce să-i răspund. 
Am venit aici pe șantier 
fără nici o calificare, do

pe multe 
Bicaz, la 

Cluj — am 
șefi, dar u-

fi de obosit, să rămîn Ia 
betonieră și după orele de 
program, cind trebuie ter
minată o treabă mai urgen
tă. Și nu numai mie. Știți 
de ce 7 Nu poți să lași lu
crul fără să-l duci la bun 
sfirșit cind îl vezi pe Chio
reanu cu cearcăne de ne
somn, picînd din picioare 
de osteneală, dar stind la 
postul lui ping. cind e în
credințat că și-a făcut pe 
deplin datoria. Numai cu 
vorbele mai greu ne-ar con
vinge, dar cu fapta ne face 
să-l urmăm". (Florea Aver- 
chie, betonist).

„Pot să vă spun cu toată 
sinceritatea că, la început, 
modul entuziast de a munci 
al lui Chioreanu nu mă prea 
impresiona. Credeam că e 
un soi de poză. Pe urmă, 
lucrînd cot la cot, am înțe
les că întreaga lui atitudi
ne pornește dintr-o con
vingere profundă, că ăsta 
e el. La noi se spune că 
în doi ani Chioreanu mai 
aduce după el încă cinci 
maiștri. Dar nu în sensul că 
i-ar racola de pe alte șan
tiere, ci formați de el. aici, 
din rîndurile muncitorilor 
cu care lucrează". (Inginer 
Florian Lazca, șeful lotu
lui).

O zi după aceea, cind 
l-am cunoscut personal pe 
Ion Chioreanu, pot spune 
că l-am recunoscut din 
prima clipă. Acum doi ani, 
după ce a terminat școala 
de maiștri zidari de la Să- 
cele, i s-au propus un șir 
de locuri de muncă apro
piate de comuna sa natală, 
Ghirișul Român, din jude
țul Cluj. A ales; totuși, 
punctul cel mai îndepărtat, 
Zalăul, unde totul trebuia 
luat de la început, unde nu 
prea existau nici tradiții, 
nici cadre de constructori 
calificați. „Dacă noi, co
muniștii, o să ne ferim de 
locurile grele, cine să mear
gă ?“. In urma lui au venit 
și alții.

Un adevăr cu rădăcinile 
înfipte în straturile cele 
mai profunde ale realității 
noastre : suprema măsură 
a forței de iradiere a per
sonalității comuniste il 
constituie capacitatea de a 
se impune in ochii celorlalți 
ca un exemplu vrednic de 
urmat. Practica demonstrea
ză că — oricit ar fi de 
adevărate, de valoroase, de 
nobile — o idee politică, 
un principiu social, un im
perativ etic, ele nu-și exer
cită atracția asupra mase
lor decît în măsura în care 
sînt materializate în acțiuni 
și fapte exemplare de către 
oameni exemplari. în felul 
acesta, partidul nostru a iz
butit că confere ideilor în- 

său

tuațla. Iar importantele 
creșteri înregistrate s-au 
obținut pe aceleași spații 
productive, cu aceleași in
stalații, cu aceiași oameni.

In primul moment, expli
cația pe care mi-a furni
zat-o secretarul comitetului 
de partid. Petre Toma, mi 
s-a părut nițeluș simplistă. 
„Lucrurile au căpătat un 
nou curs — imi spunea el
— de cind a fost numit pe 
postul de șef al secției in
ginerul comunist Aurel 
Constantinescu". Totul se 
reducea, deci, la o formulă 
cunoscută : „Omul sfințește 
locul". Bine, dar prin ce 7 
Prin calități organizatorice 
deosebite ? Printr-o mai 
înaltă competentă profesio
nală ? Printr-un spirit de 
inițiativă ieșit din comun ?

Prin toate acestea — și, 
în plus, prin încă ceva : 
exigență. O exigență baza
tă pe comprehensiune și, 
tocmai de aceea. fără con
cesii. O exigentă transfor
mată în factor educativ 
prin faptul că fiecare mă
sură luată în numele ei este 
profund motivată și expli
cată.

— Sînt unii conducători
— îmi spunea cel mai tînăr 
șef de echipă din a- 
ceastă secție, utecistul 
Florian Ene, în vîrstă de 19 
ani — care socotesc că. prin 
toleranță, prin „închiderea 
ochilor" Ia unele lipsuri sau 
abateri, își cîștigă mai ușor 
popularitatea. își consoli
dează mai temeinic autori
tatea. se fac mai repede as
cultați. Cit de mult se în-

tere l-a sancționat, dar nu 
s-a mulțumit cu asta, ci 
ne-a strîns laolaltă și ne-a 
lămurit pe ce temei a apli
cat sancțiunea respectivă. 
Nu numai pentru ca totul 
să fie limpede, să nu plu
tească nici o umbră de e- 
chivoc în colectiv, dar și 
pentru ca fiecare sancțiune 
să reprezinte un prilej de 
educare a oamenilor.

Tînărul șef de echipă re
leva astfel unul dintre te
meiurile pe care se sprijină 
autoritatea și prestigiul co
munistului în mase : exi
genta ca formă supremă a 
încrederii in oameni. La 
care un alt tînăr, inginerul 
stagiar Nicolae Roșea, ține 
să adauge :

— într-o zi a dat unui 
muncitor o anume dispozi
ție. Omul i-a răspuns, după 
cîteva clipe de gîndire, că 
dispoziția nu poate fi înde
plinită decit cu riscul de a 
stinjeni o bucată de vreme 
procesul de producție. Ingi
nerul Constantinescu 
tăiat-o scurt, 
neîndeplinirea 
tă încălcare a 
sancționată ca 
ore mai tîrziu ne-am dat 
cu toții seama că muncito
rul avusese dreptate. Prin
cipalul e că și-a dat seama 
de asta și șeful. Fără să-l 
preocupe orgoliul, in văzul 
și auzul tuturor oamenilor 
din secție, și-a recunoscut 
greșeala. Ce-ar fi făcut, 
poate, altu-n locul lui 1 Ar 
fi contramandat-o cit mai 
pe tăcute, fără vîlvă, și 
după aceea ar fi apărut șe

i-a 
precizînd că 
va fi socoti- 
disciplinei și 
atare. Cîteva

nin In fața colectivului. Ba 
ar mai fi avut și senzația 
că prestigiul i-a rămas 
neștirbit 1 Adevărul e că 
exemplul de intoleranță, de 
autoexigență, pe care ni l-a 
dat atunci inginerul Con
stantinescu a făcut ca au
toritatea lui să crească con
siderabil și, mai ales, ca 
exigența manifestată față 
de alții să capete un suport 
trainic.

Reflecții In același spirit 
am auzit recent și la fabri
ca „Mătasea populară" din 
Capitală, in legătura cu co
munistul Șteian ionescu, 
inginerul-șef al întreprin
derii. Cu un adaos care mi 
s-a părut profund semnifi
cativ : exigența și autoexi
gență comunistului își do- 
bindesc dimensiunile supe
rioare — de valori morale 
— numai in măsura in care 
nu se consumă exclusiv pe 
aspecte obișnuite, rutiniere 
ale muncii, ci sint aliate cu 
stimularea inițiativei și pa
siunii pentru nou.

— O greșeală mai mărun
tă se intîmplă să fie trecu
tă cu vederea de inginerul- 
șef, dar să nu gîndești. să 
nu te frămînți pentru nou, 
asta nu ți-o iartă — ne 
spune tehnicianul Ion O- 
prea.

încă din 1956, cînd fa
brica producea un singur 
sortiment, așa-numita „mă- 
tăsică populară", inginerul 
Ștefan Ionescu s-a zbătut să 
încropească un sector de 
creație care să stimuleze 
diversitatea și gustul, să ri
dice întreprinderea la nive
lul exigențelor de pe piața 
mondială. Și dacă astăzi, 
aproape' cu același număr 
de războaie, se realizează 
peste 80 de sortimente, in- 
tr-o mare varietate de mo
dele, de culori și nuanțe, a- 
ceasta i se datorează în 
bună parte și comunistului 
Ștefan Ionescu. Mereu în 
luptă cu inerția, mereu ne
mulțumit de sine.

— Principalul e — îmi 
spunea Elena Iancu, locții- 
toarea secretarului comite
tului de partid al fabricii — 
că, prin exigența sa, ingine
rul-șef ne-a inoculat tutu
ror gustul noului. Despre 
secțiile de care se ocupă 
direct se spune că sînt, 
toate, colective de creatori. 
Deci e vorba nu numai de 
un simplu sector de crea
ție, ci de o 
creație.

La temelia 
a capacității 
comunistului 
ceastă autentică forță mo
trice : exigența, dar nu pri
vită ca scop în sine, nu e- 
xigență de dragul exigen
ței, ci ca propulsor și sti
mulator a! noului.

Din toate faptele și con
vorbirile la care ne-am re
ferit — ca și din nenumăra
te altele pe care însuși ci
titorul le cunoaște din pro
prie experiență — reiese 
limnede că un membru de 
partid se bucură de presti
giu nu atît în virtutea fap
tului că e posesorul unul 
carnet roșu pe care stă în
scris cu litere aurii P.C.R.. 
ci. în primul rînd. datorită 
iradierilor personalității sa
le comuniste. Prin ele car
netul capătă acoperire în

atmosferă de
prestigiului și 
de înrîurire a 
se află și a-

scrise pe stindardul

DE CE
AM INVESTIGAT

A G U B ĂO P
DE 1

întîmplarea care a declanșat an
cheta noastră este neașteptatul epi
log al unei dispariții de gen „fapt 
divers" : anul trecut, dintr-o co
mandă de 300 de plăpumi expediată 
de cooperativa „Mobilă și Tapițerie" 
din București pe adresa I.C.R.T.I.- 
Pitești, aceasta din urmă nu a pri
mit decît 299. Neconcordanța a fost 
elucidată de organele de miliție. In 
timpul încărcării mărfii, Gheorghe 
Simionescu, salariatul însărcinat cu 
expedierea, a sustras una din plă
pumi și a dat-o cunoștinței sale Con
stantin Puchianu din satul Grădiș
tea, Ilfov, 
menționat

Nu era 
Gh. S. se 
ștesc ; anterior slujbei de la coope
rativă, el executase o pedeapsă de 
6 ani Închisoare corecțională, pentru 
delapidare. C 
sustras a fost 
la cerere, iar 
ferit justiției, 
următoarele : . .
dută la D.C.A., contra sumei de 1 
(un) leu ; Gh. S. a fost absolvit de 
orice pedeapsă. Acesta este „epilo
gul"...

— Ați știut că Gheorghe Simio
nescu are antecedente penale 7

— Da.
— Atunci de ce l-ați angajat 7
— N-a fost încadrat gestionar ; vă 

dovedim cu acte...
Răspunsurile de mai sus. stereo- 

tipe, le-am primit, pe rînd, 
președintele cooperativei, 
Nedelcu, vicepreședintele 
Moise, contabilul-șef Iancu 
și Nicolae Codrea 
personal. Nu putem 
cunoșteau aceștia 
Gh. S : ciudat, din 
sonal lipsește fișa 
penale de Ia miliție. Oricum, afirmă 
că știau. Dar — mai afirmă — noi nu 
l-am încadrat ca gestionar ci ca... 
merceolog-voiajor.

Asta ne amintește de povestea 
preacuviosului care, vrînd să mă- 
nince de dulce în zi de post, a 
botezat pasărea... pește. In realitate, 
in pofida funcției înscrise în deci
zia de încadrare. Gh. S. era pus să 
gestioneze. însăși împrejurarea cu 
plăpumile, cînd a sfeterisit un bun 
ce i-a 
diere, 
drarea 
lație.
privință : ea nu este făcută pentru 
ca in cartea de muncă a celui con
damnat o dată pentru sustragere să 
nu mai apară cuvîntul gestionar, ci 
pentru ca unui individ dovedit 
o dată ca necinstit să nu I se mai 
încredințeze bunurile obștei. In acest 
domeniu, nu încap „parlamentări" ; 
interpretarea îngustă, formalismul 

contrazic realitatea

In actele de expediere a 
însă tot 300 bucăți, 
pentru întiia oară cînd 
înfrupta din avutul ob-

Conform legii, obiectul 
i restituit cooperativei, 
• infractorul a fost de- 
. Măsurile luate sint 

plapuma a fost vin

de la
Nicolae 

Marin 
Docteur 
serviciul 
de unde 

lui
de la

preciza 
cazierul 

dosarul de per- 
de antecedente

fost încredințat spre expe- 
o dovedește. Restul — înca
pe hîrtie — e simplă specu- 
Legea e limpede în această

Victor BTRLADEANU

Nu, nu este o reclamă pentru aspiratoarele de praf I — Hoj ? Se poate ? 1 Unde păzesc eu, nici urmă I 
Desene de Eugen TARU

(UN) LEU

Lucrurile au mers, un 
timp, anapoda. Ordinea 
firească s-a restabilit a- 
tunci cind la conducerea 
fermei agricole a venit 
un om cu spirit și autori
tate de gospodar. Anul a- 
gricol începuse cu planuri 
ultramodeste (încă mai 
funcționa formula bizară 
,a „pierderilor planifica
te", in cazul acela 400 000 
lei) și s-a sfîrșit cu un 
bilanț surprinzător : be
neficii de peste două mi
lioane. Pină aici nimic 
deosebit, 
desea ca o 
riția unui 
destoinic, 
unei unități 
se producă 
ricite.

în cazul de față, lucru
rile au un înțeles aparte 
și ele le-au furnizat uno
ra un subiect de lungi 
meditații. Asta pentru că, 
inițial, cei care au decjs 
numirea acestui om 
funcția de șef 
au stat mult în 
privindu-1 cu 
dere și avînd, 
în momentul 
sentimentul că 
sat în hazard.
care n-avuseseră deplină 
încredere, dar care s-a 
dovedit atît de energic și

Pină aici
Se intîmplă a- 

dată cu apa- 
conducător 

în existența 
economice să 
schimbări te-

in 
al fermei 
cumpănă, 
neincre- 

chiar și 
deciziei, 

s-au lan- 
Omul în

atît de priceput, 
femeie. O femeie 
care obținuse nu 
diploma de inginer agro
nom.

— Conducerea 
prinderii agricole 
ne-a consultat și 
atunci — spune

era o 
■tînără 

demult

între- 
de stat 
pe noi 
secreta-

vă, și nu puteam să ne-o 
închipuim luptîndu-se cu 
toate greutățile muncii 
ce-ar fi așteptat-o dacă-i 
încredințam ei sarcina să 
facă ordine la fermă. Ca 
să spun drept, s-a întîm- 
plat o dată s-o văd plîn- 
gînd. Noi prezentam un

poate am fi știut să. tre
cem cu vederea o critică 
nemeritată. Ea insă... 
Asta, probabil, m-a și 
făcut s-o privesc cu oa- 
recari rețineri. Cum o să 
înfrunte femeia greută
țile unei ferme 1 Acolo — 
ziceam — trebuie instau

îmi răspunde simplu :
— Cu logica.
In ciuda părerii unora 

că „sexul slab" ar fi de
ficitar tocmai la capito
lul... logică, iată o dova
dă că tocmai slujindu-se 
de rațiune (în cazul de 
față capacitatea de a a-

de bucurie. Ei și-au în
chipuit că, din acea clipă, 
dat fiind că la conducere 
se află o femeie, vor fi 
slăbite definitiv f rinele 
disciplinei. Tractoriști 
care se urcau beți pe 
tractoare, șefi de echipă 
care nu-și îndeplineau

din preajmă, stîrnesc 
efect mult mai puter- 
decît apelativele „băr-

Opinie logică și... cu zimbet
rul comitetului comunal 
de partid — și, trebuie să 
mărturisesc, am cam ri
dicat din umeri, aveam 
îndoieli...

— De ce natură 7
— Tocmai asta e. că 

nu erau motivate prea 
clar. N-aveam ce să-i re
proșăm inginerei... A- 
cuma știu că era vorba, 
pur și simplu, de o pre
judecată. O vedeam pe 
fata asta atit de tînără. 
poate și puțin cam fira-

raport al muncii comite
tului și la capitolul „lip
suri" vorbeam și de sec
torul de care se ocupa ea 
la fermă. Adevărat, sec
torul ei nu mergea cum 
trebuie, dar cauzele nu 
erau locale, ci se datorau 
unor reglementări de la 
centru care nu țineau 
seama de condițiile noas
tre. Or, din păcate, lu
crurile au fost prezen
tate ca și cum ar fi fost 
vina ei. NoL bărbații.

rată disciplina pe toată 
linia.

Secretarul recunoaște 
acum că și comitetul de 
partid. și conducerea 
I.A.S.-ului plăteau tribut 
și unei alte prejudecăți, 
Nu-și puteau imagina că 
pentru indisciplină exis
tă și un alt antidot decît 
„stilul dur".

— Cu ce mijloace ați 
reușit ? — o întreb pe 
inginera Aurelia Hirtop.

naliza lucid vechea stare 
de lucruri și de a ac
ționa resorturile umane 
deficitare), inginera a iz
butit să restabilească 
normele firești ale disci
plinei într-un colectiv de 
muncă unde 
obișnuiți să 
tească. în 
mini de 
noului șef 
fost cîțiva 
rii certați 
care și-au

mulți erau 
le nesoCo- 

primele săptă- 
activitate ale 
al fermei au 

dintre lucrăto- 
cu disciplina 
frecat palmele

lucru...programul de 
S-au înșelat 1

Adevărat, nu 
veau un șef care 
la ei. să-i „bage în spe- 
rieți". Dar s-a dovedit că 
vorba înțeleaptă. exi
gența. logica fermă, ne
iertătoare. făcînd apel la 
gîndire, la 
punînd preț 
omului, pe 
de a munci 
tiga mai bine, de a 
bucura de aprecierea ce-

mai a- 
să strige

conștiință, 
pe calitățile 
aspirația Iui 
și de a ciș- 

se

lor 
un 
nic 
bătești". Inginera a cerut, 
de la început. sprijinul 
organizației de partid în 
ideea creării unei opinii 
colective pentru respec
tarea normelor de mun
că, pentru corectitudine 
în îndeplinirea atribuții
lor. în scurt timp, aceas
tă opinie a izbutit să se 
impună. Firește, s-au a- 
sociat priceperea și de
votamentul inginerei față 
de răspunderea încre
dințată. în mai puțin de 
două luni, mersul între
gii ferme a fost așezat 
pe alt făgaș.

Nu o „mină forte", ci 
o concepție, o acțiune 
forte au fost motorul a- 
cestor schimbări. Stil de 
muncă.

Inginera Aurelia Hîrtop 
conduce ferma Sarica — 
Niculițel a I.A.S. Tulcea. 
E aceeași femeie cu în
fățișare delicată. plă- 
pindă. iradiind calm și 
înțelegere, 
din jur, 
conduce, 
puternic 
nător.

delicată, 
calm

Dar oamenii 
cei pe care-i 

văd în ea omul 
energic, impu-

Mihai CARANFIL

sînt dăunătoare avuției sociale în cel 
mai propriu sens al cuvîntului.

în momentul în care gestionaru- 
lui-merceolog-voiajor urmau să i se 
încheie acte de trimitere în judecată 

-pentru această nouă infracțiune din 
cariera sa, conducerea cooperativei 
nu se sfiește să intervină în mersul 
cercetărilor și, conform unei inter
pretări sui-generis a legii, solicită 
expres ca judecarea cazului să nu 
fie făcută de către instanțele jude
cătorești, ci de către... comisia de 
judecată din cadrul cooperativei. 
Contrar dispozițiilor codului de pro
cedură penală.

Cit de departe s-a mers pe a- 
ceastă linie ne-o demonstrează sim
pla citare a uneia din adrese : „Con
siderăm că urmează să binevoiți a 
înainta actele de cercetare penală a- 
cestei comisii de judecată pentru 
dosarul respectiv, care a suferit mai 
multe aminări. Punctul de vedere al 
cooperativei — sic ! n.n. — este că 
fapta lui Gh. Simionescu se înca
drează in articolul 11 lit. c„ combinat 
cu art. 15 din legea 59/68, fapta sa 
fiind săvîrșită pentru prima dată la 
locul de muncă, legea în cauză avînd 
aplicabilitate numai de la intrarea sa 
în vigoare și nereferindu-se la fap
tele anterioare. Considerăm că le
gea nr. 59 nu este o prelungire a 
decretului 310/1958, abrogat". Sem
nează : Nicolae Nedelcu, președinte, 
și Marin Moise, vicepreședinte. Con
ducătorii cooperativei „Mobilă și 
Tapițerie" consideră probabil dome
niul lor de activitate mult prea în
gust pentru ceea ce se simt ei în 
stare — și ajung, negru pe alb, să 
dea Indicații organelor de procura
tură ; ba, le mai și învinuiesc că, 
din cauza lor, comisia de judecată a 
fost nevoită să amine de cîteva ori 
cauza !

Trecînd peste faptul că, după cum 
se știe, competența de judecată se 
stabilește prin lege și nu după bu
nul plac al unuia sau altuia, s-ar 
putea avansa o ipoteză : poate con
ducerea cooperativei a urmărit to
tuși sincer judecarea infractorului 
pentru sustragerea săvîrșită și nici
decum minimalizarea vinovăției a- 
cestuia, absolvirea lui de pedeapsa 
penală. Interpretările sui-generis — 
pe lingă și împotriva legii — merg 
însă pină în pinzele albe. Se ajunge 
pină acolo îneît, în cererea adresată 
comisiei de judecată, se susține că 
fapta merceologului-voiajor constituie 
nu sustragere ci... „abuz în serviciu 
săvîrșit față de alți angajați" 
Mai mult, plapuma nu a fost 
trasă ci... „aflată în plus" peste 
300 !

Cu alte cuvinte, conducerea 
perativei își depășește din nou man
datul, încercînd să ia apărarea in
fractorului, cerînd aplicarea unei 
măsuri de influențare obștească, nu 
a cuvenitei pedepse penale. Vicepre
ședintele Marin Moise ne-a decla
rat franc :

— Dacă am văzut că miliția vrea 
să-1 bage în bucluc, trebuia să facem ... / '
decît in pușcărie.

Ce să Înțelegem de aici ? Că mi
liția este răspunzătoare de lupul 
angajat pe post de cioban 7 de sus
tragerea săvîrșită ? Lăsăm cititoru
lui „plăcerea" de a comenta singur 
declarația de mai sus.

Cum era și firesc, în urma cer
cetărilor întreprinse de miliție și 
procuratură, Gh. S. a fost trimis in 
judecată. Mai înainte însă, văzînd că 
nu se poate obține „transferarea" pro
cesului la comisia de judecată, con
ducerea cooperativei începe con
strucția unei portițe prin care să 
poată fi făcut scăpat infractorul. 
Potrivit legii, cînd plapuma a fost 
ridicată de la Constantin Puchianu, 
organul de cercetare penală a în
cheiat un proces-verbal in care, după 
mențiunea că aceasta este „în stare 
nouă", se preciza că, la preluare, 
prezenta „ușoare pete de ulei". Că 
le-a avut înainte de a fi dată lui 
C. P., că le-a dobîndit în timp ce se 
afla la acesta — nu se spune.

Ușoare pete de ulei ?! Bun ! Iată 
salvarea lui Simionescu — și-au zis 
cei de la „Mobilă și Tapițerie". Sub 
pretext că vor s-o expedieze la be
neficiarul din Pitești, pentru com
pletarea lotului de 300 bucăți din 
care fusese sustrasă, plapuma este 
adusă de la miliție la sediul coopera
tivei. De expediat nu va fi însă ni
ciodată expediată. Din dispoziția 
conducerii, ea va fi folosită drept... 
material de ambalaj la transportul 
mobilei. Jumătate din portița prin 
care Gh. S. urma să scape de puș
cărie era construită. Urmează miș
carea a doua. După luni de terfe- 
leală prin camioane, deteriorată, din 
dispoziția conducerii cooperativei 
plapuma — dacă se mai putea numi 
așa ceea ce rămăsese din obiectul 
inițial — este... valorificată la D.C.A. 
In adeverința de primire, emisă de 
cumpărător, citim: „valoarea totală: 
1 leu". (Numai ziua de muncă a coo
peratorului însărcinat cu valorifica
rea plapumei a costat cooperativa 
de zeci de ori mai mult decît s-a 
obținut pe rămășițele pămîntești ale 
decedatului obiect gospodăresc).

Și, cu aceasta, portița de scăpare 
a lui Gh. S. e gata ! La 20 ianuarie 
a.c., pe adresa judecătoriei sectoru
lui 5 este expediată următoarea a- 
dresă : „Urmare citației privind pe 
angajatul nostru Gh. Simionescu, vă 
comunicăm că această cooperativă 
nu se constituie parte civilă, neavînd 
nici o pagubă materială". Sem
nează : președintele și contabilul- 
șef. Cu alte cuvinte, dacă, după ce 
infractorul a fost prins, bunurile fu
rate ar fi declarate de fiecare dală 
„fără valoare", potrivit unor trucuri 
asemănătoare celui de mai sus, avu
tul obștesc nu ar fi păgubit cu nimic 
iar hoția nu ar mai fi hoție.

Absurdul devine grotesc. Fiindcă 
este de-a dreptul grotesc cum niște 
factori, in a căror directă răspundere

(?!). 
sus- 
cele
coo-

ceva ; mai bine sancționat.

intră apărarea avutului obștesc, »- 
jung — în încercarea lor de a apăra 
(în numele cui ?) un infractor, un 
recidivist — să dirijeze, prin hirtii, 
dispoziții si intervenții, operația de , 
„ștergere a urmelor". In continuare, 
în faza de judeca’ă, pentru ca nu 
cumva să se întîmple vreun „acci
dent" și vinovatul să fie condamnat, 
vicepreședintele Marin Moise îi ia 
apărarea direct și deschis. Trimite 
judecătoriei o adresă prin care de
clară că, atunci cînd a furat, hoțul 
avea... învoirea sa. Cităm : „Vă co
municăm că la 17 august 1970 — cu 
ocazia transportului de 300 plăpumi, 
Gh. Simionescu a comunicat telefo
nic că între plăpumile de expediat 
se găsește una plapumă degradată, 
necorespunzătoare calitativ. (Obser
vați consecvența privind „lipsa de 
valoare" a obiectului !...) Urmare ce
rerii comunicate, am indicat ca pla
puma să nu fie expediată beneficia
rului. fiind de acord că poate fi ce
dată (7!) lui Constantin PuchMnu". 
Pentru cine se îndoiește de autenti
citatea acestui document, menționăm 
că el poate fi consultat. în original, 
în dosarul cauzei.

Procesul penal și-a urmat cursul, 
ajungînd în faza judecății. Pe baza 
probelor evidente din dosarul de 
cercetare, reprezentantul procuratu
rii a cerut, firesc, condamnarea in
culpatului. Dar, în ciuda dovezilor 
certe de vinovăție produse în fața sa, 
instanța de judecată — președinte. 
Păstorel Zugrăvescu, judecător Ma
ria Roșu — a hotărit : „Achitat". Te
meiul 7 „Fapta este lipsită de pericol 
social". în loc să analizeze și să apre
cieze faptele la adevărata lor valoare, 
completul de judecată a luat drept 
bune hlrtiile emise sub firma coope
rativei de către „avocații" fără titlu 
al infractorului. Faptul este cu atît 
mai regretabil cu cît asupra unora 
din aspectele pe care le-am semnalat 
mai sus s-a oprit însăși instanța, ce- 
rînd lămuriri de la cei în cauză. Din 
nefericire, la un moment dat, a a- 
bandonat această poziție activă. De 
ce, nu știm.

Ne-am lăsat păcăliți, e adevă
rat — ne-a declarat tovarășul jude
cător Păstorel Zugrăvescu, după re
examinarea principalelor probe din 
dosar. Probabil procuratura a obser
vat acest lucru și a declarat recurs...

Sîntem la procuratura sectorului 
5. Nu, în baza aceluiași „argument", 
procuratura nu a declarat recurs.

Cînd scriem aceste rînduri s-au 
scurs mai bine de șapte luni de cind 
s-a săvîrșit fapta. Deși hoțul a fost 
prins și plapuma a fost restituită co
operativei, paguba există. Și — așa 
cum o demonstrează multiplele im
plicații ale faptelor — paguba care 
trebuie recuperată este departe de 
a fi aceea de 1 (un) leu. Bineînțeles, 
ne referim la „prețul" mentalităților. 
Dacă organele de justiție și procura
tură nu au cerut forurilor superioare 
analiza rolului activ pe care l-au ju
cat președintele, vicepreședintele și 
contabilul-șef al cooperativei în a-1 
scoate basma curată pe Gh. S„ le o- 
ferim, prin rîndurile de față, acest 
prilej.

Titus ANDREI

POȘTA

PAGINII
Epilog la „Spiritul 

de echitate și justiție 
nu cunoaște perimetre 

exceptate"

lntr-o anchetă cu titlul de 
mai sus, publicată in nr. 8693, au 
fost relevate o serie de nereguli 
și abuzuri săvirșite la C.A.R.P. 
(Casa de ajutor reciproc a pen
sionarilor) din orașul Bistrița. 
Constatările noastre, sprijinite 
pe fapte și mărturii, puneau in 
lumină răspunderea președin
telui, loan Țuțuianu, autorul u- 
nor măsuri in flagrantă contra
dicție atit cu statutul C.A.R.P., 
cit și cu normele noastre etice.

Urmarea ? Spicuim din răs
punsul Direcției pentru proble
me de muncă și ocrotiri sociale- 
Bistrița Năsăud, primit ieri la 
redacție :

„Cu prilejul adunării generale 
a membrilor C.A.R.P. din 25 a- 
prilie a.c., în cadrul discuțiilor 
purtate, au fost scoase în evi
dență și criticate abaterile co
mise de către fostul președinte 
loan Țuțuianu. Cu ocazia alege
rii noului comitet de conducere, 
el nu a mai fost ales.

De asemenea, au fost supuse 
discuției adunării generale con
testațiile făcute de membrii 
C.A.R.P. care au fost excluși in 
mod abuziv de către I. Țuțuianu 
și, în unanimitate de voturi, s-a 
hotărit reprimirea lor după cum 
urmează : Ilie Popa, Vasile Tir- 
goveț. Lay Francisc, Grigore 
Baciu, Ioan Mihai, Constantin 
Bojenescu, Carol Matei.

în cuvîntul lor, o serie de 
participant! la discuții au adus 
mulțumiri organelor locale, pre
cum și ziarului „Scînteia" pen
tru ajutorul acordat.
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Azi sosește în Capitală delegația 
Adunării Populare a Republicii 

Populare Bulgaria
(Urmare din pag. I)

1941 este internat în lagăr de concen
trare. In 1944 ia parte la luptele de 
partizani. în rîndurile cărora acti
vează în caUtate de comisar politic 
al regiunii Plevna, fiind în același 
timp și membru al Comitetului ju
dețean de partid Plevna.

După eliberarea țării de sub ju
gul fascist, la 9 septembrie 1944, 
Sava Ganovski participă în mod ac
tiv la viața politică, socială și 
culturală a Bulgariei, fiindu-i încre
dințate funcții de răspundere, prin
tre care cele de ministru plenipo
tențiar la București și Belgrad, mi
nistru adjunct al afacerilor externe, 
președinte al Comitetului pentru 
știință, artă și cultură, șef al secției 
știință, învățămînt și artă de pe lingă 
C.C. al P.C.B. ; începînd din anul 1963 
este membru al Prezidiului Acade
miei de științe. Laborioasa sa acti
vitate pe tărîmul științei a .fost dis- 
msă pe plan internațional prin a- 

cordarea titlului de membru al unor 
academii ; el a fost, de asemenea, a-

Premiile Uniunii Scriitorilor
)

pe anul 1970
întruniți In ședință de lucru, în ziua de 27 aprilie a. c., membrii 

Juriului pentru decernarea premiilor literare ale Uniunii Scriitorilor 
din Republica Socialistă România pe anul 1970 au hotărît acordarea ur
mătoarelor premii:

Poezie * Ana Blandiana — ’>a
treia taină" și Ilie Constantin — ,,Co
line cu demoni".

PrOZil I Augustin Buzura — 
„Absenții" șl Romulus Guga — „Ne
bunul și floarea".

Dramaturgie •
„Echipa de zgomote" și Gheorghe 
Astaloș — piesele de teatru din volu
mul „Vin soldații".

Literatură pentru copii și 
tineret: °ctav pancu-iași — „nu 
fugi ziua mea frumoasă" și Iordan 
Chimet — „închide ochii și vei ve
dea orașul".

Critică și istorie literară : 
Nioolae Manolescu — „Contradicția 
lui Maiorescu" și S. Damian -r in
trarea în castel"». <s

Traduceri din literatura" 
română în limba maghiară 
sau germană : Beke Gydrgy - 
traducerea romanului „Ce mult te-am 
iubit" de Zaharia Stancu, în limba 
maghiară, și Wolf Aichelburg — tra
ducerea volumului „Iubire" de V. Voi- 
culescu, în limba germană.

Literatura naționalităților 
conlocuitoare : sut° Andras - 
„Leagăn roșu pe cec" (limba maghia- 
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In preliminariile C. M. de handbal feminin
ROMÂNIA - U.R.S.S. 13-10

• CELE DOUĂ ECHIPE URMEAZĂ SĂ SUSȚINĂ UN AL TREILEA MECI

In sala sporturilor din Cluj a a- 
vut loc aseară meciul retur dintre 
echipele feminine ale României și 
Uniunii Sovietice, contînd pentru 
preliminariile campionatului mon
dial. învinse în primul joc (cu 
11—14, la Tbilisi), handbalistele 
noastre trebuiau să cîștige acum cu 
cel puțin 4 goluri diferență pentru 
a se putea califica în turneul final 
al C.M. Un handicap dacă nu im
posibil, oricum foarte dificil de re
cuperat. cunoscută fiind valoarea 
deosebită a formației sovietice. 
Prima condiție pentru reușita aces
tei tentative era ca echipa Româ
niei să se dovedească mult schim
bată în bine în ce privește frec
vența, forța și precizia șuturilor la 
poartă. Fără a se evidenția în mod 
special din acest punct de vedere, 
handbalistele noastre — făcînd o
mare risipă de energie — au ter
minat învingătoare la aceeași di
ferență (de 3 puncte) cu care pier
duseră prima partidă. Scor 13—10.

Echilibrul de forțe pe teren a fost 
evident și de această dată, pentru 
înscrierea golurilor fiind necesare 
eforturi considerabile — de ordin 
fizic, dar și nervos. Scorul s-a 
deschis abia în min. 3 (Soos în
scrie din lovitură de la 7 m ; 
România—U.R.S.S. 1—0). La alte 
trei minute se egalează. Trece încă 
o perioadă egală de timp pînă se 
marchează un nou gol (Arghir) și 
România—U.R.S.S. 2—1. Lupta de
vine tot mai aprigă, mai pasionan
tă. Se joacă ...bărbătește, și de o 
parte și de alta ! 3—2, ... 4—2 pen
tru România. Apoi 4—3. In min. 
20, echipa română are iarăși două 
goluri avans (5—3), insă la pauză — 
ca urmare a înscrierii a două go
luri in poarta noastră și doar a u- 
nuia în poarta formației sovietice 
— scorul este doar 6—5 pentru 
România.

Insistind ceva mai mult și concen- 
trîndu-se mai ales în momentul e- 
xecutării șutului la poartă, handba
listele românce reușesc, la scurt timp 
după reluare, să conducă cu 8—5 : 
handicapul fusese practic anulat ! 
In această situație, sovieticele re
nunță la espectativă și atacă puter
nic, pentru a stopa elanul ofensiv al 
sportivelor noastre. Sabanova (de 

les membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste România.

începînd de la Congresul al 
VI-lea, acad. Sava Ganovski este 
ales consecutiv ca membru al C.C. 
al P.C.B.

Deputat în Adunarea Populară, 
Începînd din 1953 și pînă în pre
zent, Sava Ganovski a ocupat o 
serie de funcții parlamentare de 
răspundere. Din decembrie 1965 este 
președintele Biroului Adunării Popu
lare.

Pentru activitatea sa îndelungată 
a foșt distins cu titlurile de „Erou 
al R. P. Bulgaria", „Erou al Muncii 
Socialiste", cu „Steaua de aur" și 
Ordinul „Gheorghi Dimitrov", cu 
alte înalte decorații bulgare, precum 
și străine.

Vizita delegației parlamentare bul
gare se înscrie în contextul tradi
ționalelor legături de prietenie din
tre cele două popoare, constituind o 
nouă contribuție la dezvoltarea co
laborării multilaterale româno-bul- 
gare, la întărirea relațiilor frățești 
dintre țările, popoarele și parla
mentele noastre.

ră) ; Kanyady Sandor — „De la un 
copac la altul" (limba maghiară) ; 
Kittner Alfred — „Mesajul sorții" 
(limba germană) și Vladimir Ciocov 
— „în pas cu sine însuși" (limba 
sirbă).

Știri culturale
La Casa de cultură a Institutului 

român pentru relațiile culturale cu 
străinătatea a avut loc marți verni
sajul expoziției „Din grafica japo
neză — artiști amatori", care cuprin
de lucrări donate de Consiliul cercu
rilor populare pentru arte frumoase 
din Japonia.

La deschidere au luat parte Mih- 
nea Gheorghiu, prim-vicepreședinte 
al I.JR.R.C.S., funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, oameni de artă și cultură, zia
riști, uit numeros public.

Au fost prezenți Yoshito Shimoda, 
ambasadorul Japoniei la București, 
membri ai ambasadei, precum și 
Hisamitsu Kigawa, președintele Con
siliului cercurilor populare pentru 
arte frumoase din Japonia, și Utaro 
Kato, membru al Comitetului execu
tiv al acestui consiliu, care ne vizi
tează țara la invitația I.R.R.C.S.

★
Continuîndu-și turneul în țara 

noastră, Ansamblul artistic al Ar-

Aseară, la Cluj

două ori) și Turcina (de două ori) 
înscriu 4 goluri — între timp Băico- 
ianu marcase un gol — și în min. 
34, scorul devine egal : 9—9. Luăm 
conducerea, dar din nou egalitate 
(10—10). Totul părea pierdut. Tată 
însă că, încurajate de public si pri
mind din partea antrenorilor indica
ții tehnice corespunzătoare momen
tului, jucătoarele noastre Iau con
ducerea în min. 44 (prin Popa), 
pentru ca nu mult mai tir- 
ziu să aibă iarăși două goluri a- 
vans. Speranțele reînvie. Urmează o 
mare ocazie de gol ; în min. 48 be
neficiem de o lovitură de la 7 m. 
Incredibil ! Rozalia Soos — specia
listă în transformarea unor aseme
nea șuturi — ratează. In fine, punc

î N
ȘAH. Final neprevăzut în turneul 

internațional de la Zagreb. — Deși 
a oondus aproape tot timpul turneu
lui, maestrul iugoslav Marangunici, 
pierzînd partida cu americanul Ro- 
goff (care și-a fructificat avantajul 
de un pion avut la întrerupere), s-a 
clasat doar pe locul trei cu opt punc
te. Cîștigătorii turneului sînt maeștrii 
iugoslavi Minici și Marovici, cu cite 
8,5 puncte. Pe locurile 4—5, la egali
tate, s-au clasat Theodor Ghițescu 
(România) și Tukmakov (U.R.S.S.), 
cu cîte 7,5 puncte.

BASCHET. „Marele premiu al o- 
rașului Sofia". — In ziua a doua a 
turneului internațional masculin de 
baschet dotat cu „Marele premiu al 
orașului Sofia", echipa Bucureștiului 
a învins cu scorul de 79—68 (36—32), 
selecționata orașului Ankara. în ce
lelalte partide s-au înregistrat rezul
tatele : Moscova—Sofia 95—66 (53— 
40) ; Roma—Berlin 81—54 (42—23) ; 
Havana—Varșovia 79—39 (43—18).

TENIS. Brazilia—Chile 3—2 în 
„Cupa Davis". — Disputată timp de 
trei zile la Santiago de Chile, întîl- 
nirea de tenis dintre echipele Chile 
și Braziliei pentru finala zonei sud-

Plecarea ministrului 
comerțului

Marți dimineața a părăsit Capitala
Maurice Stans, ministrul comerțului 
al S.U.A., care, timp de două zile, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul american și colaboratorii 
care l-au însoțit, au fost salutați de

★

Marți dimineața, înainte de a pă
răsi Bucureștiul, ministrul comerțu
lui al S.U.A., Maurice Stans, îm
preună cu colaboratorii care l-au în
soțit în vizita întreprinsă în țara 
noastră, s-a întîlnit — la hotelul 
„Intercontinental" din Capitală — cu 
reprezentanți ai presei române și 
corespondenți ai presei străine.

„Am avut privilegiul — a subli
niat M, Stans — de a fi primit de 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, dl. 
Nicolae Ceatișescu, și de a mă în- 
tîlni și discuta cu o serie de oficia
lități române. în cadrul discuțiilor 
au fost trecute în revistă posibilită
țile de creștere a volumului schim
burilor comerciale în ambele sen
suri, precum și luarea unor iniția
tive comune pentru dezvoltarea le
găturilor economice dintre cele două 
țări. Convorbirile pe care le-am. avut 
la București au fost foarte deschise, 
prietenești, cordiale și cred că vor 
fi. de asemenea, și productive. Pă
răsesc România cu o mare stimă față 
de poporul român".

In acest context, ministrul comer
țului al S.U.A. a subliniat faptul că 
o comunicare mai directă și o cu
noaștere mai bună între jsopoare fa
cilitează cooperarea economică între

Debuturi : Kiraly Laszlo — 
„Macheta Sântei Maria" (proză — 
limba maghiară) ; Alexandru Paleo- 
logu — „Spiritul și litera" (critică li
terară) ; Valeriu Cristea — „Inter
pretări critice (critică literară) ; Emil 
Brumaru — „Versuri" și Radu Petres
cu — „Matei Iliescu" (roman).

(Agerpres)

matei Populare Coreene a prezentat, 
luni și marți, alte două spectacole pe 
scena Operei bucureștene. Artiștii 
oaspeți au interpretat un bogat pro
gram de cîntece, care exprimă lupta 
eroică a poporului coreean pentru li
bertate și independență, precum și o 
suită de dansuri ce înfățișează su
gestiv munca sa pașnică, constructi
vă, de făurire a unei vieți noi, so
cialiste. .

Aplauze călduroase au răsplătit ■ 
talentul și dăruirea cu care, dansa
torii, soliștii vocali și instrumen- . 
tiști, întregul ansamblu au contri
buit la realizarea acestui spectacol 
de frumoasă ținută artistică.

★
In semn de prețuire pentru contri

buția valoroasă adusă în domeniul 
cercetărilor reumatologice, Societatea 
științifică unională a reumatologilor 
din U.R.S.S. a ales ca membru de 
onoare pe dr. docent Ion Stoia, pre
ședintele Societății de reumatologie 
din România. (Agerpres) 

tul mult așteptat este înscris de Si
mona Arghir — printr-un șut splen
did, tras din poziție dificilă — cu nu
mai două secunde înainte de fluierul 
final. Deci, 13—10 pentru România.

Conform regulamentului competi
ției, în situația cînd echipele cîștigă 
fiecare cite un meci la aceeași dife
rență de goluri, pentru calificare este 
nevoie de disputarea unei a treia in- 
tîlniri, pe un teren neutru. „Terenul 
și data de desfășurare vor fi stabi
lite de Comisia tehnică a federației 
internaționale de handbal" — ne-a 
comunicat aseară, într-o convorbire 
telefonică, tov. loan Kunst-Ghermă- 
nescu, secretar al C.N.E.F.S., mem
bru al Comisiei Tehnice a F.I.H.

I. D.

CÎTEVA RÎND
americane a „Cupei Davis" s-a în
cheiat cu scorul de 3—2 în favoarea 
jucătorilor brazilieni. In ultimele 
două partide de simplu, brazilianul 
Thomas Koch l-a învins cu 6—3, 
6—2. 6—2 pe Jaime Fillol, iar chilia
nul Patricio Cornejo a dispus cu 4—6, 
1—6. 6—0, 6—3, 6—4 de Edson Man- 
darino.

HALTERE. Două noi recorduri 
mondiale. — Cu prilejul unui concurs 
de haltere desfășurat la Moscova, 
sportivul sovietic Valeri Iakubovski 
a stabilit două noi recorduri mondia
le, in limitele categoriei grea. El a 
realizat la stilul „împins" 203,500 kg. 
(vechiul record era de 203 kg. și a- 
parținea compatriotului Său Ian 
Talts) și a totalizat la cele trei sti
luri 567,500 kg. (vechiul record : 565 
kg. — Ian Talts).

CICLISM. Poulidor învins în „Tu
rul Țării Bascilor". — Turul ciclist al 
Țării Bascilor s-a încheiat o dată cu 
disputarea celei de-a 5-a și ultime 
etape : Saint Sebastian-Eibar (163 
km.). Victoria a revenit spaniolului 
Ponton, cronometrat în 4 h 22’28”. 
După 30 de secunde a sosit francezul 
Guimard, iar la cîteva secunde plu
tonul cu liderii clasamentului. „Due

al S.U.A.
Cornel Burtică, ministrul comerțului 
exterior, de alți membri ai conduce
rii ministerului.

Au fost prezenți Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București, și 
alți membri ai ambasadei.

(Agerpres)
★

țări. Cred, a arătat el, că în această 
direcție turismul oferă o bună oca
zie americanilor de a cunoaște Ro
mânia.

Răspunzînd la întrebările puse de 
ziariști, ministrul american a arătat 
că în S.U.A. se manifestă interes 
pentru dezvoltarea relațiilor econo
mice cu România. Există în prezent 
în fața Congresului o legislație pro
pusă de senatorul Harris și o alta 
propusă de senatorul Mondalle care 
ar putea contribui la promovarea 
comerțului cu România. Congresului 
îi revine responsabilitatea aprobării 
acestor proiecte de rezoluții și sînt 
convins, a spus el, că o dată trans
formate în legi, președintele Nixon 
le va transpune în fapt. Există, de 
asemenea, și un proiect de rezoluție 
prin care Banca de Import-Export a
S.U.A. ar fi autorizată să efectueze 
operațiuni cu România. Acest proiect 
a fost, deja, aprobat de una din Ca
merele Congresului și va fi luat pes
te citeva luni in dezbatere de cea
laltă Cameră. Sînt la fel de convins 
că de îndată ce această legislație va 
întruni acordul ambelor Camere ale 
Congresului, ea va fi pusă în aplica
re. Pe aceeași linie a dezvoltării re
lațiilor comerciale, a precizat dl. 
Maurice Stans, s-a realizat o clasi
ficare specială a mărfurilor ce ur
mează să fie exportate în România. 
Astfel, circa 100 de articole au ie
șit de sub orice restricție.

In legătură cu luarea unor iniția
tive comune în domeniul schimburi
lor economice româno-americane, dl. 
Maurice Stans, subliniind interesul 
unor companii americane, a mențio
nat că domeniile cu cel mai mare 
potențial pentru acțiuni comune le 
oferă industria petrochimică, indus
tria electronică, precum și acele ra
muri economice care necesită o teh
nologie avansată. O dată depășită 
faza primelor tranzacții, cred că vom 
putea observa un progres mai rapid 
în domeniul cooperării, a afirmat dl. 
Stans.

în încheiere, ministrul comerțului 
al S.U.A. a reliefat preocuparea Ad
ministrației de a dezvolta pe toate 
căile relațiile și cu alte țări socia
liste.

(Agerpres)

CONSFĂTUIREA PE ȚARĂ A GEOLOGILOR
Marți dimineața au început în ca

pitală lucrările primei consfătuiri pe 
țară a geologilor. La oonsfătuice par
ticipă peste 300 de specialiști din 
unitățile de prospecțiuni și explorări 
geologice, din institutele de cerce
tări, cadre de conducere din Ministe
rul Minelor, Petrolului și Geologiei, 
directori generali ai centralelor in
dustriale de petrol și gaze.

Lucrările au fost deschise de mi
nistrul minelor, petrolului și geolo
giei, Bujor Almășan, care a arătat că 
scopul acestei prime consfătuiri de 
lucru, după reorganizarea industriei 
extractive într-un singur minister, 
este de a analiza sarcinile ce revin 
geologilor în anul 1971 și în actualul 
cincinal, măsurile ce trebuie luate, 
în lumina indicațiilor conducerii de 
partid și de stat, pentru sporirea ba
zei de materii prime indigene, nece-

Noutăți din fotbal
In cadrul unei conferințe de presă, 

organizate aseară la Federația ro
mână de fotbal, au fost anunțate, 
între altele, cîteva noutăți privind 
activitatea fotbalistică din perioada 
imediat următoare :

• Meciul dintre echipele reprezen
tative de tineret ale României și 
Cehoslovaciei, programat la 16 mai, 
va avea loc pe stadionul central din 
Tg. Mureș.

• Biroul federal oficializează con
trolul anti-doping la echipele divi
zionare. Jucătorii dovediți a se fi do
pat vor fi suspendați ; antrenorii, 
medicii și conducătorii cluburilor lor 
vor fi sancționați și ei in cazul în 
care sînt în cunoștință de situație. 
Echipa respectivă pierde în mod au
tomat meciul.

• In „Cupa României" — o dată cu 
sferturile de finală — numărul de 
goluri înscrise în deplasare contează 
dublu. Dacă, după disputarea celui 
de-al doilea meci, există egalitate, 
vor avea loc prelungiri. Dacă și după 
prelungiri egalitatea persistă, pentru 
departajare echipele în cauză tre
buie să execute cite 5 lovituri de la 
11 m prin 5 jucători diferiți.

lul" pentru primul loc Ocana—Pou
lidor a luat sfirșit cu victoria spa
niolului Luis Ocana, care în clasa
mentul final a realizat timpul de 24 h 
31’53", înscriindu-și în palmares o 
frumoasă victorie. Poulidor (Franța) 
s-a clasat pe locul doi — la 1 min. 
și 10 sec.

RUGBI. Cehoslovacia—Spania 12—
6. — Peste 12 000 de spectatori au 
urmărit pe stadionul Universității din 
Madrid meciul internațional de rugbi 
dintre echipele Spaniei și Cehoslo
vaciei, contînd pentru „Cupa Na
țiunilor" FIRA. Rugbiștii cehoslovaci 
au obținut victoria cu scorul de 
12—6 (3—3).

FOTBAL. Tunisia—R.F.G. (echipa 
olimpică) 2—0. — Pe stadionul olim
pic din Tunis s-a disputat meciul in
ternațional de fotbal dintre selec
ționata Tunisiei și echipa olimpică a 
R. F. a Germaniei. Gazdele au obți • 
nut victoria cu scorul de 2—0 (1—0).

BOX. Uniunea Sovietică—Franța 
14—8. — Selecționatele de box ale 
U.R.S.S. și Franței, care se pregătesc 
în vederea campionatelor europene 
de la Madrid, s-au întîlnit într-un 
meci de verificare ia Saint Ouen, in

Plată comemorativă 
C. Dobrojjeanu-Gherea

PLOIEȘTI (Corespondentul „Scîn- 
teii", Constantin Căpraru).— Ieri di
mineață, la Ploiești, pe locul unde a 
fost locuința în care a trăit și lucrat 
C. DobrogeanurGherea (în incinta 
actualei gări de sud), în prezența re
prezentanților organelor locale de 
partid și de stat, a unui numeros pu
blic a fost dezvelită o placă memo
rial. Pe placă este săpat următorul 
text : „Aici a locuit și lucrat C. Do- 
brogeanu-Gherea (1855—1920), mili
tant ' de seamă al mișcării socialiste 
din România, sociolog și critic lite
rar". Cu acest prilej, prof. Marian Gra
tian, din partea Comitetului județean 
de partid Prahova, a evocat figura 
luminoasă a marelui om de cultură 
și revoluționarului C. Dobrogeanu- 
Gherea.

Olimpiada de fizică 
a elevilor

Tradiționala Olimpiadă de fizică a 
elevilor, dedicată anul acesta aniver
sării unei jumătăți de secol de la 
crearea Partidului Comunist Român, 
a luat sfirșit marți la amiază.

Intrată de mai mulți ani în cadrul 
evenimentelor științifice școlare, în
trecerea a reunit, la București, peste 
500 de ciștigători ai selecțiilor ante
rioare, în care . și-au disputat întiie- 
tatea peste 19 000 de elevi.

Festivitatea de închidere, care s-a 
desfășurat în amfiteatrul liceului 
„Mihai Viteazul", a răsplătit pe cei 
mai buni concurenți cu 64 de premii 
și mențiuni, oferite de Ministerul In- 
vățămintului. Uniunea Tineretului 
Comunist și Societatea de științe fi
zice și chimice. Cîștigătorii olimpia
dei își vor petrece o parte din va
canța de vară într-o tabără amena
jată pe litoral.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 29, 

30 aprilie șl 1 mai. In țară : Vremea 
va fl ușor instabilă. Cerul va fi va
riabil, cu înnourări mai accentuate în 
jumătatea de nord a țării, unde vor 
cădea averse locale de ploaie însoțite 
de descărcări electrice. In rest averse 
izolate. Vînt potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 2 și 12 
grade, iar maximele între 14 și 24 de 
grade. In București : Vreme relativ 
călduroasă, cu cerul schimbător, favo
rabil aversei de ploaie in cursul după- 
amiezelor, în a doua parte a interva
lului. Vînt slab pînă Ia potrivit, tem
peratura în creștere ușoară.

sare dezvoltării în continuare a eco
nomiei naționale.

A luat apoi cuvintul Virgil Iano- 
vici, prim-adjunct al ministrului, 
care a făcut o amplă prezentare a 
bilanțului realizărilor obținute în do
meniul geologiei în cincinalul în
cheiat și a perspectivelor pentru pe
rioada 1971—1975.

Lucrările consfătuirii continuă în 
7 secții de specialitate organizate pe 
principalele zone geologice ale țării, 
în cadrul cărora sînt prezentate ra
poarte de sinteză cuprinzînd proble
mele specifice fiecărei zone și au loc 
discuții.

Cu prilejul consfătuirii, la Institu
tul de petrol, gaze și geologie a 
fost organizată o expoziție înfățișînd 
aspecte variate din activitatea geolo
gilor din țara noastră.

(Agerpres)

• La 19 mai, într-un oraș din țara 
noastră încă nedesemnat, va avea loc 
un meci între selecționatele de ju
niori ale României și Portugaliei.

• La „Cupa U.E.F.A." — compe
tiție ce va înlocui „Cupa europeană 
a tîrgurilor" — fotbalul românesc va 
fi reprezentat de două echipe de 
club. In mod obligatoriu vor partici
pa formațiile clasate pe locurile 2 și 
3 la sîrșitul campionatului diviziei A.

AZI, IN „CUPA ROMÂNIEI”
Meciurile tur din sferturile de fi

nală ale „Cupei României" se dispu
tă astăzi, începînd de la ora 16,30. 
In Capitală, trei partide : Metalul 
București—C.F.R. Timișoara (stadio
nul Metalul — șos. Pantelimon), Di
namo—Progresul Brăila (stadionul 
Dinamo), Steaua—Crișul Oradea 
(stadionul „Republicii"). Cel de-al 
patrulea meci se dispută la Timișoa
ra între Politehnica și Universitatea 
Cluj.

U R I
apropiere de Paris, Victoria a revenit 
pugiliștilor sovietici cu scorul de 
14—8. în limitele categoriei semimij- 
locie, Aleksandr Zaițev l-a învins 
prin k.o. în prima repriză pe cam
pionul Franței, Serege Dupuis. Tot 
prin k.o. a cîștigat Anatoli Klimanov 
(cat. mijlocie mică) meciul cu Mi
chele Jean Batista. Celelalte victorii 
ale echipei sovietice au fost obținute 
de Boris Kuznețov, Valeri Strelni
kov, Dimitri Kalmîkov, Vladimir 
Metelev și Valeri Iniathin. Din echi
pa franceză s-au remarcat, obținînd 
victorii, Aldo Cosentino și Rabah 
Khaloufi.

POLO PE APA. Turneu preolim- 
pic la Miinchen, în mai 1972. — 
Liga europeană de natație, întrunită 
la Geneva, a aprobat organizarea u- 
nui turneu preolimpic de polo pe 
apă, care va avea loc în 1972, la 
sfîrșitul lunii mai, la Miinchen. A- 
ceastă competiție preliminară are ca 
scop calificarea a trei echipe pentru 
completarea numărului de formații 
participante la turneul final olimpic. 
Totodată. Liga a hotărît ca. pe vii
tor. la ..Cupa campionilor europeni" 
să fie admise numai echipele cam
pioane naționale. >

viața internațională

Accente și preocupări 
in economia iugoslavă
O călătorie recentă, 

ale cărei puncte de 
reper au fost Zagreb, 
Ljubljana, Belgrad, 
contactele cu realități
le de aici, discuțiile 
cu diverși interlocutori 
au evidențiat preocu
pările momentului ac
tual în țara vecină și 
prietenă, preocupări 
care se axează în di
recția constantă a per
fecționării sistemului 
economic și social.

O scurtă plimbare 
cu mașina pe străzile 
Zagrebului oferă vi
zitatorului imaginea 
concentrată a evolu
ției acestui oraș de-a 
lungul timpului. Par
tea sa veche poartă 
amprente caracteristi
ce : străzi înguste, clă
diri de dimensiuni re
duse, dînd totuși im
presia unei anumite 
unități și armonii a 
ansamblului. Cîteva 
obiective de interes 
turistic atrag în mod 
deosebit atenția — 
Universitatea, care a 
împlinit 300 de ani, o 
farmacie ce funcțio
nează de șase,veacuri 
în același local, renu
mita catedrală gotică 
din sectorul Kaptol ; 
au rămas încă mulți
mea de embleme pe 
clădiri care sugerează 
vechile preocupări 
meșteșugărești, a ră
mas insolita construc
ție, altădată o foarte 
severă minăstire, iar 
astăzi muzeu, in care 
geamurile dinspre 
stradă sînt simulate 
prin niște adîncituri 
în tencuiala zidului.

Timpul nu s-a scurs 
însă fără urme. Orașul 
a crescut vertiginos, 
îndeosebi în anii so
cialismului. Alături de 
zona construcțiilor 
vechi a apărut așa-nu- 
mitul „oraș nou", cu e- 
dificii masive, moder
ne, cu uzine și com
plexe industriale.
Populația orașului a a- 
juns astăzi, incluzînd 
și suburbiile, la aproa
pe 800 000 de locuitori.

Poate că nimic nu 
dezvăluie mai bine 
profilul modern al Za
grebului ca marile u- 
zlne „Rade Konciar". 
care produc anual 
aproxitnâtiv șase sute 
de mii de motoare e- 
lectrice de puteri dife
rite, începînd cu cele 
pentru marile hidro și 
termocentrale și ter- 
minînd cu acelea pen
tru mașini de spălat, 
frigidere etc. Vizitînd 
întreprinderea, stăm 
de vorbă cu secretarul 
organizației de partid, 
tovarășul Kukavița, și 
cu președintele consi
liului muncitoresc, to
varășul Juricici. Din 
1945, cînd nu era decit 
o întreprindere cu 200 
de muncitori, uzina a 
progresat rapid. As
tăzi complexul „Rade 
Konciar" cuprinde nu 
mai puțin de 15 uni
tăți industriale (din 
care o parte funcțio
nează în alte orașe ale 
Iugoslaviei) cu un to
tal de 14 000 de mun
citori.

Referindu-se la cali

tatea producției, inter
locutorii noștri ne-au 
relatat preocuparea 
deosebită ce se mani
festă pentru eficien
ța plasării produselor, 
atit în țară, cit și peste 
hotare. „Evident, pen
tru realizarea obiecti
velor ce ni le propu
nem — sublinia se
cretarul organizației 
de partid — nu
ne putem permite
să dăm produc
ție de slabă calitate ; 
de asemenea, trebuie 
să ținem seama de 
realizările tehnice la 
zi în domeniul de 
care ne ocupăm. Pe 
noi ne preocupă toa
te acestea în cel mai 
înalt grad ; de multe 
ori recurgem la achi
ziționarea de licențe 
străine sau folosim

note de 
călătorie

schimbul de experien
ță cu întreprinderi din 
alte țări". In această 
sferă intră și colabo
rarea uzinelor „Rade 
Konciar" cu uzinele 
„Electroputere" din 
Craiova, în producția 
de locomotive electri
ce, colaborare în curs 
de extindere, țin să 
sublinieze gazdele.

Și în privința califi
cării cadrelor și antre
nării lor în procesul 
de producție, „Rade 
Konciar" a dobîndit 
rezultate apreciabile. 
Există aici un program 
strict de calificare și 
reciclare a cadrelor, 
fiind organizate serii 
de cursuri profesiona
le pe termene diferite. 
In același timp, cores
punzător nevoilor
sale, uzina acordă 
burse unui număr de 
studenți care după 
terminarea studiilor 
vor sta la dispoziția 
întreprinderii.

Un popas la Ljublja
na, frumoasa capitală 
a Republicii Slovenia, 
a constituit un nou 
prilej de constatări in
teresante. Andrei Bris- 
ki, consilier la Insti
tutul național al pla
nului, ne face un „por
tret" economic al repu
blicii. subliniind tra
dițiile ei industriale și 
preocupările actuale 
în acest sens. Găsim 
și aici aceeași dorință 
de a contribui la am
plificarea relațiilor de 
cooperare economică 
ale Iugoslaviei cu ță
rile socialiste, precum 
și cu firme sau state 
vest-europene. Avem 
plăcerea să constatăm 
din nou interesul pen
tru adîncirea legături
lor pe planuri multi
ple cu Rothânia. „Noi 
sîntem foarte intere
sați în colaborarea cu 
țara dumneavoastră — 
spune A. Briski. Avem 
interese comune, exis

ȘEDINȚA COMISIEI C.A.E.R.
PENTRU PROBLEMELE CĂRBUNELUI
VARȘOVIA 27 (Agerpres).— La 

Varșovia a avut loc cea de-a 37-a 
ședință a Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru problemele cărbune
lui, la care au participat delegații din 
țările C.A.E.R. — R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă, R.D. Germană, R.P. 
Mongolă, R.P. Polonă, Republica So
cialistă România, R.P. Ungară și 
U.R.S.S. și, în calitate de observa
tori, reprezentanți ai R.S.F. Iugosla
via și R.D. Vietnam.

Comisia a examinat sarcinile ce-i 
revin din hotărîrile Comitetului Exe
cutiv al C.A.E.R. și a adoptat măsuri 
corespunzătoare în vederea înfăptui
rii lor. De asemenea, comisia a au
diat o informare privind posibilitățile 
sporirii suplimentare, prin coopera
rea între țările membre interesate, a 
capacităților de producție în extrac

Memorandum adresat statelor membre 
ale 0. M. S. de Ministerul Sănătății 

al R. D. Germane
BERLIN 27 (Agerpres). — Mi

nisterul Sănătății al R. D. Germane a 
adresat un memorandum statelor 
membre ale O.M.S. în legătură cu 
cererea R.D.G. de a fi admisă în 
această organizație, informează agen
ția ADN. Admiterea R.D.G. în Orga
nizația Mondială a Sănătății, se spu
ne în memorandum, a devenit o pro
blemă ce necesită o rezolvare grab
nică în document se arată, printre 
altele, că R.D.G. și-a lărgit și adîn- 
cit relațiile bilaterale, pe baza acor

tă o tradiție a legătu
rilor prietenești intre 
Iugoslavia și România. 
Ar fi de ajuns, cred, 
să amintim numai 
complexul hidroener
getic Porțile de Fier, 
dar există și multe al
te proiecte concrete de 
cooperare bilaterală, 
care atestă bunele re
lații dintre țările noas
tre".

Am avut la Belgrad 
o discuție, aș numi-o 
de sinteză, cu aprecia
tul economist iugoslav 
prof. dr. Zarko Mrku- 
șici, directorul Insti
tutului de științe eco
nomice. Convorbirea 
s-a referit mai întîi la 
amplele dezbateri ce 
se desfășurau la toate 
nivelurile pe marginea 
rezultatelor primilor 
cinci ani ai reformei 
economice, precum și 
cu privire la noile 
sarcini pentru urmă
torii ani. „Creșterea 
autonomiei întreprin
derilor în activitatea 
de producție, pe care 
noi o urmărim în 
continuare — a ținut 
să sublinieze prof. 
Mrkușici — nu în
seamnă implicit o di
minuare a rolului sta
tului. Ea face parte 
dintr-un proces mai 
larg și necesar de de
mocratizare a produc
ției. Statul — la nivel 
federal, republican și 
al regiunilor autono
me, va rămîne un fac
tor important în poli- 

x tica economică activă, 
întreprinderile avind 
rolul de a realiza a- 
ceastă politică".

Cu privire la nece
sitatea restabilirii unui 
curs normal al dinaru
lui, interlocutorul nos
tru sublinia că măsu
rile în această direcție 
s-au impus din cite
va motive. „Unul din
tre acestea este necesi
tatea de a transforma 
dinarul în următorii 
cinci-șase ani dintr-o 
monedă neconvertibi
lă, cum este în mo
mentul de față, într-o 
monedă convertibilă 
pe plan extern. Pen
tru aceasta — conchi
de profesorul Mrkușici 
— trebuie adoptate 
în continuare măsuri 
care să att>ă ca fina
litate deplina stabiliza
re economică"

Modul deschis de a 
discuta problemele le
gate de ridicarea pe 
noi trepte a producției 
și de nivelul de trai, 
soluțiile originale in 
rezolvarea probleme
lor, dar mai nresus 
de orice hotărîrea 
nestrămutată a popoa
relor Iugoslaviei de a 
construi o societate so
cialistă înfloritoare — 
acestea sînt impresiile 
dominante ale unei că
lătorii în această țară 
unde se desfășoa
ră un vast și com
plex program con
structiv, pe măsura 
talentului și forței 
creatoare a celor che
mați să-1 înfăptuiască.

Dumitru POPA

ția de huilă energetică pe teritoriul 
Poloniei, în vederea satisfacerii ne
cesităților acestor țări, precum și o 
informare a reprezentantului R.P. 
Mongole privind posibilitățile și for
mele de colaborare în exploatarea 
unor mari zăcăminte de cărbune 
cocsificabil pe teritoriul Mongoliei.

Comisia a aprobat metodele de 
prognosticare a dezvoltării industriei 
carbonifere și dezvoltării tehnicii în 
acest domeniu. Totodată, a examinat 
raportul privind activitatea comisiei 
în anul 1970 și a stabilit principalele 
sale sarcini de bază pentru viitor. 
Comisia a examinat, de asemenea, 
o serie de probleme privind lucrările 
tehnico-științifice și în domeniul 
standardizării în curs de efectuare.

Ședința comisiei s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie, înțelege
re reciprocă și colaborare. ‘ 

durilor în domeniul sănătății și a 
altor înțelegeri, cu peste 30 de state 
aparținînd O.M.S. Ministerul Sănă
tății, menționează memorandumul, 
își exprimă certitudinea că primirea 
R.D.G. ca membru cu drepturi egale 
în O.M.S. ar contribui la creșterea 
în continuare a eficacității organiza
ției. Aceasta ac reprezenta, totodată, 
un pas important spre traducerea în 
viață a principiului universalității 
O.M.S. și o contribuție eficientă la 
destinderea și colaborarea interna
țională.



viața internațională ___
ROMÂNIA ACORDĂ 0 ÎNSEMNĂTATE DEOSEBITĂ 

COOPERĂRII ECONOMICE ÎNTRE STATELE EUROPEI 
CUVÎNTUL REPREZENTANTULUI ROMÂN ÎN COMISIA 

ECONOMICA O.N.U. PENTRU EUROPA
GENEVA 27 (Agerpres). — Comi

sia Economică a Națiunilor . Unite 
pentru Europa examinează punctul 
intitulat „Situația economică in Eu
ropa" — a cărui dezbatere prileju
iește o analiză amplă a stadiului ac
tual al raporturilor de colaborare in- 
tereuropeană și a rolului activităților 
Comisiei in procesul de înțelegere și 
cooperare dintre țările continentului.

în ședința de marți a Comisiei, a 
luat cuvintui reprezentantul țării 
noastre, ambasadorul Ion Datcu. 
După ce a apreciat pozitiv studiul e- 
laborat de secretariatul C.E.E. asupra 
situației economice europene. Vorbi
torul a scos în evidență cîteva dintre 
domeniile actuale ale cooperării eu
ropene, asupra cărora ar trebui să se 
orienteze, cu prioritate, acțiunile 
viitoare ale Comisiei.

Prezentind pe larg principalele tră
sături ale economiei tării noastre în 
anul 1970 — an care a marcat înche
ierea unui nou plan cincinal de dez
voltare economică și socială, repre
zentantul român a spus că realizările 
dobindite de poporul nostru în dez
voltarea economică au permis ca Ro
mânia să-și sporească participarea la 
schimburile și relațiile economice in
ternaționale. Comerțul exterior al 
României — a spus vorbitorul — s-a 
afirmat, odată mai mult, ca un factor 
de creștere economică. Volumul său

Premise favorabile pentru 
noi pași în direcția convocării 
conferinței general-europene

Declarațiile ministrului 
de externe al Finlandei

HELSINKI 27 (Agerpres).— Mi
nistrul finlandez al afacerilor «eter
ne, Vaino Leskinen, a rostit la „Aso
ciația Paasikîvi" din orașul Turku o 
cuvintare consacrată problemelor con
solidării păcii și securității interna
ționale și destinderii încordării m 
lume pe calea soluționării pașnice a 
problemelor litigioase. Șeful diploma
ției finlandeze a relevat, între altele, 
că la 28 aprilie se împlinesc doi ani 
de cind Finlanda a inițiat propunerea 
privind organizarea, la Helsinki, a 
conferinței general-europene asupra 
securității și cooperării. în această 
perioadă, a subliniat Leskinen,' au 
fost stabilite contactele necesare și 
au fost studiate numeroase probleme 
concrete legate de securitatea în Eu
ropa. Finlanda, a spus el, apreciază 
această activitate drept o premisă 
pentru realizarea de pași noi în fa
voarea convocării conferinței asupra 
securității europene.

★
Uniunea tineretului socialist din 

Finlanda s-a pronunțat, în cadrul u- 
nei conferințe desfășurate la Helsinki, 
pentru organizarea cît mai grabnică 
a unei conferințe general-europene

Rezultatele alegerilor din R. P. Ungară
BUDAPESTA 27 (Agerpres). — 

Comisia centrală electorală a dat pu
blicității marți comunicatul privind 
rezultatele alegerilor pentru Aduna
rea de Stat și consiliile locale, des
fășurate la 25 aprilie în R. P. Ungară, 
relatează agenția M.T.I. în comunicat 
se subliniază că, din cei 7 432 420 de 
cetățeni cu drept Oe vot, au parti
cipat la scrutin 98,7 la sută. 76 797 
buletine de vot au fost anulate. Pen- 
Iru deputății în Adunarea de Stat 
au fost exprimate 7 189 125 voturi, 
adică 99,00 la sută. Deoarece în cî

OLANDA ÎN FAȚA URNELOR
La capătul unei campanii electo

rale agitate. 28 de partide (din cele 
72 inregistrate oficial) iși dispută 
astăzi, miercuri, cele 150 de locuri 
ale camerei inferioare a statelor ge
nerale — parlamentul olandez.

Spre deosebire de cabinetele pre
cedente, actuala coaliție guverna
mentală, la care participă trei 
partide confesionale — popular ca
tolic, antirevoluționar și uniunea 
creștin-istorică — precum și parti
dul liberal, a reușit performanța 
unică în perioada postbelică de a 
supraviețui de-a lungul unei întregi 
perioade legislative, lucru prezentat 
de partidele respective drept o do
vadă a capacității lor de adaptare 
la evoluția vieții politice din țară.

Cei patru ani care s-au scurs de 
la venirea la putere a actualei coa
liții au fost însă martorii unor mu
tații semnificative în peisajul politic 
tradițional. Pierderea nfetă de viteză 
de către marile partide in favoarea 
unor, partide mai mici s-a făcut 
simțită încă de la alegerile din 1967. 
Ulterior, frămîntările interne din 
cadrul partidelor s-au soldat cu 
sciziuni și crearea de noi grupări 
politice de sine stătătoare, care s-au 
proliferat, potrivit unei butade care 
circulă in presă, ca ciupercile după 
ploaie, astfel incit cele 11 fracțiuni 
care și-au împărțit mandatele după 
alegerile din 1967 au devenit intre 
timp 15. Conflictul izbucnit în rîndul 
partidului catolic popular — cea mai 
mare grupare politică din țară — 
s-a soldat cu demisia a patru de- 
putați. Aceștia au format o grupare 
politică independentă — partidul ra
dical. care a găsit sprijin în rîndurile 
unor sindicate și organizații de tine
ret catolice. Recent, o grupare des
prinsă din partidul antirevoluționar 
— un alt component al coaliției — și-a 
manifestat intenția de a forma îm

total a fost în 1970 cu 75 Ia sută mai 
mare decît in 1965. „Măsurile adop
tate recent pe plan național — a 
continuat vorbitorul — dintre care 
dorim să relevăm noua lege de co
merț exterior și cooperare economică 
și, tehnico-științifică, sînt destinate 
să asigure un cadru mai propice și 
eficient ansamblului relațiilor eco
nomice externe ale României".

Reprezentantul țării noastre a re
levat însemnătatea pe care România 
o acordă problemelor cooperării între 
statele europene și participării sale 
efective la crearea și consolidarea u- 
nui climat sănătos, de destindere, în
credere și cooperare între toate sta
tele continentului nostru. Evoluția 
ascendentă și diversificarea continuă 
a raporturilor dintre statele europene, 
amplul dialog angajat pe cele mai 
variate planuri pentru identificarea 
unor căi. și mijloace de promovare a 
colaborării și organizare a securității 
pe continent — ilustrat și de efortu
rile perseverente ce se fac în etapa 
actuală pentru convocarea conferinței 
general-europene a spus în înche
iere vorbitorul — sînt împrejurări 
care reclamă, în concepția delegației 
române, multiplicarea și impulsiona
rea activităților Comisiei, pentru a da 
noi dimensiuni aportului ei la această 
operă de cooperare și securitate.

în problemele ■ securității și coope
rării.

★
VARȘOVIA 27 (Agerpres).— La 

Ministerul Afacerilor Externe al R.P. 
Polone au început convorbirile între 
Adam Willmann, adjunct al minis
trului afacerilor externe al Poloniei, 
și Jean de Lipkowski, secretar de 
stat, însărcinat cu afacerile externe 
al Franței.

în cursul discuțiilor, relevă agen
ția P.A.P., au fost abordate unele 
probleme privind consultările în curs 
de desfășurare consacrate convocării 
conferinței general-europene. Con
vorbirile au relevat - identitatea de 
opinii în privința necesității convo
cării acestei conferințe și a lichidării 
tuturor piedicilor care intîrzie pre
gătirea ei.

★
BONN 27 (Agerpres). — „Este im

portant ca relațiile reciproce dintre 
R.F.G. și R.D.G. să fie reglemen
tate ca între state de sine stătătoa
re, pe o bază politică" — a declarat 
Herbert Wehner, vicepreședintele 
P.S.D. și președintele fracțiunii so- 
cial-democrate în Bundestag. Refe- 
rindu-se la convocarea conferinței 
general-europene de securitate, vice
președintele P.S.D. a afirmat : „Nu 
o vom împiedica și nici împovăra cu 
condiții prealabile suplimentare".

teva circumscripții nici unul dintre 
candidații pentru Adunarea de Stat 
înscriși pe liste nu a întrunit majo
ritatea prevăzută de legea electorală, 
urmează să fie organizate alegeri 
suplimentare.

în consiliile locale au fost aleși 
68 865 de membri. în 81 de circum
scripții electorale, candidații pentru 
consiliile locale nu au întrunit ma
joritatea, astfel încit vor fi organi
zate, de asemenea, alegeri suplimen
tare.

preună cu elementele disidente din 
rindul celorlalte partide confesionale 
osatura unei noi grupări politice, si
tuate pe poziții mai avansate. în 
sfîrșit, nici opoziția n-a fost' scutită 
de astfel de fenomene. Din rîndurile 
partidului muncii s-a desprins gru
parea „Democraților socialiști ’70“, de 
orientare centru-dreapta.

Deteriorarea pozițiilor partidelor 
tradiționale s-a făcut simțită și in 
alegerile municipale din vara anului 
trecut. Numărul voturilor obținute 
de partidul catolic popular, spre 
exemplu, a scăzut de la 15,3 la 
sută (la alegerile din 1966) la 11,9 
la sută, în timp ce formațiile poli
tice recent create și-au consolidat 
pozițiile. Un succes deosebit a ob
ținut gruparea politică „Democra- 
ție-66“, al cărei număr de voturi a 
sporit de la 0,3 la sută în 1966, anul 
cind a îuat^ființă și a participat pen
tru prima oară la alegeri, la 7 Ia 
sută. Un spor important de voturi 
față de alegerile precedente a obți
nut partidul comunist.

în aceste împrejurări, partidele 
coaliției guvernamentale și-au inten
sificat eforturile în actuala campanie 
electorală printr-o veritabilă suprali
citare de promisiuni în speranța re
cuceririi terenului pierdut și a re- 
înnodării, după alegeri, a actualei 
formații de guvernămint. Partidelor 
de coaliție li se opune, în principal, 
o alianță electorală cu tendințe do 
centru-stînga, alcătuită . din partidul 
muncii, partidul radical și gruparea 
„Democrație-66", dar care prin nu
mărul redus de locuri pe care le de
țin in parlament nu pot reprezenta 
o soluție de schimb la actuala coa
liție.

Campania electorală a înregistrat 
numeroase polarizări, tentative de 
alianțe și nu mai puține discuții și 
pronosticuri in legătură cu șansele

ORIENTUL APROPIAT în problema restabilirii
DAMASC. — în cursul unei re

uniuni care a avut loc luni, guver
nul sirian a ratificat declarația din 
17 aprilie a.c. de la Benghazi pri
vind constituirea Federației Repu
blicilor Arabe. Declarația respectivă 
a fost semnată de șefii de stat ai 
Republicii Arabe Unite, Libiei și 
Siriei.

CAIRO. — Tunisia a informat se
cretariatul Ligii Arabe că acceptă 
propunerea marocană privind or
ganizarea, la Alger, a unei confe
rințe arabe la nivel înalt, consa
crate examinării situației din Orien
tul Apropiat.

Tunisia este cea de-a șaptea țară 
care se declară de acord cu propu-

DUPĂ „OFENSIVA DE PRIMĂVARĂ"
DIN S.U.A. PENTRU ÎNCETAREA 

RĂZBOIULUI DIN INDOCHINA
HANOI 27 (Agerpres). — La Ha

noi a avut loc un miting organizat 
de Comitetul de solidaritate cu po
porul american cu ocazia „ofensivei 
de primăvară" a pacifiștilor ame
ricani pentru retragerea imediată și 
totală a trupelor S.U.A. din Viet
nam și încetarea războiului de a- 
gresiune dus de acestea in Indo
china.

La miting au participat reprezen
tanți ai unor organizații politice, 
religioase, de tineret și obștești, oa
meni ai muncii din Hanoi. Au fost, 
de asemenea, de față, Arthur Gal- 
ston, profesor la Universitatea din 
Yale, și Ethen Signer, profesor la 
Universitatea din Boston, care vi
zitează R.D. Vietnam.

Participanții au adoptat o rezo
luție în care salută cu căldură o- 
fensiya de primăvară a poporului 
american.

★

XIENG-QUANG 27 (Agerpres). — 
Prințul Sufanuvong, președintele 
Comitetului Central al Frontului 
Patriotic din Laos, a adresat o scri
soare participanților la „ofensiva 
de primăvară" din S.U.A. pentru 
încetarea războiului din Indochina 
— anunță agenția Khaosan Pathet 
Lao. „Prin aceste acte curajoase, 
de opoziție energică față de războiul 
dus de Statele Unite împotriva 
Laosului și altor țări din Indo
china, se spune în Scrisoare, dv. 
ați apărat interesele fundamentale 
ale poporului american și tradițiile 
sale de democrație și libertate. Ați 
cîștigat prin aceste acțiuni simpatia 
și admirația noastră puternică, de
oarece ați fost pe deplin convinși 
că' lupta dv. aduce o contribuție 
activă la lupta pe care o ducem noi. 
Ne folosim de această ocazie pen
tru a vă exprima profunda noastră 
gratitudine".

PEKIN 27 (Agerpres). — Ziarul 
„Jenminjibao" a publicat la 27 apri
lie un editorial în care salută acțiu
nile de protest ale poporului ameri
can împotriva agresiunii S.U.A. în 
Indochina. Aceste acțiuni demon
strează că „poporul american se află 
în același front cu cele trei popoare 
indochineze și cu popoarele din toate 
celelalte țări ..care luptă împotriva 
imperialismului american", subli
niază „Jenminjibao".

Ziarul se referă la demonstrațiile 
și marșurile care au avut loc recent 
la Washington și San Francisco. A- 
cestea. notează „Jenminjibao", atestă 
o nouă trezire a conștiinței poporului 
american. Astăzi nici o forță nu ar 
putea să infringă voința poporului a- 
merican, care dorește ca războiul din 
Indochina să înceteze. După ce a- 
mintește acțiunile de protest împo
triva războiului din Indochina, care 
au avut loc în 1970. și arată că de
tașamentul clasei muncitoare ameri
cane este unul dintre cele mai nu
meroase din lume, cu profunde tra
diții democratice, „Jenminjibao" sub
liniază că mișcarea de masă împo
triva războiului de agresiune din In
dochina a devenit o parte importan-

uneia sau alteia dintre formațiile 
politice, cu schimbările care s-ar 
putea produce după alegeri pe sce
na politică a țării. In acest context, 
un factor important îl constituie 
propunerea comuniștilor olandezi de 
„constituire a unei opoziții organi
zate, care să pregătească o even
tuală preluare a cîrmei politice în 
țară" și care ar putea fi cu atit mai 
eficientă cu cît, așa cum sublinia 
„DE WAARHEID", organul P.C, din 
Olanda, „în sinul maselor se face 
simțită dorința să fie creată o coa
liție progresistă la nivel parlamen
tar". în afară de socialiști și comu
niști, din această coaliție ar putea 
face parte gruparea „Democra
ție-66", partidul pacifiștilor, partidul 
catolicilor disidenți, plus un număr 
de grupări politice care nu au ac
tualmente reprezentare parlamenta
ră. O asemenea regrupare ar găsi, 
desigur, un sprijin larg în rîndurile 
sindicatelor și ale organizațiilor de 
tineret, de cele mai diferite ten
dințe. Toate aceste formațiuni po
litice, care critică actualele institu
ții politice olandeze și preconizează 
înviorarea politicii interne și ex
terne a țării, au manifestat pozi
ții realiste, pronunțindu-se împo
triva N.A.T.O., pentru convocarea 
unei conferințe general-europene de 
securitate și colaborare, condamnind, 
totodată, agresiunea Statelor Unite 
in Indochina.

Multiplicitatea partidelor partici
pante. opțiunile noi aflate- în fața 
alegătorilor, pa și posibilitatea unor 
deplasări în structurile politice tra
diționale, iată tot atîți factori care 
fac ca actuala confruntare electo
rală să stîrnească în „țara lalelelor" 
un interes sporit față de ocaziile si
milare.

Radu BOGDAN 

nerea marocană, după Iordania, Al
geria, Libia, Kuweit, Liban și Re
publica Arabă Yemen.

AMMAN. — într-un discurs rostit 
luni cu ocazia unei parăzi mili
tare, regele Hussein al Iordaniei a 
subliniat că o colaborare deplină 
între armata iordaniană și rezisten
ța palestineană nu poate fi realizată 
decît în condiții de stabilitate și 
securitate. El a declarat că iși va 
respecta promisiunea de a acorda 
palestinenilor din Cisiordania „drep
tul de a decide ei înșiși asupra 
soartei lor și de a opta în mod li
ber pentru regimul pe care îl pre
feră".

tă a luptei revoluționare 'a poporu
lui american.

VIETNAMUL DE SUD 27 (Ager
pres). a- Agenția „Eliberarea" a dat 
publicității un ordin al Comanda- 
mențului Forțelor Armate de Elibe
rare'cătce toți patrioții sud-vietna- 
mezi, prin care se cere „să nu fie 
atacați militarii americani aflați pe 
teritoriul Vietnamului de sud care se 
opun războiului de agresiune". Ordi
nul subliniază că „în interesul și 
adevărata onoare a Statelor Unite, 
fidele tradițiilor unui popor iubitor 
de dreptate și libertate, numeroase 
personalități politice și mase largi 
sie populației S.U.A., inclusiv mili
tarii reveniți din Vietnam, s-au opus 
politicii războinice promovate de 
Administrația de la Washington și 
s-au pronunțat pentru retragerea ime
diată a trupelor americane din Viet
nam".

în spiritul tradițiilor umanitare ale 
poporului vietnamez, Frontul Națio
nal de Eliberare din Vietnamul de 
Sud ordonă să nu fie atacați militarii 
americani care nu execută ordinele 
superiorilor lor și nu întreprind ac
țiuni ostile împotriva patrioților șud- 
vietnamezi, nu sprijină forțele saigo- 
neze, nu atentează la libertățile, bu
nurile și viața populației sud-vietna- 
meze, nu se amestecă în problemele 
interne ale acesteia și nu împiedică 
lupta ei împotriva regimului Thieu- 
Ky. Ordinul prevede, în acest sens, 
că toți militarii americani care pără
sesc rîndurile armatei vor beneficia 
de un tratamenț uman, creîndu-li-se 
toate condițiile pentru a, se înapoia 
acasă sau pentru a se ștabjli într-p 
altă țară, în cazul cind vor cere 
aceasta.

H. Wilson se opune concesiilor 
in negocierile Angliei cu Piața comună
LONDRA 27 (Agerpres).— Liderul 

opoziției laburiste, Harold Wilson, a 
formulat, pentru prima oară, critici 
severe împotriva anumitor aspecte 
ale tratativelor privind aderarea 
Marii Britanii la Piața comună. Deși 
nu a respins intrarea in C.E.E., lide
rul laburist a subliniat că ar fi de 
dorit pentru Anglia să obțină condi
ții mai bune în vederea aderării, de
cît să accepte ’ orice propuneri de 
dragul (intrării imediate.

Pe de altă parte, Wilson și-a ex
primat părerea că problema lirei

La Moscova a lost semnată 
înțelegerea de colaborare în domeniul 
editorial și al difuzării cărții între 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă al Republicii Socialiste Româ
nia și Comitetul pentru Tipărituri de 
pe lîngă Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. pe anii 1971—1973.

„0 îmbunătățire a rapor
turilor dintre Marea Brita- 
nie și R. P. Chineză este in 
CUrs" a declarat, în Camera Co
munelor, ministrul afacerilor exter
ne, Alec Douglas-Home. El a adău
gat că guvernul britanic privește în 
mod favorabil trimiterea unui am
basador la Pekin, în locul actualului 
însărcinat cu afaceri.

în Bulgaria vor avea loc
alegeri pentru
lară, sfaturile 
țene, orășenești, 
tești, la 27, iunie 
agenția B.T.A., în

Adunarea Popu
populare jude- 
raionale și să- 
1971, informează 
baza unei hotă-

rîri a Prezidiului Adunării Populare.

Uniunea balcanică a ma
tematicienilor a organizat la 
Atena un simpozion științific. Des- 
chizînd lucrările, ministrul învăță- 
mîntului al Greciei, Nikitas Sioris, a 
subliniat însemnătatea pe care o 
acordă țara sa colaborării interbalca- 
nice. Președintele uniunii, prof. La- 
pos, și secretarul general, acad. N. 
Teodorescu, au reliefat, în cuvîntările 
lor, rolul acestui organism in strân
gerea legăturilor dintre matemati
cienii din zona balcanică.

Guvernul Argentinei a h°- 
tărit să nu autorizeze revenirea din 
exil a fostului președinte Juan Pe
ron. Comunicatul oficial dat publici
tății apreciază că „reîntoarcerea lui 
Peron ar constitui in actuala etapă 
un factor de iritare" pe scena poli
tică argentineană. Hotărîrea a sur
prins pe observatori, intrucît o serie 
de declarații oficiale făcute în ultima 
perioadă lăsau să se înțeleagă că în
delungatul exil al lui Peron ar putea 
lua sfîrșit.

drepturilor R. P. Chineze 

la O.N.U.
RAPORTUL UNEI COMISII 

PREZIDENȚIALE DIN S.U.A.
WASHINGTON 27 (Agerpres). — 

Raportul Comisiei prezidențiale de
semnate anul trecut pentru a studia 
atitudinea pe care trebuie să o a- 
dopte S.U.A. in Organizația Națiu
nilor Unite subliniază că acest forum 
mondial „și-ar putea îndeplini cel 
mai bine îndatoririle de prevenire a 
războiului și de reglementare a 
disputelor între state, dacă în rîn
durile lui s-ar afla toate guvernele 
din lume care subscriu la principiile 
Cartei". în acest sens, Comisia — 
din rîndurile căreia au făcut parte 
50 de personalități proeminente ale 
vieții publice americane — a reco
mandat Administrației S.U.A. să spri
jine prezența in rindul membrilor 
O.N.U. a Republicii Populare Chi
neze. în același timp, însă, comisia 
nu s-a pronunțat pentru excluderea 
reprezentanților ciankaișiști din or
ganizația mondială, preconizînd cu
noscuta politică a „celor două Chine", 
deși a recunoscut că o astfel de po
ziție nu este de loc realistă.

TENTATIVĂ
DE LOVITURĂ DE STAT 

IN BOLIVIA
LA PAZ 27 (Agerpres). — O nouă 

tentativă de lovitură de stat, a doua 
în mai puțin de o lună, a fost deju
cată, la sfîrșitul săptămînii trecute, 
în Bolivia, a anunțat luni ministrul 
de interne bolivian, Jorge Gallardo. 
Complotul, pus la cale de elemente 
de extremă dreaptă grupate în or
ganizațiile „Mișcacea națională revo
luționară" și „Falanga socialistă bo- 
liviană", viza înlăturarea de la con
ducerea țării a guvernului condus 
de președintele Juan Jose Torres, a 
precizat ministrul de interne bolivian. 
Autoritățile au arestat trei persoane, 
între cace pe Ruben Julio Castro, 
ministru de stat in timpul fostului 
președinte Paz Estenssoro și șeful 
organizației „Mișcarea națională re
voluționară". Surse informate, citate 
de agenția France Presse, relevă că 
în această tentativă de lovitură de 
stat sînt implicați mai mulți ofițeri.

sterline ca monedă internațională de 
schimb, a fost ridicată de „cei șase" 
cu scopul de a smulge cît mai multe 
concesii Angliei. „Problema cheie a 
negocierilor — a adăugat vorbito
rul — este prețul pe care vor trebui 
să-1 plătească gospodinele britanice 
pentru subvenționarea politicii agri
cole a Pieței comune". Wilson a 
avertizat că există o limită pentru 
sumele care se pot pretinde Angliei, 
atit în ce privește contribuția sa 
anuală definitivă, cit și aceea din 
cadrul perioadei de tranziție.

■ ■■■BHOHS ■ ■ ■ n

agențiile de presă transmit:
La Viena au fost parafate, 

acordul de colaborare culturală din
tre România și Austria și programul 
de colaborare culturală între cele 
două țări pe anii 1971—1972. Docu
mentele prevăd o largă dezvoltare a 
schimburilor culturale, științifice și 
artistice bilaterale.

Rezultatele celei de-a 
doua etape a alegerilor lo
cale din Japonia. Potrivit °°- 
munioatului oficial, forțele progre
siste, grupate în jurul partidelor co
munist și socialist, au obținut cele 
mai multe victorii în regiunile indus
triale ale țării, iac Partidul liberal
democrat, de guvernămint, a obținut 
majoritatea în regiunile rurale. Can
didații forțelor progresiste au ieșit 
victorioși în 25 de orașe.

Ministrul apărării al 
S.U.A., Melvin Laird, a declarat 
într-un interviu acordat ziarului uni
versitar „Daily Cardinal" că a ho- 
tărît să părăsească postul său in 
anul 1973. Cercurile politice de la 
Washington atribuie această hotărîre 
criticilor formulate împotriva acțiu
nilor militare întreprinse de Penta
gon în Indochina, precum și intenției 
lui Laird de a candida la un post în 
Senat din partea statului Wisconsin.

„Cuba este interesată în 
extinderea schimburilor co
merciale cu Chile", a decla- 
rat cotidianului „El Siglo" ministrul 
comerțului exterior al Cubei, Mar
celo Fernandez, sosit în Chile în 
fruntea unei delegații a țării sale, 
care va participa la lucrările sesiu
nii periodice a Comisiei Economice 
O.N.U. pentru America Latină — 
C.E.P.A.L.

Comunicat comun polo- 
no-japonez. La încheierea vi
zitei în Japonia a ministrului de ex-

CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 

SEMICENTENARULUI P.C.R.
MOSCOVA 27 (Agerpres). — La 

ambasada din Moscova a Republi
cii Socialiste România a avut loc, 
la 27 aprilie, o conferință de presă. 
Luînd cuvintui în fața reprezen
tanților presei centrale și republi
cane sovietice, ai agențiilor de 
presă și ai radioteleviziunii, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al României în Uniunea 
Sovietică, Teodor Marinescu, a fă
cut o amplă evocare a glorioasei 
istorii semicentenare a partidului, 
a luptei sale neabătute pentru în
făptuirea idealurilor de libertate și 
progres ale poporului român, pen
tru construirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate. Vorbitorul 
a înfățișat activitatea externă a 
partidului nostru, internaționa
lismul proletar care a caracterizat 
intreaga sa existență, solidaritatea 
sa activă cu toate partidele comu
niste și muncitorești, cu toate for
țele revoluționare, democratice, an- 
tiimperialiste, contribuția sa de 
seamă la cauza unității țărilor so
cialiste și mișcării comuniste in
ternaționale, a păcii și colaborării 
internaționale.

BELGRAD 27. Corespondentul 
Agerpres G. Ionescu transmite : 
în capitala Iugoslaviei s-a deschis 
expoziția „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român", orga
nizată de Muzeul Revoluției Po
poarelor din Iugoslavia și de Amba
sada României la Belgrad.

La festivitatea inaugurării au 
participat Budislav Șoșkici. membru 
al Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I., Boșko Șiliegovici, membru 
al Prezidiului U.C.I., activiști în 
organele federale ale Uniunii Co
muniștilor,- șefi ai unor misiuni di
plomatice, ziariști iugoslavi și 
străini, un numeros public.

în cuvîntul de deschidere, Boșko 
Șiliegovici a spus, printre altele : 
„Mă bucur în mod sincer că mi s-a 
făcut onoarea de a deschide aceas
tă expoziție, nu numai pentru că, 
prin aceasta, vom contribui la o 
mai bună cunoaștere a succeselor 
României socialiste, ci, în primul 
rind, pentru că relațiile multilate
rale dintre Iugoslavia socialistă și 
România socialistă se bazează pe 
principiile colaborării egale în drep
turi a unor state vecine suverane". 
Vorbitorul a relevat marea însem
nătate pe care o au pentru dez
voltarea multilaterală a relațiilor 
iugOslaVo-române întîlnirlle frec
vente și fructuoase dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ioslp Broz 
Tito.

în cuvîntul său, ambasadorul ro
mân la Belgrad, Vasile Șandru, a 
evocat gloriosul drum de luptă 
străbătut de Partidul Comunist Ro
mân în cele cinci decenii, precum 
și cursul favorabil al relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre P.C.R. 
și U.C.I.

HAVANA. 27. — Corespondentul 
Agerpres V. Stamate transmite : 
La ambasada Republicii Socialiste 
România din Havana a avut loc 
o conferință de presă la care au 
participat redactori ai ziarelor cen
trale, radioului și televiziunii, func
ționari ai Direcției presei din Mi
nisterul de Externe al Cubei. Va

terne al Poloniei, Stefan Jedry- 
chowski, a fost dat publicității un 
comunicat comun privind schimbul 
de opinii pe care l-a avut cu omo
logul său japonez, Kiichi Aichi, in 
probleme legate de relațiile bilate
rale, precum și de situația interna
țională actuală . — relatează agenția 
P.A.P. Cei doi miniștri, relevă co
municatul, au examinat multiplele 
posibilități de dezvoltare a schimbu
lui de mărfuri, precum și a colaboră
rii în domeniul industriei.

Reuniunea S.E.A.T.O.
au început la Londra lucrările sesiu
nii Consiliului ministerial al Pactu
lui militar al Asiei de sud-est 
(S.E.A.T.O.). Franța, deși este, for
mal, membră a acestui pact, absen
tează, ca de obicei în ultimii ani. 

sile Mușat, ambasadorul României 
In Cuba, a făcut o prezentare a 
principalelor momente din lupta 
P.C.R., a succeselor dobindite de 
poporul român, sub conducerea 
partidului, în construirea socialis
mului. Vorbitorul s-a referit, în 
încheiere, la dezvoltarea relațiilor 
frățești dintre P.C.R. și P.C. din 
Cuba, a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre guvernele și po
poarele celor două țări.

PHENIAN 27 (Agerpres). — La 
26 aprilie ambasadorul Republicii 
Socialiste România Ia Phenian, 
Aurel Mălnășan, a ținut o con
ferință de presă, la care au parti
cipat membri ai conducerii ziaru
lui „Nodon Sinmun" și reprezen
tanți ai celorlalte ziare centrale. 
Ambasadorul român a vorbit des-'.'- 
pre activitatea și lupta dusă de A 
partid de-a lungul celor cinci de
cenii de existență, pentru elibera
rea socială și națională, pentru 
apărarea intereselor fundamentale 
ale poporului român. Totodată, el a 
relevat succesele repurtate de po
porul nostru în construirea socia
lismului, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român.

CAIRO 27. — Corespondentul
Agerpres C. Oprică transmite : 
Sub titlul „A 50-a aniversare a 
Partidului Comunist Român", zia
rul „Le Progres Egyptien" publică 
un amplu articol, însoțit de foto
grafia tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
consacrat apropiatului jubileu al 
P.C.R. Ziarul menționează că „fon
darea P.C.R. a reprezentat nu 
numai fructul natural al unei eta
pe de avînt revoluționar, ci și o 
sinteză a întregii mișcări munci
torești și socialiste din România". 
După ce trece în revistă istoricul 
activității partidului, evocînd prin
cipalele etape ale luptei sale re
voluționare, ziarul scrie : „Astăzi, 
la implinirea a 50 de ani de e- 
xistență a P.C.R., România este 
o țară socialistă în plin avînt, în 
care munca a devenit valoarea su
premă a noii societăți. Transfor
mările fundamentale survenite in 
toate domeniile sint indisolubil le
gate de activitatea partidului. Iată 
de ce el a dobîndit recunoașterea 
unanimă a rolului său de conducă
tor politic al societății românești. 
Sub conducerea P.C.R., adaugă 
„Le Progres Egyptien", România a 
obținut rezultate strălucite pe plan 
economic". După ce menționează 
principalele realizări obținute în 
cadrul planului cincinal trecut, zia
rul continuă : „Politica externă a 
României este bazată pe prietenie 
și colaborare strînsă cu toate țările 
socialiste, pe relații normale cu 
toate statele, indiferent de sistemul 
lor social-politic".

România, relevă în încheiere 
„Le Progres Egyptien", „se pronun
ță pentru soluționarea conflictului 
din Orientul Apropiat pe baza re
zoluției Consiliului de Securitate, 
pentru retragerea trupelor israe- 
liene de pe teritoriile arabe 
ocupate, respectarea integrității te
ritoriale și a independenței tuturor 
statelor din regiune, reglementarea 
problemei populației palestinene In 
conformitate cu aspirațiile sale na
ționale".

întreprinderea ungară de co
merț exterior „Autoker" a orga
nizat marți dimineața, in co
muna Szomor din apropierea 
Budapestei, o prezentare și de
monstrația practică a funcționă
rii autovehiculelor de fabricație 
românească. Cel mai mare in
teres a fost trezit de furgonetele 
„TV-41" și „TV-51“.

Istvan Szurdi, ministrul co
merțului interior al R. P. Un
gare, a vizitat marți dimineața 
expoziția românească .deschisă 
la magazinul „Divatcsamok" din 
Budapesta cu prilejul „Săptă
mânilor mărfurilor românești".

Manifesiație antta- 
partheid in fața 
Băncii Barclay din 
Londra, in semn de 
protest împotriva 
participării acestei 
bănci la finanța
rea barajului de la 
Caborra Bassa din 
Mozambic. Barajul 
constituie un sim
bol al perpetuării 
în această parte a 
Africii a dominației 
minorității albe a- 
supra majorității 
populațiilor de cu

loare
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