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A

FUNCȚIONALITATEA
ECONOMICA
A CENTRALEI
INDUSTRIALE

se asigură numai
prin exercitarea

tuturor competențelor
De curînd, unul dintre adjuncțil 

ministrului industriei construcțiilor 
de mașini »-a deplasat la Ploiești. O 
deplasare cu un țel precis : între două 
mari întreprinderi — uzina „1 Mai" 
din localitate și Uzina mecanică din 
Mirșa — se ivise o neînțelegere în do
meniul cooperării interuzinale și lu
crurile trebuiau puse la punct. Pen
tru problema pe care vrem s-o abor
dăm în cele ce urmează, interesează 
mai puțin rezultatul acestei interven
ții. Chestiunea pe care o aducem in 
discuție este următoarea : in condi
țiile în care sînt reglementate pre
cis atribuțiile ministerelor, ale cen
tralelor, ale uzinelor, cum se ajunge 
totuși, la situația in care o proble
mă de interes strict delimitat — ce 
altceva este un diferend referitor la 
nelivrarea unor piese turnate ? ! — 
este soluționată de factori de cea mai 
inaltă răspundere ?

— Consiliile de administrație ale 
unor centrale industriale Încă nu au 
atfers maturitatea necesară pentru a 
duce, sigur și singure, la bun sfirțit 
sarcinile oe le revin — ne spunea 
ing. Mihai Grigoraș, director adjunct 
in Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini. De aceea, specialiști 
din diferitele compartimente ale mi
nisterului sînt nevoiți să se ocupe de 
tot felul de probleme ale unor cen- 
trale industriale, să intervină pentru 
soluționarea unor aspecte minore 
comparație cu cele ce se ridică 
ansamblul ramurii.

Opinii similare au și alți factori 
răspundere din minister și chiar i 
unele centrale 
primă existența unei oarecari neîn
crederi în posibilitățile noilor orga
nisme economice de a soluționa co
respunzător diferite probleme care 
se ridică in activitatea lor.

Realitatea dovedește însă că, pe 
măsură ce au dobindit experiența ne
cesară, pe măsură ce au înțeles ro
lul și sarcinile ce le revin ca unități 
economice integrate, cele mai multe 
din centralele și grupurile de uzine 
constructoare de mașini au trecut e- 
nergic la îndeplinirea atribuțiilor ce 
le revin, folosind cu pricepere drep
turile și competențele prevăzute in 
6tatut. Centrala industrială de auto
camioane și tractoare din Brașov re
prezintă numai un exemplu dintre 
cele pe care le avem la indemînă 
pentru a ilustra stilul nou, corespun
zător statutului, de conducere a ac
tivității economice, de rezolvare a 
diverselor probleme ale producției. 
Consiliul de administrație al centra
lei a inițiat un amplu program de 
adincire a profilării și specializării 
producției în unitățile componente, a 
întărit activitatea de proiectare și 
cercetare la nivelul centralei și în 
compartimentele de specialitate ale

in 
pe
de 

din 
industriale. Ele ex-

uzinelor, a luat măsuri de mare pro
funzime, tehnice și organizatorice, 
pentru Îndeplinirea sarcinilor de 
plan. Dacă această centrală industri
ală raportează, perioadă de perioadă, 
realizarea și depășirea prevederilor 
la indicatorii de plan, o explicație 
constă în conducerea laborioasă a 
activității economice de către centra
lă, in înlăturarea „din fașă" a celor 
mai multe dintre neajunsurile ce pot 
deregla bunul mers al realizării pla
nului.

Asemeni Centralei de autocami
oane și tractoare acționează multe 
alte unități similare, ele afirmîndu-se 
tot mai pregnant ca organisme prin
cipale in viața economică. Prin acti
vitatea lor, prin apropierea nemijlo
cită a conducerii de producție s-au 
creat condiții favorabile pentru mai 
buna fundamentare a deciziilor și 
creșterea operativității in dirijarea 
proceselor economice, pentru organi
zarea superioară a producției și 
circulației mărfurilor, pentru folosi
rea rațională a cadrelor. In atari 
condiții, a continua să ghidezi din a- 
proape în aproape activitatea cen
tralelor industriale, să intervii pen
tru a rezolva și cele mai neînsem
nate probleme ce se ivesc în munca 
lor — așa cum procedează acum une
le compartimente din ministerul a- 
mintit — înseamnă să nu stimulezi 
inițiativa acestora, să nu le dai posi
bilitatea să uzeze de largile drepturi 
și competențe cu care au fost investi
te noile organisme economice. (Bună
oară, in diferende ca cel ivit între uzi
na ,,1 Mai" din Ploiești și Uzina me
canică din Mirșa — de care aminteam 
la începutul acestor rînduri — nu in
tervenția „de sus", de la minister, ci 
aplicarea întocmai de către centrala 
de resort a reglementărilor precise 
prevăzute în legea contractelor eco
nomice ar fi adus soluția așteptată).

Dar să trecem peste acest fapt și 
să examinăm mai îndeaproape, bună
oară, mecanismul întocmirii planului 
de producție. Potrivit prevederilor 
din statut, centrala este cea care e- 
laborează propunerile de plan anual 
și de perspectivă pe baza studiilor 
proprii, a indicațiilor orientative date 
de minister, precum și a propuneri
lor primite de la întreprinderile com
ponente. Este firesc să se procedeze 
așa. Participînd direct la activitatea 
economică, centrala are condiții pen
tru orientarea producției unităților 
componente potrivit cerințelor eco
nomiei naționale. Comunicate minis
terului, propunerile de plan ale cen
tralelor Se intorc insă detaliate pe o
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Interviul acordat de președintele
Consiliului de Stat

al Republicii Socialiste România,
Nicolae Ceausescu7

A

Televiziunii a ll-a din R. F. a Germaniei

convorbiri Intre delegația
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Șl DELEGAȚIA PARTIDULUI
COMUNIST FINLANDEZ

Vineri, la sediul C.C. al P.C.R., 
au avut loc convorbiri între dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, și de
legația Partidului Comunist Fin
landez, condusă de tovarășul Arvo 
Aalto, secretar general al Partidu
lui Comunist Finlandez.

La convorbiri au participat:
— din partea Partidului Co

munist Român : tovarășii Paul 
Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Mihai Gereî membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela 
Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R. 
Petre Constantin, secretar al Comi
tetului municipal București al 
P.C.R.

— din partea Partidului Comu
nist Finlandez : tovarășii Ossi 
Nurminen, secretar al Comitetului 
Central al P.C. Finlandez, și Kerttu 

Comitetului 
P.C. Fin-

Vainio, secretar al 
districtual Helsinki al 
landez.

Cu acest prilej s-a 
informare reciprocă asupra activi
tății celor două partide și s-a ex
primat hotărîrea 
dezvolta relațiile 
Comunist Român 
munist Finlandez, 
ca Socialistă România și Finlanda. 
De asemenea, s-a făcut up schimb 
de păreri asupra securității euro
pene și a altor aspecte ale situa
ției internaționale actuale, ale miș
cării comuniste și muncitorești.

Convorbirile s-au desfășurat în
tr-o atmosferă caldă, tovărășească.

efectuat o

comună de a 
dintre Partidul 
și Partidul Co- 
dintre Republi-

Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a delegației 
Partidului Socialist Italian

Vineri după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, a 
primit delegația Partidului Socia
list Italian, condusă de tovarășul 
Luciano De Pascalis, membru al 
Direcțiunii P.S.I., care face o vizită 
de prietenie în țara noastră. Din 
delegația P.S.I. fac parte tovarășii 
Antonio Landolfi și Pietro Lezzi, 
membri ai Direcțiunii P.S.I., Ales
sandro Fabri, șef al Secției Admi
nistrative a P.S.I.

La primire au participat tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Emil Drăgănescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al

O cerință formulată tot mai răspicat

MOBILIER PE MĂSURA

P.C.R., loan Cîrcei, membru al 
C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, prim- 
adjunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

în cursul convorbirilor s-a rea
lizat un schimb de informații asu
pra activității interne și externe 
desfășurate de Partidul Comunist 
Român și Partidul Socialist Italian.

Totodată, s-a subliniat dorința 
ambelor partide de a dezvolta în 
continuare raporturile de prietenie 
dintre. Partidul Comunist Român și 
Partidul Socialist Italian. De ase
menea, s-a subliniat hotărîrea ce
lor două partide de a acționa și 
în viitor pentru extinderea relați
ilor dintre Republica Socialistă 
România și Italia.

In cadrul discuțiilor, s-a efectuat 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme ale securității europene, 
ale situației internaționale și ale 
mișcării muncitorești.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
ambianță de prietenie și cordiali
tate.

LOCUINȚEI!
Ne-am obișnuit cu știrile din zia

re care anunța, la sfîrșitul unor 
etape, că atitea și atitea familii 
s-au mutat în case noi. A devenit 
familiară imaginea camioanelor 
încărcate cu mobilă, care străbat 
străzile orașului pentru a poposi 
în fața blocurilor cu tencuiala 
proaspătă. Anul acesta, de pildă, 
in orașele țării, se vor da în folo
sință circa 100 000 de apartamente. 
Deci, aproape o «ută de mii de fa
milii iși vor pune, în lunile ce ur
mează, problema înzestrării noilor 
locuințe cu cele de trebuință, in 
primul rlnd cu mobilă. In rîndu- 
rile de mai jos ne-am propus să 
confruntăm oferta magazinelor de 
specialitate cu cerințele, din punc
tul de vedere al funcționalității, al 
dimensiunilor, al concordanței care 
ar trebui să existe între concepția 
echipamentului și aceea a aparta
mentelor.

Ce este necesar mobilării unui 
apartament modern ? Dulapul va 
continua să fie absolut necesar 
— și cît mai Încăpător — dar, 
în loc să se întindă în plan 
orizontal, este preferabil să se

înalțe pe verticală. Canapelele, me
sele de dimensiuni variabile se 
pliază sau se extind, după nevoie. 
Ca atare, in magazinele de speciali
tate se cer, îndeosebi, acest gen de 
piese și garnituri de concepție mo
dernă, dimensionate rațional, poli
valente, interșanjabile. „Cumpără
torii vin cu schița de mobilare a 
fiecărei încăperi și cu centimetrul 
în mină", ne spune responsabila 
magazinului „Căminul".

Privite prin această prismă, lu
crurile stau în felul următor : s-au 
elaborat, în ultimii ani, diferite ti
puri de garnituri de mobilă modu
lată — biblioteci, mobilă de bucă
tărie, șifoniere suprapuse, canape
le extensibile etc. ; silueta mobilei 
s-a mai subțiat. Progresul se face 
simțit mai ales în producția combi
natelor industriei lemnului. Dar lu
crurile nu au avansat pe măsura 
cerințelor. După opinia tovarășului 
Vasile Rado, șeful atelierului de 
mobilier de la Institutul de proiec
tare pentru sistematizare, arhitec
tură și tipizare (I.S.A.R.T.), o bună 
parte din mobilierul aflat în co
merț nu corespunde cerințelor lo-

cuinței moderne : garniturile au 
funcții fixe, rigide, piesele care le 
compun sînt supradimensionate și 
nu au decît o singură întrebuințare, 
iar sortimentul de garnituri com
plexe este foarte sărac. Iată și cîte- 
va procente care ilustrează afir
mația de mai sus : cam 80 la sută 
din mobila livrată de întreprinde
rile industriei locale — care / re
prezintă 60 la sută din totalul can
tităților necesare pieței — este 
greoaie, depășită ca dimensiuni și 
concepție. In Capitală, de pildă, 
industria locală acoperă peste 40 
la sută din cererea populației. Față 
de valoarea mare a livrărilor (200 
milioane lei), efortul 
tare a sortimentului 
I.P.L.M., în afară 
„Ruxandra", n-a mai
tru ani nici un model nou ; „Arta 
mobilei", care dispune de cei mai 
buni tapițeri, produce de zece ani 
aceleași fotolii, de șase ani ace
leași canapele „Stil" și „Nora". Ile-

P.odica ȘERBAN

de împrospă- 
este minim : 
de garnitura 
creat de pa-

(Continuare în pag. a II-a)

cum s-a anunțat, președintele Consiliului de Stat al Repu- 
__ cialiste România, Nicolae Ceaușescu, a primit la 13 mai pe 
Hans Albert, șeful biroului din Viena al Televiziunii a ll-a din R. F. a 
Germaniei și a acordat acestei televiziuni un interviu filmat.

Vineri seara, interviul a fost transmis de Televiziunea a ll-a a 
R. F. a Germaniei.

ÎNTREBARE ; Domnule pre
ședinte, apropiata vizită ofi
cială a președintelui nostru 
federal in România constituie 
o dovadă a relațiilor bune 
existente intre cele două state, 
îmi permiteți să vă întreb, 
după patru ani de la schimbul 
de ambasadori între București 
și Bonn, dacă așteptările ro
mânești de atunci au fost 
realizate 7

buri pe linie de tineret și în 
alte domenii asemănătoare.

RĂSPUNS : Intr-adevăr, vizita 
președintelui Heinemann în Româ
nia constituie o dovadă a bunelor 
relații dintre Republica Socialistă 
România și Republica Federală a 
Germaniei.

In legătură cu însemnătatea 
schimburilor de ambasadori din
tre București și Bonn consider că, 
în linii generale, acestea au avut 
o influență pozitivă atît în pri
vința relațiilor dintre țările noas
tre, cît și în ce privește cursul de 
destindere în Europa, de norma
lizare a relațiilor dintre statele 
continentului nostru, pomindu-se 
de la. recunoașterea realităților 
care s-au creat după cel de-al 
lea război mondial.

Desigur, n-aș putea spune 
toate așteptările României au 
pe deplin realizate. In primul 
rînd, consider că înseși raporturile 
bilaterale puteau, și pot, să se dez
volte mai mult; în al doilea rînd, 
cursul destinderii în Europa nu a 
mers în ritmul la care noi ne-am 
așteptat, dar consider, totuși, că 
relațiile dintre București și Bonn 
au exercitat o influență pozitivă în 
această direcție-

ÎNTREBARE :In afara eco
nomiei, n-ar exista încă spa
țiu pentru intensificarea rela
țiilor 7 Mă gîndesc la contacte 
culturale mai strînse, la schim-
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• NU CINE VINDE, Ci 
CUM VINDE • Pe teme 
juridice : A INTRAT ÎN 

VIGOARE NOUA REGLE-
MENTARE A EXPERTIZE-, 
LOR CONTABILE Șl TEH
NICE • FAPTUL DIVERS
• Lucrările de întreți
nere la sfecla de zahăr
în județul Mureș ÎN 

FERMELE CU MULȚI DI
RIGUITORI, BURUIENILE 
RĂMÎN NEPLIVITE •
AVANTAJELE AUT0D0- 
TĂRII • CONTRASTE •
„SUVENIR DIN HUMU- 
LEȘTI" FABRICAT ÎN... 
BUCUREȘTI • Expoziții 
LIGIA MACOVEI și FRIE

DRICH BUMCHES
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COMITETULUI CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN MARTINICA

Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a mișcării comuniste din Mar- 
tinica, Comitetul Central al Partidului Comunist Român transmite tu
turor comuniștilor martinichezi sincere felicitări tovărășești și urări de 
noi succese în lupta pentru apărarea intereselor vitale ale oamenilor 
muncii, pentru înfăptuirea aspirațiilor de libertate națională și socială, 
pentru triumful cauzei păcii, democrației și progresului social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Sale Domnul NICOLAE CEAUȘESCU
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Excelenței
Președintele
Exprimăm adînca noastră apreciere Excelenței Voastre pentru ama

bilul mesaj de bune urări trimis cu prilejul celei de-a 30-a aniversări a 
Zilei victoriei.

La rîndul nostru, vă adresăm călduroase urări pentru bunăstarea 
personală a Excelenței Voastre și pentru progresul continuu al țării dum
neavoastră prietene.

HAILE SELASSIE I
. Împărat

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a transmis regelui Sri Savang Vatthana o telegramă 
de felicitare cu prilejul sărbătorii naționale a Laosului. în răspunsul său, 
regele Laosului a exprimat mulțumiri pentru mesajul ce i-a fost adresat.

RĂSPUNS : Desigur, în primul 
rînd, consider că mai este loc des
tul de larg pentru intensificarea 
relațiilor economice dintre țările 
noastre. In același timp, aș dori să 
menționez 
trecut au 
schimburi 
schimburi 
Apreciez că stnt în continuare posi
bilități în această privință. Româ
nia dorește să dezvolte relațiile 
tehnico-științifice și schimburile 
culturale cu Republica Federală a 
Germaniei. Consider că sînt posi
bilități de dezvoltare a contacte
lor între organizațiile noastre de 
tineret, între tineretul român și cel 
din Republica Federală a Germa
niei. De asemenea, apreciez că și 
pe linia organizațiilor sindicale și 
a altor organizații obștești s-ar 
putea dezvolta mult contactele, 
ceea ce ar contribui la o mai bună 
cunoaștere între popoarele din 
țările noastre și, în același timp, 
ar servi cauzei destinderii și în
făptuirii securității pe continentul 
nostru.

că în perioada care a 
avut loc nenumărate 
culturale, științifice, 

de delegații de tineret.

ÎNTREBARE : După cit cu
noaștem, Republica Federală 
a Germaniei este unul din 
principalii parteneri comer
ciali ai României. Ce ar putea 
și ce ar trebui să facă econo
mia și guvernul Republicii 
Federale a Germaniei pentru 
ca balanța comercială a 
schimburilor dintre cele două 
state să fie cit mai echili
brată 7

RĂȘPUNS : Intr-adevăr, Repu
blica Federală a Germaniei ocupă 
un loc important în comerțul inter
național al României. Apreciez că,

cu toate acestea, n-au fost soluțio
nate în mod corespunzător un șir 
de probleme de care depinde pînă 
la urmă lărgirea schimburilor și 
cooperării economice și tehnico- 
științifice dintre țările noastre. 
Noi am dori ca Republica Federală 
a Germaniei să renunțe la aplica
rea unor restricții în relațiile eco
nomice cu România, să creeze con
diții pentru un export avantajos 
al produselor românești pe piața 
Germaniei _ 
calea cea 
realiza o 
pentru a 
continuare 
rare economică și tehnico-științi- 
fică dintre țările noastre.

ÎNTREBARE : Aș dori să 
vă intreb ce însemnătate con
siderați că are politica răsări
teană a guvernului Brandt 
pentru relațiile bilaterale din
tre România și Republica 
Federală a Germaniei 7

Federale, aceasta fiind 
mai sigură pentru a 
balanță echilibrată și 
asigura dezvoltarea în 
a relațiilor de colabo-

RĂSPUNS : Politica dusă de gu
vernul Brandt pentru dezvoltarea 
relațiilor cu celelalte țări socia
liste și, în mod deosebit, încheie
rea Tratatului dintre Uniunea So
vietică și Republica Federală a 
Germaniei, a tratatului dintre Po
lonia și Republica Federală a Ger
maniei, cît și tratativele cu Ceho
slovacia și Republica Democrată 
Germană constituie factori pozitivi 
care au o influență atît în ce pri
vește relațiile dintre România și 
Republica Federală a Germaniei, 
cît și pentru realizarea securității 
și destinderii pe continentul nos
tru. Desigur, este necesar ca a- 
ceastă politică să fie continuată cu 
mai multă consecvență ; mă refer 
la necesitatea ratificării tratatelor 
despre care am vorbit, ceea ce va 
exercita o influență pozitivă asu
pra relațiilor de pe întregul nos
tru continent și — așa cum am mai 
spus — și asupra legăturilor dintre 
țările noastre, deoarece apreciez 
că în acest context, relațiile Româ
niei cu Republica Federală a Ger
maniei se vor putea dezvolta în- 
tr-un mod mal îmbucurător.

Dragă Sighișoara,

Stefan cel 
7 Noiembrie, 

. „Începem să

In urmă cu un an, 
in această zi și la a- 
ceste ore, mă aflam la 
Sighișoara, desigur cu 
alt imbold și cu altă 
stare de spirit declt 
cele de azi : avusese 
loc grozăvia cu apele. 
In textele pe care le 
comunicam atunci de 
la fața locului iși fă
cuse loc, obsesiv a- 
proape, fraza „Dragă 
Sighișoara, dragă", vo
ind a exprima tensiu
nea momentului și, de
sigur, tensiunea din 
mine ; verbul era plin 
de o nesfirșită compa
siune pentru urbea- 
muzeu, ca pentru o iu
bită aflată in primej
die. Promisesem să re
vin peste o lună și 
peste un an, spre a 
vedea succesiva înde
părtare de înfiorătorul 
tablou și, mai ales, 
felul acestei îndepăr
tări. Reîntoarcerea 
mea de acum, la si
metrie de anotimp, 
zile și ore, este actul 
final al dezlegării mele 
de numita promisiune.

Ce ne poate spune, 
in „remember", Sighi
șoara, azi 14 mai 1971 7 
In mod cert nimic des
pre ape. Tot ceea ce 
putem face este un e- 
xamen memorial. Atit. 
Interlocutorii nu par 
disponibili și se decid 
greu să vorbească, bu
năoară, de fenomenul 
prin excelență ome
nesc al uitării, care ne 
conservă ființa. Sighi- 
șorenilor, oamenilor de. 
pe riuri. mie, nouă tu
turor, ne place să ui
tăm ce s-a intimplat 
rău și păgubitor in 
urmă cu un an. De a- 
ceea nu vom rederula 
azi acel film dur, par
că inspirat din tablou-

nle lui Goya, nu 
face nici o plăcere. 
Vom examina mai de
grabă starea de spirit 
a reîntoarcerii în timp.

Cobor în zona gării 
și revăd străzile cel 
mai greu lovite : Vlad 
Țepeș, 
Mare, 
Clujului, 
uităm" — îmi spune 
primul întilnit în cale 
și ideea confortabilă 
de uitare este reluată

(Continuare 
în pag. a IV-a)

însemnări de 
POP Simion

aproape invariabil, in 
scurtele dialoguri pe 
care le angajez cu tre
cătorii. Iți amintești de 
cutare lucru, de cutare 
fapt ? — intreb ; con
vorbitorii tresar ca la 
ceva care s-a petrecut 
demult, ca la un epi
sod din istorie. Astfel 
iși aduc aminte de 
neomenescul canotaj al 
morții pe care-l desfă
șura, in acele ore Otto 
Lurtz, care salvase cu 
luntrea lui peste 50 de 
vieți omenești de la 
înec. după ce pe pro
priul său tată nu-l pu
tuse salva, sosise tir- 
ziu ; fapta acestui om- 
flacără este cunoscută 
de toți sighișorenii, ca
re l-au revăzut de S 
mai purtind pe piept 
Ordinul Muncit și Me
dalia jubiliară, distinc
ții acordate cu prilejul 
semicentenarului par
tidului. Orele 7 dimi
neața. Mă aflu pe 
strada Vlad Țepeș. îmi 
aduc aminte că artera 
asta devenise, in ace-

le zile de potop, un 
golf al buștenilor: 
Tîrnava Mare antrena
se aici, ca-ntr-o pilnie, 
o masă compactă de 
trunchiuri de copaci 
aduși de viitură din 
cine știe ce rampe fo
restiere. Ceferistul de 
la nr. 24, împreună cu 
vecinul de vis-ă-vis, 
un profesor de gim
nastică, luptaseră pe 
viață și pe moarte cu 
avalanșa de bușteni 
care înainta ca o lavă

‘ lovind ca berbecii in 
zidurile caselor ; cei 
doi bărbați au degajat 
strada, casele au ră
mas in picioare. Un 
formidabil soare mati
nal inundă strada Vlad 
Țepeș. Curtea ceferis
tului e căptușită de un 
covor de gazon engle
zesc, iar explozia de 
liliac alb și mov din 
grădini îmi aduce a- 
minte că ne aflăm în 
plenitudine de primă
vară. Iți mai amintești 
de cutare amănunt, de 
cutare fapt 7 La spita
lul din zona gării tre
buia să aibă loc exo
dul bolnavilor țintuiți 
la pat, ureînd scările 
așezămintului centime
tru cu centimetru spre 
a se adăposti sub aco
periș ; cantina Combi
natului de sticlă și fa
ianță devenise o pen
siune municipală des
chisă tuturor, iar bi
rourile administrației 
— dormitoare pentru 
sinistrați r, fabrica „Ni
covala" iși suspendase 
producția proprie pen
tru a-și recondiționa 
utilajele de pe firul 
apei, grav avariate. 
Te poți întreba pe bu-

Excelenței Sale AHMED SEKOU TOURE
Secretar general al Partidului Democrat din Guineea

Cu prilejul celei de-a 24-a aniversări a creării Partidului Democrat 
din Guineea, vă adresez, în numele poporului român, al Partidului Comu
nist Român și al meu personal, cele mai calde felicitări.

Reafirmînd dorința noastră de a dezvolta, pe mai departe, legăturile 
de colaborare și solidaritate dintre cele două partide și popoare, vă ex
prim, totodată, urări de succes deplin în activitatea poporului guineez, 
sub conducerea Partidului Democrat, pentru dezvoltarea economică și 
socială a patriei, în lupta împotriva imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru apărarea libertății și independenței naționale, 
pentru cauza păcii și colaborării internaționale.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Român
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FAPTUL
DIVERS
Concursul
politeței

De citeva zile — ne scrie co
respondentul voluntar Nicolae 
Brîncuș — în unitățile comer
ciale din orașul Reșița a fost 1 
lansat un concurs care, în vii
torul apropiat, ar putea să ne 
dea prilejul de a vorbi despre... 
plăcerea de a cumpăra. Nume
roși lucrători din diferite ma
gazine și-au prins în piept un 
ecuson care atestă că participă 
la „concursul «Mercur» pentru 
cea mai bună servire a cumpă
rătorilor". In esență, întrecerea 
lor este o întrecere pentru a 
ciștiga cit mai mulți cllenți. Pen
tru aceasta însă, vinzătorit vor 
trebui să se străduiască să a- 
dune, în caietele lor de partici- 
panți la concurs, cit mai multe 
elogii din partea cumpărătorilor. 
Și, cum aceștia Se știe că nu 
au avut pină acum motive să 
facă risipă de vorbe bune, între
cerea nu pare deloc ușoară. Dar 
ea merită să fie îmbrățișată cu 
toată căldura. Pentru că rezul
tatul final nu poate fi decit un 
ciștig pe toată linia.

Record
mondial
la... rîs

Cu prilejul unei vinători des
fășurate în raza ocolului silvic 
Sovata (Mureș) a fost împuș
cat un ris deosebit de prețios. 
Măsurătorile trofeului au dus 
la concluzia că este vorba de un 
nou record mondial, rlsul în
trunind 155 puncte C.I.C., cu opt 
mai multe decit vechiul record 
mondial, deținut tot de țara 
noastră. Prezentat publicului la 
recenta expoziție de trofee de 
vinat organizată de A.G.V.P.S., 
în București, noul șl prețiosul 
trofeu va constitui una dintre 
piesele de rezistență la apropia
ta expoziție internațională de 
la Budapesta.

Crima
I din Sohodol
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

De mai multă vreme, în urma 
unor neînțelegeri asupra cărora 
nu insistăm, soții Gheorghe și 
Livia Onicioiu din Bran se des- 
părțiseră. Certurile dintre ei 
n-au încetat însă o dată cu a- 
ceasta. într-una din zilele* tre
cute, Gheorghe Onicioiu ’ă-îrfȘt 
invitat în satul Sohodol, acasă 
la părinții fostei soții, pentru 
rezolvarea unuia dintre dife
rendele existente între ei. Aici,
Livia, împreună cu tatăl, mama 
și cumnatul său Gheorghe Mu- 
dava — după ce l-au „cinstit" 
cu alcool pină ce „invitatul" a 
amețit — l-au imobilizat și, le- 
gindu-1 de picioare cu doi con
ductori pe care i-au introdus în 
priză, l-au ținut așa pînă cînd a 
încetat din viață. Spre miezul 
nopții, au pus cadavrul într-o 
căruță și l-au aruncat în rîul 
Turcu. aproape de Tohanu Nou. 
La scurt timp însă, după întoar
cerea lor acasă, toți patru au 
fost arestați. în fața probelor 
administrate la primele cerce
tări, și-au recunoscut fapta. în 
curind își vor primi din pârtea 
instanței de judecată pedeapsa 
ce 11 se cuvine. j

Un chef pe 
banda trans-
portoare

Emil Stanciu și Petru Nica în 
vîrstă de 19 și respectiv 20 de 
ani — ambii din Hunedoara — 
își puseseră în gînd să facă un 
chef de zile mari. Dar n-aveau 
bani. Pentru că nici unul din
tre ei nu lucra. în această situa
ție, au hotărît să-și procure bău
tura direct... de la stația de îm
buteliate a berei din localitate, 
într-o noapte (pe cînd paza 
contractuală nu se știe pe unde 
era) P.N. a intrat fraudulos în 
stație și a sustras 71 de sticle 
de bere pe care E.S. le-a dus 
acasă. Petru Nica nu voia însă 
să se mulțumească cu atit Tot 
căutînd insă alte sticle, a călcat 
pe banda transportoare și și-a 
prins piciorul drept intre role. 
Lucrătorii stației l-au găsit 
mineața, resemnat, prins 
cursă.

„Comoara"
era...
explozivă

în urma unor infiltrații 
apă in tavan, Victor Barbu din 
Tr. Severin, str. Matei Vasilescu 
nr. 4, s-a urcat, nu demult, in 
podul casei și a constatat că tot 
necazul vine de la o țiglă alu
necată. în timp ce umbla prin 
pod pentru a repara acoperișul, 
a dat peste un obiect nu prea 
voluminos, dar foarte greu. Și-a 
dat seama că este vorba de un 
proiectil. Dar de ce așa greu 7 
Nu era cumva ascunsă in el o 
comoară pierdută ? Și-a stăpinit 
totuși curiozitatea și s-a adresat 
organelor de miliție. Pirotehni
cienii au stabilit că V. B. des
coperise un șrapnel, fabricat in 
urmă cu... 58 de ani. După ex
plozia provocată de ei, s-a lă
murit și cauza apreciabilei lui 
greutăți : era încărcat cu alice 
de plumb cu diametru de a- 
proape 1 mm.

Rubrică redactată
Dumitru TTRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
.Scînieii"

în coloanele paginii 
„Dialog cetățenesc" („Scîn- 
teia" nr. 8750 și 8760) au 
fost publicate consecutiv 
două opinii pe aceeași 
temă : este sau nu este 
nevoie de un intermediar 
pentru comercializarea pli
nii ? Animați de aceeași 
dorință — îmbunătățirea 
calității și vînzării acestui 
produs de larg consum — 
autorii articolelor au ex
primat insă, în ce privește 
organizarea rețelei de des
facere, păreri diametral o- 
puse. Pentru ca pîinea să 
ajungă mereu proaspătă in 
sacoșa cumpărătorului, iar 
magazinele să fie bine a- 
provizionate — susține, pe 
scurt, unul dintre autori 
(reprezentantul industriei) 
— rețeaua unităților O.C.L. 
„Plinea" trebuie să apar
țină fabricilor producătoa
re. Celălalt autor (repre
zentantul comerțului) adu
ce însă argumente în fa
voarea menținerii actualu
lui mod de comercializare 
a piinii.

Respectivul schimb de 
păreri a stîrnit un ecou ne
așteptat în rîndul cititori
lor. La redacție au sosit 
numeroase scrisori, în care 
cetățenii își exprimă, la 
rîndul lor, părerea în legă
tură cu tema discutată, cu 
deficiențele încă prezente 
în aprovizionarea magazi
nelor O.C.L. „Piinea", cit 
și în desfacerea produselor 
de panificație. Spicuim din 
scrisoarea profesorului Gh. 
Toader, din București : 
„Milioane de oameni cum
pără în fiecare zi pline. Ex
periența ne-a învățat că, în 
legătură cu acest produs, 
nu pot fi puse în discuție 
decît două întrebări princi
pale : a) magazinele 
bine aprovizionate ? b) 
nea este proaspătă, de 
litate superioară ? In 
să se ocupe separat__
împreună de soluționarea 
acestor chestiuni esențiale, 
autorii articolelor publicate 
în „Scînteia" au discutat 
mai ales despre un factor 
secundar : cine are „căde
rea" să facă vinzarea pli
nii 7 Părerea mea este că 
schimbul de păreri dintre 
industrie și comerț pe 
tema aprovizionării cu pîi
ne ar trebui adîncit, dar 
însoțit și de măsuri con
crete, al căror efect să-l 
simțim neîntîrziat în ma
gazine. Pe cumpărători 
nu-i interesează cine vinde 
pîinea, ci cum, în ce con
diții este comercializat a- 
cest aliment de bază ai 
populației".

Din dorința de a cunoaș
te și direct părerea unui 
număr mai mare de cetă
țeni, ne-am deplasat în 
citeva cartiere ale Capita
lei. Iată, pe scurt, părerile 
unor cumpărători din car
tierele Andronache, Raho
va, Ferentari, Berceni, 
Drumul Taberei și Balta 
Albă : magazinele nu sînt 
mereu bine aprovizionate ; 
nu există încă o amplasară 
rațională a centrelor de

sînt 
pii- 
ca- 
loc 
sau

desfacere ; plinea nu este 
întotdeauna proaspătă. De 
ce î

Evident, cele două punc
te de vedere — susținute 
în coloanele ziarului nos
tru de oameni cu o incon
testabilă experiență — au 
fost bine venite ; aceasta 
nu numai pentru faptul că 
au adus în atenția opiniei 
publice un sector de activi
tate susceptibil de a fi per
fecționat, ci și datorită u- 
nei argumentări solide, ba
zate pe o bună cunoaștere 
a faptelor, ceea ce a în-

rărit și panificație din 
București, ne relatează, în
tre altele : „Dacă este sau 
nu nevoie de un interme
diar în comercializarea pli
nii, mi se pare a fi o pro
blemă neesențială. Intere
sează dacă publicul consu
mator este bine sau rău 
servit, dacă cei chemați să 
asigure o bună aprovizio
nare cu pîine și produse 
de panificație răspund ne
voilor și preferințelor ac
tuale. In această direcție 
mai sînt multe de făcut. 
Producția este obligată să

NU CINE
VINDE,

CI CUM
VINDE

REVENIM LA ÎNTREBAREA: 
„ESTE SAU NU NEVOIE 

DE UN INTERMEDIAR PENTRU 
COMERCIALIZAREA PlINII ?“

găduit adîncirea anumitor 
aspecte puse în discuție. 
(Acesta și este, de altfel, 
unul dintre rosturile impor
tante ale schimbului de o- 
pinii prin intermediul pre
sei). Nu este însă mai pu
țin adevărat că, furați de 
verva argumentării, cei doi 
autori au uitat să răspun
dă tocmai la întrebările 
care îi preocupă pe cetă
țeni, să-și îndrepte atenția 
către problemele cele mai 
acute ale aprovizionării 
populației cu produse de 
panificație, probleme a că
ror rezolvare nu pare să 
fie prea mult influențată 
de existența sau inexistența 
unui intermediar între pro
ducător și cumpărător. în 
îhtîmpinarea, unei aseme
nea viziuni, mai apropiate 
de cerințele reale ale pu
blicului, o scrisoare sosită 
recent la redacție, semnată 
de George Stoenescu, di
rector general al Combi
natului industrial de mo-

ia măsuri pentru a face 
față cu promptitudine va
riației comenzilor. Desigur, 
există încă deficiențe. în 
anumite situații, capacita
tea de producție este mult 
depășită ; se lucrează cu
rent cu forță de muncă ne
calificată Ia locuri de pro
ducție care impun califi
care etc. Cunoaștem aces
te aspecte și sîntem în 
măsură să afirmăm că ele 
se vor manifesta din ce în 
ce mal rar. în domeniul 
desfacerii însă, problemele 
sînt mai complicate. Aici 
apar majoritatea fenome
nelor care, ajungînd pînă 
la consumator, conferă în
tregii activități o notă ne
gativă. Apar goluri în a- 
provizionarea centrelor, ce
tățenii sînt obligați să 
cumpere ce găsesc, nu ce 
doresc, de multe ori pîlnea 
este intr-adevăr veche.

Concluzia : deși de des
facere se ocupă mulți, de
ficiențele nu sînt radical

eliminate. Iar noi, produc
ția și desfacerea, în loc să 
ne unim forțele pentru eli
minarea deficiențelor, am 
birocratizat întreaga acti
vitate, impărțind-o între 
„noi" și „ei" ; în loc să 
luăm măsuri, facem cores
pondență. O deficiență con
statată de O.C.L. „Plinea" 
în loc să fie remediată 
prin dispoziții directe la 
fabrică, se „oonstată", se 
„raportează", constituie o- 
biectul unor „informări" 
paralele, pe linie ierarhică 
— atît la „noi", cît și la 
„ei" — mai mulți salariați 
făcînd ceea ce ar putea 
face unul singur. Aceeași 
bucată de pîine este con
tabilizată, raportată, cen
tralizată, verificată de a- 
titea ori și de către atit 
de mulți, cu o sîrguință 
demnă de o cauză mai 
bună. Dacă am uni for
țele (sau dacă s-ar colabo
ra — n.n.), controlul ar a- 
coperi o sferă mai mare și 
ar fi mai eficient, mai o- 
perativ, iar răspunderea 
m?.i bine precizată.

Desigur, în comerciali
zarea piinii poate fi nevoie 
și de un intermediar. în a- 
fară de unitățile speciali
zate âle O.C.L. „Plinea", 
în Capitală circa 30 la sută 
din desfacere se realizează 
prin unitățile O.C.L. „Ali
mentara", ale cooperației 
etc. Se poate cere desfiin
țarea lor ? Din contră, con
siderăm că, pentru econo
misirea timpului consuma
torilor, această rețea ar 
trebui să fie extinsă".

Directorul general 
combinatului numește 
destulă claritate, în rîn- 
durile citate mal sus, o 
parte din cauzele care au 
cronicizat deficiențele în 
aprovizionarea cu pîine. 
De altfel și reprezentanții 
comerțului și cei ai indus
triei recunosc deschis că 
„sînt încă multe de făcut". 
Un lucru rămîne insă in 
continuare mai puțin clar : 
dacă și industria și comer
țul recunosc că „mai sînt 
multe de făcut", cînd oare 
va fi realmente perfecțio
nat acest sector comercial ? 
După cum se știe, în ma
joritatea sectoarelor de 
desfacere există (și e foar
te bine așa), atît magazi
ne subordonate organiza
țiilor comerciale, cit și ma
gazine subordonate indus
triei. Comerțul nu deține 
„monopolul" desfacerii. 
Prin urmare, Industria pa
nificației are posibilitatea 
să demonstreze, practic. în 
competiție cu organizațiile 
comerciale de specialitate, 
Că poate face un comerț 
superior, că poate satisface 
populația în condiții bune, 
corespunzător cerințelor 
prezente. Publicul așteaptă 
să fie informat asupra mă
surilor pe care industria. în 
colaborare cu comerțul, le 
va lua, chiar acum, pen
tru perfecționarea produc- 

comerciallzării
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• Serata : PATRIA — 9; 11,30; 14; 
18,30; 19; 21,30.
• Domiciliul conjugal ; SALA 
PALATULUI — 17,15 (seria de bi
lete — 3627); 20,15 (seria de bilete 
— 3667), FESTIVAL — 9; 11,15; 
13.30; 16; 18,30; 20,45,'MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20.
• EU, Francisk Skorina : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;

al 
cu

20.45.
• Evocări : TIMPURI NOI — 9— 
20,45 în continuare.
• Gool ! : LUMINA — 9—15 în 
continuare.
• Pan Wolodyjowski : LUMINA — 
16,30; 20.
• Printre colinele verzi : CEN
TRAL - 9; 11,45; 14.30; 17,15; 20,15, 
MIORIȚA — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
• O fioare și doi grădinari : 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
FAVORIT — 9,15; 12,30; 16; 19,30, 
GRADINA DOINA — 20.
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? :
CAPITOL — 8,30; 11; 13.30; 16;
18,30; 21. la grădină — 19,30.
• Țarcul — 9; 10,30; 12,30; 14.30, 
Ultima șansă — 16,30; 18,45, Oa
menii crucii albastre — 21 : CINE
MATECA (sala Unioh).
• Sunetul muzicii : FEROVIAR — 
9; 12.30; 16; 19,30, MELODIA — 9; 
12.30; 16; 19,30.
• Butch Cassidy
Kid : EXCELSIOR
13,30; 16; 18,15; 20,30, TOMIS 
11,15; 13,30; 16; 18,15, la
— 20,30.
• Pe cometă : GRIVIȚA 
11.30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Moartea filatellstului : 
ȚIREA ÎNTRE POPOARE 
17,45; 20.
• King Kong evadează : BUZEȘTI
— 15,30, la grădină — 20,30.
• Poienile roșii : BUZEȘTI — 18.
• Cinci pentru infern : DACIA — 
8,45—20 în continuare.
• Haiducii lui Șaptecal : BUCEGI

i — 16; 18,15; 20,30, la grădină — 
1 19,30.

• Zestrea domniței Ralu : AURO
RA — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18. la 
grădină — 20,15.
S Haiducii lui Șaptecal ; Zestrea 

omniței Ralu : FLAMURA — 10;
14,30; 19.
• Doar 
16; 18; 20.
• Mihai
15; 19.
• Ultima relicvă : FERENTARI — 
16; 18; 20.
• Los Tarantos : UNIREA — 15,30;
18, la grădină — 20,15, VOLGA — 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria î 
LIRA — 15,30; 18. la grădină — 
20,30, GIULEȘTI — 14,30; 17,15;
20.
• Cei trei care âu speriat Vestul : 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 17,45; 20, 
PROGRESUL — 15,30; 18; 20.
• Băieți buni, băieți răi : CRÎN- 
GAȘI — 16; 18; 20.
• O duminică în familie : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Adio, Granada ! GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,30, ARTA 
— 15,30; 18, la grădină — 19,45.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : FLOREASCA — 15,30; 18; 
20,15.
• Clanul sicilienilor : MOȘILOR — 
15; 17.30; 20.
• Prețul puterii : COSMOS — 
15,30; 18; 20,15. FLACĂRA — 15; 
17,30; 20, LAROMET — 15.30; 17.30; 
19,30.
• Cîntecele mării : VITAN —- 
15,30; 18; 20,15.

Genoveva de Brabant : RAHO- 
15,30: 18: 20,15.

și Sundance
9; 11,15; 

9; 
grădină

— 9,30;

ÎNFRA-
— 15,30;

un telefon : PACEA —

Viteazul : MUNCA

I
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Gh. GRAURE

(Urmare din pag. I)teatre
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numit...

PROGRAMUL II

Lionel 
(HI). 

' Mllt

Regla : Boris Stegărescu. Re
dactor : Silviu Gavrllă.

22,20 Arta plastică românească 
peste hotare. Prezintă : Ion 
Frunzetti.'

22,35 Ritm, și melodie.

20,00 Film artistic : „De la Ma- 
yerllng la Sarajevo" (reluare 
la cererea telespectatorilor). 
Cu Edwige Feuillăre. John 
Lodge. Regla : Max Ophiils.

21,35 Buletin de știri • Sport.
21,45 Seara melomanului. Lirică 

eminesciană — muzică de 
George Stephănescu.

SAPTAMÎNA VIITOARE PE ECRANE

BĂTĂLIA PE NERETVA

A intrat în vigoare
noua reglementare

a expertizelor
contabile și tehnice

Regia : Veljko Bulaji?
Cu : Serghei Bondarciulc, Antony Dawson, Milene ] 

Dravic, Yul Brynner, Boris Dvornic, Curt Jurgens, > 
Silva Koscina, Hardy Kriiger, Charles Millot, Franco I

Nero, Ralph Persson, Renato Rossini, Lojze Rozman, 
Ljubisa Samardzic, Oleg Vidov, Pavle Vujisic, Orson 
Welles, Bata 2ivojinovic.

Recent a intrat în vigoare 
Decretul nr. 79 din 1971, care aduce 
substanțiale îmbunătățiri regimului 
juridic al expertizelor contabile și 
tehnice. Dispoaițiile clare cu privi
re la efectuarea lor, verificarea con
cluziilor, ca și obținerea prin exa
men a calității de expert asigură 
nu numai o înaltă competență și o- 
biectivitate acestor două mijloace 
de probă — adeseori de o impor
tantă deosebită în aflarea adevăru
lui — ci și o creștere a operativi
tății și temeiniciei actului justițiar. 
Prin abrogarea vechilor prevederi 
legale (Decretul 434T957, modificat 
prin Decretul 321/1958), expertiza 
contabilă dispune acum de o regle
mentare unitară, mai bine contu
rată și mai eficace. Celei tehnice, 
decretul amintit ii oferă un cadru 
legal adecvat, tot mai necesar in 
soluționarea aspectelor de natură 
tehnică din liti
giile care apar în 
fața instanțelor 
judecătorești, ar- 
bitrale, ori a or
ganelor de urmă
rire penală.

Care sint parti
cularitățile legate 
de aplicarea sa 
în concret ? Cui 
adreseze cetățeanul sau organul 
interesat în elucidarea unor ches
tiuni care solicită cuvîntul au
torizat al specialiștilor ? Cum se va 
desfășura această relație, de la for
mularea cererii și pînă la utilizarea 
concluziilor formulate în raportul 
care se încheie cu acest prilej ?

Am căutat, pentru cititorii noștri, 
răspunsuri acestor întrebări la or
ganele investite cu dreptul de a 
coordona, conduce și îndruma acti
vitățile respective. Primul nostru 
interlocutor este tovarășul Ion Ma- 
nolescu, șeful Serviciului central 
pentru expertize contabile din Mi
nisterul Finanțelor :

— Atunci cînd consideră necesară 
efectuarea unor verificări aprofun
date. instanțele judecătorești și or
ganele de urmărire penală, fie din 
proprie inițiativă, fie la cererea ce
tățeanului interesat, se vor adresa 
birourilor locale pentru expertize 
contabile, care funcționează în ca
drul administrațiilor financiare ju
dețene și al municipiului București. 
Acestea vor reconTanda un număr 
de experți contabili, iar organul so
licitator urmează să nominalizeze 
dintre aceștia pe cei de care are 
nevoie. Partea interesată
dreptul să ceară ca un
peri de la oricare birou local din 
țară să participe la toate operațiile, 
alături de cei numit, împreună cu 
care semnează raportul, cu mențio
narea eventualelor opinii separate, 
îi. cazurile excepționale, cînd este 
nevoie de specialiști de înaltă cali
ficare. iar aceștia nu figurează în 
evidențele birourilor locale, cererea 
se va adresa direct serviciului cen
trai din Ministerul Finanțelor. Au
tonomia expertului contabil a fost 
mărită prin aceea că indicațiile bi
roului local pentru refacerea și 
completarea raportului nu mai sint 
obligatorii, autorul putindu-și men
ține pină la capăt punctul de vede
re. Bineînțeles că opiniile diver
gente vor trebui menționate și sus
ținute în raport. Costul expertizei 
se estimează provizoriu de organul 
care o cere și va fi stabilit defini
tiv. tot de către acesta, pe baza de
contului de cheltuieli avizat de bi
roul local. Tariful de retribuire a lu
crărilor se va fixa ulterior. In le
gătură cu aplicarea Decretului 79, 
Ministerul Finanțelor a inițiat — 
prin serviciul central pentru ex
pertize contabile — o consfătuire cu 
cadrele tuturor birourilor lo
cale, care au contribuit, prin 
sugestiile lor, la elaborarea u- 
nor indicații de lucru cit mai ju
dicioase. S-au luat toate măsurile 
pentru ca aplicarea noilor prevederi 
să nu provoace nici un fel de difi
cultăți cetățeanului și nici să nu

PROGRAMUL I

17,00 Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană
• Noutăți industriale • Pro
fil : Hedl șl Arnold Hauser, 
scriitori și activiști obștești. 
Realizatori : Hans Liebhardr 
și Ilya Ehrenkrantz • Pro
gram de muzică ușoară în 
interpretarea unei formații a 
Casei de cultură a sindicate
lor din Cisnădie.

18,00 Bună seara, fete ! Bună sea
ra. băieți !
Antologie poetică. 
Publicitate. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
Tele-enciclopedia • Arta a- 
fricană • Namib. Safari în- 
tr-unul din cele mai ciudate 
deșerturi de pe pămtnt.
• Turnir. Redactori : 
Udrescu și A. Oprescu.

20,50 Film serial : „Incoruptibilii". 
Episodul „Jucării periculoa
se".
„Un tramvai numit... 14". 
Spectacol muzical-umoristic 
de Octavian Sava și Mihai 
Maximilian.
Telejurnalul de noapte. 
Tdlesport.
Concert de jazz. 
Hampton la București 
Cu Illinois Jacquet și 
Buckner.

• Filarmonica de stat ,,George 
Enescu** (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic : Dirijor : Massi
mo Freccia (Italia). Solist : Rudolf 
Kerer (U.R.S.S.) — 20.
• Opera Română : Giselle — 19,30.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 19,30.
• Teatrul Național ,.I. L. Cara- 

_giale“ (sala Comedia) : Săptămîna 
patimilor — 20; (sala Studio) : 
Pisica în noaptea Anului Nou — 
20.
• Teatrul de comedie : Opinia pu
blică — 20.
• Teatrul ,,Lucia Sturdza Bulan- 
dra“ (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Nepotul lui Rameau — 
19; (sala din str. Alex. Sahja) : 
Povestiri din pădurea vieneză —- 
20.
• Teatrul Mic : Ape și oglinzi — 
20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara** (sala 
Magheru) : Și eu ani fost in Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) : Sus 
pe acoperiș... în sac — 20.
• Teatrul Ciulești : Nunta lui Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă** : Comoa
ra din Insula piraților — 9,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Actul 
de căsătorie — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică** (sala din 
Calea Victoriei) : Nocturn IV — 
21.30; (sala din str. Academiei) : 
Căluțul cocoșat — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu** : Siciliana — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă-
nase“ (sala Savoy) : Bhnbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș* —
19,30.

stînjenească bunul mers al activi
tății organelor de urmărire penală, 
instanțelor judecătorești sau arbi- 
trale.

O reglementare cu totul nouă i-a 
fost conferită expertizei tehnice. 
Astfel, pînă acum, cci interesați pu
teau căpăta destul de ușor calitatea 
de experți tehnici — pe baza unei 
cereri, a unui act de studii și a 
altuia din care să reiasă calitatea 
de angajat ori de pensionar. Se ți
nea doar o simplă evidență a lor în 
listele aflate la tribunalele județe
ne și destule dificultăți proveneau 
din faptul că nu exdsta nici un or
gan competent care să le suprave
gheze în mod corespunzător activi
tatea. Prezentarea unor aspecte de 
interes mai larg, care rezultă din 
aplicarea noilor dispoziții, ne-a fost 
prilejuită de discuția cu tovarășul 
Constantin Vasilescu. consilier la 

Consiliul Național 
pentru Știință și 
Tehnologie :

— Prin crearea 
— în cadrul Con
siliului Național 
pentru Știință și 
Tehnologie — a 
Biroului central 
pentru expertize 

tehnice, ca Organ de coordona
re, control și îndrumare, s-a 
urmărit aducerea acestei activi
tăți la un înalt nivel de comne- 
tență și probitate profesională. în- 
trucît birourilor locale (amintite 
mai sus — n.n.) le-au fost date prin 
decret șl unele sarcini privind ex
pertiza tehnică (evidența, recoman
darea experților, respectarea terme
nelor șl verificarea deconturilor de 
cheltuieli), toate operațiunile pe 
care le implică in subsidiar efectua
rea acesteia se vor face după ace
leași criterii ca și in cazul celei 
contabile. Numai cererea privind 
recomandarea unor specialiști care 
nu se află în evidenta birourilor lo
cale ca experti urmează a fi re
zolvată nemijlocit de către biroul 
central.

în legătură cu măsurile de apli
care a Decretului 79, printre altele, 
au fost transmise tuturor birourilor 
locale listele cu specialitățile in care 
urmează să se atribuie prin examen 
(in cursul lunii iunie) calitatea de 
expert tehnic ; tot aceste birouri vor 
primi cererile celor interesați, după 
care, în funcție de numărul lor și 
de profilul tehnic, se vor stabili 
data și locul examenelor. Practic, 
în aproximativ două luni, toată o- 
perațhinea va fi încheiată.

— Cum vor fi efectuate, pînă a- 
tunci expertizele tehnice ?

— In situații deosebite, cum este 
această etapă tranzitorie, conform 
articolului 13 din decret, Biroul cen
tral este împuternicit să indice bi
rourilor locale specialiștii care să 
fie recomandați organului beneficiar 
de expertiză. Așa am procedat, de 
exemplu, în cazul solicitărilor pri
mite din partea procuraturii muni
cipiului București și a județului 
Dolj. Cam în aceeași perioadă va fi 
rezolvată și gruparea specialiștilor 
pe profesii, astfel incit în cel 
mai scurt timp să se poată re
comanda oameni compeienți pentru 
orice domeniu de activitate. în în
cheiere,^ o precizare îmi pare a li 
necesară : biroul central, din cadrul 
Consiliului National pentru Știință 
și Tehnologie, nu coordonează re
zolvarea acelor chestiuni care se re
zumă pur și simplu Ia un sfat teh
nic. la a se pronunța pentru o va
riantă sau alta, așa cum au inteles 
unele instituții și întreprinderi, in- 
terprefînd greșit prevederile Deare- 
tului 79. Pentru astfel de probleme, 
ele trebuie să se adreseze altor or
gane. în coordonarea, controlul și 
îndrumarea biroului central intră 
numai activitatea expertizelor teh
nice care vizează solutionarea unor 
probleme litigioase, clarificarea as
pectelor tehnice, pentru a contribui 
Ia aflarea adevărului.

*

Pe teme juridice

trebuie să se

are 
ex-

Dinu POPESCU

MOBILIER PE MĂSURA

proșuri identice se pot fâce și în
treprinderilor de industrie locală, 
specializate în fabricarea mobilei, 
din județele Brașov, Sibiu, Caraș- 
Severin, Mureș, Arad ș.a. în ce pri
vește mobila produsă de combina
tele industriei republicane, după 
însăși declarația tovarășului D. Ni- 
coară, director general adjunct în 
M.I.L., doar 40—50 la sută din ceea 
ce se livrează comerțului corespun
de dimensiunilor apartamentelor. 
Chiar Ia magazinul de prezentare 
al ministerului, piesele de mobilier 
care să întrunească proprietățile a- 
mintite sînt puține.

De ce se fabrică mobilă de func
ționalitate și dimensiuni nepotrivi
te ? Nu cunosc proiectanții de mo
bilă suprafața și cerințele diferite
lor tipuri de apartamente ? La 
I.S.A.R.T. aflăm că, pe baza cola
borării strînse 
de locuințe și cei de mobilă, 
elaborat nomenclatoare 
scheme de mobilare și 
nea indicații, care au 
și difuzate în unitățile . 
re de mobilă. Există două hotăriri 
ale Consiliului de Miniștri (nr. 
750/1969 și 1587/1970), care obligă 
întreprinderile producătoare de mo
bilă să scoată din fabricație mode
lele învechite, cu gabarit mare, și 
să le înlocuiască cu altele noi, mo
derne, de proporții adecvate cons
trucțiilor de locuințe și cu un con
sum redus de material lemnos. Deci 
există indicații precise în acest 
sens, dar nu intotdeauna se ține 
seama de ele. Specialiștii de la In
stitutul de cercetări și proiectări 
pentru industria lemnului (auto-

dintre proiectantă 
s-au 

de gabarite, 
alte aseme- 
fost tipărite 
producătoa-

LOCUINȚEI!
■J

rul unor interesante proiecte de 
mobilier, prea puțin valorifi
cate pentru diversificarea ofer
tei pe piața internă) sînt de pă
rere că întreprinderile (care dau 
vina, în general, numai pe conser
vatorismul comerțului) de fapt, țin 
la mobila așa-zisă ‘ „clasică" — 
piese mari, grele, cu luciu „oglin
dă" — pentru că are prețuri mari 
și acoperă mai lesne parametrii e- 
conomici ai planului. Pe de ahtă 
parte, ele sînt înclinate să mențină 
în producție, cit mai mult cu pu
tință, aceleași produse, cu cit mai 
mici modificări. în ce privește in
dustria locală, lucrurile sînt mai 
complicate : întreprinderile nu dis
pun de posibilități de cercetare și 
proiectare și nici în direcția de re
sort din C.S.E.A.L. nu a existat un 
asemenea nucleu. Din mode
lele noi, propuse a se introduce în 
producție, se vede că respectivele 
întreprinderi dispun de meseriași 
cu experiență, foarte buni execu- 
tanți, dar nu și de cadrele necesare 
concepției. Ar exista posibilitatea 
finanțării unor proiecte la institu
tul de specialitate, care să ridice 
valoarea mobilei și să alinieze pro
ducția la exigențele actuale. însă 
conducătorii întreprinderilor din in
dustria locală nu le-au folosit pină 
acum, preferind — poate din ace
leași motive ca si combinatele de 
industrializare a lemnului — dula
purile enorme cu multe uși șl vi
trine cu oglinzi, paturile de modă 
veche și alte asemenea? care cu 
greu pot fi înghesuite între pereții 
unor încăperi obișnuite.

Evident, lucrurile nu pot să ră- 
mină în acest stadiu. Factori de

răspundere din M.C.I. ne-au infor
mat că cererea publicului se expri
mă net : garniturile noi au o viteză 
de vînzare cam de 20 de ori mai 
mare decit a acelora vechi. Iar ce
rințele pieței nu pot fi ignorate, tară 
pagube economice. Unele ini
țiative există, atît la M.I.L. cît si 
la C.S.E.A.L. Am notat, printre al
tele, intenția de a se scoate din fa
bricație toate tipurile de mobilă în
vechite, introducîndu-se, în locul 
lor, modele noi, adaptate structu
rii apartamentului modern. De e- 
xemplu, la C.E.I.L. Tr. Severin și 
C.E.I.L. Oradea sînt în curs de 
realizare două tipuri de mobilâ- 
program — un nou tip de gat-, 
nituri, elaborat de specialiștii de la 
I.C.P.I.L., formate din 10—15 piese 
care, prin alăturare și suprapu
nere, pot constitui, în mai multe 
variante, după dorință, fie o ca
meră de zi, fie un dormitor. Și în 
industria locală se fac simțite ini
țiative demne de consemnat. în 
cîteva județe — Timiș, Mureș, Con
stanța ș.a. — au luat ființă nuclee 
de proiectare a mobilei, formate din 
arhitecti, ingineri tehnologi 
specialiști care, în strînsă 
rare cu institutele județene 
iectare a construcțiilor, vor 
tipuri de mobilier adecvat 
telor actuale. în același 
întreprinderile din județele 
man și Satu-Mare au comandat la 
I.C.PJ.L. proiecte pentru mobilă 
modernă, inspirată din specificul 
local. Toate acestea promit o 
schimbare în bine. Firește, ‘cu con
diția ca intențiile și inițiativele să 
fie urmărite cu perseverență, pină 
la aplicarea lor in practică.

și alți 
colabo- 
de pro- 
elabora 
exigen

timp, 
Teleor-

CAMPINGUL
loc atractiv pentru
un popas agreabil
în ultimii ani, pe harta turistică 

a României au apărut însemnele 
specifice campingurilor, locuri idea
le pentru un popas de scurtă durată 
sau pentru petrecerea unei vacanțe 
în condiții dintre cele mai bune. 
Amplasate pe artere de largă circu
lație, pe lingă stațiuni balneo-cli- 
materice sau în zone pitorești și 
liniștite, campingurile găzduiesc 
an de an zeci de mii de vilegiatu- 
riști români și străini, mulți dintre 
ei porniți în vacanță cu autoturis
mul. Cei care poposesc in campin
guri pot închiria pe loc, la prețuri 
convenabile, după preferință, cor
turi, căsuțe sau bungalowuri.

în afară de asigurarea unui sejur 
plăcut, recreativ, campingurile oferă 
o cazare confortabilă, fiind dotate 
cu instalații de alimentare cu apă 
caldă și rece, cu dușuri, iluminat 
electric etc. De asemenea, se pot 
închiria la prețuri avantajoase pa
turi și cearșafuri, saltele pneuma
tice și șezlonguri, umbrele de soare 
și jocuri distractive etc. Pe lingă 
campinguri sau în apropierea lor se 
află stații de întreținere auto, sta
ții de benzină, telefon, terenuri de 
parcare auto. La dispoziția turiști
lor, în imediata apropiere a 'cam
pingurilor, unitățile cooperației de 
consum au amenajat restaurante, 
bufete, chioșcuri alimentare sau cu 
obiecte de uz personal.
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pagina economică
Lucrările de întreținere la sfecla de zahăr in județul Mureș

IN FERMELE CU MULȚI DIRIGUITORI, 
BURUIENILE RĂMlN NEPLIVITE

în județul Mureș, cultura sfeclei de zahăr 
are o veche tradiție. întrunind condiții fa
vorabile pentru obținerea unor recolte 
mari, în cooperativele agricole sfecla de 
zahăr ocupă, in medie, 10 la sută din te
renul arabil și asigură circa 20 la sută din 
totalul veniturilor bănești. în urma măsu
rilor luate în vederea perfecționării orga
nizării și conducerii agriculturii, organele 
județene s-au ocupat îndeaproape de in
troducerea unui cadru organizatoric nou 
pentru producerea sfeclei de zahăr care a 
fost expus pe larg la consfătuirea pe țară 
a producătorilor de sfeclă de zahăr desfă
șurată Ia Tîrgu Mureș. Din iarnă, s-a tre
cut la înființarea a două asociații intercoo- 
peratiste pe lingă fabricile de zahăr din 
Tg. Mureș și Luduș, la care participă 84 de 
cooperative agricole cu o suprafață de 
peste 10 000 hectare. în cadrul asociațiilor 
au fost organizate 48 ferme cu gestiune in
ternă, fiecare din ele avînd intre 115 și 300 
hectare. Ca formă de retribuire a muncii 
a fost ales acordul global cu plata in bani 
și în natură. Depășirea producției planifi
cate este stimulată prin acordarea retribu
ției suplimentare în proporție de 60 la sută 
din sporul de preț realizat.

Deși sint la început de activitate, asocia
țiile intercooperatiste pentru cultivarea 
sfeclei de zahăr din județul Mureș au tre
cut cu hotărire la realizarea programelor 
de măsuri, stabilite. Rezultatele de pînă a- 
cum atestă posibilitatea creării celor mai 
bune condiții pentru obținerea unor pro
ducții și venituri mari. Astfel, însămînța- 
rea întregii suprafețe planificate a se cul
tiva cu sfeclă de zahăr s-a încheiat cu .trei 
zile înaintea termenului planificat. Acum, 
toate forțele sint mobilizate la executarea 
lucrărilor de întreținere, respectiv termina
rea primei prășite și completarea goluri
lor. Cum se desfășoară aceste lucrări ?

Inginerul loan Cosma, directorul asocia
ției intercooperatiste pentru cultura sfeclei 
de zahăr din Tg. Mureș, ne-a arătat că 
prașila întii s-a efectuat aproape în între
gime pe cele 6 300 hectare, cu excepția ace
lor terenuri unde plantele nu au răsărit 
decît în urma ploilor din ultimele zile. 
„Noile forme de retribuire și cointe
resare a cooperatorilor constituie un 
puternic stimulent în realizarea unor pro
ducții superioare celor obținute pînă acum 
— ne-a spus interlocutorul.

într-adevăr, vizitînd fermele asociațiilor 
poți constata ordine, disciplină, buna orga
nizare a muncii. Am notat, între altele, că 
pînă și într-o zi ploioasă cooperatorii din 
Ogra au participat în număr mare la pră- 
șitul sfeclei de zahăr. La brigada a dqpji, 
s-au format pchipe'eate să ajtife adele for
mații de lucru pe ale căror parcele sfecla 
a răsărit cu întîrziere. Stînd de vorbă cu 
cooperatorii de aici, am aflat că în urma 
efectuării lucrărilor prevăzute și realizării 
producției medii de 29 000 kg la hectar cit 
este planificat, se va primi 3 628 lei numai 
ca plată în bani. în afară de aceasta, la 
aceeași unitate de suprafață se vor acorda 
gratuit 58 kg zahăr, 7 000 kg colete de 
sfeclă și frunze, 3 480 kg borhot (suficient 
pentru întreținerea unei vaci sau îngrășa- 
rea unui vițel contractai), avînd totodată 
dreptul de a cumpăra la prețul oficial 435 kg 
porumb boabe. Desigur, în cazul depășirii 
producției planificate, cresc și veniturile 
cooperatorilor. „Există toate condițiile să se 
depășească producțiile planificate — arăta 
fermierul Iuliu Trombitas. Lanurile de 
sfeclă se prezintă frumos, uniform, și spe
răm că vom obține și în 1971 media cea 
mai mare realizată în ultimii cinci ani : 
38 000 kg la hectar".

Vizitînd fermele de la Luduș, Sîn- 
paul, Chendu, Fînațe, Sîntana-Mureș și 
multe altele, am constatat, de asemenea,

că lucrările de întreținere la sfeclă sînt îna
intate.

Cu toate că. peste tot, principiile de or
ganizare și retribuire a muncii sînt aceleași, 
în unele cooperative agricole se constată 
rămîneri în urmă în ce privește executarea 
prașilelor. Această situație este determi
nată de faptul că unele consilii de condu
cere consideră că, o dată cu organizarea 
asociației, toate problemele tehnice și or
ganizatorice privesc exclusiv pe fermieri. 
La cooperativa agricolă din Oroi, fermierul 
Andrei Pelaghie nu este sprijinit nici de 
inginerul șef și nici de consiliul de condu
cere, ci e lăsat să se descurce singur. Aici, 
deși 'se putea prăși întreaga suprafață, s-a 
așteptat pînă cind cultura a fost îmburuie- 
nată. Cu • cite va zile în urmă, din cele 
115 hectare suprafață cu sfeclă, prașila în- 
tîi s-a executat numai pe 25 hectare. în 
alte cazuri — la cooperativele agricole din 
Cuci și Atintiș, șefii de fermă așteaptă re
zolvarea tuturor problemelor de către con
siliile de conducere.

în cadrul unor adunări în care s-a discu
tat activitatea asociațiilor intercooperatiste 
pentru cultura sfeclei de zahăr s-au ana
lizat primele rezultate și primele greutăți 
ale acestora. S-a subliniat că sînt multe 
rezerve In sporirea producției, din care o 
parte stau cu totul la îndemina producăto
rilor. că mărirea eficienței economice a 
acestei culturi este condiționată de sporirea 
producției la hectar. Or. pentru aceasta 
trebuie acționat încă âe pe acum în vede
rea executării fără întîrziere a lucrărilor 
de întreținere a culturilor. în acest scop, 
asociațiile intercooperatiste pentru cultura 
sfeclei de zahăr, împreună cu consiliile de 
conducere din cooperative,, să elaboreze în 
comun măsuri menite să contribuie la gră
birea acestor lucrări, să se respecte peste 
tot, punct cu punct, tehnologia de cultivare 
a sfeclei, condiții hotărâtoare pentru obți
nerea unor recolte mari.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii*

Fabrica de negru de fum din cadrul combinatului petrochi
mic Pitești (Foto : M. Andreescu)

CONTRAST!

unor 
mate- 

bănești, a 
nejustificat , 

penalizărilor

• Adresați-vă 
cu încredere
organizației 
de expediat 
angajamente

Fabrica de mase 
plastice „Viitorul" din 
Oradea iși dezvoltă 
in ritm susținut pro
ducția. Anul acesta, 

, de pildă, volumul pro
ducției va fi de peste 
două ori mai mare fa
tă de primul an din 
cincinalul trecut. în- 
tr-un viitor apropiat, 
la noi în fabrică vor 
începe noi lucrări de 
investiții, pentru spo
rirea în continuare a 
capacităților de pro
ducție, modernizarea 
și diversificarea sor-* 
timentelor din mate
riale plastice.

Dar, o dată cu pu
nerea în funcțiune a 
noilor capacități de 
producție, apare nece
sitatea completării 
parcului de utilaje e- 
xistent cu noi mașini 
și instalații, specifice 
acestei ramuri indu
striale și care, deo
camdată, nu se produc 
in țară. Importul a- 
resWr rrfflșitfl ar ■'duce 
la cheltuirea unor în
semnate fonduri valu
tare. Pentru a econo
misi banii statului și 
a soluționa optim, cu 
forțe proprii, această 
problemă, comitetul de 
direcție al întreprin
derii a făcut apel la 
ingeniozitatea și in
ventivitatea muncitori
lor. inginerilor și teh
nicienilor din fabrică, 
preocupindu-se ca pe 
calea autodotării să se 
realizeze mașinile si 
utilajele de care pro
ducția are nevoie.

La început, acțiu
nea de autodotare, în 
fabrica noastră, a de
marat in condiții mo
deste. S-au realizat

numai cîteva mașini de 
construcție mai simplă. 
Totuși, aceste mașini 
construite prin efor
tul citorva muncitori 
și tehnicieni de la a- 
telierui de întreținere, 
au dat și dau, în con
tinuare, rezultate sa
tisfăcătoare. Acum, 
însă, după cum spu
neam, pentru autodo- 
tarea' întreprinderii cu

mai executat, pe baza 
proiectelor elaborate 
de un colectiv de in
gineri și tehnicieni din 
fabrică, și o instalație 
de suflat folii tubula- 
re din polietilenă. Prin 
punerea in funcțiune 
și utilizarea judicioasă 
a acestei instalații se 
mărește in mod sub
stanțial capacitatea ds 
producție a foliilor su

efort de autodotare se 
înscrie și realizarea u- 
nei mașini automate 
utilizată la confecțio
narea capacelor pentru 
sticlele de lapte. A- 
ceastă mașină dă o 
producție zilnică de 90 
mii bucăți capace, deși 
costul ei s-a ridicat la 
numai 74 mii lei. Com- 
parînd prețul acestei 
mașini cu al alteia, e-

recuperării deșeurilor 
rezultate de la prelu
crarea materialelor 
plastice. Prin punerea 
în funcțiune și ex
ploatarea acestei in
stalații,- a devenit po
sibilă obținerea unor 
importante economii 
de materii prime. Con
form calculelor făcu
te. se pot realiza eco
nomii anuale, la ma

AVANTAJELE 
AUTODOTĂRII

diverse alte mașini și 
instalații se valorifică, 
în mai mare măsură, 
capacitatea de concep
ție a inginerilor și 
tehnicienilor noștri. 
S-a proiectat, astfel, o 
mașină specială de 

I rindeluit Ia grosime, 
necesară prelucrării 
monturilor de perii. 
Utilajul s-a realizat în 
colaborare cu Școala 
profesională specială 
nr. 7 din Oradea. Tot 
în colaborare cu elevii 
acestei școli — dintre 
care mulți vor deveni 
muncitori ai întreprin
derii noastre — s-a

flate, deosebit de ne
cesare confecționării 
pungilor imprimate și 
neimprimate din ma
teriale plastice pentru 
ambalaje. Notind și 
alte exemple relev că, 
pe baza valorificării 
proiectelor elaborate de 
specialiștii fabricii, un 
grup de lăcătuși de la 
sectorul I a executat 
o mașină semiautoma
tă de șlefuit, cu ajuto
rul căreia reușim. în 
prezent, să mărim 
producția la unele ti
puri de perii din fire 
sintetice, cerute la ex
port Pe linia aceluiași

l

xistentă în întreprin
dere — și anume cu 
mașina de termofor- 
mare tip Sendler, pro
curată din import — 
vom vedea că cea con
struită de noi, prin 
autodotare, este de a- 
proane zece ori mai 
ieftină.

Și încă un fapt. Re
cent, pe baza folosirii 
unui studiu elaborat în 
întreprindere, un co
lectiv de muncitori de 
la atelierul de întreți
nere a executat omoa
ră de măcinat, de mare 
capacitate, destinată

terii prime, în valoare 
de 400 mii lei. De 
menționat că achizițio
narea unui astfel de 
utilaj din import ar 
fi necesitat cheltuirea 
unor însemnate fon
duri valutare, pe cind 
realizarea ei prin au
todotare nu ne-a cos
tat decît 36 mii lei.

Am înfățișat succint 
cîteva din rezultatele 
obținute de colectivul 
întreprinderii noastre, 
în acțiunea de spori- 

xre â producției și mo
dernizare a tehnolo
giilor, prin eforturile 
proprii de autodotare.

In perioada următoa
re vom da un curs si 
mai energic acestei 
acțiuni în care sânt cu
prinși și antrenați un 
număr din ce în ce 
mai mare de cadre 
tehnice și inginerești, 
de muncitori cu înaltă 
calificare. în preocu
pările de autodotare se 
află proiectarea și exe
cutarea unei mașini 
automate de ambalat, 
sistem „Blister". A- 
ceastă metodă moder
nă constă în ambalarea 
produselor pe carton 
termosudabil, produsul 
fiind acoperit cu folii 
de material plastic 
transparent, de formă 
apropiată conturului 
acestuia, realizat prin 
termoformare și su
dură. De asemenea, 
intenționăm să reali
zăm două instalații de 
suflat corpuri cave, 
semiautomate. care 
sint proiectate și care, 
în curînd, vor fi apli
care Th practicii.* "’SKT- 
tem hotărîți ca, prin 
autodotare, să reali
zăm utilaje, și insta
lații Ia nivelul tehnicii 
actuale, in condiții de 
eficientă economică 
sporită. în acest fel. 
preocuparea noastră 
stăruitoare pentru au
todotare va contribui, 
în mod efectiv, la 
creșterea și diversifi
carea producției, Ia 
îmbunătățirea calității 
produselor întreprin
derii.

loan ROSENTHAL 
inginer-șef adjunct 
la fabrica de mase 
plastice „Viitorul" 
din Oradea

După titulatură. Or
ganizația de trans
port, expediție, ca- 
mionaj din Timișoara 
este o întreprindere 
de prestații de servi
cii. Judecind însă 
după cum iși onorea
ză firma, credem că 
mai bine i-ar sta nu
mele de organizația 
de expediat angaja
mente și vorbe. Ne-a 
convins în acest 
scrisoarea tov. 
xandru 
șeful biroului 
cere de la 
„Tehnometal" 
mișoara. Din 
rea sa am reținut că, 
de luni și luni de 
zile, in pofida repeta
telor promisiuni și 
angajamente ale celor 
de la 
mionaj, această unita
te de 
crează 
donat, 
aprilie 
neexpedierii la vreme 
de către unitatea 
expediție-camionaj 
produselor finite, 
rămas neonorate 
către „Tehnometal" 
peste 120 de contrac
te. Faptul că produse
le finite nu sînt ex
pediate la vreme la 
gară și de aici către

sens
Ale- 

Schlesinger, 
desfa- 
uzina 

din Ti- 
scrisoa-

expedi,ție-ca-

transport lu- 
tot mai dezor- 
Numai in luna 
a. c„ din cauza

de 
a 

au 
de

beneficiarii din toată 
țara a determinat o 
înrăutățire generală a 
situației economice și 
financiare a uzinei 
„Tehnometal" ; in pri
mul rînd, au sporit 
considerabil stocurile 
de produse finite, ceea 
ce a dus la blocarea 
artificială a 
mari fonduri 
riale și 
crescut 
volumul 
la contracte ; de ase
menea, volume însem
nate de producție sint 
expuse degradării prin 
depozitarea timp în
delungat în aer liber, 
în încheierea scrisorii, 
autorul ei ne solicită 
să-i dăm o mină de a- 
jutor sau cel puțin un 
sfat cum s-o scoată la 
capăt cu nepunctuall- 
tatea celor de la expe- 
diție-camionaj. Com
petente în aceste pro
bleme .socotim că sint 
organele Ministerului 
Transporturilor și Te
lecomunicațiilor. în 
coordonarea căruia se 
află respectiva organi
zație : adică, ori să-i 
schimbe titulatura, și 
s-o „legifereze1 
profilată 
mente, ori 
altceva...

• De la Cluj
la București 
pe la Capul 
Magellan

(Urmare din pag. I)

structură amănunțită, precizîndu-se 
pină și ultima tipodimensiune ce va 
trebui fabricată în perioada ce ur
mează. De pildă, așa au fost primite 
cifrele de plan pe anul viitor la Cen
trala industrială de mașini unelte și 
Ia aceea de mașini agricole.

Se pune întrebarea : de ce este ne
cesară o asemenea detaliere a planu
lui comunicat de minister, încă de 
Pe acum, cînd nu s-au încheiat con
tractele cu beneficiarii ? Unii specia
liști din minister opinează că, din 
moment ce planul repartizat centra
lelor s-a bazat pe propunerile aces
tora, structura sa amănunțită nu 
poate provoca nici o dificultate cen
tralelor. Lucrurile nu stau chiar așa. 
Sînt cazuri, și nu puține, în care or
ganele Ministerului Industriei Con
strucțiilor de Mașini nu țin întruto- 
tul seama de capacitățile de produc
ție ale unor unități ale centralelor, 
de punctele de vedere ale specialiști
lor din aceste organisme economice. 
De pildă, uzinei „7 Noiembrie" din 
Craiova, unitate a Centralei indus
triale de mașini agricole, ministerul 
i-a repartizat pentru anul curent un 
plan de producție de 6 200 tone piese 
turnate. Capacitatea de producție 
pentru astfel de piese a uzinei craio- 
vene este însă de numai 5 000 tone pe 
an. în acest caz, e drept, ministerul a 
revepit, punînd de acord planul cu 
posibilitățile reale de producție. La 
Centrala industrială de mașini-u- 
nelte, insă, neconcordanțele de-abia 
au apărut. Așa cum ne spunea ing. 
Ion Petrec, șef de serviciu în această 
centrală, se știe cert de pe acum că 
la o serie de sortimente, cuprinse în 
cifrele de plan pe 1972 transmise de 
minister, nu se vor primi cereri pînă 
la nivelul prevăzut.

Nu am vrea să se înțeleagă cumva 
că am pleda pentru diminuarea rolu
lui ministerului în stabilirea planu
lui centralelor industriale. In atri
buțiile lui, întocmirea planului ocupă 
un loc important și el este cel mai în 
măsură să cunoască cerințele econo
miei naționale față de ramura res
pectivă. Dar în materie de planifi
care trebuie să avem o concepție 
elastică. Planul ramurii, elaborat la 
nivelul ministerului, ca și cifrele re
partizate centralelor trebuie să con
stituie cadrul general al creșterii 
producției, să cuprindă liniile direc
toare. majore, indicatorii fundamen
tali. Viața impune tot felul de mo- 
dilicări și schimbări și superiorita
tea producției planificate constă toc
mai in capacitatea de a se plia pe 
aceste nevoi și necesități, de a fi

suplă, mobilă, de a putea răspunde 
prompt noilor cerințe și nu de a se 
închista intr-o formă dată o dată 
pentru totdeauna. Iată de ce consi
derăm că planul de tnoducție repar
tizat de ministere centralelor nu tre
bui? să precizeze pînă și cel mai 
neînsemnat sortiment ce va fi fa
bricat. Detalierea, structurarea în 
amănunt a planului le pot face cel 
mai bine centralele, în funcție de 
contractele încheiate cu beneficiarii.

resort i se comunică stadiul realizării 
fiecărei tipodimensiuni prevăzute in 
plan. Raportările decadale, lunare și 
trimestriale privind indicatorii finan
ciari sînt solicitate de minister în 
scris nu numai pe ansamblul cen
tralei, ci și pe fiecare întreprindere. 
Planul forțelor de muncă se trans
mite de minister pe total salariați și 
pe muncitori ; în schimb, cere ca ra
portarea prin dări de seamă să se 
facă pe meserii, secții, pregătire

Funcționalitatea 
economică a centralei 

industriale
Renunțind la rezolvarea tuturor pro
blemelor de amănunt ale producției 
care revin centralelor, ministerul va 
avea posibilitatea să acorde mai 
multă atenție conducerii generale a 
ramurii, să rezolve în mod unitar și 
cu eficientă ridicată problemele sec
toarelor de care se ocupă.

Aceeași judicioasă delimitare a a- 
tribuțiilor — ministerul ocupîndu-se 
de aspectele generale, de ansamblu 
ale ramurii, iar centralele de cele 
ale conducerii concrete a produc
ției — trebuie urmărită și 
în perioada realizării planului. Fa
cem această subliniere pentru că 
acum, in nu puține cazuri, specia
liștii din unele compartimente ale 
Ministerului Industriei Construcții
lor de Mașini, neînțelegînd rolul pe 
care îl au, iși îngreunează munca 
— și nu numai a lor. ci și a lucră
torilor din centrale. Iată, de exem
plu, ce a scos în evidență o ana
liză întreprinsă recent de specialiști 
ai Ministerului Muncii la Centrala 
industrială de mașini-unelte. Lunar, 
trimestrial și anual, ministerului de

profesională — în total, 25 de ru
brici.

Exemple de acest fel ar putea 
continua. Ceea ce demonstrează o 
anumită tendință din partea unor 
compartimente ale ministerului de a 
solicita de la centrale tot felul de 
date statistice, de situații și infor
mări — multe din acestea inutile. 
Desigur, ministerul-trebuie să fie in
format asupra mersului îndeplini
rii planului la toți indicatorii. Dar 
cit de analitică trebuie . să fie a- 
ceastă informare ? Referindu-ne la 
exemplele de mai sus, de ce trebuie, 
bunăoară, să cunoască ministerul si
tuația indicatorilor financiari pe fie
care întreprindere, cind. potrivit 
competențelor ce le are, de realiza
rea acestor indicatori pe uzine răs
punde centrala industrială ?

Faptul că numai spre și de la o 
singură centrală industrială, cum este 
aceea de mașini-unelte, vin și pleacă 
în fiecare an (în 1970, de pildă) 36 000 
scrisori, adrese, instrucțiuni, dispozi
ții, raportări etc., face ca rezolvarea 
corespondenței să impieteze asupra

contactului permanent și nemijlocit 
cu unitățile componente. „Cind cen
trala acționează doar ca o curea de 
transmisie între minister și uzine, 
problemele curente ale întreprinderi
lor se rezolvă foarte greu" — ne spu
nea tov. Vasile Clonda, șef de servi
ciu la Fabrica de mașini-unelte și a- 
gregate din București.

Ne referim și la un alt domeniu 
în care intervenția ministerului se 
face simțită în probleme ce cad a- 
proape exclusiv în sarcina noilor 
organisme economice : desfacerea 
producției. In această privință, cen
tralele industriale nu pot uza pe 
deplin de drepturile ce le au, da
torită mai ales corelării insuficiente 
a activității diverselor comparti
mente de coordonare din minister. 
Iată ce ne spunea ing. Dan Ojog, 
șef de serviciu în Centrala indus
trială de mașini-unelte :

— Toamna trecută, direcția de des
facere din minister ne cerea din 3 
în 3 zile situația contractelor pe 1971. 
Dar iată că la sfirșitul lunii ianua
rie a.c. — cind producția uzinelor 
noastre era aproape complet asigu
rată cu contracte — printr-un ordin 
al ministrului s-au indicat anumite 
priorități de livrări pentru uzinele 
din industria construcțiilor de ma
șini. Unitățile cu care încheiasem 
deja contractele nici nu vor însă să 
audă de cererile noastre privind mo
dificarea clauzelor contractuale.

înființarea centralelor industriale 
constituie, fără îndoială, una din 
cele mai importante măsuri de per
fecționare a conducerii și organizării 
vieții economice. Pentru ca aceste 
noi organisme — centralele indus
triale — să poată Intr-adevăr să ac
ționeze cu eficiență, ele au fost înves
tite cu largi drepturi și competențe in 
domeniul planificării, aprovizionării, 
producției, desfacerii. Consfătuirea 
de lucru cu conducătorii centra
lelor industriale și ai celorlalte uni
tăți cu statut de centrală a contri
buit la o mai bună înțelegere a ro
lului și sarcinilor noilor organisme 
economice. Esențial este însă ca 
ministerele — renunțind la o serie 
de practici din trecut cind se ocu
pau de rezolvarea tuturor probleme
lor — să acorde tot sprijinul pentru 
ca centralele să intre cu adevărat 
în fondul problemelor pe care le ri
dică funcționarea ireproșabilă a me
canismului economic, să-și exercite 
din plin atribuțiile ce le revin, pen
tru a se afirma tot mai mult ca or
ganisme principale în viața econo
mică a țării.

Extinderea Fabricii 
de hîrtie și celuloză 

Piatra Neamț
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul „Scîn

teii", Gh. Baltă). — în cadrul lucrărilor de 
dezvoltare, la fabrica de hîrtie și celuloză 
„Reconstrucția" din Piatra Neamț a intrat în 
probe tehnologice o secție de hîrtie perga- 
minată. Noua instalație este înzestrată cu 
mașini moderne, de înalță tehnicitate, care 
vor produce anual 3 900 tone hîrtie perga- 
minată-cristăl. Aceasta va fi utilizată pentru 
ambalaje fine în industria alimentară și 
constructoare de mașini.

SUCCESE PE ȘANTIERUL 

TERMOCENTRALEI DE LA MINTIA
DEVA (Corespondentul „Scînteii", Sabin 

Ionescu). — Pe șantierul centralei termo
electrice de la Mintia, la grupul energetic 
nr. 4 de 210 MW, s-au încheiat cu succes, în 
avans, probele tehnologice hidraulice ale ca
zanului care va furniza turbinei 660 tone de 
abur tehnologic pe oră, la o temperatură de 
570 grade Celsius. Totodată, au fost puse sub 
tensiune stațiile de 6 KV și de 0,4 KV des
tinate alimentării motoarelor electrice de 
acționare a agregatelor rotative ale grupului. 
Cu 10 zile înainte de termenul stabilit 
s-a încheiat și montajul cilindrilor de înaltă 
și de medie presiune ai turbinei nr. 4.

Construcția celui de-al 4-lea grup energe
tic al termocentralei, fiind în avans față de 
grafic, marchează intrarea în etapa finală a 
lucrărilor pregătitoare care vor asigura 
conectarea ultimului grup al termocentralei 
Mintia la sistemul energetic național.
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Tneurcă-lume, acest 
ilustru personaj buclu
caș a pus ochii pe fa
brica de tricotaje „So
meșul" din Cluj. Și ce 
a urmat... bănuiți, dar 
nu știți. Vă spunem 
noi. Pînă anul tre
cut — scrie corespon
dentul nostru. Al. 
Mureșan — fabrica se 
aproviziona cu fire 
vopsite de la „Trico- 
dava" din București. 
Era bine, era grozav 
de bine ! întreprinde
rea avea un furnizor 
direct. se cunoștea 
treaba, lucrurile mer
geau strună. Acum nu 
mai merg. Direcția u- 
provizionării din Mi
nisterul Industriei U- 
șoare a dispus ca între
prinderea clujeană să 
încheie contracte pen
tru fire 
unitatea 
roșu" din 
Brașov, i 
șeana“-Pitești. 
tria T ” “ 
etc., iar vopsitul fire
lor să se facă la... 
„Tricodava". Pentru a 
evita transporturile 
lungi și costisitoare 
fabrica clujeană a in
dicat noilor săi furni
zori să nu livreze fi
rele crude la Cluj, ci 
direct la .’.Tricodava", 
la vopsit. Numai că 
această fabrică bucu- 
reșteană le ia așa cum 
sînt, fără alegere, le 
vopsește și le trimite 
la Cluj. Dacă sosesc

crude cu 
„Octombrie 

Ghimbav- 
cit „Arge- 

ivcțLi. „Indus— 
lînii-Timișoara

fire
• vopsite, fabrica bucu- 
reșteană pune vina 
pe calitatea slabă a 
firelor crude trimise 
de la Brașov, Timi
șoara sau Pitești. Be
neficiarul 
„Someșul") e 
să „înghită' 
pentru că n-are posi
bilitatea să recepțio
neze firele înainte de 
a intra la vopsit. In
geniosul sistem impus

• de Direcția aprovizio
nării lungește drumul 
materiei prime de la 
producător la benefi
ciar. de la 10 zile, 
cit era în... stil clasic, 
la mai bine de o lună. 
Și-n plus — goluri în 
aprovizionare și imo
bilizări de fonduri cir
culante. în acest an, 
din cauza golurilor în 
aprovizionare provo
cate de situația amin
tită. s-au irosit peste 
2 000 om-ore. 
insistențele 
„Someșul" de a se re
glementa situația au 
rămas fără ecou. E 
drept, există și o doză 
de ingratitudine : ce-i 
rău dacă mai fac si 
firele ceva turism, se 
mai plimbă puțin, să 
vadă și ele... ce-i 
nou prin țară ? Și 
nici ocolurile nu-s prea 
mari : dacă mergeau 
de la București la Cluj 
trecînd pe Ia capul 
Magellan mai înțele
geam și noi...

strugurilor... 
la telegraf?

E timp 
cald, vița 
te văzînd 
lucrare obligatorie este 
și legarea lăstarilor 
pe sîrmele spalierelor 
sau pe araci. Obligato
rie — dar pentru ea 
este nevoie de rafie. 
„Cooperativele agrico
le din județul Olt care 
doresc rafie, se arată 
prin adresa nr. 2695 
din 5 mai a.c. a între
prinderii viei, vinului 
și băuturilor spirtoase 
din județul Olt. pot 
o ridice de la baza 
aprovizionare de 
Găneasa". Chiar 
insista în adresă asu
pra necesității de a se 
prelua de urgență în
treaga cantitate de ra
fie planificată. Con
ducerea cooperativei 
agricole „Ștefan cel 
Mare" a trimis, in ziua 
de 11 mai, o mașină la 
Găneasa, pentru a ri
dica întreaga cantitate 
de rafie 
Aici însă, 
cooperativei 
tîmpinat cu

îngeresc de reprezen
tanții bazei : „Avem 
rafie, dar... n-avem 
forme". Și așa o ma
șină de 3 tone a 
parcurs mai mult de 
80 kilometri fără rost, 
în asemenea situație 
au mai fost multe alte 
cooperative agricole. 
Ce s-a întîmplat ? tn 
stoc, așa după cum am 
aflat, existau 5 tone de 
rafie care sosiseră 
încă pe data de 7 mai 
a.c. Rafia nu putea fi 
livrată beneficiarilor 
deoarece nu se stabi
lise prețul pe facturi. 
S-a spus că se va pro
ceda la fixarea prețu
lui de catalog și că 
apoi se vor expedia 
telegrame către toate 
unitățile agricole (pes
te 120 la număr) pen
tru a trimite să ridice 
rafia. Sperăm că tele
gramele respective nu 
vor întîrzia prea mult. 
Pentru că, mai tîrziu, 
culesul strugurilor prin 
telegraf va fi destul de 
dificil.
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„Suvenir din Humulești"

fabricat in... București
Dialog concis în moder

nul magazin de artizanat 
din centrul orașului Tg, 
Neamț:

— Am dori să cumpărăm 
o amintire, un obiect cit 
mai specific pentru această 
zonă...

Vînzătoarea ne privește 
ușor descumpănită, ezită 
îndelung in fata vitrinelor 
mari, pline cu zeci de o- 
biecte minuscule — o ade
vărată grădină zoologică in 
miniatură — si, în sfirșit, 
se hotărăște : cu un gest 
sigur, satisfăcut, ne scoate 
din aglomerația de bazar a 
rafturilor o casă ; o micuță 
casă țărănească, lustruită, 
lăcuită, pictată și înzorzo
nată...

— Casa Iul Creangă din 
Humulești — ni se explică.

Explicație absolut nece
sară pentru a recunoaște 
casa copilăriei în bibeloul 
lipsit de gust executat în 
Capitală și prezentat drept 
„produs autentic" al zonei 
cu atît de bogate tradiții 
folclorice.

Faptele nu constituie o 
excepție. La Satu-Mare, 
intr-un magazin de artiza
nat asemănător, găsim doar 
cîteva sortimente de cera
mică de Vama, dopuri și 
costume oșenești ; în rest... 
un conglomerat haotic de 
obiecte, de un discutabil 
gust artizanal, aduse din 
cele mai diferite colturi ale 
tării Aici ne sînt prezen
tate drept „obiecte speci
fice" niște aplice cu „A- 
mintiri din Satu-Mare" 
(executate de cooperativa 
ieșeană „Miorița"), care 
plasează la Satu-Mare... 
„Turnul Ștefan" din Baia 
Mare !

— Am călătorit prin a- 
proape toate orașele tării 
— ne spunea un pasionat 
excursionist. Marian Con- 
stantinescu, mecanic la U- 
zina „Fllaret" din Bucu
rești. Și am Încercat să-mi 
fixez itinerarele turistice 
prin piese folclorice de 
mare autenticitate, specifice 
fiecărei zone în parte. Rea
lizarea proiectului s-a do
vedit însă aproape imposi
bilă. Produsele specifice 
sînt foarte greu de găsit. în 
prezent, dacă am substitui 
două magazine cu profilul 
amintit din două colturi ale 
tării, doar... firma ar trăda 
înlocuirea făcută.

O primă explicație a si
tuației ne este împărtășită 
și de graficianul Paul Er- 
dSs, maestru emerit al ar
tei :

— O perioadă nepermis 
de mare, activitatea artiza
nală din multe iudete ale 
țării nu s-a bucurat de 
prea mare interes. Uneie 
meșteșuguri populare au 
fost uitate, treptat abando
nate. Nebeneficiind de spri
jin material, mulți meșteri 
populari s-au angajat in di
verse alte treburi. Trebuie 
să recunoaștem că de cîtăva 
vreme în județul nostru, 
Satu-Mare, (ca șl în alte 
părți ale țării) organele lo
cale de partid și de stata- 
cordă o atenție susținută 
reînvierii meșteșugurilor. 
Din păcate, revirimentul 
așteptat întlrzie...

rim nu la membrii coopera
tivelor meșteșugărești, ci 
la zecile de meșteri popu
lari, avînd alte ocupații, 
dar care din generație în 
generație si-au transmis 
tainele diverselor meșteșu
guri). Pentru a consemna 
răspunsuri cit mai autori
zate să le dăm cuvîntul 
chiar lor :

— Mi s-a cerut o dată de 
către cooperativă să cos 
niște bundițe așa cum se 
poartă pe la noi. Dar mi-au 
plătit așa de puțin de par
că le-aș fi tras la mașină. 
De atunci lucrez numai 
pentru oamenii din sat. Am 
văzut la Piatra niște bun
dițe cusute pe pînză, nu pe 
piele. Și culorile erau nu 
știu de unde luate, că eu 
n-am mai văzut așa ceva. A- 
colo oamenii le cumpărau 
drept bundițe moldovenești 
dar, aici, la noi, dacă aș îm
brăca așa ceva m-ar ride

săptămînl în urmă, aici s-a 
deschis o expoziție de artă 
populară și meșteșuguri 
artistice — inițiativă salu
tară care a evidențiat ma
rile posibilități artizanale 
locale. Au lipsit însă acele 
prototipuri pentru obiecte 
de artizanat cu specific lo
cal, a căror paletă ar putea 
fl extrem de bogată și va
riată : cioplituri, fragmente 
de obiecte de podoabă, 
semne de carte cu motive 
oșenești etc. Expoziția a 
pus în evidentă și o altă 
tară a mișcării artizanale 
din județ : inexistenta u- 
nui dialog de specialitate 
cu meșterii populari pentru 
a evita alterările produse 
sub influența diverșilor 
factori extraartistici. Un 
exemplu ni-1 oferă ferone
ria, suporturile de flori, 
lampadarele lucrate în fier 
forjat, care atestă tehnică 
înaltă și talent din partea

• De ce nu reușesc magazinele de arti
zanat sâ reflecte specificul folcloric al 
propriei zone ? • Meșteri sînt dar — 
cine să-i caute !... ® Acordul unanim — 
de principiu — așteaptâ să fie mate

rializat
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— Nu avem în magazine 
mai multe produse cu ade
vărat reprezentative pentru 
zona noastră pentru că nu 
avem meșteri să le execute 
— aflăm de la începutul 
discuției cu președintele 
U.J.C.M. Neamț, Constantin 
Dabija.

Așa să fie oare ? S-a îm
puținat atit de mult numă
rul vestiților meșteri popu
lari nemțeni, ca de altfel și 
al celorlalți din zona folclo
rică Satu-Mare ? (Ne refe

tot satul (Verginia Găină, 
comuna Dămuc-Neamț).

— Anul trecut, coopera
tiva „Arta populară" mi-a 
spus să fac două cergi. Mi 
le-a ținut mai mult de două 
luni fără nici un rezultat. 
Le-am luat înapoi. (Irina 
Mihoc-Negrești. Oaș).

— Am în casă cusături 
vechi de peste 100 de ani. 
Dar de unde să știu dacă 
sînt pe gustul celor de as
tăzi ? Să vină cineva de 
specialitate care să-mi 
spuie ce și cum să fac !“ 
(Sarolta Kallai-Micula,
Satu-Mare).

— La noi toate femeile 
satului lucrează covoare din 
cele vechi și frumoase, dar 
nimeni nu ne-a vizitat 
vreodată să vadă ce știm 
(Ileana Pop — Bercu Nou, 
Satu-Mare).

După cum se vede, ab- 
eența acelor produse auten
tice folclorice, reprezenta
tive pentru anumite zone, se 
datorește nu lipsei meșteșu
garilor, ci lipsei de preocu
pare a celor obligați să țină 
un contact strîns cu sin
gurii oameni care pot sem
na certificatul autenticită
ții : meșterii populari. Coo
perativele meșteșugărești 
au la îndemînă un instru
ment eficace prin care ar 
putea acționa în aceas
tă direcție : contractele 
individuale cu diverși pro
ducători (contracte reci
proc avantajoase, care să 
țină seama și de posibilită
țile de desfacere dar și de 
interesele meșteșugarului). 
Dar nici acest instrument 
nu-i folosit așa cum ar 
trebui. La Piatra Neamț, în 
ultimele luni s-au încheiat 
circa 30 de asemenea con
tracte privind producerea 
unor... figurine pe pînză de 
sac, păpuși folclorice, pla
chete și pirogravuri (und? 
sînt obiectele de artă 
populară ?) Beneficiarii de 
contracte : majoritatea — 
locuitori din... Piatra Neamț, 
cu înclinații artistice în a- 
acest domeniu : în schimb, 
zone întregi din nordul ju
dețului au rămas în afara 
atenției forurilor respective.

O situație asemănătoare 
și în Satu-Mare. Cu trei

celor ce le-au confecționat. 
Raportîndu-se însă la pro
veniența motivelor decora
tive, se constată prezenta 
unor elemente nespecifice 
artei populare a județului, 
cum ar fi frunzele de viță. 
In schimb, se neglijează 
surse autentice, adevărate 
tezaure de inspirație pentru 
producția de artizanat. De 
ce. bunăoară, nu s-ar putea 
reproduce ceramica dacică 
după descoperirile arheolo
gice de la Medieșul Aurit ; 
de ce nu s-ar reproduce 
miniatural străvechile o- 
biecte casnice și uneltele 
de lemn din zona Codru
lui azi dispărute, din care, 
din fericire, se păstrează 
mostre în muzeul județean?

In urmă cu aproape un 
an. Uniunea județeană a 
cooperativelor meșteșugă- 
rești-Neamț luase o hotă- 
rîre înțeleaptă : în consi
liul artistic de avizare a 
prototipurilor fuseseră in
cluși reprezentanți ai cena
clului local al artiștilor 
plastici, specialiști ai casei 
județene a creației popu
lare, ethografi. Așadar, avi
zarea autenticității și a va
lorii artistice a obiectelor 
produse de cooperatori se 
făcea nu numai de condu
cerea cooperației ci și de 
cei mai renutați specialiști 
pe plan local. O dată cu tre
cerea lunilor, inițiativa a 
fost abandonată.

— Deși în magazinele o- 
rașului apar din cînd în 
cînd obiecte noi de artiza
nat, noi nu am mai fost 
convocați la discuțiile con
siliului — spune George 
Bararu, directorul Casei ju
dețene a creației populare.

U.J.C.M.-ul ne confirmă. 
Si ne oferă și o explicație:

— Nu s-a găsit modali
tatea de a se remunera par
ticiparea acestor specialiști 
(deși ei nu au pretins nici
odată acest lucru — n. red.) 
Dar comisia există Fa este 
formată din cadrele de con
ducere ale cooperației.

Cu alte cuvinte, aceeași 
instituție produce unicatele, 
scoate producție de serie și 
o desface. In acest lanț in

tact al intereselor unuia 
și aceluiași beneficiar, se 
află explicația abdicării u- 
neori de la normele exigen
ței artistice.

La Satu-Mare. președin
tele U.J.C.M., Adalbert 
Kuki, opinează despre a- 
celași consiliu că el ar in
tra în competenta casei 
creației populare.

Dacă am insistat asupra 
acestei aparent mărunte 
chestiuni organizatorice am 
făcut-o deoarece, atîta 
vreme cît consiliile artistice 
amintite au funcționat ire
proșabil, rezultatele au fost 
revelatoare. Nu este o sim
plă coincidentă că Piatra 
Neamț, tocmai în acea pe
rioadă a găzduit o expozi
ție cu produse ale meșteri
lor populari din zonă, unde 
au fost invitați și cei mai 
de seamă folcloriști de la 
București, Iași și Bacău. 
Din cele 200 prototipuri 
prezentate, au fost reținute 
80 pentru a intra în pro
ducția de serie. Cite dintre 
acestea pot fi găsite în pre
zent în rafturile artizanate
lor nemtene ?

— Cp certitudine circa 60 
— ne asigură Constantin 
Dabija.

11 însoțim pe interlocu
tor Intr-o scurtă vizită în 
principalul magazin cu a- 
eest profil din Piatra 
Neamț. Notăm : ii, țesături 
cu alesături. trăistuțe și 
cîteva linguri. In rest. în
tâlnim milieuri, papuci, ne
lipsita colecție de... căței și 
pisici etc. etc. Curios este 
faptul că în depozitele coo
perativei din Tg. Neamț 
am găsit aranjate în raf
turi numeroase alte pro
duse (haine de aba cu în
florituri, carpete moldove
nești, o colecție admirabilă 
de linguri etc.) care lipseau 
din magazine. în fata aces
tei situații tovarășul Da
bija a ținut să precizeze :

— în cîteva zile, toată 
marfa va fi la dispoziția 
cumpărătorilor. In afară de 
aceasta, este evident că 
ponderea in magazinele 
noastre va trebui să o aibă 
în viitor nu așa zisele „su
veniruri" care stau în stoc 
de ani și ani, ci obiecte’e 
autentic folclorice. multe 
dintre ele cu o oarecare 
utilitate.

La Satu-Mare. artistul 
plastic Aurel Cordea, sub
linia și el :

— Este necesar să existe 
In astfel de magazine o de
limitare între obiectele 
prooriu-zise de artă popu
lară și cele de artizanat — 
care la rîndul lor au me
nirea de a fructifica ele
mentele producției populare 
specifice județului.

Afirmații asemănătoare 
au făcut majoritatea parti- 
cîpantilor la anchetă. în 
plus, concluziile desprinse 
la sfîrșitul anchetei noastre 
din discuțiile cu conduce
rile celor două U.J.C.M.- 
uri ne-a adus în față o 
listă lungă de ..trebuie" î 
trebuie organizată depista
rea și instruirea metodică a 
meșterilor populari, trebuie 
reluate și încurajate vechi 
îndeletniciri, azi pe cale de 
dispariție, trebuie făcute 
cooii după obiectele exis
tente în muzee pentru a fi 
anoi multiplicate... Intenți
ile sînt excelente. Dar la 
sfîrșitul tuturor acestor 
promisiuni frumoase noi 
așezăm un semn de între
bare : cînd vor prinde via
ță ? Alături de noi, răspun
sul îl așteaptă sute de mii 
de turiști români și străini, 
care străbat țara de la un 
capăt la altul.

Radu CONSTANT1NESCU 
Octav GRUMEZA

Vineri au luat sfîrșit lucrările 
Conferinței pe țară privind chimiza
rea agriculturii, organizată la Cra
iova de Consiliul național al ingine
rilor și tehnicienilor. Ministerul A- 
griculturi'i. Industriei Alimentare. 
Silviculturii și Apelor, Ministerul 
Industriei Chimice, Universitatea din 
Craiova și Consiliul județean al sin
dicatelor Dolj. Timp de trei zile, 
participanții au dezbătut probleme 
privind producerea și folosirea în
grășămintelor chimice, a pesticide- 
lor. substanțelor de uz furajer și ve
terinar. Conferința a adoptat reco
mandări vizînd sporirea producției și 
lărgirea gamei de produse chimice, 
îmbunătățirea tehnologiilor de apli
care a lor în vederea dezvoltării in
tensive a agriculturii.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm. participanții au adresat Co
mitetului Central al P.C.R.. tovară
șului Nicolae Ceaușescu. o telegra
mă în care se spune. între altele :

Lucrările conferinței s-au desfășu
rat în lumina orientării date de par
tid, de dumneavoastră personal, to
varășe Nicolae Ceaușescu. privind 
dezvoltarea intensivă a agriculturii. 
Făcîndu-se ecoul tuturor celor ce 
muncesc în agricultură și în chimie, 
participanții Ia conferință asigură 
Comitetul Central al partidului, pe 
dumneavoastră personal, mult iubite 
tovarășe secretar general, că își vor 
aduce partea lor de contribuție la 
traducerea în viață a grandiosului 
program de dezvoltare economică, 
socială și culturală a României so
cialiste, stabilit de cel de-al X-lea 
Congres al partidului și vor munci 
cu entuziasm si hotărîre pentru de
pășirea sarcinilor ce revin agricul
turii și chimiei, ramuri importante 
ce contribuie la înflorirea continuă 
a economiei noastre naționale, la 
creșterea bunăstării poporului.

★
Vineri după-amiază în sala mică 

a Palatului Republicii din Capitală, 
s-au închis lucrările celei de-a Il-a 
Conferințe naționale de medicină ge
nerală, organizată de Uniunea Socie
tăților de Științe Medicale.

Conferința a constituit o valoroasă 
contribuție la creșterea prestigiului 
medicului ce activează în acest do
meniu, precum și la îmbunătățirea 
asistenței medicale de urgență.

★
CLUJ (Corespondentul „Scînteli", 

Al. Mureșan). —
La Casa de cultură a studenților 

din Cluj au început ieri lucrările 
unui simpozion internațional cu tema 
„Utilizarea radioizotopilor în gastro
enterologie" organizat de Uniunea 
societăților de știinte medicale, fi
liala Cluj. în colaborare cu Comitetul 
de Stat pentru Energie Nucleară și 
Institutul de medicină și farmacie 
din localitate. La simpozion, care 
este prima manifestare de acest gen 
din țara noastră, iau parte, pe lingă 
oameni de știință și specialiști ro
mâni. invitați dintr-un mare număr 
de țări dfn Europa. America și Asia. 
Participanții au fost salutați în ca
drul ședinței de deschidere a simpo
zionului de tovarășul Aurel Duca, 
prim-secretar al comitetului județean 
de partid, președinte al consiliului 
popular județean, de prof. dr. docent 
Octavian Fodor, membru corespon
dent al Academiei, rectorul I.M.F. 
Cluj, Nicu Mihail, secretar al comi
siei de radiobiologie a Academiei 
Republicii Socialiste România, și 
Gelu Stoica, din partea Comitetului 
de Stat pentru Energie Nucleară.

A început apoi prezentarea celor 
peste 80 de comunicări și referate 
științifice cuprinse în program, care 
evidențiază cele mai noi preocupări 
si realizări privind folosirea radio
izotopilor în gastroenterologie.

Cu același prilej, în holul Casei de 
cultură a studenților s-a deschis și o 
expoziție internațională de aparatură 
proprie medicinei nucleare.

★
In orașul Brașov s-a deschis, vi

neri dimineața, simpozionul cu tema

„Utilizarea calculatoarelor electro
nice în întreprinderi", organizat de 
Comisia guvernamentală pentru do
tarea cu echipamente de calcul și au
tomatizarea prelucrării datelor, în 
colaborare cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Ministerul 
Muncii, Ministerul Invățămintului și 
Ministerul Industriei Materialelor de 
Construcții.

In prima zi a lucrărilor au fost 
prezentate peste 20 de comunicări 
și referate.

Lucrările simpozionului continuă.
★

BRAȘOV (Corespondentul Scîn- 
teii", Nicolae Mocanu). —

Ieri au început la Brașov lucrările 
celei de-a 5-a conferințe de turnă
torie cu tema : „Tehnica modernă 
în sprijinul reducerii greutății 
pieselor turnate", organizată de 
Consiliul național al inginerilor și 
tehnicienilor, Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini și Institutul 
politehnic din Brașov.

La lucrările conferinței participă 
specialiști și cercetători din între
prinderile care posedă turnătorii, de 
la institutele de cercetare și de Ia 
institutele politehnice din București 
și Brașov. Iau parte, de asemenea, 
ca invitați specialiști și cercetători 
din U.R.S.S.. R.D.G., Polonia. Ceho
slovacia și Bulgaria.

Lucrările conferinței, care vor dura 
două zile, continuă pe cele două 
secții, în cadrul cărora vor fi prezen
tate un număr de 25 referate, dintre 
care unele susținute și de specialiști 
din U.R.S.S. și R.D.G. O parte din 
expuneri vor fi însoțite de proiecția 
unor filme documentare.

★
SATU-MARE (Prin telefon). — 

Începînd de ieri, timp de două 
zile, se desfășoară la Grupul 
de uzine pentru utilaj minier 
din Satu-Mare consfătuirea tehni- 
co-științifică pe tema : „Mecani
zarea și automatizarea în industria 
minieră din Republica Socialistă Ro
mânia", în cadrul căreia sînt dezbă
tute cele mai importante probleme 
ale îmbunătățirii performanțelor teh- 
nico-economice și funcționale ale u- 
tilajelor și mașinilor miniere fabri
cate în țară. Pe parcursul celor două 
zile, specialiști din Ministerul Mine
lor, Petrolului și Geologiei, Grupul 
de uzine pentru utilaj minier din 
Satu-Mare, Academia de Științe a 
Republicii Socialiste România, Insti
tutul de cercetări miniere București, 
Uzina „Independența" din Sibiu, 
Centrala minelor neferoase Deva, U- 
zina de utilaj minier Petroșani, Com
binatul cărbunelui Tg. Jiu, Centrala 
minelor neferoase Baia Mare și în
treprinderea minieră Bihor vor sus
ține 11 referate și comunicări tehni- 
co-științifice.

★
Vineri, s-a încheiat la Timișoara 

ce-a de-a Il-a plenară a „Sfatului 
chimiștilor tăbăcari", care timp de 
trei zile a reunit în lucrările sale 
reprezentanți ai Ministerului Indus
triei Ușoare, specialiști de la Insti
tutul de cercetare pielărie, cauciuc 
și mase plastice, conducători de în
treprinderi, ingineri chimiști din ca
drul combinatelor de pielărie și în
călțăminte din întreaga țară. Au par
ticipat, de asemenea, ca invitați, spe
cialiști din Austria, Elveția, Franța, 
R.D. Germană și R.F. a Germaniei. 
Cu acest prilej, chimiștii tăbăcari din 
marile întreprinderi de pielărie și 
încălțăminte din București, Cluj, 
Tîrgu-Mureș, Timișoara și din alte 
orașe ale țării au prezentat comuni
cări în cadrul cărora au fost anali
zate o serie de procedee noi de fi
nisare și de diversificare a produc
ției de piei pentru fețe de încălță
minte. Au fost primite de asemenea 
cu interes comunicările specialiștilor 
de peste hotare.

La 14 mai a avut loc la Ministe
rul Afacerilor Externe semnarea ce
lui de-al VI-lea Program de schim
buri în domeniile culturii, științei și 
invățămintului între Republica So
cialistă România și Republica Italia
nă pentru perioada 1 iulie 1971 — 1 
aprilie 1973.

Programul cuprinde schimburi de 
delegați și bursieri în domeniile ști
inței, invățămintului, artei și cul
turii. Se prevede, de asemenea, - 
participarea cadrelor didactice și a 
studenților la cursurile de vară de 
limbă și literatură română, respectiv 
italiană, care au loc în fiecare an în 
cele două țări, precum și schimburi 
între instituțiile de învățămînt supe
rior din România și Italia. Progra

mul mai prevede sprijinirea organi
zării, de către cele două țări, de ex
poziții, turnee ale unor formații ar
tistice și diverse alte manifestări 
cultural-științifice.

Din partea română documentul a 
fost semnat de Gheorghe Stoian, di
rector ad-interim al Direcției rela
țiilor culturale din Ministerul Afa
cerilor Externe, iar din partea italia
nă de Sergio Kociancich, consilier la 
Ministerul Afacerilor Externe.

La semnare au fost de față Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, Maurizio Battaglini, 
Însărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Italiei la București, precum și mem
brii celor două delegații.

(Agerpres)

Solemnitatea dezvelirii unei plăci 
comemorative

In strada Șelari nr. 9, din 
Capitală, a avut loc solemnitatea 
dezvelirii unei plăci comemorative, 
în această clădire a funcționat, din 
noiembrie 1886, Cercul de studii so
ciale — „Drepturile Omului" — și 
unul din importantele sedii ale orga
nizațiilor muncitorești de la sfîrșitul 
secolului al XIX-lea și începutul se
colului al XX-lea.

In prezența a numeroși aotiviști de 
partid și de stat, a unor vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești și oa
meni ai muncii, tov. Dumitru Popa, 
membru al Comitetului Executiv al

C.C. al P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., primarul general al Capita
lei, a evocat momente din activita
tea Cercului de studii — „Drepturile 
Omului" — și figuri remarcabile 
de muncitori și intelectuali care 
au activat în- cadrul lui și care, 
la sfîrșitul secolului trecut, au de
venit militanți de seamă ai mișcării 
muncitorești. Vorbitorul a relevat, de 
asemenea, o serie de aspecte ale lup
tei organizațiilor muncitorești care 
și-au avut sediul în această clădire.

(Agerpres)

Premieră la Opera Română

„ECATERINA TEODOROIU“ de Emil lerescu
Opera Română din București și-a 

îmbogățit repertoriul cu o nouă lu
crare românească — „Ecaterina Teo- 
doroiu" de Emil Lerescu. Alături de 
alte creații inspirate din istoria po
porului român, prezentate de colec
tivul primei noastre scene lirice, 
noua operă evocă una din paginile 
din trecutul de luptă al țării noastre, 
pe care se proiectează, luminoasă, 
figura eroinei. Opera, al cărei libret 
este semnat de scriitorul Nicolae

Tăutu, a fost pusă în scenă de artis
tul emerit Octav Enigărescu. La rea
lizarea spectacolului și-au mai adus 
contribuția pictorul scenograf Ion 
Clapan, dirijorul Constantin Petro- 
vici, maestrul de cor Stelian Olariu, 
precum și soliștii Teodora Lucaciu, 
artistă emerită, interpreta rolului ti
tular, Valentin Teodorian, artist e- 
merit, Vasile Martinoiu, loan Hvo- 
rov, Constantin Iliescu, Lucian Ma
rinescu și alții.

„Zilele filmului cehoslovac"
In deschiderea „Zilelor filmului 

cehoslovac" la Galați — manifestare 
ocazionată de sărbătorirea semicen
tenarului Partidului Comunist din 
Cehoslovacia și de cea de-a 26-a 
aniversare a eliberării Cehoslovaciei 
— la cinematograful „Central" din 
localitate a avut loc, vineri seara, un 
spectacol.de gală cu filmul artistic 
„Cheia".

Cu acest prilej au luat cuvîntul

Gheorghe Hendoreanu, președintele 
comitetului județean pentru cultură 
și artă și Yan Blahusak, director 
adjunct la Studioul cinematografic 
„Slovac-Film" din R. S. Cehoslovacă.

In zilele următoare, pe ecranele 
cinematografelor gălățene vor rula 
filmele „Pe cometa", „Reportaj cu 
ștreangul de gît" și „Vulpile și șori
ceii", ' realitate de studiourile ceho
slovace.

(Agerpres)

Dragă Sighișoara, 
dragă...

(Urmare din pag. I)

nă dreptate: cum să 
uiți aceste fapte de 
neuitat ? Uiți, înlocu
ind răul cu neistovita 
noastră voință de mai 
bine, care s-a mate
rializat in fel ți for
mă, a devenit o forță 
de valoare memorabi
lă. Elogiem de aceea 
nu numai viața repusă 
in structura și in ma
tricea care ii este pro
prie ; elogiem paralel, 
ba poate in primul 
rind, forța morală, sta
rea de spirit, cambus- 
tiunea de patriotism și 
solidaritate care au fă
cut posibile aceste ra
pide și semnificative 
reîntoarceri la normal. 
Este ciștigul nostru 
fundamental din ne
maipomenita încleșta
re cu apele, acest ciștig 
este opera Partidului 
Comunist Român, care 
a știut să conducă 
clarvăzător și cu talent 
disponibilitățile crea
toare ale tuturor pătu
rilor populației, ale 
poporului intreg, dove
dite in acest uriaș c- 
fort unanim in voință, 
gindire și forță. De 
altfel documentele jur
nalului reașezării la 
vatră ne sînt îndeob
ște cunoscute : casele 
stricate au fost repu
se în tulpina lor de 
piatră, mai mindre șl 
tub zodia duratei, cim-

piei inundate i s-a re
dat farmecul germina
ției in cel mai scurt 
timp, celule de indus
trie afectate s-au refă
cut aproape instanta
neu și toate decalajele 
pricinuite de acciden
tul calamitar au fost 
șterse. Cele 250 milioa
ne lei, cite au insumat 
la Sighișoara, pagubele 
globale, au fost resti
tuite avuției naționale 
prin extraordinarul e- 
fort material și moral 
de care am pomenit. 
Totul a decurs sub 
semnul de noblețe al 
unei înalte solidarități 
care s-a exercitat — 
aici sau in oricare 
punct de geografie — 
la aceeași intensitate 
de ardere și prin a- 
portul întregii națiuni. 
In atare împrejurări, 
reașezarea la vatră a 
dobindit la Sighișoara, 
la Dej, la Mediaș, la 
Tirnăveni, la Tg. Mu
reș, la Satu-Mare. ori
unde. dimensiuni de 
epopee. Un fapt care 
vorbește de la sine : în 
ciuda marelui dezechi
libru produs de inun
dații, Sighișoara a ciș- 
tigat in anul 1970 lo
cul I in întrecerea pa
triotică de gospodărire 
a municipiilor cu popu
lație sub 50 000 de lo
cuitori. Sub semnul a- 
cestei regenerări stă 
fenomenul de „uitare", 
pe care il semnalam.

Uitare înseamnă, în a- 
cest fericit context, 
case noi construite, 
punți restabilite rapid, 
cuiburi refăcute, struc
turi reînchegate, echi
libru redescoperit ; în
seamnă reluarea ca
denței și metabolismu
lui vieții citadine, pe 
un nivel superior al 
spiralei ; înseamnă 
victorie cu noi înșine, 
înseamnă durabilitate, 
umanism nou, socia
list, inseamnă regăsire 
de sine in plenitudine 
de forță.

Orele după-amiezii. 
In sala Ciprian Po- 
rumbescu, cea mai în
căpătoare din Sighi
șoara, are loc o mare 
întrunire publică sub 
auspiciile Frontului 
Unității Socialiste. Se 
discută aici despre a- 
cest fenomen special 
de uitare deliberată 
cucerit prin puterea 
minții ți a brațelor 
noastre. Oameni de 
cele mai variate pro
fesii, virste și preocu
pări, evocă anul I de 
la potop încoace, vor
besc — cu mindrie și 
demnitate — despre 
puterea lor de a uita, 
edificind. Este gindul 
meu bun la această 
bucurie a lor.

Azi e 14 mai și mă 
aflu la Sighișoara ; e 
actul final al dezlegă
rii mele de o pro
misiune făcută in 
urmă cu un an.

văzută, esențial,

Ligia Macovei
După trei decenii de 

activitate, creația Ligiei 
Macovei poartă ampren
ta unei indiscutabile per
sonalități artistice. Arta 
sa a evoluat în para
metrii unei unități de 
structură care-i asigură o 
fizionomie stilistică dis
tinctă. Continuînd un pro
ces sesizabil în creația 
ultimilor ani, expoziția 
pe care artista a deschis-o 
Ia galeria „ORIZONT" 
înregistrează o discretă 
apropiere de un teren 
mai propriu al pictura
lului. Atributele pictura
lității nu erau absente 
nici în mai vechile sale 
lucrări dar acum, în se
lecția pe care a operat-o, 
ele sînt subliniate 
devin purtătoare ale 
săturilor distinctive 
momentului actual 
creația artistei. Spun 
nu numai pentru 
că nu expune nimic 
cunoscutele sale 
tarii plastice la 
lui Salvatore Quasimodo, 
Mihai Eminescu, Tudor 
Arghezi, Umberto Saba, 
Robert Desnos, ci pen
tru plusul de efort de 
a-și delimita un uni
vers propriu. Personalita
tea artistei rămînea, de
sigur, distinctă și în con
dițiile interpretării unor 
orizonturi poetice dar, în 
lucrările prezentate de 
data aceasta, e urmărită, 
cu precădere, o anume 
direcție a creației sale — 
lirismul nemijlocit, con
fesiunea unui tempera
ment trăind cu candoare 
și efuziune o lume im
pregnată de miracolul

vieții, 
prin metafora vegetației.

Prezența florilor, a gră
dinii nu indică o abstrac
țiune în felul rafinatei 
caligrame plastice a artei 
orientale, ci o plăcere a 
percepțiilor fizice, trans
crise cu fervoare și 
spontaneitate. Motivul 
vegetal nu evoluează în
spre decorativ pentru că 
e controlat, în perma
nență, de o trăire senzo-

Galeria „Orizont”
pină 
tră- 
ale 
din 

asta 
faptul 

din 
comen- 
poezia

Grădină, 
Flori 

guașele 
albastru, 
Grădină, 
comuni- 
se face

A treia ediție 
„PRIMĂVARA
Vineri seara, în sala Palatului 

cultural din Arad, a fost inaugurată 
cea de-a 3-a ediție a Festivalului 
„Primăvara arădeană" — manifestare 
tradițională pe aceste străvechi me
leaguri, închinată în acest an semi
centenarului Partidului Comunist 
Român.

După cuvîntul de deschidere rostit 
de prof. Aurel Martin, președintele 
Comitetului județean Arad pentru 
cultură și artă, festivalul a fost 
inaugurat cu un concert vocal-sim- 
fonic omagial dat de filarmonica 
de stat din localitate, sub conduce
rea dirijorului Nicolae Brînzeu și

a festivalului 
ARĂDEANĂ"

avînd ca soliști pe artista emerită 
Magda Ianculescu și Corneliu Fînă- 
țeanu, de la Opera Română din 
București.

Programul actualei ediții a festi
valului „Primăvara arădeană" mal 
cuprinde sesiuni, simpozioane și co
locvii științifice, întîlniri cu fiii de 
ieri și de astăzi ai Aradului, recita
luri literare, expoziții de artă plas
tică și fotografică, spectacole folclo
rice, „Zile aie dramaturgiei origi
nale", la care și-au anunțat partici
parea și teatre din Iugoslavia și 
Ungaria.

(Agerpres)

gru sau colorat — re
marcabile prin acuratețea 
liniei și posibilitatea 
cesteia de a evoca 
ciditate, Copii, 
Scăldatul 
severă e

a- 
(Lu- 

Amintiri, 
cailor). Linia 
supusă unor

modulații care se referă 
la același proces profund, 
individualizant, întîlnit 
și în manifestările culo
rii. Atît desenele cît și 
guașele și uleiurile măr
turisesc un discurs pro-

priu, rostit într-o zonă 
plastică în care persona
litatea artistei se regăseș
te plenar, pină la identi
ficare.

Constantin PRUT

rială (uleiurile 
Vasul alb, Arbori, 
la fereastră sau 
Flori in vas 
Flori albe, 
Frunze). Uneori 
carea senzațiilor 
cu un accent festiv, cu o 
încercare de tematizare a 
purei pulsații cromatice 
(Manifestația, Masa ro
șie).

în cîteva din guașele 
Pe care le aduce în expo
ziție (Natură moartă în 
albastru. Acvariu, Peisaj 
italian, Toamnă, Flori de 
primăvară), vegetalul se 
amplifică încorporînd și 
alte elemente figurative, 
dictate de memorie. în 
aceste guașe există o fi
nețe a execuției tușelor, 
o minuție lipsită de osten
tație, care oferă, în to
talitatea lor, compoziții 
unitare, atingînd acea

puritate a discursului 
plastic de care vorbeam.

Peisajul în diversele 
tehnici (Peisaj cu case. 
Coline etc.) se sustrage 
descripției imediate pen
tru o tratare libefă, fixînd, 
nu atît detaliile unor in
stantanee cît sugestiile. 
La ‘ ’ ......................
cu 
care 
face 
pacitatea de a 
imaginea 
poetice, vădind 
gul exercițiu al frecven
tării ilustrației. Mai ales 
în lucrări ca Peisaj — 
unde apare proiecția u- 
nui vis de copil, vis prin 
care trec păsări, zmeul 
sau în Copil cu cîine.

Figura umană ocupă un 
spațiu important în 
expoziției. Pictorița 
intenționează să 
propriu-zis portrete 
plecînd de la sugestia u- 
nor fizionomii (Țărancă, 
Portret, Fată cu măr), 
realizează ansambluri în 
care regăsim afirmarea 
propriilor impresii.

Modul de tratare cro
matică este un argument 
pentru așezarea pe pri
mul plan a ceea ce consti
tuie dimensiunea proprie 
a acestei picturi.

La artistă, lucrul cel 
mai consecvent este toc
mai sinceritatea comuni
cării, respectarea im
pulsului interior, care-i 
acordă, în cele din urmă, 
legitimitatea creației sale.

Artista expune și cîte
va desene în tuș — ne-

fel se întîmplă 
diferitele scene 
apar 
simțită,

și 
în 

personaje. Se 
aici, ca- 

organiza 
după scheme 

îndelun-

aria 
nu 

facă 
ci.

Friedrich Bomches
La Brașov, sala „Arta", 

a găzduit expoziția artis
tului plastic brașovean, 
Friedrich Bomches. Por
tretele sale, de personali
tăți și de... peisaje, sînt 
de mult apreciate atît la 
noi în țară cît și în străi
nătate.

Expoziția confirmă încă 
o dată aprecierea făcută, 
în 1966, de criticul de 
artă Eugen Schileru (în 
catalogul unei expoziții 
la Aachen, R.F. a Germa
niei) : .... însuflețit de o
dragoste spirituală, Bom- 
ches 
sale 
oară 
reia 
odată claritatea 
tuală. Această plasticitate 
interioară il transpune 
prin principiul vaselor co
municante in contact ne
mijlocit cu modelul său : 
o persoană, un peisaj, o 
entitate de lucruri, care 
posedă o anumită atmos
feră, eliberată de către 
artist. Această capacitate 
de a se dărui lucrurilor 
nu exclude, bineînțeles, 
posibilitatea unei delibe
rări spirituale sau afecti
ve — niciodată insă nu 
ne lovim la Friedrich 
Bdmches de acel narci
sism supărător la multe 
alte creații moderne. 
Dimpotrivă, dialogul cu 
oamenii, cu natura sau cu 
lucrurile se realizează la 
el intr-un mod neîngră
dit, in liniște și in adin- 
cime. Ii este străin orice 
gest pur formal"...

Fără să se desprindă 
de datele vizibilului, Frie
drich Bomches s-a reîn
noit într-un proces con
tinuu de perfecționare și 
de căutare în ceea ce se 
numește în artă meșteșug 
(în cel mai bun sens al 
cuvîntului), într-un pro
ces de decantare înspre 
esențial.

Sînt evidente legăturile 
sale cu peisajul artistic

conferă imaginilor 
o plasticitate interi- 
extraordinară, că- 
nu-i lipsește nici- 

intelec-

Sala „Arta** Brașov

portret sau pei-
„Arta" am re- 
citeva desene, 
la Dostoevski 

prin care

voie de peisajul natal, de 
oamenii, de păsările care 
cîntă nestingherite în pă
durile Carpaților, de cer
bii primăverii sau de pă
durile ruginite cu petale 
de aur toamna ; el trăieș
te și se dăruiește fiecărui 
nou moment de muncă 
concentrată. Arta pentru 
el înseamnă muncă asi
duă — și se naște din nou 
cu fiecare 
saj pictat.

în sala 
marcat și 
ilustrații
sau Kafka, 
Bomches se dovedește și 
un bun ilustrator.

Pictura și desenul lui 
Friedrich Bomches devin 
un adevărat limbaj, comu
nicator, încărcat cu sen
suri și forță sugestivă — 
un limbaj care descifrea
ză realitatea, o reflectea
ză asimilînd-o și o re
flectă redîndu-i forma, 
redusă la esențial. întot
deauna în coordonatele 
recognoscibile, figurati
ve. Autonomizarea formei 
este readusă la sensul ei 
inițial, de a sensibiliza 
comunicarea și nu de a 
deveni scop în sine.

Inițiativa editurii „Me
ridiane" de a prezenta o 
selecție a operei acestui 
artist într-o monografie 
redactată de prof. Raoul 
Șorban și Grigore Arbore, 
ni se pare lăudabilă.

prin 
Hans

Gerhard EIKE

și simțirea plastică româ
nească (probabil 
concitadinul său 
Eder, care a pictat prin 
anii treizeci personalități 
marcante ale vieții spiri
tuale și artistice bucureș- 
tene). Friedrich Bomches 
este prin excelentă un 
poet al culorii. Este pic
tural chiar și atunci cînd 
așterne, nervos și viguros, - 
linii și pete de tuș ne
gru pe suportul alb al 
hîrtiei de desen.

O structurare puternică 
a culorilor sau liniilor, 
periclitate să se piardă 
altfel într-o explozie hao
tică de energie coloristică 
atomizată, ne amintește 
de un alt mare artist bra
șovean, Hans- Mattis- 
Teutsch. Pictorul are ne-

spectacol.de
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COMUNICAT COMUN Primiri la Consiliul de Miniștri
9 viața internațională

cu privire la vizita în România 
a secretarului de stat 

al R. S. F. Iugoslavia, Mirko Tepavaț
La invitația ministrului afacerilor 

externe al Republicii Socialiste Ro
mânia. Corneiiu Mânescu, secretarul 
de stat pentru afacerile externe al 
Republicii Socialiste Federative Iu
goslavia, Mirko Tepavaț, a făcut o 
vizită oficială de prietenie in Repu
blica Socialistă România, în perioa
da 11—13 mai 1971.

Secretarul de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia a fost 
primit de Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
man, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România. îm
preună cu Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri. 
Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au desfășurat lntr-o 
atmosferă cordială, prietenească, 
llupâ întrevedere, președintele Consi
liului de Stat a reținut la dejun pe 
secretarul de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia.

Oaspetele iugoslav și colaboratorii 
care l-au însoțit au vizitat obiective 
industriale și social-culturale din 
orașele București și Galați.

In cadrul convorbirilor dintre mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România și secreta
rul de stat pentru afacerile externe 
al R.S.F. Iugoslavia și colaboratorii 
lor, care s-au desfășurat într-o atmo
sferă de prietenie și deplină înțele
gere reciprocă, s-a efectuat un 
schimb de păreri cu privire la rela
țiile bilaterale șl la probleme actuala 
ale situației internaționale.

Cei doi miniștri au constatat cu 
satisfacție că relațiile de prietenie, 
bună vecinătate și colaborarea multi
laterală dintre România și Iugoslavia, 
bazate pe bogate legături tradiționa
le, de deplina egalitate în drepturi, 
stimă și încredere reciprocă, cunosc 
o continuă dezvoltare și diversificare. 
In acest sens, ei au evidențiat în
semnătatea deosebită pe care 0 au 
întîlnirile dintre președintele Nicolae 
Ceaușescu și președintele IoSip Broz 
Tito, concluziile și înțelegerile adop
tate cu aceste prilejuri, pentru dez
voltarea și întărirea continuă a rela
țiilor dintre cele două țări. Părțile 
au apreciat pozitiv rezultatele dobîn- 
ddte pe planul colaborării politice, 
economice, tehnice, științifice, cultu
rale, în zona de frontieră și în alte 
domenii și au reafirmat dorința celor 
două guverne de a acționa pentru di
versificarea și intensificarea coope
rării.

în cursul convorbirilor s-a mani
festat și de această dată identitatea 
sau marea apropiere a pozițiilor și 
punctelor de vedere ale celor două 
țări asupra problemelor internațio
nale fundamentale. în Spiritul con
cluziilor și a aprecierilor șefilor de 
state și partide ai României și Iugo
slaviei, exprimate în comunicatul co

mun din 4 noiembrie 1970. miniștrii 
au reafirmat hotărirea celor doua 
țări de a continua să contribuie ac
tiv la cauza păcii, securității, înțele
gerii și a colaborării largi, egale în 
drepturi, dintre toate statele, indife
rent de mărimea și orînduirea lor 
socială, precum și la afirmarea drep
tului fiecărui popor la viață liberă.

Părțile au relevat hotărîrea țărilor 
lor de a extinde și adinei în conti
nuare relațiile de prietenie și co
laborate cu toate țările socialiste, cu 
toate celelalte țări, fără deosebire de 
orînduire socială. Miniștrii au subli
niat din nou că dezvoltarea unor 
astfel de relații reclamă respectarea 
strictă a principiilor independenței și 
suveranității naționale, integrității te
ritoriale, egalității în drepturi, ne
amestecului in treburile interne, 
avantajului reciproc.

Pornind de la interesele vitale ale 
tuturor popoarelor europene în dez
voltarea colaborării pașnice și în în
făptuirea securității pe continent — 
de natură să ofere fiecărui stat ga
ranții depline că este la adăpost de 
orice primejdie de agresiune sau de 
alte acte de folosire a forței sau de 
amenințare cu forța — și ținînd sea
ma de progresele înregistrate pînă 
acum in procesul de destindere și 
înțelegere în Europa, cei doi miniștri 
au evidențiat necesitatea intensifi
cării în continuare a contactelor bi 
și multilaterale, în scopul organi
zării, cu participarea egală în drep
turi a tuturor țărilor interesate, fără 
condiții prealabile, a unor întîlniri 
pregătitoare, precum și a conferinței 
general-eurapene pentru securitate și 
cooperare. El au relevat că con
sensul principial întrunit deja asu
pra unor probleme privind organi
zarea conferinței europene face po
sibilă accelerarea pregătirilor în 
viitorul apropiat, in vederea ținerii 
conferinței, la care România și Iugo
slavia sînt gata să contribuie activ 
în continuare.

în cadrul acțiunilor celor două 
țări. îndreptate spre întărirea co
laborării și securității în Europa, 
miniștrii au subliniat, de asemenea, 
hotărîrea țărilor lor de a depune e- 
forturi șl sprijini dezvoltarea rela
țiilor de colaborare, prietenie și 
bună vecinătate între țările balcani
ce, extinderea relațiilor economice, 
științifice, tehnice, culturale și a al
tor forme de colaborare bj și multi
laterală, reciproc avantajoasă, pe 
bâza respectării principiilor inde
pendenței și suveranității naționale, 
integrități! teritoriale, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne, a dreptului fiecărui popor 
de a-și hotărî singur destinele, in 
vederea transformării Balcanilor în
tr-o zonă de bună vecinătate, co
laborare, pace și securitate.

Cele două părți și-au reafirmat, și 
cu această ocazie, solidaritatea lor 
cu lupta eroică a poporului vietna
mez și a celorlalte popoare din Indo
china, pentru libertate și indepen
dență, și au subliniat necesitatea re
tragerii fără întîrziere, necondițio
nate și complete din Indochina a 
trupelor S.U.A. și aliaților lor, ast
fel ca popoarele țărilor din această 
zonă să-și hotărască singure soarta, 
fără amestec din afară.

Părțile consideră că situația ac
tuală din . Orientul Apropiat impune 
întreprinderea unor noi pași hotărîți, 
în scopul soluționării pașnice a con
flictului, pe baza rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 22 noiem
brie 1967.

Miniștrii au exprimat și cu acest 
prilej convingerea lor că pentru edi
ficarea păcii și securității în lume 
este necesar să fie întreprinse mă
suri concrete pentru încetarea cursei 
înarmărilor, pentru înfăptuirea 
dezarmării generale și, în primul 
rînd, a dezarmării nucleare.

Cele două părți au apreciat din 
nou pozitiv rolul țărilor nealiniate in 
lupta pentru pace, independentă, și 
colaborare egală între țări.

Cei doi miniștri au subliniat ne
cesitatea de a se acționa cu fermitate 
pentru lichidarea definitivă a colo
nialismului și neocolonialismului, a 
politicii de apartheid și discriminare 
rasială. Ei au exprimat, de asemenea, 
sprijinul deplin față de năzuințele 
de progres economic și politic ale 
țărilor în curs de dezvoltare.

în soluționarea acestora, ca șl a 
altor probleme internaționale, un rol 
important revine Organizației Na
țiunilor Unite. în scopul realizării cu 
eficacitate a acestui rol, este absolut 
necesar să se înfăptuiască cît mai 
curînd universalitatea deplină și 
democratizarea în continuare a ac
tivității O.N.U. Miniștrii consideră 
Imperios necesară restabilirea drep
turilor legitime ale R.P. Chineze în 
O.N.U. și în organele sale. Este 
neoesar, de asemenea, ca și alte țări 
care încă nu sînt membre ale O.N.U. 
să-și ocupe locurile și să-și asume 
responsabilitățile fti această or
ganizație.’

Secretarul de stat și ministrul afa
cerilor externe au relevat utilitatea 
contactelor și a schimburilor de pă
reri active avute plnă acum între 
reprezentanții celor două ministere 
de externe și au exprimat dorința 
de a continua această colaborare.

Secretarul de stat pentru afacerile 
externe al R.S.F. Iugoslavia, Mirko 
Tepavaț, a invitat pe ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, Corneiiu Mănescu, să 
facă o vizită oficială în Iugoslavia. 
Invitația a fost acceptată cu plă
cere.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Janos Fazekas, a primit vi
neri dimineața pe M. Ciuntov, vice
președinte al Comitetului pentru 
Turism de pe lingă Consiliul de Mi
niștri al R.P. Bulgaria, J. Macriy- 
ghiannis Maltezos, președintele Ofi
ciului Național de Turism al Gre
ciei, Nikola Pavletici, membru al 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia, și Aydin Alacakaptan, 
subsecretar de stat în Ministerul Tu
rismului și Informațiilor din Turcia 
— șefii delegațiilor străine partici
pante la a IV-a Conferință a orga
nismelor de stat pentru turism din 
țările balcanice, care s-a desfășurat 
în București.

La întrevederea care a decurs în
tr-o atmosferă cordială a luat parte 
Ion Cosma, ministrul turismului.

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri, Emil Drăgănescu, a primit 
vineri la amiază pe directorul gene
ral al Băncii Iugoslave de Investiții, 
Dragan Milikovici, care se află în țara 
noastră la invitația Băncii Române 
de Comerț Exterior.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială, priete
nească, au participat Vasile Voloșe- 
niuc, președintele Consiliului de ad
ministrație al Băncii Române de 
Comerț Exterior, Mihai Diamando- 
pol, președintele Băncii de Investiții, 
și Vasile Belizna, adjunct al minis
trului industriei chimice.

A fost prezent Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

(Agerpres)

Adunarea festiva de la Tbilisi

( iivîiilarcii lui L. I. Brejnev
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„Cursa
Cea de-a 8-a zi a competiției ci

cliste „Cursa Păcii" a cuprins două 
semi-etape contracronometru indi
vidual. în prima probă disputată pe 
traseul Bischofswerda—Dresda (33 
km), cel mai bun timp — 45T9” — 
a fost realizat de polonezul Ryszard 
Szurkowski.

A doua semi-etapă s-a desfășurat 
la Dresda pe un urcuș în lungime de

v •pacn
3 kilometri. De data aceasta pe pri
mul loc s-a situat rutierul sovietic 
Starkov cu timpul de 3’19". T. Vasile 
a ocupat locul 5 cu 5’31’’ în ansam
blu, etapa a 8-a a revenit lui Szur
kowski care a trecut și în fruntea 
clasamentului general individual, 
fiind urmat la 1’02’’ de Starkov. Tu
dor Vasile ocupă locul 4 la 3’24’’. Pe 
echipe conduce U.R.S.S.

Primire la Ministerul 
Afacerilor Externe
La 14 mai, ministrul afacerilor 

externe al Republicii Socialiste 
România. Corneiiu Mănescu. a pri
mit pe Frederick E. N. Ponsonby, 
lord Bessborough, personalitate mar
cantă a vieții politice și culturale 
din Marea Britanie.

Oaspetele a fost însoțit de Denis 
Seward Laskey, ambasadorul Marii 
Britanii la București.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

(Agerpres)

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
La Tel Aviv a început meciul din

tre echipele de tenis ale României și 
Israelului, contînd pentru turul doi 
al Cupei Davis (zona europeană). 
După primele două partide de simplu, 
scorul este de 2—0 în favoarea for
mației române. Ion Tiriac l-a învins 
cu 6—0, 6—0, 6—0 pe Josef Stabholz, 
iar Ilie Năstase a ciștigat cu 6—1, 
6—1, 6—3 în fața lui Yehoshua Sha- 
lem. Astăzi are loc partida de dublu.

Alte rezultate înregistrate ieri în 
turul doi al Cupei Davis la tenis : 
Paris : Franța-Finlanda 2—0; Buda
pesta : Ungarla-Luxemburg 2—0 ; 
Bruxelles : Belgia-U.R.S.S. 1—1 ; Ba
sel : Elveția-Spania 0—1 ; Zagreb : 
lugoslavia-Itelia 1—0.

Vineri a sosit la Bratislava echipă, 
de fotbal a României care va întilni 
duminică selecționata Cehoslovaciei 
în cadrul campionatului Europei.

La eîteva ore după sosire, fotbaliștii 
români au efectuat un antrenament 
de acomodare pe stadionul „Sloven”.

Duminică Ia Bratislava, în ca
drul campionatului european de 
fotbal, selecționata țării noastre 
intilnește echipa Cehoslovaciei. 
Partida va putea fi urmărită pe 
micul ecran in transmisie di
rectă incepind de la orele 18. 
Totodată, de la aceeași Oră 
meciul va fi transmis pe pro
gramul I al stațiilor noastre de 
radio.

DUPĂ ȘASE RUNDE IN TUR
NEUL INTERZONAL FEMININ DE 
ȘAH DE LA OHRID (IUGOSLA
VIA) continuă să conducă maestre 
sovietică Nana Aleksandria cu 5 
puncte și o partidă întreruptă, ur
mată de Konopleva (U.R.S.S.) 3,5
puncte, Polihroniade (România), 
Stadler (Iugoslavia) 3,5 puncte, K. 
Jovanovic! (Iugoslavia), Ivanka (Un
garia) 3 puncte etc. în runda a 6-a 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate : Gresser-Aleksandria 0—1 ; K. 
Jovanovici — Polihroniade remiză ; 
Ivanka—Konopleva 0—1 ; Rubțova— 
R. Jovanovici 1—0 ; Cardoso—Baum- 
stark remiză : Vreeken—Carff 1—0 ; 
Stadler—Radzikowska remiză.

BOXERUL JOSE MANUEL IBAR- 
URTAIN este noul campion al Spa
niei la categoria grea. In gala des
fășurată la Bilbao, el l-a făcut k.o. 
în repriza a doua pe fastul dețină
tor al ceriturii, Benito Canal. în meci 
„semivedetă”, campionul european 
la categoria pană. Jose Legra (Spa
nia) a dispus prin k.o. în repriza

a 8-a de francezul Presenti. De re
marcat că înainte de a pierde acest 
meci, Presenti reușise să-l expedie
ze la podea de trei ori pe J^egra.

AU ÎNCEPUT MECIURILE „SFER
TURILOR” DE FINALA ALE CAN- 
DIDAȚILOR LA TITLUL MON
DIAL MASCULIN DE ȘAH. La Mos
cova, marele maestru sovietic Viktor 
Korcinoi (cu piesele albe) l-a învins 
în 36 de mutări pe compatriotul său 
Elini Gheller într-o variantă com
plicată din indiana veche. Marii 
maeștri Bent Larsen (Danemarca) 
și Wolfgang Uhlmann (R. D. Ger
mană). care își dispută calificarea în 
localitatea Las Palmas (Spania), au 
întrerupt la mutarea a 44-a. La Se
villa, fostul campion mondial Tigran 
Petrosian (U.R.S.S.) a întrerupt la 
mutarea a 41-a cu Robert Hiibner 
(R. F. a Germaniei). Meciul dintre 
marii maeștri Mark Taimanov 
(U.R.S.S.) și Robert Fischer (S.U.A.), 
care trebuia să înceapă la Vancouver 
(Canada), a fost aminat cu 48 de ore.

LA FRESNO (CALIFORNIA), spor
tivul indian Singh Gill a stabilit un 
nou record al țării sale în proba de 
triplu salt cu performanța de 16,79 m. 
în proba de aruncare a greutății pe 
primul loc s-a clasat americanul 
Wilhelm, cu rezultatul de 20.94 m. 
Compatriotul său Frenn a cîștigat 
proba de aruncarea ciocanului cu 
68,99 m. Cu prilejul unul concurs 
atletic care a avut loc la Westwood 
(S.U.A.), sportivul american Hines 
a terminat învingător în proba de 
săritură în lungime cu un rezultat 
de 8,14 m.

TURNEUL „OPEN" DE TENIS 
DE LA TEHERAN a programat pri
mele partide din „optimile” de fi
nală ale probei de simplu bărbați. 
Marii favoriți ai concursului, tenis- 
menii australieni Rod Laver și John 
Newcombe, au obținut victorii clare. 
Laver l-a eliminat cu 6—1. 6—0 pe 
neo-zeelandezul Brian Fairlie, iar 
Newcombe l-a învins cu 6—1, 7—5 
pe portoricanul Charles Pasarell. 
Jucătorul american de culoare Ar
thur Ashe a cîștigat cu 7—6, 6—2 
partida susținută cu englezul Mark 
Cox. Alte rezultate : Alexander (Aus
tralia) — Ismail el Shafei (Republi
ca Arabă Unită) 6—0. 6—4 ; Roche 
(Australia) — Bowrey (Australia) 
7—5, 6—3.

Disputat ieri în Capitală, meciul 
internațional de fotbal dintre echi
pele Hansa Rostok (R.D. Germană) 
și Rapid București a revenit oaspe
ților cu scorul de 2—1 (1—0).

(Agerpres)

CRONICA
Prin Decret al Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România,’’ to
varășul Roman Moldovan a fost nu
mit în funcția de președinte al Co
misiei Naționale de Demografie, 
avînd rang de ministru.

LOTO
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA DIN 14 MAI 1971

FOND GENERAL DE PREMII ; 
1 208 753 lei.

EXTRAGEREA I : 75 31 85 55 46 
36 38 52 56.

Fond de premii : 588 890 lei.
EXTRAGEREA a Il-a : 7 63 90 32 

1 4 48.
Fond de premii : 619 863 lei.

PE LITORAL
locuri la odihna

cu prețuri reduse
La oficiile județene de turism 

din țară se pot obține locuri 
în stațiunile de pe litoral — serii 
complete sau pe perioade mai 
scurte — între 15 mai și 30 iu
nie.

în această perioadă se acor
dă tarife reduse (între 40 și 50 lei 
pe zi pensiune completă) și re
duceri de 50 la sută la trans
portul pe C.F.R. Din stațiunile 
de pe litoral se pot face excursii 
in Delta Dunării, ia Histria, în 
R. P. Bulgaria (la Varna), tu
ruri pe litoral, plimbări cu va
porașe pe mare. Pentru un a- 
grement plăcut, doritorilor ii se 
pun la dispoziție 
pe lacul Siutghiol, 
nice in holurile de 
picării mecanice, 
sport.

ambarcațiuni 
jocuri meca- 
hoteldri, po- 
terenuri

Depunerea unor coroane de flori la Monumentul eroilor luptei 
pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism

în cursul dimineții de vineri, noii 
ambasadori ai Reptfblicii Tunisiene 
—Abdelmajid Chaker, și Etiopiei — 
Wolde Yohannes Shita, acreditați în 
Republica Socialistă România, au de

pus coroane de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socia
lism.

(Agerpres)

Deschiderea expoziției „Activitatea 
politică și tehnico - economică in sprijinul 

producției"
La Muzeul de istorie a partidului 

Comunist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România, s-a des
chis, vineri după-amiază, expoziția 
„Activitatea politică și tehnico-eco- 
nomică în sprijinul producției”, or
ganizată de Secția de propagandă a 
C.C. al P.C.R., în oolaborace cu Con
siliul pentru activitatea politică și 
cultural-educativă de masă din ca
drul Consiliului Central al U.G.S.R.

Numeroase panouri, grafice, ma
chete, fotografii și tipărituri redau 
aspecte din activitatea agitatorică, 
metodele și inițiativele organizațiilor 
de partid pentru îmbunătățirea acti
vității din întreprinderi și de pe 
ogoare, realizări pe terna propagandei 
tehnice și a protecției muncii, pre

cum și unele materiale editoriale ce 
vin în sprijinul procesului de cali
ficare, specializare șl reciclare. Sint 
prezentate, de asemenea, o serie de 
aparate folosite în centrele de docu
mentare.

în aceeași zi, s-a deschis și Expozi
ția gazetelor satirice, amplă retros
pectivă a genului, cuprinzînd . o se
lecție a lucrărilor realizate în insti
tuții și . întreprinderi din întreaga 
țară.

Ambele expoziții au drept scop fa
cilitarea schimbului de experiență 
între organele și organizațiile de par
tid, în cadrul acestor activități, scoa
terea în evidență a inițiativelor din 
domeniul muncii politice desfășurate 
în sprijinul producției.

(Agerpres)

MOSCOVA 14 — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : La 14 
mai, la Tbilisi a avut loc adunarea 
festivă consacrată împlinirii a 50 de 
ani de la crearea R.S.S. Gruzine și 
a P.C. din Gruzia. Cu acest prilej, 
a luat cuvîntul L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

Intr-o perioadă istorică scurtă, » 
arătat vorbitorul, Gruzia, fostă peri
ferie semifeudală a imperiului rus, 
s-a transformat într-un stat socialist 
cu o industrie modernă și cu o agri
cultură dezvoltată, într-o republică cu 
o cultură înaintată, cu o știință dez
voltată. Este meritul muncitorilor, ță
ranilor, intelectualității, este me
ritul abhazilor, adjardților, oseti- 
nilor, este meritul oamenilor mun
cii de toate naționalitățile 'tare 
trăiesc și muncesc în republica dum
neavoastră pentru faptul că Gruzia 
s-a transformat într-o republică pros
peră. Este, de asemenea, meritul P.C. 
din Gruzia și al Comitetului său Cen
tral. Vorbind despre hotărîrile celui 
de-al XXÎV-lea Congres al P.C.U.S., 
L. I. Brejnev a arătat : Urmează să 
fie rezolvate sarcini uriașe și în ce 
privește dezvoltarea continuă a de
mocrației socialiste, întărirea statului 
nostru multinațional, perfectionarea 
tuturor aspectelor activității lui. Li
chidarea cultului personalității, pre
cum și a consecințelor greșelilor su
biective, a permis crearea în partid 
șl în țară a unei atmosfere morala 
și politice care favorizează o activi
tate bună și prietenească.

Referindu-se, apoi, la unele pro
bleme internaționale, vorbitorul a re
levat că, în alianța trainică a parti
delor comuniste și revoluționar-de- 
mocratice, a statelor socialiste șl a

tinerelor state progresiste se află che
zășia unității frontului mondial 
anti imperialist. Menționînd faptul ca
la lucrările celui de-al XXIV-lea 
Congres au participat reprezentanți 
ai mișcării socialiste de stingă din 
Europa, America Latină și Asia, vor
bitorul a spus : „Salutăm un aseme
nea început bun și vom face tot ce 
depinde de noi pentru ca el să se 
transforme într-o tradiție trainică, 
spre binele unității proletare interna
ționale, al cauzei socialismului *i 
păcii".

Desigur — a spus L. I. Brejnev — 
în lagărul imperialist există cercuri 
influente care încearcă să se opună 
realizării planurilor păcii și colabo
rării. Dar mersul evenimentelor, iii-' 
tărirea forțelor păcii și socialismului 
fac ca asemenea încercări să fie tot 
mai lipsite de perspective. Ceea ce 
este în contradicție cu dorința cres- 
cîndă a popoarelor de securitate in
ternațională și colaborare nu are vii
tor, a remarcat vorbitorul.

„Unele țări din cadrul N.A.T.O. — 
a arătat L. I. Brejnev — manifestă 
un interes liinitat, altele chiar nervo
zitate în problema reducerii forțelor 
militare și a înarmărilor în Europă 
centrală. Reprezentanții lor întreabă : 
ale cui forțe militare — străine sau 
naționale, care armamente — nuclea
re sau obișnuite — trebuie reduse ? 
Poate că, întreabă ei, propunerile so
vietice cuprind toate acestea la un 
loc ?“ în legătură cu aceasta, vorbito
rul a propus să se treacă la convor
biri.

în încheiere. L. I. Brejnev a făcut 
cunoscut că Gruzia sovietică a fost 
decorată cu Ordinul Revoluției din 
Octombrie.

Tîrgul internațional agricol 
de primăvară de la Novi Sad

Ședința Colegiului Ministerului învățămintului
Colegiul Ministerului Invățămîntu- 

lui a dezbătut, sub conducerea mi
nistrului Mircea Malița, proiectul 
planului de școlarizare în înfățămîn- 
tul de cultură generală, liceal, pro
fesional și tehnic și în învățămîntul 
superior pentru anul 1971—1972 — în 
consens cil prevederile progrânjujui. 
general de pregătire a cadrelor pen
tru perioada 1971—1980 — precum și 
măsurile de îmbunătățite a rețelei 
școlare și de întărire a instituțiilor

de învățămînt superior din centrele 
universitare tinere.

Colegiul și-a însușit propunerile 
referitoare la creșterea cifrei de 
școlarizare la toate nivelurile de în- 
vățămint, perfecționarea rețelei șco
lare, crearea a încă 30 licee de spe- 

,. cialitate și -șeeții în înyățămîntul 
’superior, A fost aprobată, de "are-1 
menea, înființarea Seminarului peda
gogic universitar și organizarea pre
gătirii pedagogice a studenților.

(Agerpres)

BELGRAD 14 — Corespondentul 
Agerpres, G. Ionescu, transmite : La 
Novi Sad s-a deschis Țîrgul inter
național agricol de primăvară. La 
festivitatea inaugurală au participat 
președintele Iosip Broz Tito, premie
rul Mitia Ribicici și alți conducă
tori iugoslavi.

La actuala ediție iau parte 1500 
de întreprinderi din 26 de state din 
Europa, Asia și America. între a- 
cestea se numără și România. Atît 
prin numărul mare de expozanți, 
cit și prin nivelul tehnic al mașini
lor agricole prezentate, ediția de anul 
acesta a tîrgului din capitala pro

vinciei Voivodina înregistrează un 
nivel superior tuturor celor 38 de 
ediții precedente. în pavilionul rezer
vat întreprinderilor românești sînt 
prezentate diferite tipuri de trac
toare produse la Brașov, printre care 
U-651 M și U-445. precum și semă
nătoarea SPC-6 și combina univer
sală C-12 „Gloria", produse de Uzi
nele „Semănătoarea” din București. 
Cunoscute în Iugoslavia prin perfor
manțele lor tehnice și diversitatea 
tipurilor, tractoarele românești și 
celelalte exponate se bucură de a- 
precieri deosebite.

Inaugurarea hotelului 
„Intercontinental - București"

Vineri, a fost inaugurat oficial Ho
telul „Intercontinental-București”,
realizare de prestigiu a 'arhitecților, 
inginerilor și constructorilor români.

La festivitatea ce a avut loc cu 
acest prilej )au participat Dumitru 
Popa, primarul general al Capitalei, 
Ion Cosma, ministrul turismului, 
Nicolae Bozdog, ministrul comerțu
lui interior, Flofea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne și alte persoane oficiale.

In asistență erau prezenti S. Mos
her, asistent special al șefului De
partamentului de stat pentru comerț 
al S.U.A.,' Oameni de afaceri și re
prezentanți ai unor organizații și 
agenții de turism din S.U.A. și Eu
ropa, ziariști, alți invitați de peste 
hotare.

Au fost de fată membri ai amba
sadei S.U.A. la București și alți 
membri ai corpului diplomatic.

în cuvîntul rostit cu prilejul des
chiderii. Ion Cosma, ministrul turis
mului, a relevat caracteristicile con
structive și funcționale ale hotelului, 
care plasează acest edificiu printre 
marile construcții hoteliere interna
ționale, realizarea lui inscriindu-se 
în cadrul eforturilor pe care statul 
român le face pentru dezvoltarea

bazei materiale a turismului în Ro
mânia. După ce s-a referit la pers
pectiva construcțiilor hoteliere în 
Capitală, ministrul turismului a adus 
mulțumiri tuturor celor care au con
tribuit la ridicarea acestui edificiu, 
rod al colaborării dintre Oficiul Na
țional de Turism, corporația de ho
teluri „Intercontinental” și Societa
tea „ Tower International’.

Din partea Corporației de hoteluri 
,.Intercontinental” a vorbit Robert 
Huyot, președintele Consiliului de 
administrație, care a evidențiat re
marcabila realizare a arhitectilor, 
proiectanților șl constructorilor ro
mâni. Noul hotel, gazdă a numeroși 
turiști străini, a spus între altele 
vorbitorul, va contribui implicit la o 
și mai bună cunoaștere, peste ho
tare. a României, a oamenilor și a 
frumuseților ei.

De asemenea, părții române î-au 
fost adresate sincere mulțumiri de 
către Cyrus Eaton jr., președintele 
societății „Tower International”.

Dumitru Popa, primarul general al 
Capitalei, a tăiat apoi panglica inau
gurală a noului edificiu.

★

în onoarea invitatilor, Ion Cosma 
a oferit în saloanele noului hotel un 
cocteil.

INFORMAȚII

R. P. BULGARIA
. . ; . • ... ....

: ix'i nu

ÎN AJUNUL REFERENDUMULUI 

ASUPRA NOII CONSTITUȚII
SOFIA 14. — Corespondentul A- 

gerpres, C. Amariței, transmite : 
Pregătirile pentru referendumul 
popular asupra noii Constituții a tă
rii — care va avea loc duminică — 
se află în prezent în centrul vieții 
politice a Bulgariei. Am rugat pe 
prof. univ. Boris Spasov, membru 
al comisiei care a elaborat proiectul 
noii Constituții, să releve eîteva din 
trăsăturile sale fundamentale. Ac
tuala Constituție, a arătat prof. Spa
sov, a fost adoptată la 4 decembrie 
1947, la abia trei ani de la instau
rarea puterii populare în Bulgaria, 
atunci cind tara se afla la începutul 
construcției, socialiste. în anii care au 
trecut, orînduirea socialistă a trium
fat în Bulgaria, s-au produs trans

formări radicale in structura socie
tății, proprietatea socialistă asupra 
mijloacelor de producție a devenit 
dominantă. Toate acestea au trebuit 
să fie oglindite într-o constituție 
nouă, care să legifereze rolul condu
cător în statul socialist al P.C. Bul
gar, să precizeze funcțiile și atribu
țiile organelor de stat și obștești. De 
altfel, a subliniat interlocutorul 
nostru, adoptarea noii Constituții 
coincide cu recenta aprobare, la Con
gresul al X-lfta al partidului, a pro
gramului P.C.B., care a trasat jaloa
nele dezvoltării viitoare a Bulga
riei socialiste.

In aceste zile, în întreaga tară se 
fac tot mai intense pregătiri pentru 
referendum.

„ZfR/ / POPULLIVG

„Eveniment memorabil in relațiile 

dintre Albania și Grecia"

*

*

*

*

ț

Ministrul energiei electrice, Octa
vian Groza, s-a intîlnit la Ruse cu 
ministrul pentru energetică și combus
tibili din R.P. Bulgaria, Konstantin 
Popov, prilej cu care s-a analizat 
stadiul lucrărilor de proiectare a 
Complexului hidroenergetic din zona 
Islaz—Samovit de pe Dunăre și au 
fost luate unele măsuri în vederea 
continuării studiilor și lucrărilor de 
proiectare.

★

Cu prilejul vizitei în tara noastră 
a grupului de cadre și cursanți ai 
Centrului de înalte studii militare 
din Franța, condus de contraamira
lul Frederic-Moreau Philippe, am
basadorul Franței la București, 
Pierre Pelen, a oferit, vineri seara, o 
recepție.

★

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala. indreptindu-se spre patrie, de
legația Ministerului Sănătății al Re
publicii Populare Ungare, condusă 
de Băla Tâth, adjunct al ministru
lui, care a făcut- o vizită în țara 
noastră.

ducerii Departamentului transportu
rilor auto, navale și aeriene, ai în
treprinderii de transporturi aeriene 
române „TAROM”, precum și 
membri ai ambasadei R. P. Polone 
la București.

★

Reprezentantul Liniilor Aerien? 
Polone — L.O.T. — în țara noastră. 
M. Konieczny, a oferit vineri după- 
amiază un cocteil la hotelul „Athenee 
Palace”, cu prilejul deschiderii Bi
roului Companiei L.O.T. la București.

Au participat reprezentanți ai con

★

La invitația Institutului „Antonio 
Gramsci”, vineri dimineața. Ion Po- 
pescu-Puțuri, directorul Institutului 
de studii istorice și social-politice de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., a plecat la 
Roma, unde va face o vizită de prie
tenie și schimb de experiență. Tot
odată. directorul Institutului de stu
dii istorice și social-politice va avea 
convorbiri în vederea încheierii unei 
convenții de colaborare între cele 

’ două institute. ’
★

Pe afișul concertului de vineri sea
ra al Orchestrei simfonice a Filar
monicii „George Enescu” au apărut 
numele a doi muzicieni de peste ho
tare, care au mai fost oaspeți ai țării 
noastre. La pupitrul orchestrei s-a 
aflat dirijorul italian Massimo Frec- 
cia, iar solist a fost pianistul sovietic 
Rudolf Kerer, care a interpretat con
certul nr. 2 pentru pian și orchestră 
de Rachmaninov. Programul serii a 
mai cuprins Fantezie pe o temă de 
Tallis de Ralph Williams, poemele 
simfonice „Moarte și transfigurație” 
de Richard Strauss și „Pinii din 
Roma” de Respighi.

(Agerpres)

TIRANA 14 (Agerpres). — Ziarul 
albanez „Zeri i Popullit” a publicat 
vineri, sub titlul „Eveniment memo
rabil in relațiile dintre Albania și 
Grecia", un editorial consacrat acor
dului încheiat recent între guvernele 
albanez și grec cu privire la stabilirea 
relațiilor diplomatice șl schimbul 
reciproc de reprezentanți cu rang de 
ambasadori, informează agenția. 
A.T.A. Opinia publică din Albania, 
scrie ziarul, salută acest eveniment 
important în relațiile dintre Albania 
și Grecia, considerîndu-1 un act just 
și rezonabil, ce răspunde dorinței și 
adevăratelor sentimente împărtășite 
de cele două popoare vecine, inte
reselor Albaniei și Greciei, colaboră
rii și păcii în Balcani. Albania socia
listă, ca stat liber, independent și 
suveran, subliniază „Zeri i Popullit”, 
a promovat și continuă să promove
ze o politică de dezvoltare, in con
dițiile unei egalități complete, a ra
porturilor normale și prietenești cu 
toate statele care doresc aceasta și 
care respectă drepturile sale legiti
me, indiferent de sistemul lor social. 
Ea a promovat această politică în 
primul rînd față de țările vecine, in

clusiv Grecia, cu care Albania a fost 
întotdeauna gata să stabilească re
lații normale de bună vecinătate.

Se știe, arată ziarul, că o anumită 
perioadă de timp în relațiile dintre 
Albania și Grecia s-au acumulat di
verse dificultăți nefondate și nu din 
vina Albaniei. Dar atitudinea realistă 
a guvernului grec, care a răspuns 
bunăvoinței manifestate de guvernul 
albanez, a permis, în urma eforturi
lor constructive bilaterale, ca proble
ma stabilirii relațiilor diplomatice 
între cele două țări să-și afle con
cluzia logică.

„Normalizarea relațiilor Intre cele 
două țări, scrie ziarul, deschide calea 
dezvoltării raporturilor lor priete
nești, a schimburilor fi colaborării in 
diverse domenii de interes comun. 
In ceea ce o privește, partea albaneză 
a declarat că va face tot ceea ce va 
depinde de ea pentru dezvoltarea 
normală a relațiilor dintre cele două 
țări, in baza principiilor egalității, 
respectării suveranității de stat și in
tegrității teritoriale, neamestecului in 
treburile interne și avantajului re
ciproc".

PLENARA C. C. AL P. C. DIN JAPONIA
TOKIO 14. — Corespondentul

Agerpres, FI. Țuiu, transmite : Joi 
seara s-au încheiat lucrările celei 
de-a patra plenare a C.C, al P.C. din 
Japonia, anunță ziarul „Akahata”, 
Președintele Secretariatului C.C., 
Tetsuo Fuwa, a prezentat concluziile 
desprinse din dezbaterile asupra ra
portului cu privire la rezultatele ale
gerilor locale din luna aprilie și la 
pregătirile pentru alegerile parla
mentare parțiale ce vor avea loc in 
luna iunie, Koichfro Ueda, membru 
al Prezidiului C.C; al P.C. din Japo
nia. a făcut o sinteză a dezbaterilor 
pe marginea problemelor cuprinse în

rapoartele despre activitatea interna
țională a partidului în perioada ce a 
trecut de la plenară.

în încheierea lucrărilor a luat cu
vîntul Kenji Miyamoto, președintele 
Prezidiului C.C., care s-a referit la 
unele probleme privind apropiatele 
alegeri pentru Camera consilierilor 
a Parlamentului nipon și a subliniat 
importanța muncii în domeniile con
strucției de partid și în vederea 
creșterii numărului cititorilor ziaru
lui „Akahata”.

Plenara a hotărit să publice un 
apel cu privire la negocierile pentru 
retrocedarea Okinawei.



FORMAREA NOULUI
GUVERN AL R.A.U

»»NHAN DAN“ DESPRE INIȚIATIVA DE PACE
A FRONTULUI PATRIOTIC DIN LAOS

Regele Marocului l-a primit MANIFESTĂRI CONSACRATE

CAIRO 14 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Arabe Unite, Anwar 
Sadat, a emis la 14 mai un decret 
prezidențial prin care Mahmud Fawzi 
a fost numit prim-ministru al noului 
guvern al R.A.U., constituit după de
misiile celor șase membri ai cabine
tului precedent, anunță agenția 
M.E.N. Fawzi a deținut această func
ție în guvernul anterior. Potrivit de
cretului, dr. Aziz Sidky a fost numit 
vicepremier pentru producție, co
merț, industrie, petrol și bogății mi
nerale, dr. Abdel Kader Hatem, vice
premier și ministru al informațiilor. 
Mahmud Riad își menține portofoliul 
de vicepremier și ministru al afa
cerilor externe, iar Sayed Marei 
nostul de vicepremier pentru agri-

cultură 
culturii . ___ ________
ția de ministru al economiei și co
merțului exterior a fost menținut, de ' 
asemenea, Mohamed Merzeban Ab
dullah, care deține, în același timp, 
și funcția de ministru al aprovizio
nării. In același timp, Mohamed Ah
med Sadek, șeful Statului Major, a 
fost numit ministru al apărării și 
comandant șef al forțelor armate.

Potrivit agenției M.E.N., în baza 
unui decret, Hussein El Shafei a fost 
menținut în funcția de vicepreșe
dinte al R.A.U. El a depus jurămîn- 
tul în fața președintelui Anwar Sa
dat.

și irigații și ministru al agri
și reformei agrare. In func-

HANOI 14 (Agerpres). — Ziarul 
„Nhan Dan", organ al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam, a pu
blicat un articol in care apreciază 
noile propuneri ale Frontului Patrio
tic din Laos în vederea soluționării 
pașnice a problemei laoțiene drept 
o importantă inițiativă de pace. Po
porul vietnamez, care luptă umăr la

umăr alături de celelalte popoare ale 
Indochinei împotriva agresiiinii 
S.U.A., subliniază ziarul, susține fără 
rezerve inițiativa Frontului Patriotic 
din Laos, a cărui poziție justă de 
apărare a intereselor poporului lao
țian, ale păcii în Asia de sud-est se 
bucură de un sprijin tot mai pu
ternic în Laos și în întreaga lume.

Precizări ale agenției V. N. A. privind
eliberarea unor patrioți din Vietnamul de sud

Cuvîntarea președintelui Anwar Sadat

RABAT 14 (Agerpres). — General- 
colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct 
al ministrului forțelor armate, șeful 
.Marelui Stat Major, care se află în 
Maroc, împreună cu o delegație mi
litară română, a asistat la faza finală 
a manevrelor ocazionate de cea de-a 
XV-a aniversare a forțelor armate 
regale, la parada militară și la cele
lalte festivități organizate cu acest 
prilej.

In după-amiaza aceleiași zile, șeful 
delegației române, general-colonel 
Ion Gheorghe, a fost primit de Ma- 
jestatea Sa Hassan II, regele Maro
cului.

SEMICENTENARULUI P. C. R.
COPENHAGA 14 (Agerpres). — La 

sediul Ambasadei Republicii Socialis
te România din Copenhaga a 
avut loc o seară de filme ro
mânești, la care au participat 
Knud Jespersen, președintele Parti
dului Comunist din Danemarca, 
lb Norlund, Poul Emanuel, Preben 
Henriksen și Per Kristensen, mem
bri ai Comitetului Executiv, secretari 
ai Comitetului Central al P.C. din 
Danemarca, Thorkild Holst, redactor- 
șef al ziarului „Land og Folk", și alte 
personalități.

CAIRO 14 (Agerpres). — La 14 
mai, anunță agenția M.E.N., pre
ședintele Republicii Arabe Unite, 
Anwar Sadat, a adresat națiunii un 
mesaj radiotelevizat in care a ară
tat : „In ultimele 24 de ore ați sim
țit, probabil, cu toții că se întîmplă 
ceva, dar trebuie să încep cu înce
putul, astfel îhcît să ajung la ulti
mele 24 de ore". Totul, a arătat șeful 
statului egiptean, a început cu întru
nirea de luna trecută de la Ben
ghazi, in cursul căreia R.A.U., Libia 
și Siria au hotărît să creeze Fede
rația Republicilor Arabe. Convorbi
rile au fost purtate între Moamer 
Gedafi, președintele Consiliului Co
mandamentului Revoluției din Libia, 
Hafez Assad, președintele Siriei, și 
Anwar Sadat, președintele R.A.U.

Potrivit acordului tripartit de la 
Benghazi, fiecare stat membru al 
federației trebuie să-și mențină sta
tutul individual, guvernul, parla
mentul și forțele armate. Activitatea 
acestor organisme urmează să fie co
ordonată de un consiliu prezidențial 
alcătuit din șefii celor trei state, 
consiliu care trebuie, de asemenea, să 
aleagă șeful 
tors la Cairo, 
Sadat a prezentat proiectul de con
stituire a Federației Republicilor 
Arabe Comitetului Executiv Suprem 
al Uniunii Socialiste Arabe ; el a ară
tat că a fost „uluit să constate conflic
tul din timpul discuțiilor". Aii Sabri, 
a relevat președintele, a trecut la 
atac fără a limita remarcile sale la 
textili proiectului de constituire 
federației. După cum precizează a- 
genția M.E.N., președintele Sadat a 
arătat că cinci din cei opt membri 
ai Comitetului Executiv Suprem — 
Aii Sabri, Abdel Mohsen Aboul 

, Nour, Dia-Ed-Din Daud, Shaarawy 
Gomaa și Labib Shukeir — s-au 
opus proiectului de constituire a 
federației.

federației. Reîn- 
președintele Anwar

a

In stadiul actual al istoriei na
țiunii, a subliniat Anwar Sadat, nu 
sînt permise manevre politice și 
lupte pentru putere. Președintele 
Sadat a anunțat că, după acceptarea 
demisiei fostului ministru al apără
rii, generalul Mohamed Fawzi, aces
tuia i s-a fixat domiciliu forțat. 
El a adăugat că îl avertizase pe ge
neralul Fawzi, cu două zile în urmă, 
atunci cînd vizitaseră împreună li
niile frontului, că nu va tolera „nu
clee de forță" împotriva guvernului 
R.A.U.

Președintele Anwar Sadat a pro
pus ținerea 4e noi alegeri în ca
drul Uniunii Socialiste Arabe, de la 
bază la vîrf. In legătură cu această 
propunere, urmează să aibă loc un 
plebiscit. Dacă națiunea va aproba 
noile alegeri, va fi format un comi
tet care să redacteze o oonstituție 
permanentă a țării.

Agenția M.E.N. arată că 
Sadat și-a 
prezentat 
Central al 
o imagine 
președinte 
și pentru a dezmembra federația. El 
a arătat că existau planuri care ur
măreau să-l împiedice să vorbească 
la posturile de radio pentru a se a- 
dresa națiunii în eventualitatea în 
care Comitetul Central ar fi respins 
crearea federației republicilor arabe 
și a spus că a fost informat că agenți 
secreți au fost postați în clădirea 
stației de radio în acest scop. Anwar 
Sadat a arătat că fostul ministru al 
informațiilor, Mohammed Fayek, a 
încercat să pună la cale tulburări 
interne, anunțînd brusc demisiile a 
cinci membri ai cabinetului. Tot
odată, Anwar Sadat a subliniat că a 
descoperit că activitatea sa era con
trolată prin microfoane.

Anwar 
acuzat adversarii că au 
membrilor Comitetului 
Uniunii Socialiste Arabe 
falsă pentru a-1 pune pe 
într-o situație neplăcută

HANOI 14 (Agerpres). — Agenția 
V.N A. a dat publicității o declara
ție în legătură cu punerea în liber
tate a unor patrioți arestați în mod 
arbitrar în Vietnamul de sud. La 29 
aprilie 1971, se spune în declarație, 
din ordinul Statelor Unite, autorită
țile de la Saigon au vorbit despre 
eliberarea unui număr de vietnamezi 
arestați în mod arbitrar în Vietna
mul de sud, pe care îi denumesc ■ 
„prizonieri de război nord-vietna- 
rnezi". Este vorba, arată declarația 
agenției, de un vechi procedeu utili
zat de Administrația americană pen
tru a induce în eroare opinia publi
că, pentru a-și camufla poziția de 
perseverare în prelungirea, intensific 
carea și lărgirea agresiunii în Indo
china, pentru a eluda problema re
tragerii rapide și totale a trupelor 
americane din Vietnamul de sud.

In legătură cu problema patrioțllor 
deținuți in mod arbitrar de americani 
și marionetele lor în Vietnamul de 
sud, continuă agenția V.N.A., la 23 
decembrie 1970 
nar Provizoriu 
mului de Sud

Guvernul Revoluțio- 
al Republicii Vietna- 
a precizat că lupta

împotriva agresorilor americani și 
împotriva valeților lor este un drept 
sacru și inviolabil al tuturor cetățe
nilor vietnamezi. Poporul vietnamez 
cere să se pună capăt represiunilor, 
arestărilor, detențiunilor și persecu
tării patrioților, cere abolirea regi
mului polițienesc extrem de sălbatic 
din Vietnamul de sud, asigurarea 
securității vieții tuturor patrioților 
deținuți în mod arbitrar, eliberarea 
lor imediată și fără condiții și acor
darea posibilității de a-și alege in 
mod liber, fără constrîngere, reziden
ța în nordul ori sudul Vietnamului.

Pentru a asigura securitatea viet
namezilor arestați In mod arbitrar in 
Vietnamul de sud și pe care forțele 
americane și marionetele lor sînt 
obligate să-i elibereze, agenția V.N.A. 
precizează : ei trebuie să fie trans
portați, la 4 iunie 1971, de nave civile 
americano-saigoneze neinarmate, care 
vor arbora drapelul Crucii Roșii, la 
sud-est de Cua Tung, de unde vor fi 
transferați pe nave civile neînarmate 
ale R.D.V., de asemenea purtînd 
drapelul Crucii Roșii.

VEST-OERMANE
BONN 14 (Agerpres). — După cum 

anunță agenția C.T.K., la Bonn a luat 
sfîrșit cea de-a doua întîlnire preli
minară cehoslovaco—vest-germană. 
Scopul acestei întîlniri a fost pregă
tirea tratativelor dintre delegațiile 
R. S. Cehoslovace și R. F. a Germa
niei. Delegația cehoslovacă a fost 
condusă de Milan Klusak, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, iar cea 
vest-germană de Paul Frank, secretar 
de stat la- Ministerul de Externe.

Potrivit unui scurt comunicat, con
vorbirile s-au desfășurat într-o at
mosferă sinceră, de lucru, și au pri
lejuit o clarificare reciprocă a punc
telor de vedere.

BERLIN 14.— Corespondentul Ager
pres, Șt. Deju, transmite : La clubul 
oamenilor de cultură „Johannes R. 
Becher" din capitala R. D. Germane 
a avut loc o seară de poezie româ
nească.

La întîlnire, care s-a desfășurat Sn- 
tr-o atmosferă caldă, prietenească, au 
participat oameni de cultură din R.D. 
Germană, scriitorii Nina Cassian și 
Alfred Kittner, reprezentanți ai Am
basadei României in R.D. Germană.

MOSCOVA 14. — Corespondentul 
Agerpres, L. Duță, transmite : An
samblul de cîntece și dansuri „Doina" 
a început un turneu în Uniunea So
vietică. La Teatrul central din 
Moscova al armatei sovietice, an
samblul a prezentat un spectacol de 
gală la care au participat G. I. Vladi- 
kin, adjunct al ministrului culturii 
al U.R.S.S., funcționari superiori ai 
M.A.E. al U.R.S.S., oameni de artă 
și cultură din capitala Uniunii So
vietice, generali și ofițeri superiori 
sovietici, precum și un numeros pu
blic. Au fost de față Teodor Mal.'!- 
nescu, ambasadorul României la 
Moscova, precum și membri ai am
basadei. Spectacolul s-a bucurat de 
un deosebit succes, 
artișii români vor da 
Leningrad și Vilnius.

In continuare, 
spectacole la

(Agerpres).

s.u a OFENSIVA ADMINISTRAȚIEIÎmpotriva proiectului mansfieed
WASHINGTON 14 (Agerpres). — 

Administrația S.U.A. a lansat o pu
ternică ofensivă împotriva proiectu
lui legislativ al senatorului Mike 
Mansfield privind reducerea la jumă
tate pină la sfirșitul acestui an a 
efectivului trupelor americane stațio
nate in Europa occidentală. Președin
tele Nixon s-a întilnit la Casa Albă 
cu numeroase personalități civile și 
militare, republicane și democrate, 
pentru a le convinge să sprijine po
ziția guvernului și să contribuie ia 
infrîngerea proiectului Mansfield. 
După această reuniune, liderul mino
rității republicane din Senat. Hugh 
Scott, a făcut cunoscut că președin
tele este decis să opună veto-ul său 
in cazul în care propunerea lui

Mansfield va fi adoptată de organele 
legislative.

In cadrul ofensivei guvernamenta
le, secretarul de stat, William Rogers, 
s-a deplasat personal la Capitoliu 
pentru a explica senatorilor poziția 
Administrației in problema reducerii 
trupelor. Totodată, la Washington au 
fost rechemați pentru consultări în 
aceeași problemă generalul Andrew 
Goodpaster, comandantul suprem al 
forțelor N.A.T.O., și Robert Ellsworth, 
reprezentantul permanent al S.U.A. 
la N.A.T.O. Se anunță că diplomația 
americană va proceda pină miercuri, 
cînd urmează să se pună la vot in 
Senat proiectul Mansfield, la consul
tări asidue cu partenerii vest-euro- 
peni din alianța atlantică.

BRAZZAVILLE 14 (Agerpres). — 
Asociația congoleză de prietenie între 
popoare a organizat o întîlnire prie
tenească pe tema : „50, de ani de la 
crearea P.C.R.". Au participat repre
zentanți ai Partidului Congolez al 
Muncii, ai diferitelor organizații de 
masă din Republica Populară Congo, 
un numeros public. A fost prezent, 
de asemenea, Gheorghe Gheorghiu, 
însărcinat cu afaceri a.i. al României.

BUDAPESTA 14
Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : La Centrul de cultură 
„Vasas" al muncitorilor metalurgiști 
din Budapesta s-a deschis vineri ex
poziția de fotografii „România in 
imagini". Expoziția ilustrează marile 
realizări obținute de poporul nostru, 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român, în construcția socialistă a ță
rii. La vernisaj au luat parte re
prezentanți ai Ministerului Culturii 
și Ministerului de Externe, ai Insti
tutului de relații culturale cu străi
nătatea, membri ai corpului diplo
matic.

agențiile de presă transmit
Delegația româna, 

de loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, a continuat 
vineri dimineața convorbirile cu Um
berto Agneli, administrator delegat, 

vicepreședinte al 
al con-

ne ți al luptei pentru apărarea su
veranității și a personalității națio
nale".

Alegerile municipale

din Anglia

Partidul laburist

și Giorgio Nasi,
Consiliului de administrație 
cernului FIAT.

general 
din Co-

Kim Ir Sen,
al C.C. al Partidului Muncii 
reea, președintele Cabinetului de Mi
niștri al R. P. D. Coreene, l-a primit 
pe Carlos Padilla Rodriguez, membru 
al Biroului Politic, secretar pentru 
relațiile cu străinătatea al Mișcării 
pentru independența Insulei Porto 
Rico și delegat al Mișcării, aflat în 
vizită în R. P. D. Coreeană, infor
mează agenția A.C.T.C.

Președintele bolivian, 
Juan Jose Torres, a ««ermat, 
în cadrul unei întîlniri cu membri ai 
corpului diplomatic, că „Bolivia va 
menține relații de prietenie și cola
borare cu toate țările lumii, indife
rent de orinduirea lor socială". El 
a subliniat că ,,la baza acestor rela
ții trebuie să stea respectul pentru 
principiile autodeterminării popoare
lor, neintervenției în treburile inter-

Contract economic iugo- 
slavo-chinez. Corporația na
țională chineză pentru importul și 
exportul de mașini și Șantierul naval 
„3 Mai" din Iugoslavia au semnat 
un contract privind cumpărarea de 
către R. P. Chineză de cargouri 
Diesel de fabricație iugoslavă, anun
ță - “ ' " “agenția China Nouă.

Convorbiri polono-nor- 
VCgiOnO. s>tefa,n Jedrychowski, 
ministrul afacerilor externe al R. P. 
Polone, l-a primit vineri pe Torvald 
Stoltenberg, ministru adjunct al afa
cerilor externe al Norvegiei, aflat in 
vizită la Varșovia. In cursul acestora, 
relatează agenția P.A.P., au fost exa
minate aspecte ale relațiilor polono— 
norvegiene, precum și principalele 
probleme internaționale, aoardîndu-se 
prioritate celor privind securitatea și 
colaborarea în Europa.

care se află la Budapesta într-o vi
zită oficială de prietenie.

Lucrările Adunării Con
siliului Mondial al Păcii au 
continuat vineri la Budapesta. Dez- , 
baterile s-au desfășurat in cadrul co
misiilor speciale pe următoarele pro
bleme : calea spre pace în Indochina; 
situația din Orientul Apropiat ; secu
ritatea și cooperarea europeană ; 
colonialismul și rasismul ; neooolo- 
nialismul și dezvoltarea ; problema 
dezarmării generale. Delegații mișcă
rii pentru pace din România parti
cipă la lucrările

a obținut majoritatea

„Comitetul de ajutorare 
a deținuților politici din 
Portugalia protestează, intr-un 
comunicat difuzat la Lisabona, împo
triva represiunilor și persecuțiilor 
sistematice exercitate de poliția a- 
cestei țări împotriva celor care re
vendică dreptul de exprimare sau 
care doresc să facă uz de drepturile 
constituționale elementare".

La Pekin au sosit profesorii 
americani Arthur) Galston, fiziolog, și 
Etham Signer, microbiolog, care, la 
invitația organelor de resort chineze, 
vor face o vizită în R.P. Chineză, a- 
nunță agenția China Nouă.

tuturor comisiilor.
Sub auspiciile Comisiei vest- 

germane pentru UNESCO și ale 
Ambasadei Republicii Socialiste 
România in R.F.G., joi după- 
amiază a avut loc la „Deutsche 
Bibliotek" din Frankfurt pe 
Main deschiderea expoziției 
„Comori de artă din România", 
consacrată prezentării minăsti- 
rilor din nordul Moldovei.

Președintele guvernului 
R. P. Ungare, Jeno Fock, 
l-a primit vineri pe Nguyen Thi 
Binh, ministrul afacerilor externe al 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud,

Existența unor grupuri 
înarmate 
dreaptă «« 
trsprindă atacuri și acțiuni de sabo
taj in zona lacului Rapel din pro
vincia Santiago a fost denunțată de 
ministrul de interne al Republicii 
Chile, Jose Toha. Pe de altă parte, 
Daniel Vergara, subsecretar la Mi
nisterul de Interne, a confirmat 
arestarea mai multor persoane impli
cate intr-un complot pentru răpirea 
ambasadorului cubanez in Chile.

de extremă
și-au propus să în-

Intrate în tradiția relațiilor priete
nești româno-iugoslave, vizitele re
ciproce, schimburile de păreri și con
sultările dintre factorii de răspun
dere ai celor două țări — jalonate 
cu pregnanță de întîlnirile și convor
birile frecvente dintre tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Iosip Broz Tito 
— constituie de fiecare dată momen
te de mare însemnătate, ce dau 

■expresie dorinței comune de a 
adinei și amplifica prietenia și cola
borarea multilaterală dintre popoare
le noastre. înscriindu-se pe acest fă
gaș pozitiv, de largă perspectivă, vi
zita de prietenie pe care a făcut-o in 
țara noastră secretarul de stat pentru 
afacerile externe al Republicii Socia
liste Federative Iugoslavia, Mirko Te
pavaț, a oferit prilejul unui fructuos 
dialog asupra stadiului actual al re
lațiilor bilaterale, precum și asupra 
unor probleme importante ale actua
lității internaționale.

Agenda convorbirilor, purtate cu o- 
cazia primirii ministrului iugoslav de 
către tovarășul Nicolae Ceaușescu 
împreună cu tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, ca și schimburile de vederi 
avute cu ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, a reflectat pro
funzimea și dinamismul legăturilor 
dintre țările noastre, amploarea co
laborării lor pe arena internațională. 
Un rol de o deosebită însemnătate 
pentru dezvoltarea și întărirea con
tinuă a relațiilor dintre cele două 
țări au avut — așa cum se subliniază 
și in comunicatul comun — întîlni
rile dintre președintele Ni.col.aj 
Ceaușescu și președintele Iosip Broz 
Tito, concluziile și înțelegerile adop
tate cu aceste prilejuri.

Conlucrarea fructuoasă dintre țările 
noastre are un puternic suport și 
concretizare în evoluția relațiilor de 
colaborare pe plan economic, tehni- 
co-științific, cultural, care au atins 
un nivel fără precedent pe plan bi
lateral și au dobindit un conținut tot 
mai profund, mai diversificat. Stă 
mărturie bilanțul bogat al zecilor 
de acorduri pe termen lung și mediu 
privind cooperarea în producție și li
vrările de mărfuri semnate în ulti
mul an, creșterea accelerată a schim
burilor comerciale. Succesele ob
ținute în dezvoltarea economică 
a României și Iugoslaviei, pro
gresele rapide în dezvoltarea po
tențialului , lor industrial, în făuri
rea unei agriculturi înaintate, in 
dezvoltarea științei și tehnicii, va-

rietatea resurselor naturale creează 
— și aceasta este convingerea ambe
lor părți — noi posibilități pentrh ex
tinderea și diversificarea colaborării 
româno-iugoslave, pentru ridicarea ei 
pe o treaptă superioară.

Constituie un motiv de satisfacție 
faptul că o pondere din ce în ce mai 
mare capătă dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice. Grandioase 
construcție de la Porțile de Fier — 
rod al geniului creator al celor două 
popoare — reprezintă în acest sens 
un model de conlucrare rodnică între 
țâri socialiste. Sînt în curs de rea
lizare noi și noi proiecte de colabo
rare, al căror profil se înscrie în di-

internaționale — un exemplu al unor 
raporturi 'de prietenie sinceră, prin
cipială, de colaborare tovărășească, 
multilaterală, de stimă și respect, 
înțelegere și încredere reciprocă. A- 
cestea sînt o elocventă expresie a 
rodniciei principiilor care se află la 
temelia acestor raporturi, principiile 
internaționalismului proletar, princi
piile respectării suveranității și inde
pendenței naționale, egalității în drep
turi. neamestecului in treburile in
terne, avantajul reciproc. Aplicarea 
riguroasă, consecventă a acestor prin
cipii este „cheia" bunelor ra
porturi româno-iugoslave ; viața în
săși verifică încă o dată că aceste

care confruntă omenirea contempora
nă — promovarea ideilor destinde
rii și colaborării largi, egale în drep
turi, între toate statele, indiferent de 
mărimea și orînduirea socială, pro
blemele dezarmării generale și în 
primul rînd a celei nucleare, spriji
nirea luptei eroice a poporului viet
namez și a celorlalte popoare din 
Indochina, imperativul stingerii tu
turor focarelor de tensiune și 
război, lichidării ultimelor vestigii ale 
colonialismului, necesitatea strin
gentă a realizării universalității 
O.N.U. prin restabilirea drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze și repre-

0 NOUA EXPRESIE A LEGATURILOR DE PRIETENIE
A

DINTRE ROMANIA SI IUGOSLAVIA
recții din cele mai Importante ale 
progresului științific și tehnic con
temporan : construcția de mașini, in
dustria electrotehnică, chimică, petro
lieră etc. în același timp, se acordă 
o atenție sporită stabilirii de forme 
de colaborare directă între centralele 
și Întreprinderile industriale din 
România și organizațiile economice 
corespunzătoare din Iugoslavia, ini
țierii unor acțiuni comune de cerce
tare în domenii de mare interes pen
tru ambele țări. O mare însemnătate 
au înțelegerile încheiate între țările 
noastre in ce privește micul trafic 
de frontieră, contribuind, totodată, la 
o mai bună cunoaștere și înțelegere 
reciprocă.

Este incontestabil că relațiile din
tre România și Iugoslavia pot fi a- 
preciate ca un exemplu de'raporturi

principii, răspunzînd întru totul in
tereselor și cerințelor esențiale ale 
dezvoltării fiecărui popor, fiecărei 
națiuni, creează și asigură totodată 
cadrul optim pentru dezvoltarea ce
lor mai bune raporturi între state, pe 
plan internațional.

Ca state socialiste, vecine și prie
tene, unite prin țelurile comune ale 
edificării noii orînduiri. România și 
Iugoslavia sînt' animate de aceleași 
năzuințe și preocupări pentru instau
rarea in lume a unei atmosfere de 
destindere și bună înțelegere, care 
să permită o conlucrare pașnică 
între toate popoarele. Inspirate 
de țeluri și năzuințe comune, ele 
se găsesc, in mod firesc — așa 
cum s-a reliefat și cu acest 
prilej — pe poziții identice sau foar
te apropiate în problemele esențiale

zentarea altor state care încă nu sînt 
membre ale organizației.

Profund interesate în statornici
rea unei păci trainice pe continen
tul nostru, cele două țări acordă 
o mare importanță problemelor secu
rității europene pentru a se da posi
bilitate fiecărui stat să-și dezvolte 
personalitatea proprie, la adăpost de 
folosirea forței sau amenințarea cu 
folosirea forței. Vizita însăși a 
avut loc intr-un moment cînd 
se impune ca o cerință tot mai 
pregnantă intensificarea eforturilor 
în direcția trecerii la acțiuni con
crete pentru realizarea acestui de
ziderat vital al popoarelor Europei. 
Atît România, cit și Iugoslavia se 
pronunță pentru dezvoltarea con-

tactelor bi și multilaterale. în 
scopul organizării, cu participa
rea egală în drepturi a tuturor 
statelor interesate, a unor în
tîlniri pregătitoare, precum și a con
ferinței general-europene, la care ță
rile noastre sînt gata să contribuie 
activ și în continuare. în acest 
context, cele două țări, așa cum este 
cunoscut, manifestă un deosebit in
teres pentru dezvoltarea colaborării în 
Balcani, pentru transformarea acestei 
regiuni într-o zonă a păcii și bunei 
înțelegeri, lipsită de arme nucleare. 
Cu ocazia convorbirilor s-a reafirmat 
hotărirea ambelor părți de a acționa 
în comun în această direcție, ca o 
contribuție la edificarea unei Europe 
a păcii și înțelegerii, colaborării și 
securității.

Stadiul actual al relațiilor de prie
tenie și colaborare dintre România și 
Iugoslavia, perspectivele lor de dez
voltare constituie un motiv de satis
facție pentru popoarele noastre. „Co
laborarea și prietenia dintre țările 
noastre, dintre noi — sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu — au Ia 
bază atît interesele celor două po
poare, cit și interesele tuturor forțe- 

- lor progresiste. Mergînd pe acest 
drum, servim interesele țărilor noas
tre, ale păcii și socialismului". La rin- 
dul său, tovarășul Iosip Broz Tito, 
subliniind că, în ultimii ani, Iugosla
via și România au obținut in dezvol
tarea colaborării succese mai mari 
decit au fost realizate in decenii în
tregi, a relevat că trebuie perseverat 
pe această cale, respectiv să se dez
volte și mai mult schimburile recipro
ce, cooperarea, precum și colabo
rarea pe plan internațional.

Vizita pe care secretarul de stat pen
tru afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, Mirko Tepavaț, a efectuat-o 
în țara noastră, convorbirile pur
tate cu acest prilej vin să con
firme interesul și dorința ambe
lor țări' de a da noi dimensiuni re
lațiilor de‘ colaborare multilaterală 
dintre România și Iugoslavia, ceea 
ce corespunde pe deplin intereselor 
popoarelor român și iugoslav, operei 
de construcție a socialismului pe care 
ele o înfăptuiesc, intereselor cauzei 
generale a prieteniei și unității țări
lor socialiste, a păcii în Europa și în 
lume.

In întimpinarea centenarului naște
rii lui Nicolae Iorga, aniversare reco
mandată in acest an de UNESCO, 
vineri seara a avut loc, la Paris, un 
dineu-dezbatere organizat de Asocia
ția de prietenie Franța-România. Cu 
acest prilej, profesorul Georges Cas
tellan de la Universitatea din Paris 
a vorbit pe larg despre importanța 
operei istorice a lui Nicolae Iorga, 
despre rolul jucat de marele savant 
român in dezvoltarea relațiilor de 
prietenie dintre România și Franța.

Noua linie internațională 
Habarovsk (U.R.S.S.) - To
kio (Japonia),care va « deser- 
vită și de aparate ale companiei ja
poneze JAL, a fost inaugurată de un 
avion sovietic de transport „An-12“, 
anunță agenția T.A.S.S.

Conferința A.E.L.S. Vi- 
neri s-au încheiat la Reykjavik lu
crările conferinței de două zile a 
Asociației Europene a Liberului 
Schimb (A.E.L.S.). Miniștrii din cele 
nouă țări membre au examinat, în 
special, probleme de ordin economic. 
Geoffrey Rippon, reprezentantul An
gliei la negocierile cu Piața comună, 
a prezentat un amplu raport privitor 
la rezultatele ultimei runde a trata
tivelor cu „cei șase", desfășurate la 
Bruxelles.

Dumrfru ȚINU

DELHI 14 (Agerpres).— Printr-o 
ordonanță semnată de șeful statului, 
Varahagiri Venkata Giri, toate com
paniile de asigurări din India — 64 
locale și 42 străine, cu un capital to
tal de 320 milioane de dolari — 
au fost trecute sub controlul guver
nului. Comentînd această hotări- 
re, ministrul indian al finanțelor, 
Yeshwantrao Chavan, a arătat că na
ționalizarea companiilor de asigurări 
reprezintă „încă un pas pe drumul 
îndeplinirii mandatului încredințat 
guvernului condus de Indira Gandhi".

Naționalizarea companiilor de asi
gurări este a doua măsură de acest 
gen adoptată de guvernul Indirei 
Gandhi. In iulie 1969 erau naționali
zate 14 din cele mai mari bănci 
autohtone de comerț.
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i tere. Prețurile au crescut 
' mult decit în oricare altă 
l rioadă, șomajul a atins, de ase- 
.' menea, un nivel mult prea ridi- 
) cat". „Guvernul — scrie la rin- 
I dul său „TIMES", ale cărui 
1 simpatii se indreaptă, după cum 
i se știe, spre conservatori — tre- 
< buie acum să considere că a 
‘ fost judecat prin prisma politi- 
l cii sale naționale".
• Consemnind succesul laburist, 
\ observatorii atrag totodată aten- 
1 ția că, prin tradiție, în timpul 
1 alegerilor locale se manifestă cu 
i regularitate nemulțumiri față 
I de partidul de guvernămint. in 
ț alegerile municipale din 1968, 
1 de exemplu, votul a fost defavo- 
1 rabil laburiștilor. De data a- 
l ceasta, proporțiile cu totul ne- 
. obișnuite ale eșecului conserva- 
1 tor depășesc deplasările cunos- 
l cute în cazuri similare din 
’ trecut și pun în cauză echilibrul 
\ de forțe pe planul politic na- 
ț țional.

mandatelor
în consiliile locale
Alegerile care s-au desfășurat 

joi in Anglia și Țara Galilor (in 
Scoția au avut loc săptămina 
trecută) pentru desemnarea unei 
treimi din numărul consilierilor 
comunali, orășenești și distric
tuali s-au soldat cu un spec
taculos succes pentru laburiști. 
Potrivit ultimelor rezultate, ei 
au obținut nu mai puțin de 2 050 
noi mandate, fapt apreciat de 
ziarul „Daily Telegraph" ca 
„cea mai mare victorie laburistă 
în alegerile municipale din ul
timii 20 de ani". Se estimează 
că dacă in cadrul acestor alegeri 
ar fi trebuit să se reînnoiască 
mandatele tuturor consilierilor 
comunali, orășenești și distric
tuali din întreaga țară, infrînge
rea suferită de Partidul con
servator, aflat la putere (care 
a pierdut 1 839 de locuri) ar fi 
luat proporții catastrofale.

încă în cursul nopții de joi 
spre vineri devenise cunoscut 
că în unele cartiere londoneze 
și chiar in localități intregi n-a 
mai fost desemnat nici măcar 
un singur consilier conservator. 
In afară de localitățile in care 
consiliile municipale sau oră
șenești se aflau deja sub con
trolul laburist, alte zeci și zeci 
de mari orașe, printre 
Manchester, Coventry, 
Lancaster, Chesterfield, Doncas
ter, au acum consilii in care 
Partidul laburist deține majori
tatea absolută. Chiar și orașul 
premierului Edward Heath a că
zut sub controlul laburiștilor. 
S-a creat astfel o situație 
doxală : conservatorii au 
ritatea în parlament, iar 
riștii au majoritatea în 
liile locale.

lncercind să găsească o 
cație pentru infrîngerea 
rită de conservatori, înfrîngere 
care prin proporțiile sale i-a 
surprins chiar și pe liderii Par
tidului laburist, „DAILY MIR
ROR" subliniază grava nemul
țumire a populației față de po
litica promovată de actualul ca
binet, 
scrie 
nici 
luate

care 
Huli,

para- 
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labu- 

consi-

expli- 
sufe-

„Partidul conservator — 
ziarul — nu și-a respectat 
unul din angajamentele 
înainte de venirea la pu- 

mai 
pe-

i dul său
> simpatii
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