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CIFRELE DIN DEVIZ
Șl VALOAREA REALA 

A INVESTIȚIEI
EXISTĂ In toate CAZURILE CONCORDANTA 
NECESARĂ, ECONOMICEȘTE FUNDAMENTATĂ?

Proporțiile deosebite la care se 
situează in prezent activitatea de 
investiții în țara noastră fac să 
rămină mereu actuală problema efi
cienței folosirii resurselor mate
riale și bănești destinate sporirii 
potențialului economiei naționale. De
sigur, unghiurile de abordare pot fi 
numeroase. Unul dintre ele și anume 
costul investițiilor este esențial, el 
vizînd. pe de o parte, temeinicia cu 
care proiectantul fundamentează va
loarea obiectivului, adică efortul pe 
care trebuie să-1 facă economia, pe 
de altă parte, preocuparea beneficia
rului de a urmări pe parcursul exe
cuției lucrărilor respectarea pre
vederilor din devizul general. Sarcina 
aceasta, de a realiza investiții cu 
cheltuieli cit mai mici — una din 
problemele centrale ale eficienței e- 
conomice in acest domeniu — a fost 
subliniată în diverse împrejurări de 
conducerea partidului, fiind accen
tuată în mod deosebit de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în expunerea la 
ședința Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. și a guvernului din noiem
brie anul trecut.

Analizele de dată recentă relevă 
că noua lege a investițiilor a de
terminat creșterea spiritului de răs
pundere atît din partea proiectantu
lui, cît și a titularilor de plan în ce 
privește fundamentarea eficienței 
economice a investițiilor. Documen
tațiile prezentate pentru avizarea in
dicatorilor de eficiență dovedesc, în 
majoritatea covîrșitoare a cazurilor, 
o minuțioasă analiză asupra eficien
ței și a oportunității investiției, cu- 
prinzînd calcule documentate asu
pra principalilor parametri teh- 
nico-economici. Din păcate, nu pu
tem încă extinde această apreciere 
favorabilă asupra absolut tuturor 
documentațiilor care sînt prezentate 
la avizare, deși firesc ar fi să nu 
existe nici cel puțin un singur caz 
de abdicare de Ia rigorile care Ie im
plică fundamentarea economică a 
unei investiții.

înaintea oricăror altor precizări, 
se cuvine arătat că în nu puține ca
zuri determinarea valorii investițiilor 
și a volumului lucrărilor de construc- 
ții-montaj se face cu însemnate re
zerve, prin supradimensionarea su
prafețelor, volumelor și elementelor 
de construcție, prin introducerea în 
documentație a unor obiecte de inves
tiții nejustificate sub raport tehnic 
și economic, sau prin folosirea la 
stabilirea costului utilajelor și a 
anumitor categorii de lucrări și chel
tuieli a unor indici de prețuri și 
tarife majorate nejustificat, în ra
port cu cele aplicate la lucrări si
milare — într-un cuvînt, se solicită 
fonduri de investiții cu mult mai mari 
decit cele necesare realizării obiecti
velor respective. Concludent din acest 
punct de vedere este faptul că, în 
cursul anului 1970, la avizarea docu
mentațiilor tehnico-economice pen
tru un volum de investiții în valoare 
de peste 104 miliarde lei, organele de 
avizare au demonstrat inutilitatea 
cheltuirii a 7,1 miliarde lei solicita
te de titularii de investiții.

în condițiile unor prelungite 
dialoguri, care au solicitat con
siderabile eforturi și timp atît 
din partea organului de avizare, 
cît și a titularilor de investiții 
și proiectanților, care nu se lă
sau convinși cu una, cu două, de 
larghețea de care dădeau dovadă, 
s-au efectuat importante reduceri și 
în primele 4 luni ale anului curent 
la valoarea unor investiții prezen
tate la avizare. Numai în cazul Cen
tralei electrice de termoficare Bucu- 
rești-vest, de exemplu, a fost posi
bilă diminuarea costului investiției, 
nici mai mult, nici mai puțin, de- 
cît cu 135 milioane de lei, fapt care 
a permis o îmbunătățire considera
bilă a investiției specifice. îmbună
tățiri simțitoare ce s-au reflectat în 
nivelul unor indicatori tehnico- 
economici au fost aduse în cursul 
procesului de avizare și la documen
tațiile ce privesc Uzina de vagoane 
din Arad, (reducerea investiției cu 
circa 87 milioane de lei). Fabrica de 
ventilatoare de la Vaslui (28 milioa
ne de lei), Fabrica de mașini-unelte 
și agregate din București — etapa a 
III-a de dezvoltare (23 milioane de 
lei), dezvoltarea trăgătoriei de bare 
de la uzina „Oțelul Roșu“ ș.a.

Supraevaluarea costurilor de in
vestiții la asemenea proporții te 
obligă să tragi concluzia că nu toți 
factorii de resort și-au înțeles me
nirea ce o au, de a gospodări cît 
mai judicios fondurile materiale și 
bănești destinate investițiilor. Ten
dința de a opta pentru varianta cea 
mai acoperitoare, sub argumentul 
ușor de infirmat adesea că soluțiile 
cele mai costisitoare corespund și 
unui înalt nivel tehnic, de a pre
vedea suprafețe construite peste 
necesar, finisaje scumpe etc.. este 
încă vizibilă în concepția unor pro- 
iectanți și titulari de investiții. Apre
ciem că este de datoria consiliilor 
tehnico-științifice din institutele de 
proiectări și din cadrul ministerelor 
să-și sporească simțitor exigența și, 
în cadrul acțiunilor ce le desfă
șoară, paralel cu analiza temei
nică a soluțiilor tehnologice și con
structive de dimensionare a capaci
tăților de producție și de amplasa
ment, să acorde o atenție deosebită 
fundamentării economice a investi
ției, exactității calculului economic. 
De asemenea, trebuie avute în vedere 
condițiile de realizare a obiectivului 
și de desfacere a produselor, atît pe 
piața internă, cît și pe cea externă, 
astfel ca în final economia să reali
zeze un venit net cît mai ridicat 
posibil. Acestui scop fundamental 
trebuie să-i fie subordonat întreg 
mecanismul de judecată și analiză. 
Prin fundamentarea' tehnico-eco- 
nomică complexă a investițiilor, or
ganele de avizare sînt în măsură să

Dr. loan L. CIOLAN, 
vicepreședinte al Consiliului 

. de Administrație al Băncii 
de Investiții

(Continuare în pag. a III-a)

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
NICDME CEAUȘESCU. L-A PRIMIT 

PE MINISTRUL RELAȚIILOR IXTERNE

\ 
\ 
\
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\
u

PE ȘANTIERUL
BARAJULUI

CALINEȘTI
SATU-MARE (Co

respondentul „Scîn- 
teii", O. Grumeza). 
La marginea satului 
Călinești—Oaș, județul 
Satu-Mare, într-o zonă 
vitregită de veacuri de 
natură, se execu
tă ample lucrări la 
barajul de pe rîul Tur, 
prima construcție de 
acest gen în județul 
Satu-Mare. Construc
torii de aici au în
cheiat cu succes prima 
etapă a lucrărilor, 
prin strămutarea cu

ctteva zeci de 
tri a rîului din 
sa milenară

me- 
albia 

într-o 
alta nouă, tăiată de 
forța omului și a mași
nilor. Pentru aceasta, 
au
20 000 metri cubi de 
stîncă. Pînă la toamnă, 
barajul (o impunătoa
re construcție din be
ton și pămînt — circa 
800 metri lungime și 
8—13 metri înălțime), 
va fi terminat și va fi 
creat un lac de acu
mulare de peste 260

fost dislocați

OAȘ
hectare, care va per
mite atenuarea unde
lor de viitură ale Tu
rului. în aval de ba
raj, unde vor continua 
lucrările de Îndiguire 
pe o lungime de pești 
40 km, vor fi ferite de 
inundații circa 1000 
de hectare teren, care 
vor rodi fertil în con
diții de irigare. Lacul 
de acumulare va fi 
populat cu pește, iar 
pe malurile lui se vor 
amenaja popasuri tu
ristice.
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Vineri, 21 mai, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
a primit pe ministrul relațiilor ex
terne al Republicii Chile, Clodo- 
miro Almeyda, care face o vizită 
oficială în țara noastră.

La primire a participat Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri.

Au fost de față, de asemenea, 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Cornel Burtică, mi
nistrul comerțului exterior, Bujor 
Almășan, ministrul minelor, pe
trolului și geologiei, și George Ma- 
covescu, prim-adjunct al ministru
lui afacerilor externe.

Din partea chiliană au fost pre- 
zenți Julio Homero Luciano Ruiz 
de Loizaga, ambasadorul Republi
cii Chile la București, și Hugo 
Cubillos, ambasador, director ge
neral adjunct în Ministerul Relații
lor Externe al Republicii Chile.

în cursul convorbirii, care a avut 
loc cu acest prilej, a fost relevată 
evoluția pozitivă a relațiilor dintre 
Republica Socialistă România și 
Republica Chile, precum și dorin
ța comună de a dezvolta și extinde 
colaborarea multilaterală dintre 
cele două țări, în interesul popoa

relor român și chilian, al colabo
rării și păcii mondiale.

S-a făcut, totodată, un schimb de 
opinii în legătură cu unele pro

bleme actuale ale vieții politice 
internaționale.

Convorbirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita delegației 
Partidului Comunist Finlandez
în Republica Socialistă România

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, o dele
gație a Partidului Comunist Finlan
dez, condusă de tovarășul Arvo 
Aalto, secretar general al partidului, 
a făcut între 13 și 20 mai a.c. o vi
zită în Republica Socialistă Româ
nia. Din delegație au făcut parte to
varășii Ossi Nurminen. secretar al 
C.C. al P.C.F., Kerttu Vainio, se
cretar al Comitetului districtual Hel
sinki al P.C.F.

în timpul șederii în Republica So
cialistă România, delegația P.C. Fin
landez a vizitat. în Capitală și în 
județele Argeș. Brașov și Prahova, 
întreprinderi industriale, unități so
ciale și turistice. Membrii delegației 
s-au întîlnit cu reprezentanți ai or
ganelor de partid și de stat, cu oa
meni ai muncii, fiind întimpinați 
pretutindeni cu căldură și prietenie.

în cursul vizitei, delegația Parti
dului Comunist Finlandez a avut con
vorbiri cu delegația Partidului Co
munist Român, condusă de to
varășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân. La convorbiri au participat to
varășii Paul Niculescu-Mizil. mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R.. Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar 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.

Cele două părți au relevat cu sa
tisfacție dezvoltarea continuă a re
lațiilor de prietenie tovărășească din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist Finlandez, rolltl

MUZICA
ÎN ȘCOALĂ

deosebit de fructuos pe care îl au 
vizitele reciproce, schimburile de 
păreri. întilnirile și convorbirile din
tre cele două partide și conducerile 
lor, și au convenit să întărească în 
continuare aceste legături de cola
borare și solidaritate.

Exprimîndu-și satisfacția pentru e- 
voluția pozitivă a raporturilor ro- 
mâno-finlandeze. P.C.R. și P.C.F. au 
manifestat hotărîrea de a acționa și 
în viitor pentru dezvoltarea rela
țiilor oolitice, economice, tehnico- 
științifice și culturale dintre Româ
nia și Finlanda, potrivit intereselor 
celor două țări, cauzei păcii, înțele
gerii și colaborării între popoarele 
din Europa și din întreaga lume.

în cadrul convorbirilor, o atenție 
deosebită a fost acordată probleme
lor europene, subliniindu-se necesi
tatea normalizării relațiilor dintre 
țările din Europa, realizării unui sis
tem e'ficient de securitate pe conti
nent. 'care să favorizeze o largă, 
fructuoasă colaborare dintre state, 
fără deosebire de orînduirea socială, 
în conformitate cu interesele popoare
lor, cu respectarea principiilor inde
pendentei și suveranității naționale, e- 
galitătii în drepturi, neamestecului 
în treburile interne ale altor state 
si avantajului reciproc. Ambele par
tide consideră că este necesar să fie 
folosite condițiile favorabile existente 
și să se acționeze pentru trecerea 
la măsuri practice imediate, la orga
nizarea — fără condiții prealabile — 
de întîlniri multilaterale în vederea 
pregătirii Conferinței venera!-euro
pene, cu participarea tuturor statelor 
interesate. Tn legătură cu aceasta, 
cele două partide au relevat impor
tanța deosebită pe care o are mobi
lizarea puternicelor fo-te sociale, de 
diferite convingeri politice, filozofice 
și religioase — inclusiv factori de 
răspundere ai vieții politice, cercuri 
guvernamental — a opiniei publice 
interesate în statornicirea si dezvol
tarea unui climat de destindere si 
colaborare pe continent.

P.C.R. și P.C.F. consideră că o im
portanță deosebită pentru cauza 
destinderii și colaborării tn Europa 
și în întreaga lume ar avea-o ratifi
carea tratatelor semnate între Uniu
nea Sovietică și Republica Federală 
a Germaniei. între R.P. Polonă și
(Continuare in pag. a Vll-a)

Dejun oferit de președintele
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 

în onoarea ministrului relațiilor externe
al

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, vineri 
la amiază, în onoarea ministrului 
relațiilor externe al Republicii 
Chile, Clodomiro Almeyda, un de
jun. Au participat, din partea ro
mână, Ion Gheorghe Maurer, Du
mitru Popescu, Corneliu Mănesțu, 
ministrul afacerilor externe, pre
cum și Bujor Almășan, loan Avram, 
Mihail Florescu, Cornel Burtică, 
miniștri, George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Andrei Ștefan, prim-ad
junct de șef de secție la Comitetul 
Central al P.C.R.

Din partea chiliană la dejun au 
luat -parte Julio Homero Luciano 
Ruiz de Loizaga, Hugo Cubillos,
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Republicii Chile
Kurt Dreckman, ambasador, prim- 
vicepreședinte al Corporației pen
tru Dezvoltarea Economică, Fer
nando Belloni, ambasador, director 
de cabinet al ministrului relațiilor 
externe, Rubens Cespedes, minis
tru consilier, vicepreședinte al Ofi-

ciului de Planificare, Marlo Silber- 
mann, ministru consilier, vicepre
ședinte al Corporației pentru Dez
voltarea Economică, Juan Ibanes, 
șeful Oficiului Informațiilor și Ra
diodifuziunii de pe lingă Președin
ția Republicii Chile.

în pag. a Vll-a

TOASTURILE ROSTITE ÎN TIMPUL DEJUNULUI

Un nou impuls 
In dezvoltarea relațiilor 
româno—vest-germane, 

o contribuție 
la promovarea destinderii 

și cooperării in Europa

Formarea multilaterală a 
personalității umane — 
acest nobil deziderat al so
cietății noastre noi, al 
timpului in care ne de- 
săvîrșim — presupune, 
implicit, realizarea educa
ției estetice ca o par
te componentă a culturii 
generale. în ansamblul în
vățămîntului de cultură ge
nerală, educația estetică și, 
implicit, cea muzicală nu 
poate reprezenta obiectul 
unei cuprinderi enciclope
dice. Ea trebuie să consti
tuie, in primul rînd, o pro
blemă de orientare, de în
țelegere și, în consecință, 
de formare intelectuală.

Discuția pe care o con
semnăm a reunit în jurul 
aceleiași probleme — rolul 
muzicii în ansamblul învă- 
țămintului de cultură ge
nerală — profesori, oameni 
de cultură, muzicieni. Opi
niile exprimate au fost 
unanime în a exprima ne
cesitatea educației muzicale 
a tinerilor, fondarea unei 
culturi muzicale temeinice, 
de conținut, cultivarea dis- 
cernămîntului critic, a unor 
criterii ferme în selectarea 
valorilor. Subliniind nece
sitatea cunoașterii creației 
muzicale în general, parti-

cipanții la ancheta noastră 
au insistat asupra îndatori
rilor ce revin școlii ca prin 
conținutul orelor de muzică 
să înlesnească o cunoaștere 
profundă a compozițiilor 
naționale, să-i determine 
pe tineri să prețuiască tra
dițiile noastre în acest do
meniu al artei, contribuția 
specifică adusă la tezaurul 
muzicii universale.

din prima jumătate a se
colului nu au permis, la 
noi, ca muzica să se con
stituie într-un fenomen 
cultural de masă, condițiile 
actuale, de natură cu totul 
diferită, rămîn încă insufi
cient fructificate".

„Una dintre prejudecă
țile care determină actuala 
situație — afirmă prof, 
univ. Liviu Comes, prorec-

„SOARTA MUZICII ROMÂNEȘTI 
IN ȘCOALĂ SE HOTĂRĂȘTE"

DUMITRU KIRIAC

„De la Flechtenmacher, 
Dima, Musicescu, Caudella 
pină la Kiriac, Brăiloiu sau 
George Breazul — ne spu
ne prof. univ. dr. Romeo 
Ghircoiașiu — muzicienii 
noștri cei mai buni au acti
vat în școală, pentru școa
lă, au scris cîntece. coruri, 
manuale școlare și au inte
grat în pedagogia muzicii 
noastre concepții înaintate.

Și dacă — deși tradiția 
valoroasă, în acest sens, a 
existat — realitățile sociale

tor al Conservatorului „Ci- 
prian Porumbescu" — este 
aceea .potrivit căreia mu
zica este accesibilă numai 
unei categorii de oameni 
„talentați", în timp ce ma
joritatea rămîn în afara ei. 
Mai întîlnim și azi, privitor 
la muzică, o asemenea 
mentalitate falsă, pro
movată de unii intelectuali, 
unii dintre aceștia cu func
ții de răspundere, profe
sori de alte specialități, 
directori de școli ; aceștia

își manifestă în variate 
ipostaze lipsa de interes 
față de muzică. Este ade
vărat că talentul muzical
— ca și aptitudinile din 
alte domenii — reprezintă 
o condiție necesară unei 
activități profesionale de 
înalt nivel ; un anumit 
grad de cultură muzicală, 
însă, poate fi obținut de 
oricine, în baza unei edu
cații tăcute în mod siste
matic. în general, se prac
tică și sc ascultă prea pu
țină muzică in școli, dar se 
vorbește și se teoretizează 
prea mult, adesea în mod 
sterii, avînd drept rezultat
— in locul unei apropieri 
față de muzică — o indife
rență și chiar aversiune 
fată de ea. Este timpul să 
pășim cu tot curajul — în- 
vingînd comoditatea perpe
tuării unqr tradiții peri
mate — la înlăturarea ana
cronismelor și la înnoirea 
metodelor de educație mu
zicală. potrivit condițiilor 
și cerințelor celei de-a doua 
jumătăți a secolului XX“.

Smaranda OTEANU 
Dumitru AVAKIAN 
C. RASVAN

(Continuare în pag. a IV-a)

Excelentei Sale

Președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii. Socialiste România 

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
».

Părăsind țara dumneavoastră, soția mea și cu mine am dori să vă 
mulțumim cordial dumneavoastră și stimatei dumneavoastră soții și în 
numele suitei noastre, pentru ospitalitatea amabilă cu care am fost pri
miți în Republica Socialistă România. Zilele pe care le-am petrecut cu 
dumneavoastră ne-au mijlocit impresii de neuitat în legătură cu variata 
frumusețe a țării, cu bogata moștenire istorică și culturală, care este vie 
în ea și cu amabilitatea deschisă a locuitorilor săi. în mod deosebit ne-a 
impresionat hotărîrea cu care dați imbold dezvoltării României, in spe
cial în domeniile științei, învățămîntului și cercetării științifice.

Convorbirile pe care le-am purtat împreună au fost expresia efor
turilor reciproce în vederea întăririi schimbului și colaborării în inte
resul țărilor noastre, ca și ale dorinței noastre concordante de a contribui 
la destinderea în Europa și în lume, și prin aceasta la o dezvoltare paș
nică a popoarelor.

La mulțumirile mele asociez și bunele mele urări pentru prosperi
tatea dumneavoastră personală și pentru un viitor fericit al poporului 
român. Soția mea și cu mine ne bucurăm că vom putea răspunde la deo
sebita ospitalitate pe care ne-ați acordat-o.

GUSTAV W. HEINEMANN
Președintele Republicii Federale a Germaniei

România a găzduit, în aceste zile, 
pe președintele R.F.G., Gustav Heine
mann, care la invitația președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, 
a făcut o vizită prietenească în țara 
noastră. Itinerarul acestei vizite 
a îngăduit președintelui Heine
mann, vicecancelarului și ministrului 
federal al afacerilor externe Walter 
Scheel și celorlalți oaspeți vest- 
germani să cunoască nemijlocit, 
o dată cu frumusețile meleagurilor 
patriei noastre, însușirile creatoare 
ale poporului român, marile sale 
realizări, energia sa inepuizabi
lă în edificarea noii societăți.

Situîndu-se într-o asemenea am
bianță, convorbirile purtate în cursul 
vizitei de președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și președintele 
Republicii Federale a Germaniei, Gus
tav Heinemann, s-au caracterizat prin 
cordialitate și înțelegere recipro
că, încheindu-se cu rezultate po
zitive, spre satisfacția ambelor 
părți. Consemnate în comunica
tul comun publicat ieri, aceste re
zultate confirmă o dată mai mult 
utilitatea contactelor și a schimburi
lor directe de vederi între factorii 
responsabili de stat, la cel mai înalt 
nivel — metodă de activitate căreia 
România socialistă îi acordă o în
semnătate primordială. întrucît oferă 
posibilitatea ca să se ajungă la o 
cunoaștere mai aprofundată a pozi
țiilor fiecărei părți în problemele de 
interes reciproc, la găsirea de noi 
căi pentru intensificarea colaborării 
bilaterale și, totodată, pentru pro
movarea țelurilor de pace și securi
tate internațională.

Așa cum este cunoscut, România 
socialistă situează în centrul politicii 
sale externe prietenia frățească, ali
anța și colaborarea multilaterală cu 
toate țările socialiste ; aceasta este 
trăsătura permanentă și fundamen
tală a întregii activități internaționale 
a țării noastre — materializată în

multiplicarea continuă a raporturilor 
de colaborare in toate sferele vieții 
politice, economice și sociale. In acest 
cadru se înscriu relațiile trainice de 
prietenie și solidaritate frățească, de 
cooperare multilaterală, în continuă 
adincire dintre țara noastră și Repu
blica Democrată Germană — stat 
socialist, de care sîntem legați prin 
comunitatea de orînduire, de aspira
ții și țeluri.

Apreciind cu realism și luciditate 
evoluțiile vieții internaționale, por
nind de la comandamentul major al 
contemporaneității — realizarea co
existenței pașnice — țara noastră 
dezvoltă în același timp relațiile cu 
celelalte state. fără deosebire de 
orînduirea socială. Aceasta este o ce
rință obiectivă a lumii de astăzi, o 
necesitate a progresului tuturor po
poarelor, a lărgirii cooperării inter
naționale în interesul civilizației 
umane, al consolidării păcii.

în comentarea vizitei președintelui 
R.F.G. s-ar putea porni de la răs
punsurile date cu franchețe de cei 
doi șefi de state la întrebările unoi 
ziariști la Brașov. Solicitat să apre
cieze „experiența amară a români
lor cu nemții", președintele Nicola< 
Ceaușescu a arătat că nu s-ar pute, 
vorbi de o asemenea experiență In 
tre popoare, ci, de fapt, între Ro 
mânia și imperialismul german, fas 
cismul german, și că tocmai invă 
țămintele istoriei impun să se mearg 
în direcția împiedicării reînvierii fas 
cismului, a dezvoltării unei vieți de 
mocratice a statelor, precum și 
unei cooperări rodnice, a în 
făptuirii securității și instaurăr 
pe continentul nostru a unui clima 
de colaborare ; la rîndul său, preșe 
dintele Heinemann, arătînd că cel 
petrecute nu pot fi escamotate, apre 
cia că in ce privește relațiile R.F.C

B. STOIAN

(Continuare în pag. a VIII-a)
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FAPTUL
DIVERS
Chimist 
la 11 ani

în mod normal, Alexan
dru Radeleczki, elev în clasa 
a V-a a Liceului nr. 3 din Satu- 
Mare, urma sâ facă cunoștință 
cu primele noțiuni de chimie a- 
bia în clasa a VII-a, cînd începe 
predarea acestei discipline. Cu 
toate acestea, el a reușit per
formanța de a se număra prin
tre protagoniștii recentei olim
piade de chimie (la care a par
ticipat in urma unei aprobări 
speciale din partea Ministerului 
învățămintului) obținînd o bi
nemeritată mențiune la faza fi
nală. într-un timp foarte scurt 
de la descoperirea vocației pen
tru formulele chimice, el a asi
milat cunoștințele manualelor 
de chimie din clasele a VII- 
IX-a, a studiat diverse tratate 
de specialitate. îndrumat cu gri
jă de profesoara Ecaterina Be- 
kes (de curînd, și de către cer
cetătorul științific în fizică nu
cleară Toma Vescan din Capita
lă) Alexandru pare a-și croi 
încă de pe acum un drum 
propriu pe cărările neumblate 
ale chimiei. Dar visul lui 
este să devină fizician atomist. 
Și tocmai pentru aceasta a în
ceput-o cu chimia.

Treceți 
pe recepție !

Cum a recepționat Oficiul de 
construcție a locuințelor proprie
tate personală, cu aproape un 
an de zile în urmă, blocul J 40 
din strada Macaralei 47, cartie
rul Titan din Capitală, nu știm. 
Știm insă cum se prezintă as
tăzi blocul. La exterior, denive
lări ca urmare a îmbinării neco
recte pe verticală a plăcilor din 
beton armat. In interior, fi
suri de diverse mărimi și traiec
te. In aceste condiții, posibilita
tea unei prăbușiri nu poate fi 
ignorată. Este necesară deci o 
intervenție urgentă. Nimeni 
nu-și asumă insă responsa
bilitatea ei. O.C.L.P.P.-ul a pa
sat cazul Institutului Proiect 
București pentru găsirea unor 
soluții de consolidare a blocului. 
La rindul său, institutul, moti- 
vind că documentația e... labo
rioasă, amină sine die rezolva
rea problemei. Timp in care, lo
catarii privesc cu crescîndă în
grijorare crăpăturile din Ziduri. 
Astfel stînd lucrurile se impun 
două întrebări ; cit de „labori
oasă" a fost documentația in mo
mentul in care s-a construit blo
cul și mai cu seamă cine poartă 
răspunderea pentru situația ivită 
la blocul in cauză ? Sperăm că 
forurile de resort vor găsi cit 
de curind o soluție... construc
tivă.

Cum se cîștigă, cum se păstrează

AUTORITATEA
SECRETARULUI DE PARTID

Reversul 
unui „cîștig“

Nu de mult, Nicolae Tăbăearu 
din orașul Baia Sprie (Maramu
reș) a jucaț la loto. Numerele 
înscrise pe buletin n-au ieșit 
însă câștigătoare. „Totuși bule
tinul nu este de aruncat" — și-a 
zis el. în consecință, a radiat 
numerele vechi și a trecut în 
locul lor pe cele ieșite la tra
gerea respectivă. Prfezentind bu
letinul la agenția nr. 24 din lo
calitate, funcționara i-a atras 
atenția că a cîștigat 99 091 lei. 
„Știu" — i-a răspuns „noroco
sul". La omologarea buletinelor 
ciștigătoare s-a descoperit insă 
cu totul altceva. Trimis în fața 
instanței judecătorești, pentru a- 
cest fals, N.T. a cîștigat 3 luni 
de Închisoare.

Trenul „ghi
nioniștilor"

Acceleratul 211 pornise, in 
ziua de 15 mai a.c., din Bucu
rești spre Arad. Prin mai toate 
vagoanele, numeroși călători, cu 
locurile de mult „in buzunar", 
nu-și găseau insă locul. Și nu 
din vina lor. Pentru că, la con
fruntarea tichetelor, se vedea 
clar că era vorba de eterna e- 
roare: același loc, vindut de 
cite două-trei ori. „Pare un tren 
al ghinioniștilor — remarca mai 
tirziu unul dintre controlorii de 
bilete. Numai in vagoanele 1, 2 
și 2 bis, am găsit, intre Brașov 
și Sibiu, peste 40 de locuri tre
cute pe cite două bilete". Cazul 
— după cum atestă diversele 
semnale de la cititori — nu este 
deloc singular. De aceea, ne ve
dem indrituiți să întrebăm : oare 
nu se știe încă la toate agen
țiile de voiaj că locurile trebuie 
rezervate in trenuri și nu numai 
pe diagrame și pe lichelele de 
călătorie 2

Evidențe 
infidele

In vino veritas — spune un 
cunoscut dicton. Nu însă și în 
evidențele contabile ale unor u- 
nități producătoare de vin. Cel 
puțin așa ne avertizează un son
daj efectuat recent în citeva cra
me din județul Iași. Pentru ca 
numai la I.A.S. Cotnari. în cra
ma Stațiunii experimentale vi
ticole Iași și la I.A.S. Bucium, 
a fost găsită neînregistrată can
titatea de 9 225 litri vin, a cărui 
valoare se ridică la aproape 
100 000 lei. După cum se vede, 
„un adevăr" deloc neglijabil. 
Cum să ne explicăm ignorarea 
lui ?

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Alegerea în funcția de secretar al 
comitetului de partid din Centrala in
dustrială de medicamente și coloranți 
București n-a fost, pentru economis
tul Constantin Ionescu, un arc de 
triumf. Mai degrabă, în acea plena
ră de comitet el a traversat un lung 
șir de întrebări, deschis sau tacit ex
primate, subsumate însă uneia și a- 
celeiași : va avea autoritatea necesa
ră să conducă munca de partid în
tr-un colectiv cu aproape 5 000 de 
salariați ? Punctul de plecare a fost, 
așadar, o îndoială, pe care am nu
mi-o pozitivă, și pe care a crescut 
prestigiul de astăzi al secretarului 
comitetului de partid. Fiindcă, dacă 
erau oameni care-1 cunoșteau bine, 
de mult timp, și îi prețuiseră calită
țile, dacă alții știau prea puține lu
cruri despre el, dată fiind împreju
rarea specifică a reorganizării recen
te a muncii de partid prin reunirea 
unor întreprinderi, el înțelegea că 
problema autorității lui, ca secretar 
al noului comitet de partid, se pune 
pentru toți, îi interesează pe toți și, 
ca urmare, este o datorie către toți. 
Nu era vorba de autoritatea funcției 
pe care o îndeplinea, ci de autoritatea 
lui de om, de comunist, investit cu 
această funcție.

Care a fost drumul creșterii auto
rității secretarului comitetului de 
partid ? Omul în al cărui cabinet 
de lucru mă aflu, inginerul Teodor 
Marinică, director în centrala indus
trială amintită, este unul dintre cei 
care nu și-au dat votul la alegerea 
lui Constantin Ionescu.

— Vi l-ați da astăzi, tovarășe di
rector ?

— Indiscutabil.
— Un fel de recunoaștere că în 

acea plenară ați comis o eroare ?
— O recunoaștere plăcută, dacă 

vreți. Votul meu împotrivă, argu
mentat de insuficienta cunoaștere, a- 
tunci, a celui ce era propus să fie 
ales secretar, m-a apropiat mai mult 
de el. N-am avut dreptate, însă 
am meditat asupra lui, am încercat 
să-i definesc trăsăturile. din felul de 
a munci. Astfel că, pentru mine, ca
racterizarea în cuvinte, care nu mă 
convinsese atunci, s-a transformat in 
una în fapte, deplin concludentă.

Evident, cei mai mulți erau con
vinși — dat fiind votul majoritar în 
amintita plenară. — dar noul secre
tar al comitetului de partid știa că 
avea datoria să determine Ia toți a- 
ceastă convingere. Nu era vorba de 
a dobîndi popularitate, „simpati- 
zanți", ci de adeziunea tuturor comu
niștilor la un mod de a munci care 
să se răsfringă pozitiv asupra colec
tivului. De aceea, discutînd aici cu 
diverși oameni despre munca organi
zațiilor de partid, parcurg, prin în- 
timplări, evenimente, file ale unei 
caracterizări materiale care este și a 
secretarului comitetului de partid. 
Peiricolu'l tărăgănării reparațiilor în 
secția de borax — orice depă
șire a duratei însemnind pierderi 
de producție — este imediat sem
nalat de Constantin Ionescu, și 
urmează zile și zile de încordare, 
pentru accelerarea lucrului, astfel că 
termenele au fost respectate. Se
cretarul comitetului, „minte de eco
nomist", îmi spune aici cineva, pro
pune reevaluarea măsurilor luate 
pentru rentabilizarea produselor. Din 
organizație în organizație, se studiază, 
se confruntă păreri, și rezultatul este 
că se poate mai mult. Acest „mai 
mult" a însemnat încă 120 de produse 
devenite rentabile. Se discută, pe 
multiple planuri, problema mereu ac
tuală a folosirii integrale a capacități
lor de producție. Secretarul comitetu
lui de partid sesizează (e un fel de a 
spune, fiindcă totul pornește de la 
contactul zilnic cu organizațiile de 
partid, cu un mare număr de oameni 
cu care discută prin secții ori află în
totdeauna „ușa deschisă" la comitetul 
de partid) că în secțiile de insecticide 
prafuri capacitățile pot fi mai bine 
folosite, ceea ce deschide o cursă atit 
pentru utilizarea instalațiilor, cît și 
spre a asigura aprovizionarea bună 
cu materii prime...

O concluzie se degajă concludent: 
secretarul comitetului de partid a 
înțeles că drumul cel mai drept spre 
a dobîndi autoritate este să mun
cească inteligent, perseverent, pen
tru creșterea autorității întregului 
comitet de partid, a tuturor organiza
țiilor de bază. O autoritate care, în 
efecte materiale, se reflectă, în ulti
mă instanță, _în perfecționarea acti
vității unităților componente ale cen
tralei, în faptul că, în primele cinci 
luni ale anului ele au obținut o im
portantă producție suplimentară.

Multiple sînt implicațiile creșterii

autorității secretarului de partid, însă, 
oricare ar fi acestea, ele se exprimă 
sub privirea atentă a colectivului. 
Nu există autoritate în sine, ci nu
mai in strinsă legătură cu capacitatea 
de a te situa in fruntea a ceea ce 
este de larg și major interes, după 
cum nu există autoritate dobindită 
o dată pentru totdeauna.

— Este ca și cum al avea o meda
lie atribuită pentru o victorie, dar 
care ți se ia în fiecare seară, așa că 
în ziua următoare trebuie să o recu
cerești, include într-o imagine ideea 
de mai sus maistrul chimist Petru 
Breja, secretarul organizației de bază 
— lacuri și vopsele, de la uzina „Po- 
licolor" din București. Succesul este, 
cred eu, in conștiința nu că vei pier
de aoea medalie, că ți-o va lua alt
cineva, ci că o dată cu ea ți s-a în
credințat ție răspunderea s-o păs
trezi. Adică, nu să fii suspicios, te
mător, să-ți „ții funcția", ci să te 
autoscrutezi lucid din unghiul celor 
ce te privesc, celor ce așteaptă ceva 
de la tine, celor ce au învestit în tine 
încrederea lor.

Interlocutorul meu — tînăr, negri
cios, cu vorbă puțin precipitată — 
are o experiență personală in această

viața de partid

„bătălie pentru păstrarea medaliei". 
Ales, mai demult, secretar al organi
zației de partid, a propus cindva o 
dezbatere despre ritmicitatea produc
ției ; o impunea existența unor ne
ajunsuri în acest domeniu. Iată însă 
că, făcînd uz de autoritatea lor admi
nistrativă, citeva cadre din conduce
rea secției au insistat, „teoretizind-o", 
asupra necesității „mișcării" frecven
te a oamenilor de la un Ioc de mun
că la altul. Era, evident, un fel de 
a repara aici, stricînd dincolo, și mo
dalitatea eluda, de fapt, defecțiuni in 
organizarea muncii. Totuși, secreta
rul de partid, lipsit de argumente 
convingătoare, n-a reușit, atunci în 
adunarea generală, să le denumeas
că și să determine înlăturarea lor, 
o dată cu „metoda mișcării perma
nente". Pur și simplu, n-a știut ce să 
răspundă oamenilor. Dar bătălia a 
fost numai aparent pierdută. Aduna
rea aceea generală a stimulat la Pe
tru Breja una din mai puțin știutele 
lui trăsături — indirjirea. O îndîr- 
jire de a afla singur care este rea
litatea : și discuțiile de la om la om, 
cu toată organizația, cu întreg colec
tivul secției l-au convins că are drep
tate și i-au adus și argumente. Cu 
apeste argumente, secretarul a ciști- 
gat deplin bătălia, iar în secție s-a 
pus capăt rocadei oamenilor de la o 
instalație la alta. Ceea ce a deter
minat progrese în pregătirea lor pro
fesională, în îmbunătățirea calității 
produselor.

Un episod, desigur, ca multe altele, 
dintr-o complexă și de mare finețe 
muncă umană. „Medalia" secretaru
lui de partid este, implicit, „medalia" 
organizației de bază, a întregii secții 
— și strălucirea, prospețimea ei sint 
întreținute printr-o conjugare de va
riate eforturi. în chiar clipele cînd 
mă aflam aici, în unul dip birourile 
întreprinderii, in incăpere a venit o 
fată care. într-un suflet, a vestit că

un anume produs al secției lor ab
solvise toate probele calitative și fu
sese contractat de o cunoscută între
prindere din străinătate... Mi s-a pă
rut a vedea, strălucind proaspătă, în 
această izbîndă cotidiană, „medalia" 
despre care îmi vorbea secretarul or
ganizației de partid.

Autoritatea secretarului de partid, 
o trăsătură pe care o validează nu
mai munca, perseverența, exemplul 
personal. Intîiul votant trebuie să 
fie el însuși omul inVeștit cu această 
răspundere majoră. întiiul său vo
tant de care, mai devreme sau mai 
tirziu, depinde votul organizației de 
partid. Este oeea ce n-a înțeles, 
bunăoară, Nicolae Ionescu, fost se
cretar al organizației de bază de la 
întreprinderea de oonstrucții și ame
najări piscicole. Devenit secretar de 
partid, a crezut că, automat, a că
pătat un fel de indiscutabilă autori
tate, care l-a absolvit de datoria de 
a asculta opinia comuniștilor, de a 
acționa efectiv pentru soluționarea 
problemelor care se ridică în activi
tatea întreprinderii, A fost, astfel, 
întiiul oare s-a invalidat, și faptul 
că la alegerile din toamna trecută nu 
a mai întrunit încrederea comuniști
lor își are tocmai în aceasta punctul 
de plecare. Nu și-a dat propriul vot 
de exigență nici Emil Danciu, fost 
secretar al organizației de partid de 
la întreprinderea „Arta mobilei", sub 
a cărui privire îngăduitoare cadre 
din conducerea întreprinderii au ra
portat producții fictive, au mușamali- 
zat neîndeplinirea planului.

— Există o adevărată autoritate, 
după cum există și una aparentă, 
falsă — aprecia, in convorbirea pri
lejuită de însemnările de față, tova
rășul Fot» Bitoleanu, secretar al Co
mitetului de partid al sectorului 4 
din Capitală. Aceasta din urmă, în 
cele mai multe cazuri, se bazează pc 
folosirea metodelor de muncă admi
nistrative, pe absența dialogului cu 
masa comuniștilor, pe părerea falsă 
că alegarea ca secretar de partid con
stituie finalul, nu începutul unei 
complexe activități personale, singura 
in măsură să confere autoritate. Este 
motivul pentru care, la alegerile de 
la sfirșitul anului trecut, in unită
țile din sectorul nostru, unii secretari 
de organizație de bază, lipsiți de auto
ritate, n-au mai întrunit votul co
muniștilor. Evident, a cultiva autori
tatea secretarului de partid este și 
o datorie a noastră, în sensul de a-i 
acorda ajutor să-și perfecționeze me
todele de muncă, a-i controla activi
tatea. De aceea, căutăm să îmbună
tățim oonținutul instruirilor secretari
lor de partid, sîntem, in cea mai 
mare parte a timpului, în organiza
țiile de bază, organizăm colective de 
îndrumare a organizațiilor de partid 
etc. Dar. așa ciim arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de 
lucru a conducătorilor centralelor in
dustriale și ai celorlalte unități Cu 
statut de centrală, autoritatea se cîș
tigă nu stind în afara problemelor, 
ca observator, ci numai pătrunzind 
in miezul lor, acționind pentru re
zolvarea corespunzătoare a acestora 
și unind în acest scop toate forțele 
intrcprinderli, ale comuniștilor și 
oamenilor muncii.

...Autoritatea secretarului de partid, 
o izbindă. O izbindă care se dobîn- 
dește numai prin investiția zilnică de 
perseverență, exigență, de muncă 
tenace și responsabilă.

Platon PARDAU

Complex comercial 
in Insula Mare a Brăilei

BRĂILA (corespon
dentul „Scînteii" N. 
Gr. jfaARĂȘANU) . în 
zona dig-mal din Insu
la Mare a Brăilei s-a 
dat in folosință Com
plexul comercial pes
căresc Corotișca, ame
najare pe cit de pito
rească — datorită 
amplasamentului ei — 
pe atît de bine dotată 
în vederea satisfacerii

cerințelor turistice. 
Noua unitate dispune 
de „vile", pentru o 
găzduire confortabilă 
a turiștilor, de 2 te
rase restaurant, aco
perite cu stuf, de ha
macuri prinse de săl
cii, terenuri de sport, 
locuri de parcare (pe 
malul Brăilei) și de 
alte amenajări. Tra
versarea Dunării pînă

la complex se asigură 
cu șalupe speciale. 
Pentru a completa 
imaginea acestui nou 
punct de atracție 
turistică, adăugăm că 
zilnic, aci, meniul ofe
rit de pescarii-ospătari 
cuprinde numai prepa
rate pescărești : cior
be, saramuri, crap la 
proțap, pește prăjit etc.
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Pentru amatorii de pronosticuri sportive
Privitor la concursul „Pronosport" 

nr. 21, informăm pe amatorii de 
pronosticuri fotbalistice cu ultimele 
noutăți referitoare la echipele — din 
prima divizie a campionatului Ita
lian șl din divizia B a campionatu
lui nostru — ale căror meciuri sint 
incluse în program. Noutățile ne-au 
fost furnizate ieri de către A.S. 
Loto-Pronosport.

I. Bologna—Torino. Un meci fără
importanță pentru clasament, dar in 
care gazdele, în atacul cărora va re
intra Bulgareti, au prima șansă. To
tuși, torinezii nu-și ascund intenția 
de a obține un rezultat bun ; pen
tru acest meci ei au alcătuit cel mai 
redutabil atac. în meci tur : 0—1.
Pronostic : 1, X.

II. Cagliari—Verona. Cele două 
tabere pregătesc cu foarte mare a- 
tenție această partidă ; echipa Ca
gliari — pe lingă beneficiul tere
nului propriu — va conta pe toate 
„vedetele" sale, din rindul cărora 
menționăm pe Riva, Domenghini, 
Gori. Veronezil nu vor să piardă 
ooazia unei victorii de prestigiu. în 
meci tur : 0—2. Pronostic : 1.

III. Catania—Napoli. Cu acest joc, 
Catania „spune" adio diviziei A a 
campionatului ; aflată pe ultimul 
loc, nici măcar victoria n-o mai 
poate salva. Napolitanii sînt favoriți, 
deși echipa lor va fi simțitor slăbită 
prin absența lui Sormani (fractură 
de peroneu). în meci tur : 0—1. Pro
nostic : 2.

IV. Intcrnazionale—Lazio. Virtuali 
campioni, „interiștii" n-au de înde
plinit decît o simplă formalitate, 
știut fiind că pentru Lazio — ire
mediabil sortită retrogradării — nu 
mai există nici un mobil pentru a 
juca la victorie. în meci tur : 1—0. 
Pronostic ; 1.

V. Juventus-Fiorentina. Formația 
din Firenze țintește victoria. A și 
făcut pregătiri febrile. Șansele oas
peților ar putea fț sporite și de fap
tul că Juventus și-a concentrat aten
ția în aceste ultime zile către „Cupa 
europeană a tîrgurilor", în a cărei 
finală este angajată. în meci tur : 
2—1. Pronostic : X, 2.

VI. Lanerossi—Sampdorîa. Prin 
lipsa lui Suarez (suspendat), echipa 
oaspeților și-a micșorat serios șan
sele. Gazdele au în vedere că și în 
campionatul trecut în ambele me
ciuri cu Sampdoria au avut ciștig 
de cauză. în meci tur : 2—1. Pronos
tic : 1, X.

VII. Roma—Milan. Fără Amarildo 
(accidentat), dar foarte probabil cu 
Luis del Sol, echipa romană speră 
să termine victorioasă această par- 
tidă-epilog a campionatului. în meci 
tur : 2—2. Pronostic : 1.

VIII. Varese—Foggia. Varese joa
că acasă și deci are prima șansă, dar 
unul dintre jucătorii de bază (Tam- 
borrini) va lipsi din formație. Foggia 
încă este copleșită de infrîngerea netă 
suferită la ultima sa deplasare (0—5 
cu Internazionale). Firește, este o 
ocazie de „răzbunare". Cum în me
ciul tur scorul a fost egal (2—2), 
pronosticul pentru acum ar putea fi, 
de asemenea, X.

IX. Ceahlăul Piatra Neamț—Me- 
trom Brașov. Cu toate că brașove
nii mizpază mult pe acest meci, este 
destul de puțin probabil că „pie- 
trenii" — care pînă acum n-au pier
dut nici măcar un punct pe teren 
propriu — vor părăsi terenul învinși, 
în meci tur : 0—1. Pronostic : 1, X.

X. Șantierul naval Oltenița—
Știința Bacău. Echipa din Bacău

vine cu „aureola" de a fi realizat 
miercuri un foarte bun rezultat de 
egalitate în fața fruntașilor clasa
mentului seriei I, fotbaliștii din Tg. 
Mureș. Pentru mîine se anunță 
aceeași formație care a jucat 
miercuri. S.N.O., nestînd, la rîndu-i, 
prea bine in clasament, are în vedere 
obținerea ambelor puncte, ceea ce — 
dat fiind și faptul că joacă pe teren 
propriu — pare a fi cu totul reali
zabil. In meci tur : 1—4. Pronos
tic : 1.

XI. Gaz metan Mediaș—Crișul 
Oradea. Orădenii sînt, se știe, foarte 
aproape de a realiza revenirea în 
rindul divizionarelor A. Ei se află 
permanent in alertă, deci încă în 
faza de acumulare de puncte în de
plasare. Medieșenii știu acest lucru ; 
echipa lor insă s-a specializat să 
facă jocuri bune pe teren propriu, 
în meci tur : 0—4. Pronostic : 2.

XII. Gloria Bistrița—Politehnica 
Timișoara. Antrenorul bistrițenilor. 
Titi Popescu, este optimist și oricum 
calm cu privire la acest meci mult 
așteptat de spectatorii localnici. 
De cealaltă parte, antrenorul Jurcă 
contează încă pe șansa de a reveni 
la șefia clasamentului, antrenamen
tele din săptămîna aceasta desfășu- 
rindu-le numai în ideea unei noi și 
prețioase victorii. în meci tur : 0—2. 
Pronostic : 2.

XIII. C.S.M. Reșița - C.S.M. Si
biu. Un meci între o echipă care se 
preocupă să iasă din zona retrogra
dării (C.S.M. Reșița) și o alta care 
pare destul de resemnată sau mai 
bine zis mulțumită cu poziția bună 
din clasament (C.S.M. Sibiu — după 
25 de etape, pe locul 3). în meci tur : 
0—4. Pronostic : 1.

k.

„Bucuria copiilor-71
în aceste zile, toate 

magazinele speciali
zate în desfacerea 
produselor și artico
lelor pentru copii își 
așteaptă — cu ușile 
larg deschise 
clientelă. ______ . .
sint atrăgătoare, pline copii, precum și altele 
de cele mai diferite și 
solicitate mărfuri. „Ce 
să cumpărăm copiilor 
noștri de sărbătoarea 
lor, 1 Iunie ? Ce dar 
— cit mai frumos — 
să le oferim ?“ La a- 
ceastă întrebare, a pă
rinților grijulii, vin- 
zătorii din magazine 
răspund : „Tot ce do
rește inima copiilor.

aici. Oricare 
poate fi satis- 
prompt, după 

șl pretenția

avem
cerere
făcută.
gustul 
fiecărui mic cumpără
tor". în cadrul săptă-

— mica mînii 23 mai — 1 iu- 
Rafturile nie, magazinele pentru

dispun de stocuri su
plimentare de mărfuri, 
într-o foarte bogată 
sortimentație, și pen
tru toate vîrstele, asi- 
gurindu-se zilnic o 
gamă variată de arti
cole dintre cele mai 
diferite și de calitate 
superioară. Dulciuri, 
jucării mecanice, pă
puși, încălțăminte, fel

//

țipentru fie- 
cadou

de fel de tricotaje 
confecții 
care copil un 
plăcut.

Prin urmare, părinți, 
nb uitați, săptămîna 
„Bucuria copiilor-71" 
a început. Magazinele 
vă oferă orice cadou 
pentru copiii dv. Blu- 
zițe, sandale, rochițe, 
costumașe. bomboane, 
jucării și multe altele, 
pe toate acestea le 
găsiți în magazine.

în fotografie : ima
gine frecventă de la 
cunoscutul magazin 
bucureștean „Romarta 
copiilor".

Foto : M. Andreescu
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CINE TREBUIE
SA ȘTIE CÎND

era liniște. Vinzătoarea citea 
articolul din , ziar in care era 
vorba de vînzarea plinii. Mă uit 
la rafturile goale și o deranjez :

— O franzelă mai proaspătă ! 
— Nu avem nici mai vecile.
— O „Dimboviță" 1
— Nu este.
— Una specială !
— Nu avem...
— Dar de ce nu este ?
— Nu știți că azi e simbătă I 
Răspunsul, care suna a re

proș la adresa mea pentru fap
tul că nu știam în ce zi ne a- 
flăm, m-a dezorientat. O clipă 
doar șl mi-am revenit. Opera
tiv, am trecut în revistă citeva 
fapte din ultimele zile : luni am 
luat eu pîine, marți a luat alt
cineva din familie, miercuri și 
joi am lipsit din București, vi
neri am luat o intermediară, jar 
astăzi e simbătă. Dar de ce tre
buie să știu eu că e simbătă ? 
Am venit la magazin să cumpăr 
o pîine, nu să informez vînză- 
toarea sau să-mi confirme ea 
mie în ce zi ne aflăm. Așadar, 
continui dialogul :

— Da, e adevărat că-i sim
bătă, dar ce legătură are asta cu 
franzela, cu „Dîmbovița" cu 
„Speciala" șl cu celelalte sor
timente de pîine ?

Vinzătoarea mă dumirești». 
Zice :

— Simbătă și duminică se 
vinde mai multă pîine. Ca să 
mă convingă îmi explică și 
cauza : duminica nu se lucrea
ză in cele mai multe întreprin
deri și instituții. Și dacă nu se 
lucrează nu sînt deschise nici 
bufetele, care vind gustări cu 
piine. nu funcționează nici can
tinele, care, de asemenea, ser
vesc la masă piine. Oamenii 
consumă însă și duminica tot 
atîta piine ca și în celelalte 
zile. O cumpără de la magazin. 
Ca atare, în timp ce în alte zile 
multă pîine rămîne în rafturi, 
învechindu-se, simbătă și dumi
nica rafturile acestor unități se 
golesc cu citeva ore înainte de 
închidere. Cei ce planifică des
facerea piinii nu vor să țină 
seamă de nevoia de a distribui 
cantități diferite de la o zi la 
alta.

— Nu credeți ? Vizitați sim
bătă seara și duminică la prînz 
mal multe unități de desfacere 
a plinii și o să vă convingeți. 
De altfel, mulți dintre noi, cum
părătorii de piine, am luat și o 
măsură preventivă : ca să nu 
ajungem in situația ca'xn loc de 
piine să ni se atragă atenția că 
azi e simbătă sau diminică ne 
prezentăm la centrul de desfa
cere din zorii zilei. Rezultatul ? 
Durpipica, dimineața trebuie să 
pierzi mult maț mult timp de- 
cit de ’ ob'iceț pentru această 
cumpărătură. .Că dacă întîrzii 
atunci ești întrebat 1.;

— Nu știi că ieri a fost sim
bătă și azi e duminică ?

Iată că noi cumpărătorii cre
dem că altcineva trebuie să știe 
cînd e simbătă, cind e duminică. 
Cine ? Producătorul, intermedia
rul, vînzătorul. că problema este 
doar de gospodărire, de comer
cializare rațională, în funcție de 
cerințele de consum.

D. TĂRNAUCEANU
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Invingind Ungaria cu 89-73

ROMÂNIA S-A CALIFICAT
ÎN TURNEUL FINAL AL C. E. IA BASCHET

La Katowice, în turneul de califi
care pentru campionatul european 
masculin de baschet, s-au întîlnit 
selecționatele României și Ungariei.

Victoria a revenit cu scorul de 89—73 
(45—34) baschetbaliștilor români, care 
se califică în turneul final.

CAMPIONATELE REPUBLICANE UNIVERSITARE
Ieri, in cadrul campionatelor re

publicane universitare au fost pro
gramate întreceri de fotbal, baschet, 
volei și handbal. Finala turneului da 
fotbal se va disputa între echipa In
stitutului de mine din Petroșani si 
Universitatea Cluj, cîștigătoarele ce
lor două grupe preliminare. Rezul
tate tehnice : Universitatea Cluj— 
Politehnica București 1—1 ; Institu
tul de mine Petroșani — Universita
tea București 1—1. La handbal mas

culin, I.M.F Cluj a întrecut cu sco
rul de 17—14 formația Politehnica 
Iași, iar Universitatea Craiova a 
cîștigat cu 21—15 intîlnirea cu Poli
tehnica Timișoara.

în turneul feminin de baschet, 
Universitatea Cluj a învins cu 61—34 
Universitatea Iași. La volei masculin 
s-au înregistrat următoarele rezulta
te : Politehnica Brașov — Politehnica 
Iași 3—1 ; Universitatea Craiova — 
Politehnica București 3—0.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
FOTBAL: PARTIDELE DE AZI 
DIN CAMPIONATUL DIVIZIEI A

După o întrerupere de două săp- 
tămîni campionatul diviziei A la 
fotbal se reia astăzi cu meciurile din 
etapa a XXIV-a.

Cele două partide din Capitală se 
vor desfășura în cuplaj pe stadionul 
Republicii după următorul program : 
ora 15.30 : Rapid București-C.F.R. Ti
mișoara ; ora 17,30 : Steaua Bucu- 
rești-Universitatea Craiova.

In țară sint programate următoa
rele jocuri : Farul Constanța-F.C. 
Argeș Pitești ; U.T, Arad-Dinamo 
București ; Politehnica Iași-C.F.R. 
Cluj ; Universitatea Cluj-Sport Club 
Bacău ; Petrolul Ploiești-Progresul

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA DIN 21 MAI 1971

FOND GENERAL DE PREMII : 
1 110 869 lei.

EXTRAGEREA I : 84 56 85 63 44 83 
59 15 4

Fond de premii : 542 271 lei.
EXTRAGEREA a II-a : 20 60 66 32 

38 64 88.
Fond de premii : 568 598 lei.

București și Jiul Petroșani — Steagul 
toșu Brașov.

Cea de-a 24-a ediție a tradiționa
lei competiții cicliste „Cursa Păcii", 
desfășurată anul acesta pe traseul 
Varșovia—Berlin—Praga, s-a încheiat 
cu victoria rutierului polonez Ris- 
zard Szurkowski, care își inscrie 
pentru a doua oară consecutiv, nu
mele în palmaresul învingătorilor, 
performanță unică in istoria acestei 
întreceri. Pe echipe, locul întîi a re
venit selecționatei U.R.S.S., urmată 
de reprezentativele Poloniei și Ceho
slovaciei.

Ultima etapă, a 14-a Liberec— 
Praga, a fost câștigată de Szurkow
ski, cronometrat pe distanța de 141 
km cu timpul de 3 h 33’20”.

Pierzind peste 3 minute, în ultima 
etapă, Tudor Vasile nu și-a mai 
putut păstra locul intre primii 10 in 
clasamentul general, situîndu-se în 
final al 13-lea, la 9’47” din 91 de 
concurenți.

în cadrul concursului internațional 
de atletism „Memorialul Bruno 
Zauli", desfășurat la Roma, campioa
na româncă Ileana Silai a obținut un 
frumos succes ciștigind cursa de 800 
m cu un timp de 2’02”8/10. Pe locul 
secund s-a clasat atleta vest-germană 
Christa Merten — 2’03”6/10, urmată 
de italianca Donata Govoni — 2’04” 
7/10.

AUTOMOBILISM

„RALIUL
PRIMĂVERII" 
astăzi și miine 

pe ruta București - 
Craiova și retur

Un nou eveniment jn sportul au
tomobilistic : astăzi și miine „Raliul 
Primăverii", reunind la start 62 de 
echipaje, incluzînd o serie de „ași ai 
volanului", ca și automobiliști înce
pători ce s-au remarcat în raliurile 
precedente din această primăvară. 
Acest raliu — acum la a IV-a ediție
— este organizat de Școala de șoferi 
amatori București, în colaborare cu 
filialele A.C.R. din Capitală și Cra
iova.

Marea întrecere automobilistică se 
desfășoară pe distanța București- 
Craiova-București, și constă în par
curgerea ou o medie orară dată a a- 
cestui parcurs, pentru departajare 
concurenții urmind să se întreacă și 
în cadrul unor probe speciale de 
viteză și indemînare. Startul de as
tăzi se dă la ora 7, din fața hotelu
lui „București“-Intercontinental, pri
mii automobiliști urmind a sosi la 
Craiova în Piața Universității, în jurul 
orei 11,30, după ce au parcurs dis
tanța București-Craiova pe ruta A- 
lexandria, Roșiori de Vede, Caracal. 
După-amiază, in centrul Craiovei (pe 
bd. 1 Mai), se dispută probele spe
ciale. Miine, din nou la start, de a- 
semenea cu începere de la ora 7. Dru
mul către București va fi străbătut 
pe următorul'itinerar : Craiova-Balț- 
Slatina-Pitești (autostradă) București. 
Sosirea, în jurul orei 11.30, pe Spla
iul Independenței (în fața noii clă
diri a Institutului politehnic), zonă 
in care, de la orele 13, vor avea loc 
ultimele probe speciale ale raliului.

De la ora 17,30, caravana automo
bilistică — intr-o adevărată paradă a 
modei auto și turistice, organizată de 
cooperația meșteșugărească București
— va străbate centrul Capitalei, prin 
Piața Universității, bd. Magheru, Bd. 
Ana Tpâtescu, sos. Kiseleff. Arcul de 
Triumf, îndreptîndu-se către Parcul 
Herăstrău (terasa „Miorița").

Fruntașii clasamentelor (consacrați 
și avansați) vor fi premiați. „Marele 
premiu" al raliului este oferit de 
ziarul „Informația Bucureștiului".
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pagina economică
AUTOUTILAREA 
problemă de actualitate, 
de mare interes economic
Apărută ca o necesitate majoră 

de ordin economic, cerința autodotă- 
rii în industrie se impune tot mai 
mult atenției generale. Este, fără în
doială, o cale eficientă, verificată în 
practică, de lărgire a capacităților de 
producție, de eliminare a unor 
„locuri înguste" în producția între
prinderilor și, ceea ce este deosebit 
de important, de economisire a fon
durilor valutare ale statului. Sînt tot 
atîtea argumente incontestabile pen
tru care conducerea partidului, per
sonal tovarășul Nicolae Ceaușescu, au 
cerut cadrelor din întreprinderi, cen
trale industriale și ministere să inten
sifice acțiunea de autodotare, trans- 
formind-o într-o activitate sistema
tică, de largă cuprindere, care să o- 
fere permanent noi posibilități de în
zestrare tehnică a fabricilor, uzinelor, 
șantierelor.

De altfel, unele întreprinderi s-au 
si angajat ferm pe această cale, rea- 
lizind mașini, instalații și aparatură 
pentru nevoile proprii. Uzina „Vul
can" avea nevoie pentru noua sa 
producție de cazane de o linie tehno
logică aparte, din import. Conducerea 
uzinei a tratat problema într-un fel 
gospodăresc. Ea a cerut din import 
numai mașinile conducătoare, de 
bază, ale acestei linii tehnologice, ce
lelalte (40 de mașini și instalații va- 
lorînd opt milioane lei) realizîndu-le 
cu forțe proprii în uzină sau prin 
cooperare. Un mod lucid de a folosi 
economic fondurile statului, banul 
public. Cu aceeași înaltă răspundere 
se tratează chestiunea la Uzina de 
mașini grele, la „23 August", „Se
mănătoarea" și în alte întreprinderi 
din Capitală și din țară.

îmbucurător este faptul că în urma 
intervenției directe a organelor și 
organizațiilor de partid se prefigu
rează de pe acum o sensibilă dezvol
tare a activității de autodotare. Pre
cizăm, însă, căi fără rezolvarea unor 
probleme de conținut, semnalate în 
practica de pînă acum, revirimentul 
așteptat se va produce lent și in dez
acord cu posibilitățile imediate. A- 
ceste probleme încă nesoluționate 
deplin vizează modul de organizare 
a activității de autodotare, sistemul 
de finanțare și de circulație a infor
mației tehnice. Să argumentăm.

înainte de toate, se constată lipsa 
unei concepții clare privind forma 
organizatorică a compartimentelor 
autodotării. Multe uzine așteaptă de 
la minister „formula", schema or
ganizatorică a nucleelor de autodo
tare. Bunăoară, uzina „Electromag
netica". Ea are un birou de proiec- 
tare-autodotare, cu un atelier com
plet separat. Anul trecut a realizat 
mașini si utilaje în valoare de 4,5 
milioane lei, iar anul acesta va con
strui, prin forțe proprii, utilaje va- 
lorînd 8 milioane. „Am putea extinde 
activitatea aceasta — spun inginerii 
biroului de proiectare — dar nu știm 
limitele admise". Despre ce fel de 
limite o fi vorba ? Limita o dă ne
cesitatea. Nu pledăm în ruptul capu
lui pentru o schemă rigidă. Cel mai 
inutil lucru pe care l-ar putea face 
un departament ar fi acela de a sta
bili arbitrar cîți ingineri, proiectanți 
și muncitori să aibă compartimentele 
de autodotare din uzine. Apre
cierea și inițiativa aparțin întreprin
derii. Ea știe cel mai bine ce poate 
determna creșterea randamentului u- 
nor linii de fabricație, ce nevoi strin
gente ale producției pot fi acoperite 
prin autodotare. Uzina Grivița și-a 
organizat un adevărat sector (con- 
cepție-ateliere) ; uzina „Electromag
netica", așa cum spuneam, a afectat 
grupei de proiectare un atelier pro
priu. Fiecare a ales formula cea mai 
potrivită pentru profilul și volumul 
lucrărilor de autodotare. Poate că 
mai tîrziu vor adopta altă soluție. 
Principal este ca nucleul de autodo
tare constituit în fiecare întreprin
dere, potrivit trebuințelor proprii, 
să-și justifice practic existența prin 
eficienta economică a creațiilor sale 
tehnice.

Pledăm pentru suplețe, pentru o 
varietate de forme organizatorice și 
din alt motiv, un motiv principial. 
Autodotarea nu este și nu poate fi o 
sarcină exclusivă a compartimentului 
respectiv din întreprindere. Proble
ma trebuie tratată în raport direct 
cu mărimea corpului de ingineri si 
tehnicieni din întreprindere, cu miș
carea inovatorilor din rîndurile mun
citorilor, cu posibilitățile tehnice. In
ginerii din producție și muncitorii de 
la Uzina de mașini grele, de la „Se
mănătoarea", „Republica" etc. au o 
mare contribuție de idei și de muncă 
la realizarea utilajelor din autodo
tare. Monopolizarea acestei activități 
de către compartimentele special 
constituite s-ar dovedi nu numai îm
potriva rațiunii de a fi a ingineru
lui, tehnicianului și muncitoru
lui inovator din producție, dar ar lă
sa nevalorificat un considerabil po
tențial de creație tehnică. Să inver
săm, deci, puțin lucrurile : înainte de 
a întreba cîți oameni să lucreze în

UN MODERN COMPLEX
PENÎRU CREȘTEREA»

SI ÎNGRĂȘAREA 

PORCILOR LA CORABIA
SLATINA (Corespondentul 

„Scînteii" Em. Rouă). La Cora
bia a fost dat în folosință un 
modern complex pentru crește
rea și îngrășarea porcilor. In
vestiția a fost realizată prin a- 
socierea a 29 cooperative agri
cole din sudul județului Olt. Ca
pacitatea complexului, care a 
fost populat cu 2 300 scrofițe de 
prăsilă, este de 30 000 capete 
porci grași anual

compartimentul de autodotare, să ne 
interesăm cîți ingineri, tehnicieni și 
muncitori cu experiență sînt în uni
tate, cîți au fost atrași în activitatea 
de autodotare — și să apreciem e- 
fortul prin această prismă. La re
centa sa întîlnire cu lucrători și ca
dre de conducere din industriile me
talurgică și constructoare de mașini, 
secretarul general al partidului arăta 
că activitatea de autodotare trebuie 
să constituie o preocupare a fiecărei 
fabrici, a fiecărei secții, a fiecărui 
inginer și muncitor.

Desigur, în biroul de proiectare șl 
în atelierul de autodotare trebuie să 
lucreze ingineri, tehnicieni și mun
citori dintre cei mai buni, cu un dez
voltat simț de creație tehnică. Dar 
oare așa stau lucrurile preutindeni ? 
La întrebarea : „Lucrează în dome
niul autodotării, în întreprinderea

EXISTĂ IN fiecare 
întreprindere 

PREOCUPAREA 
NECESARĂ ?

dv., Ingineri dintre cei mai buni ?“ 
Marian Zidărescu, adjunctul con
structorului șef de la uzina „Vulcan" 
răspunde jenat : „Sîntem încă în faza 
unor discuții... Da, așa ar trebui să 
fie". Ar trebui, dar nu este. Rea
mintim că autodotarea trebuie să de
vină o sarcină distinctă a planului 
de stat, nu o sarcină facultativă ; ea 
trebuie să se desfășoare organizat și 
pe multiple planuri. în actuala noa
stră etapă de dezvoltare economică, 
cînd avem puternice uzine construc
toare de mașini, cu sectoare de con
cepție dezvoltate și un corp ingine
resc experimentat, cînd avem insti
tute de cercetări și proiectări în di
ferite domenii în care lucrează nu
meroși specialiști, sînt toate condițiile 
de a reduce permanent cheltuielile 
valutare ale tării prin fabricarea, cu 
posibilități proprii, a unor mașini și 
utilaje necesare producției.

Dar să ieșim, pentru un moment, 
din sfera uzinelor constructoare de 
mașini. Vom Vedea imediat de ce. 
în timpul anchetei noastre, extinse 
și asupra unor fabrici ale industrii
lor ușoară și alimentară, am auzit nu 
odată : „Posibilitățile noastre de au
todotare sînt limitate, nu ne com
parăm cu construcția de mașini. La 
noi, in industria ușoară sau alimen
tară, ar trebui să nu mergem pe so
luția creării unor nuclee de autodo
tare în fiecare întreprindere, ci pe 
crearea unor „întreprinderi-centru" 
care să ne echipeze", (ing. Anton Va- 
silescu, fabrica „Tînăra Gardă").

Cum vedeți, o denaturare a însăși 
noțiunii de autodotare. Or, chiar dacă 
repetăm, autoutilarea înseamnă ca 
fiecare întreprindere, indiferent de 
profil, de ramură, să realizeze cu forțe 
proprii instalații, mașini și dispozitive 
necesare pentru acoperirea unor ne
voi specifice și care nu se găsesc in 
gama produselor fabricate de indus
tria noastră. Chiar așa au înțeles 
autodotarea o serie de întreprinderi 
din ramurile amintite. Fabrica tex
tilă „Dacia" și-a creat singură cîteva 
mașini de mare trebuință. Chiar și 
Fabrica de bere Rahova și-a rezol
vat asemenea probleme, semnînd ac
tul de paternitate a unor instalații 
pînă mai ieri importate. Experiența 
de pînă acum demonstrează că auto

dotarea este propice oricărei între
prinderi, din orice ramură.

Referindu-ne, in continuare, la ceea 
ce mai frînează dezvoltarea activi
tății de autodotare, aducem în dis
cuție și chestiunea finanțării. Con
ducătorii unor întreprinderi bucureș- 
tene obiectează că nu-i nici acum 
lămurită modalitatea de finanțare a 
lucrărilor de autodotare. „Nu se pre
cizează nicăieri din ce fonduri se de
contează — afirmă Emil Roman, in
giner șef Ia Fabrica de bere „Ra
hova". De aici, discuții sterile cu su
cursalele Băncii Naționale, încurcă
turile și uneori renunțările. Părerea 
mea este că dacă valoarea utilaje
lor din autodotare depășește fondul 
de mică mecanizare, atunci să fie 
decontate la un capitol special, nici
decum pe costurile de producție". 
Este, evident, o părere — forurile în 
drept urmînd să hotărască. Rămîne 
de asemenea deschisă Și problema 
cointeresării materiale a celor ce lu
crează la conceperea și realizarea 
utilajelor de autodotare. Cum se 
vede, mai sînt anumite neclarități a 
căror elucidare cît mai rapidă ar fa
voriza dezvoltarea acțiunii de auto
dotare.

O ultimă problemă : circulația In
formației tehnice în domeniul auto
dotării. Mai înainte, o scurtă rela
tare semnificativă. La o expoziție in
dustrială din străinătate, inginerul 
Gheorghe Andriescu, de la uzina 
„Electromagnetica", vede o presă 
mică, tocmai bună pentru fabricarea 
unor repere la contoarele monofa
zate. Insistă și obține achiziționarea 
uneia. Puțin mai tîrziu. într-o în- 
tîmplătoare vizită la Fabrica de ace 
din Capitală, constată că această u- 
nitate realiza asemenea prese, prin 
autodotare. de cîțiva ani și la feî de 
bune. „Să-mi vină rău, nu alta !“ 
mărturisește el. Dar să continuăm, 
întreprinderea „Inox" avea nevoie, 
recent, de electroclave pentru auto
matizarea unor instalații proprii. Se 
gîndea să le procure din import. Și 
tot... ocazional află că la uzina „Elec
tromagnetica" se proiectase si se con
struise pentru nevoile proprii ase
menea aparatură. Intrînd în tratative 
directe „Inox“-ul obține aparatura 
necesară și valuta este astfel econo
misită. Concluzia ? în această foarte 
importantă problemă a autodotării, 
informarea asupra realizărilor a fost 
multă vreme deficitară. în timp Ce 
unii au realizat, pentru nevoile fa
bricației proprii, mașini și utilaje u- 
nicate sau specializate — alții, din 
alte ramuri industriale sau chiar din 
cadrul aceleiași ramuri, neștiind ni
mic despre ele, au investit în paralel 
muncă și concepție sau au dat buzna 
la import. Este bine că în ultima 
vreme informația tehnică din dome
niul autodotării circulă mai repede 
între întreprinderile din aceeași ra
mură și între ramurile industriei na
ționale ; deopotrivă este însă nece
sar ca schimbul de documentație teh
nică și cooperarea între întreprinderi 
în realizarea practică a conceptelor 
să se extindă si să capete un carac
ter mai operativ. In această direcție 
solicităm atentia întreprinderilor, 
centralelor industriale și ministere
lor.

Să conchidem : în acest an, ca de 
altfel în întregul nou cincinal avem 
de realizat sarcini economice extrem 
de mari și complexe'. Ritmul înalt 
de creștere a producției industriale 
va trebui realizat în cea mai mare 
parte pe seama sporirii productivită
ții muncii, prin fructificarea rezerve
lor din fiecare întreprindere. Aces
tui scop îi servește, evident, si auto
dotarea. Cu condiția ca această acti
vitate să se extindă larg, să devină 
o acțiune generală a tuturor colecti
velor de fabrici, uzine, șantiere.

Ștefan ZIDARIȚA

CIFRELE DIN
(Urmare din pag. I)
propună, iar organele de aprobare 
să ia hotărîri în deplină cunoștință 
de cauză asupra rezultatelor ce se 
vor obține pe seama noilor capaci
tăți de producție prevăzute a fi rea
lizate.

Problema costului investiției și, 
implicit a eficienței acesteia are și 
o altă fațetă, amintită, de altfel, la 
începutul rindurilor de față. Investi
țiile pot să fie afectate in ceea ce 
privește eficienta și în cazurile cînd 
pe parcursul execuției șe depă
șește valoarea aprobată inițial. Nu-mi 
este în intenție să aduc în discu
ție acum cauzele care pot genera 
în această ipostază majorări ale cos
tului investițiilor. Țin să subliniez 
că această gravă abatere de la dis
ciplina de deviz — complinită une
ori și cu acte de indisciplină finan
ciară, pentru că nu în puține ca
zuri suplimentarea fondurilor pen
tru realizarea capacității aprobate se 
solicită abia după epuizarea integra
lă a fondurilor, sau chiar după de
pășirea plafonului inițial aprobat — 
nu poate fi justificată cu o creștere 
de capacitate și, respectiv, cu o im- 
bunătătire a rentabilității pe seama 
prezumării unei sortimentații superi
oare. Așa, de exemplu, s-a întîmplat 
in cazul Uzinei metalurgice din Ba
cău, dezvoltării fabricii „Vitrometan" 
din Mediaș și altele. In perioada ia
nuarie 1970 — aprilie 1971, bunăoară, 
ne-au fost solicitate majorări de de
vize la diferite obiective industriale 
în valoare de mai multe sute de mi
lioane de lei.

Pentru a se evita situația ca depă
șirea costurilor investiției să fie 
semnalată numai in etapa finală a 
execuției lucrărilor, sau după folo
sirea integrală a fondurilor, cînd 
practic organul de avizare nu mai 
are nici o posibilitate de frînare a 
acestei tendințe, așa cum s-au petre

cut lucrurile la dezvoltarea Fabricii 
de produse cărbunoase din Slatina, 
Uzina de utilaj petrolier din Tirgo- 
viște, Fabrica de ulei din Constanța, 
Centrala electrotermică Galați ș. a., 
este absolut necesar ca beneficiarul 
investiției să urmărească permanent, 
cu deosebită răspundere și exigență, 
modul cum evoluează corelația dintre 
realizările fizice și fondurile chel
tuite și să semnaleze din vreme de
pășirea fondurilor alocate pe obiecte 
sau categorii de cheltuieli din devi
zul general al lucrării de investiții. 
Desigur, un sprijin în prevenirea 
unor depășiri pot și trebuie să-1 dea 
unitățile bancare finanțatoare.

Frecvența cazurilor în care este 
invocată majorarea cheltuielilor afe
rente utilajelor sau lucrărilor de 
construcții drept cauza depășirii cos
turilor aprobate prin devizele gene
rale, socotesc că face necesară limi
tarea drepturilor celor două minis
tere care uzează de această practică 
— Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini și Ministerul Construc
țiilor Industriale — de a stabili pre
țul utilajelor și al construcțiilor me
talice și de a revizui unele articole 
de deviz din cadrul normelor repu
blicane.

Prevenirea oricărei indiscipline de 
deviz impune ca, în etapa de execu
ție a lucrărilor, să se asigure apli
carea mai hotărîtă a prevederilor 
noilor reglementări, cunoscind că, 
potrivit legii privind organizarea, 
planificarea și executarea investiții
lor, beneficiarii investițiilor au sar
cina șă verifice ca proiectele de 
execuție să se încadreze în preve
derile studiului tehnico-economic și 
în valoarea investiției aprobate. De 
altfel, determinarea necorespunzătoa
re a valorii investiției, ca urmare a 
nerespectării prețurilor și tarifelor 
legale, precum și omiterea din do
cumentele tehnico-economice a o- 
biectivelor sau utilajelor în lipsa că
rora investiția nu poate fi dată în 
funcțiune, constituie o contravenție

generale care au loc în prezent de- 
că, peste
posibilități ■■■■■■■■■*■ 

întreaga t ■In cooperativele;

în prezent, In cooperativele agricole din ju
dețul Ilfov, ca de altfel în toată țara, au loc 
adunări generale în care se dezbat și se aprobă 
acțiunile ce trebuie întreprinse pentru aplica
rea măsurilor de ordin social hotărite de con
ducerea partidului pentru îmbunătățirea nive
lului de trai al țărănimii. Fondurile necesare 
pentru plata pensiilor membrilor cooperatori, 
care au fost majorate In perioada 1970—1971, 
precum și pentru aplicarea măsurilor din recenta 
Hotărîre a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
se constituie prin creșterea contribuției tuturor 
cooperativelor agricole la aceste acțiuni sociale. 
Cooperatorii au aprobat în adunările generale să 
aloce la fondul Casei de pensii 7 la sută din va
loarea producției globale. Aceasta înseamnă că 
la cele circa 2 450 milioane lei, cît reprezintă 
producția globală planificată în județul Ilfov, 
contribuția la Casa de pensii însumează 171,5 mi
lioane lei.

Adunările 
monstrează 
tot, există 
pentru ca 
contribuție 
tară să se
fără micșorarea fondu
rilor de retribuire a 
muncii și de acumula
re. Din ce surse se vor 
asigura aceste fonduri? 
Iată ce ne-a declarat 
în această privință tov. 
Marin Argint, preșe
dintele Uniunii județe
ne a cooperativelor a- 
gricole :

— Pînă In prezent, 
!n 85 de cooperative a- 
gricole din județul nos
tru au avut loc 
nări generale la 
au participat 
13 700 de membri coo
peratori și au luat cu- 
vintul 750 de oameni. 
Cu acest prilej au fost 
găsite căile de sporire 
a veniturilor în vede
rea acoperirii contri
buției suplimentare, 
care în unitățile unde 
s-au ținut adunările 
generale se ridică la 
peste 33 milioane lei. 
Ele sînt, în linii gene
rale, următoarele : 
creșterea producției 
vegetale și animale, 
dezvoltarea activități
lor industriale și redu
cerea cheltuielilor. Din 
analiza planurilor de 
producție a rezultat 
că prin depășirea producției 
vor obține suplimentar 10,5 
din zootehnie 
activitățile industriale 
Totodată, s-au analizat și posibilitățile de redu
cere a cheltuielilor. S-a stabilit astfel că în pro
ducția vegetală cheltuielile materiale vor fi re
duse cu 5,6 milioane lei, în zootehnie — cu 1,6 
milioane lei, cheltuielile comune și generale — 
cu 6,1 milioane lei, iar fondul social-cultural — 
cu 800 000 lei. Rezultă deci că în nici o unitate 
nu s-a micșorat fondul de retribuire. Toate a- 
cestea demonstrează hotărîrea cooperatorilor de 
a răspunde grijii pe care le-o poartă condu
cerea de partid și de stat prin suplimentarea e- 
forturilor depuse pentru creșterea producției, 
livrarea unor cantități mai mari de produse la 
fondul de stat, printr-o gospodărire mai bună a 
cheltuielilor de producție. Peste tot se eviden
țiază hotărîrea fermă a cooperatorilor de a spori 
pe toate căile producția. Cooperativa agricolă 
din Putineiu, de pildă, va suplimenta contribu
ția la Casa de pensii cu 700 000 lei. Sursele de 
constituire sînt următoarele : creșterea produc
ției vegetale cu 150 000 lei. a producției animale 
cu 340 000 lei, a veniturilor din activitățile in
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dustriale cu 120 000 lei și reducerea cheltuielilor 
materiale cu 90 000 lei.

Un alt exemplu, deosebit de semnificativ In 
această privință, îl constituie cele discutate în 
adunarea generală a cooperatorilor din comuna 
Sohatu. Toți cooperatorii și-au manifestat bucu
ria și adeziunea unanimă față de măsurile luate 
de conducerea partidului și statului privind îm
bunătățirea condițiilor de viață ale țărănimii 
cooperatiste. Cum să nu aprobe aceste preve
deri cînd văd ce au de cîștigat in urma aplicării 
lor ? Prevederile cu privire la spitalizarea și tra
tamentul gratuit ale cooperatorilor care parti
cipă efectiv la muncă și ale membrilor lor de 
familie îi scutesc de o seamă de cheltuieli. 
„Oricui i se poate Intîmpla ca într-o bună zi să 
cadă la pat, arăta un cooperator în adunarea 
generală. Nimeni nu-și dorește acest lucru, dar 
dacă se întîmplă, el trebuie să meargă la spital, 
are nevoie de medicamente. Acum asemenea 
probleme sînt rezolvate". De asemenea, s-a 

arătat că fondul alocat 
pentru ajutoarele coo
peratorilor bolnavi a- 
junge la circa 26 000 
de lei. Aproximativ 
120 de femei vor be
neficia de concedii de 
natalitate în valoare 
de 68 000 de lei. Plata 
indemnizațiilor pentru 
cei 520 de copii sub 16 
ani totalizează 
de lei pe an, iar a pen
siilor majorate pentru 
cei 540 de bătrîni se 
ridică la 756 000 de lei. 
Adunarea generală a 
hotărît să contribuie, 
începînd din acest an, 
cu 120 000 de lei pentru 
a se asigura cooperato
rilor locuri în stațiuni 
balneo-climaterice.

Sumele suplimenta
re de bani care se alo
că pentru acțiunile so
ciale urmează să fie 
obținute prin sporirea 
producției și reducerea 
cheltuielilor și nu vor 
diminua fondul de re
tribuire stabilit la în
ceputul anului. Cerea
lele de toamnă sînt 
frumoase. Prin spori
rea producției se va 
realiza un venit supli
mentar de 718 000 de 
lei, care depășește 
suma de bani ce 
mează a se vira la 
Casa de pensii prin 
majorarea procen- 

sută, adică de la 638 000

adunările generale au hotărît • 1

312 000

CONTRASTE
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de milioane
Existau, pe ici, pe 

colo, niște oameni cu 
vederi foarte... „înain
tate" care multă vre
me au teoretizat că în 
anumite sectoare ale 
economiei mecaniza
rea complexă a ma
nipulării și trans
portării mărfurilor ar 
fi dificil de realizat. 
O asemenea părere se 
acreditase și în legă
tură cu fabricile de 
geamuri și articole de 
sticlărie. Un colectiv 
format din specialiști 
aî Ministerului Tran
sporturilor și Teleco
municațiilor, Institu
tului de studii și cer
cetări in transporturi, 
ai Centralei indus
triale a geamurilor și 
materialelor izolatoa
re Ploiești (C.I.G.M.I.) 
și ai cîtorva întreprin
deri beneficiare a în
cercat, pe baza unor 
îndelungi experimen
tări, punerea la punct 
a unor containere me
talice, adaptate trans
portului pe calea fe
rată și cu autovehicu
lele, ca și a unui sis
tem de manipulare și 
transport. Truda 
le-a fost în zadar, 
atestă scrisoarea

care ne-a trimls-o lng. 
Ștefan Chițescu de la 
Centrala transportu
rilor auto, din care 
reiese că s-a găsit o 
bună rezolvare a tran
sportului de produse 
finite la fabricile pro
ducătoare de geamuri 
și articole de sticlă.- 
rie. Din studiul întoc
mit reiese că în si
tuația in care, în anii 
actualului cincinal, fa
bricile C.I.G.M.I. vor 
transporta cu ajuto
rul containerelor circa 
45 la sută din produc
ția realizată, se va ob
ține diminuarea chel
tuielilor de transport 
cu 38 milioane lei și 
economisirea a 64 000 
m.c. de cherestea, prin 
renunțarea la actualul 
sistem de ambalare a 
geamurilor. In cazul 
articolelor de sticlărie, 
același studiu demon
strează că însemnata 
economii se pot ob
ține și la Combina
tul de sticlărie din 
București, unde s-au 
efectuat experimentă
rile. Iată ce surprize 
plăcute a putut oferi 
o încercare — respec
tiv o cercetare gospo
dărească.

ur-

se 
lei,

vegetale 
milioane 

2,3 mjlioane lei, iar din 
6,2 milioane lei.

tului de la 3,5 la 7 la
de lei la 1 276 000 de lei. La culturile de primă
vară cooperatorii s-au angajat să îngrijească 
mai bine porumbul, floarea-soarelui. sfecla de 
zahăr, legumele.

In majoritatea cooperativelor agricole s-au 
luat și alte măsuri în interesul țăranilor coope
ratori. în cele 85 de cooperative agricole unde 
s-au ținut adunările generale s-a hotărît să se 
pună la dispoziția membrilor cooperatori, 
afara loturilor în folosință personală, 5 700 
pentru a fi insămînțate cu plante furajere 
cultură dublă. Producția de furaje de pe aceste 
suprafețe va fi folosită pentru creșterea unui 
număr mai mare de animale în gospodăriile 
personale ale membrilor cooperatori. Ca răs
puns, cooperatorii din Putineiu, de pildă, s-au 
angajat să 
6 000 pui și 
Sînt numai 
ratorii din 
sporirea producției și a veniturilor.

în 
ha 
in

livreze statului pe bază de contract 
200 porci din gospodăriile personale, 
cîteva din măsurile pe care coope- 

județul Ilfov le vor aplica pentru

Florea CEAUȘESCU 
Ion TEODOR

DEVIZ
în culpa proiectantului și se sanc
ționează potrivit reglementărilor în 
vigoare. Important este și să se res
pecte cu rigurozitate această preve
dere a legii.

Realizarea investițiilor planificate 
la nivelul unor costuri cît mai scă
zute posibil trebuie să fie o preo
cupare permanentă a tuturor facto- 
rilpr care activează în domeniul 
investițiilor și, în primul rînd, a be
neficiarilor care, cu sprijinul pro
iectantului, trebuie să urmărească în 
etapa de proiectare și apoi de des
fășurare a lucrărilor adoptarea ce
lor mai eficiente soluții con
structive, luptînd pentru aplica
rea principiului că remedierile —■ 
una din sursele frecvente de scum
pire a investiției — să se facă pe 
seama celor care le-au cauzat. Tot 
beneficiarul Investiției are obligația 
să ia poziție fermă împotriva furni
zorilor sau a organizațiilor de con
strucții care manifestă tendința de 
scumpire a costului furniturilor sau 
lucrărilor. Economiile realizate la 
obiectivele puse în funcțiune reflec
tă in mod concret exigența și com
petența în soluționarea problemelor, 
preocuparea tuturor factorilor cu răs
punderi în acest domeniu pentru creș
terea eficienței investițiilor, pentru 
respectarea disciplinei de deviz.

Dezvoltarea economiei naționale 
la nivelul obiectivelor trasate prin 
actualul plan cincinal impune in mod 
hotărit, ca o condiție a intensificării 
progresului întregii economii, redu
cerea costului lucrărilor și asigurarea, 
pe această cale, a unei eficiențe eco
nomice ridicate a obiectivelor de in
vestiții. Un asemenea țel incumbă ca 
de la fundamentarea și pînă la fi
nalizarea fiecărei investiții să se ma
nifeste o grijă și o preocupare asi
duă pentru reducerea costului lucră
rilor, pentru folosirea cît mai rațio
nală a resurselor materiale și bănești 
alocate de stat pentru realizarea am
plului program de investiții.

„ELECTROPUTERE" 
- o marcă de mașini și aparataj 
electric cunoscută pe tot globul
In biroul directorului uzinei ,,Electroputere“ din 

Craiova se află o hartă edificatoare. Un cerc mai 
pronunțat scoate în evidență locul unde se află orașul 
Craiova, unde își are reședința această prestigioasă 
întreprindere constructoare de mașini. Din acest cerb, 
un număr de peste 25 de săgeți indică diferite capi
tale de țări, de pe cinci continente. Sînt capitalele 
țărilor cu care uzina craioveană are relații comerciale 
și în care exportă mașini și aparataj electric. Printre 
produsele mult solicitate pe piața internă și externă 
se află : transformatoarele cu puteri între 2,5 pînă la 
400 MVA, mono și trifazate, motoarele electrice rota
tive, aparataj electric de înaltă tensiune, locomotivele 
Diesel electrice, locomotivele electrice. Interesul pen
tru produsele uzinei ,,Electroputere“-Craiova este de
terminat atît de execuția ireproșabilă a produselor 
livrate, cît și de nivelul tehnic ridicat al proiectelor 
ce stau Ia baza fabricării acestor produse. La trans
formatoare, de pildă, executarea miezurilor magnetice 
din tablă silicioasă laminată la rece, de calitate su
perioară, înlătură orice pericol de deteriorare în tim
pul funcționării și asigură totodată consemnarea unor 
pierderi reduse. Fiind prevăzute cu înfășurări de con
strucție specială, ele asigură, de asemenea, rezistență 
la undă de șoc și la scurt-circuit brusc. Fiind prevăd 
zute cu accesorii moderne, au o protecție eficace și 
o funcționare ireproșabilă în exploatare.

Specialiștii de la fabrica de transformatoare au 
realizat, în ultima vreme, al doilea autotransforma- 
tor de 400 MVA, destinat rețelelor de înaltă tensiune 
din țara noastră. Paralel cu introducerea în fabricație 
a celor mai noi cuceriri ale tehnicii în domeniul 
transformatoarelor, muncitorii, inginerii și tehnicienii 
de aici au obținut succese de seamă pe linia îndepli
nirii și depășirii sarcinilor de plan și a angajamen
telor în întrecerea socialistă. Printr-o mai bună orga
nizare a muncii, prin acțiunea de autoutilare, de la 
începutul anului pînă în prezent, ei au realizat la 
producția globală o depășire de 1,5 milioane lei, iar 
la producția marfă depășirile se cifrează la suma de 
1 100 000 lei.

Succese deosebite a înregistrat și colectivul fabri
cii de aparataj, unde anul acesta s-a introdus în fa
bricația de serie aparatajul de 400 MVA.

Colectivele de proiectanți, tehnologi, muncitori, In
gineri și tehnicieni din uzină se mîndresc că emblema 
unității lor, ,,Electroputere“ Craiova, devine o marcă 
de aparataj și mașini electrice tot mai cunoscute pe 
plan international.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii”

Tot ce-i 
sau făcut de 
mului e pieritor, 
spus tovarășii din con
ducerea Grupului in
dustrial de petrochi
mie din Borzești și au 
casat utilaje, piese de 
schimb și produse fi
nite în valoare de 7 
milioane lei. Nu 
poate spune că 
durut inima cînd 
procedat așa. 
schimb, puțin mal 
ziu a 
doară 
aveau 
de... 
sate. De unde să le ia ? 
— iată întrebarea. Și, 
pînă la urmă, s-au 
întors din nou la ma
gazia de vechituri, au 
ales de acolo ce le-a 
trebuit (utilaje valo
ri nd peste un milion 
lei) și și-au văzut de 
treabă în liniște. Cu
rată alchimie 1 De 
restul bunurilor s-au 
dispensat fără regrete, 
deși și acestea puteau

se 
i-a 
au 
In 

tîr- 
să-i

Unitățile agricole din 
împrejurimile orașului 
Tîrgu-Secuiesc produc 
anual zeci de mii de 
tone de cartofi. La 
amplasarea în acest 
oraș a fabricii „Ami
donul" — o unitate de 
mare productivitate, 
care prelucrează anual 
50 000 tone cartofi, în 
bună parte automati
zată — s-a ținut sea
ma tocmai de apropie
rea sursei de materie 
primă. Cum s-ar zice, 
cartofii se cultivă 
pînă în poarta fabricii. 
Dincolo de reducerea 
cheltuielilor de trans
port, fabrica avea po
sibilitatea să încheie 
direct contracte cu u- 
nitățile agricole, în 
care să se prevadă cul
tivarea unor soiuri de 
cartofi cu un conținut

și taina 
părăsite

Anul trecut. Asocia
ția intercooperatistă de 
creșterea și îngrășarea 
mieilor de la Țăndă- 
rei, județul Ialomița, 
și-a încheiat activita
tea cu o pierdere de 
peste 5 milioane lei 
care a fost împărțită 
„echitabil" la cele 40 
de unități asociate. 
N-am fi stăruit asupra 
acestei situații dacă 
neajunsurile care au 
generat „recordul" de 
anul trecut — achizi
ționarea mieilor sub 
greutatea prevăzută, a- 
provizionarea cu fura
je combinate ș.a. — nu 
s-ar fi menținut. 
Și anul acesta popu- 
larea complexului 
s-a făcut cu i 
livrați de C.A.P. 
o greutate medie de 
numai 11,2 kg
loc de 15 kg
era prevăzut. Dar nea
junsurile cele mai 
mari se datoresc fura
jării. Pentru a nu se 
repeta situația de anul 
trecut, s-a prevăzut 
construirea unei mori 
de furaje combinate în 
incinta complexului 
care să asigure hrana

fl tot atît de bine folo
site. Dar lucrurile, 
respectiv groapa de 
„vechituri" în care sînt 
aruncați șase milioane 
de lei — tind să se 
răzbune. Direcția teri
torială de control șl 
revizie a descoperit 
substratul Întregii po
vești : evitarea — 
chiar și cu riscul dis
trugerii bunurilor — 
înregistrării unor imo
bilizări în stocuri su- 
pranormative, genera
toare de dobînzi pe
nalizatoare ; stocuri 
survenite, bineînțeles, 
din neglijență sau a- 
precieri exagerate. A- 
cum, cînd se știe des
pre ce este vorba, se 
impune luarea de mă
suri împotriva celor 
responsabili de atîta 
indiferență față de 
banii statului. Se mai 
aruncau, în antichita
te, gladiatori In groa
pa cu lei — dar nici cu 
atitea milioane t

mai mare de amidon. 
, Iată, însă, că deși sîn

tem în ultima decadă 
a lunii^rfnai, iar car
tofii s-au plantat de 
mult, din necesarul de 
50 000 tone cartofi, fa
brica a contractat nu
mai 600 tone cu C.L.F. 
Tirgu-Secuiesc, care 
zice : atita am, atîta 
vă dau. Oare centrul 
de legume și fructe 
vrea să propună fabri
cii o nouă metodă de 
producere a amidonu
lui fără cartofi ? Poa
te scoate, ca scamato
rii, amidonul din jo
ben ? Atunci de ce nu 
a spus-o din timp, 
pentru a nu se am
plasa fabrica în mij
locul unei zone 
vorabile acestei 
turi ?

mieilor în condiții 
avantajoase decît 
tunci cînd furajele e- 
rau aduse din alte 
părți cu cheltuieli în 
plus. „Dar construcția 
morii care trebuia să 
fie gata la 31 ianuarie 
1971 e mult rămasă în 
urmă" — ne spune dr. 
Tudor Liviu, direc
torul complexului. De 
la constructori n-am 
izbutit să aflăm nimic 
pentru că plecaseră in 
corpore după tablă la 
Giurgiu. Am reușit, 
totuși, să descifrăm 
taina morii părăsite. E 
vorba de lipsa de cola
borare între I.M.A. 
Cuza Vodă, care trebu
ia să execute confec
țiile metalice, I.R.E.B. 
— postul trafo și co
operativa Buftea care 
va asigura automatiza
rea i 
cuții 
neîm

instalației. Berbe- 
. i nu înghit însă 

neînțelegerile con
structorilor, ci furaje. 
De aceea își propun să 
.dezlege ei înșiși taina 
morii părăsite. Au și 
desemnat un miel ca 
detectiv. Nu-i dă ni
meni o mină de aju
tor ?
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TEATRUL
AMATORILOR

cinema
O OPERĂ IZVORÎTĂ

Am legături mai vechi cu teatrul 
de amatori ; am stat în 
săptămini mai aproape de 
văzut, am selecționat. Îmi 
gădui unele aprecieri.

Ce e cuceritor în teatrul 
tori ? Fără indoială, patosul. Com
bustibilul principal al artistului ama
tor e o dragoste reală, sinceră și 
cel mai adesea voluntară pentru fe
nomenul de teatru, dragoste care, 
cum se întîmplă, mai are șocuri șj 
scăzăminte, dar și izbucniri remar
cabile. Artistul amator trăiește astfel 
o a doua viață și „hobby“-ul său de
vine un instrument de cultură, adică 
de transfer al unor valori spirituale 
în cimpul social apropiat. Se cuvine 
să apreciem nespus această translație 
pe care artiștii amatori o fac cu bu
nurile teatrului, ducîndu-le în zona 
vieții celei mai imediate. dîndu-Je 
ardentă, devenind pasionații unor 
idei, forme și stiluri, ba de cîteva 
ori. cum am văzut, realizatori admi
rabili ai substanței dramatice la un 
nivel unde împlinirea artistică e în
treagă, fără amendamente sau cir- 
cumstanțieri. Nu trebuie să se su
pere nimeni, dar sint spectacole de 
amatori care întrec destule perfor
manțe profesioniste.

E bine, deci, că s-a creat o rețea 
largă de echipe de amatori, că există 
peste tot, pină în ultima văgăună 
de munte, posibilitatea unei întrupări 
artistice. Statul a pus Ia indemină, cu 
o rară larghețe, o asemenea posibi
litate și din vreme în vreme colec
tează rezultatele acestui impuls.

Numai că, nu o dată, un tratament 
atit de benefic dă și efecte secun
dare mai puțin dorite. Ceea ce statul 

-pune la indemină, ca posibilitate, se 
transformă la unii în obligație, în 
sarcină, și devine pe nesimțite sche
mă. plan cantitativ : „cîte echipe de 
teatru ai 7“ „cîți oameni ai prins în 
acțiune ?" „de ce numai atiția ?“ „de 
ce n-ai și cor, și brigadă, și recita
tori, de ce n-acoperi toate formele, 
coloanele și schemele propuse de la 
județ sau din altă parte 7“ Un duh 
al cantității se amestecă tot mai su- 
nărător în această chestiune de vo
luntariat, care iși are vitalitatea pro
prie și riscă să-i diminueze tocmai 
elanul specific. Rapoartele numerice 
stau să invadeze unele fenomene în 
momentul în care noi ne-am cîști- 
gat o suficientă trăinicie calitativă 
ca să nu mai judecăm arta numeric 
și statistic. Ce însemnează că avem 
atîtea echipe în loc de atîtea, pentru 
tonusul unei mișcări ? Nu ne-am dus 
să-i numărăm, ne-am dus să le ju
decăm nivelul.

De aici vine și al doilea efect că 
1» colectare, în competiție, vor să 
fie cit mai mulți, fie că au sau n-au 
treabă. Noi am văzut, de pildă, zil
nic cîte patru-cinci sau chiar opt- 
nouă piese de teatru și montaje, 
ceea ce e total inuman, inconcepti- 
bil și lezează grav gustul sau dispo
ziția pentru fenomenul respectiv. 
Cine a putut să întocmească un ase
menea barem draconic, tț avjjt iarăși 
în vedere, cu predilecție, cantitaiea : 
lasă să vie și ăla că e băiat bun, și 
ceilalți că fabrica lor e productivă, 
și ceilalți că au mai fost și altădată, 
și ceilalți că județul lor e în ascen
siune, și ceilalți că vin cu piesa lui 
cutare sau că i-a instruit cutare — 
lasă să vie 1 îndrumați de același 
duh, unii preselecționatori s-au lă
sat foarte adesea și repede convinși, 
de vorbe bune, sau de fapte bune, 
și au adus în fața noastră specta
cole care puteau să lipsească, sub 
raport artistic, dar care au întărit 
ideea unei colectări în cantitate. Și 
astfel, în loc de parada celor mai 
buni am avut o stagiune a convie
țuirii lor cu spectacole mediocre.

Bine este, firește, să activeze cit 
mai mulți artiști amatori remarca
bili, cit mai multe echipe puse la 
punct. Dar dacă nu se păstrează în 
selecțiile finale un criteriu strict de 
calitate, ci se amestecă toate soiurile 
finale de circumstanțieri, 
calității e compromisă și 
devine o strădanie artificioasă.

Această educație a calității este, 
după părerea mea, principalul be
neficiu al artistului amator în activi
tatea pe care o duce. Principalul, 
pentru că celălalt, audiența, nu este, 
s-o recunoaștem, întotdeauna ideală. 
Sint încă puține echipele care și-au 
cîștigat un prestigiu și un public al 
lor. care pot desfășura o stagiune, 
care sînt așteptate cu nerăbdare în 
alte părți. E și normal să fie așa. la 
46 de teatre de stat, la o rețea în
tinsă de televiziune și radio, plus tot 
felul de formații și soliști speciali
zați. E și mai normal să fie așa cînd 
amatorii în loc să meargă la un re
pertoriu inedit, specific lor, își iau 
grosul din repertoriul teatrelor pro
fesioniste, cu care pot concura, dar 
foarte rar, și în nici un caz în su
fragiul publicului. Cine, văzînd o 
piesă jucată de un teatru național

ultimele 
el, am 
voi în-

de ama-

educația 
acțiunea

în turneu, mai merge s-o vadă re
produsă de amatori ? Amatorii ar 
putea dubla repertoriul adăugind 
coupe-uri sau pcese într-un act (și 
avem cîteva strălucite ; și sînt și in 
repertoriul universal destule). In loc 
de asta, ei țin la concurență pe ideea 
că trei acte înseamnă mai mult de
ci t unul și că numai pe un cal mare 
se poate ajunge la potou, adică la 
premiu. Rezultatele sînt uneori bune, 
admirabile, dar astea sint excepții. 
De foarte multe ori nu e potriveală 
între puterea colectivului și fapta la 
care s-a înverșunat și pentru care 
nu ajunge numai silința.

Mi-am pus, deci, de vreo cîteva 
Ori în acest concurs întrebarea : 
..pentru cine joacă echipele de ama- 

pus-o, întrucît fazele 
s-au desfășurat, mai 
public pasiv, uneori 
la Tulcea), puțin la 
în localitățile climate- 
Predeal) ori mobilizat

tori T" Mi-am 
acestei finale 
toate, cu un 
turbulent (ca 
număr (chiar 
rice Sinaia și 
cu solicitudine de gazde amabile (ca

puncte de vedere

la Turnu-Severin). Ml se spune : 
teatrele populare au public. Mi-ar 
place s-o cred. Dacă teatrul din Tul
cea, de exemplu, are public atunci 
cum se face că la faza finală, repu
blicană, acest public nu a venit ? 
Dacă Turnu-Severin are un public, 
altul decit cel din internate (cu elevi 
excepțional de cuminți), cu atit mai 
bine, să-l vedem și noi 1 Aud că in 
stațiunile balneo-climaterice oamenii 
se plictisesc, că nu au spectacole și 
totuși n-au venit să asiste la desfă
șurarea concursului. O asemenea au
diență dă puțin de gîndit. Poate ia
răși cantitatea ne joacă o festă, ci
frele statistice, înmulțirea, prolife
rarea teatrului și o anumită con
cepție, foarte discutabilă, despre 
„popularizarea" lui. Să nu ne îm
bătăm cu cifre I Teatrul trebuie să 
atragă, nu să devină o sarcină, 
trebuie privit cu reverență, ca 
act înalt și rar. Un „public" 
știe că poate să intre și să iasă ori- 
cind dintr-o sală de teatru, că e so
licitat și încurajat să vină, și chemat 
și. la rigoare, mobilizat, nu e un pu
blic adevărat, nu e publicul de care 
e nevoie, și nu dă cota unui feno
men viu. Să fim puțin atenți, rela
ția dintre artă și consumator, dintre 
amatori și amatorii de amatori, e un 
lucru delicat ca o sabie cu 
tăișuri și dacă această relație se de
formează. în loc de beneficii cultu
rale înregistrăm maii degrabă pagu
be, orice ar scrie comitetele de cul
tură în bilanț. Nu creștem astfel un 
public, ci pierdem un public posibil. 
Nu creăm un resort de înălțare su
fletească, ci unul de indulgentă pen
tru o marfă prea de toate zilele.

el 
un 

care

două

Cu toate aceste neajunsuri, de care 
nu sint vinovați, amatorii se ridică 
adesea spre momente de artă ade
vărată, se simt la larg în tragedia 
antică, în Shakespeare, Gorki și 
chiar în modernii Ionesco și Arrabal. 
Cu suflul lor special, ei reabilitează 
piese pe care uneori profesioniștii 
le-au lăsat să cadă, dau un preț nou 
clasicilor, pun în contemporani ac
cente de mare firesc și sinceritate. 
Ei copiază uneori admirabil pe pro
fesioniști, alteori insă replică cu o 
neașteptată strălucire. Viciile și ten
dințele baroce, eronate ori silit- 
moderne din concepția unor profe
sioniști se reîntilnesc tale-quale și la 
amatori, într-un mimetism cenzura- 
bil, dar de fapt plin de atenție, re
ceptiv. Amatorii verifică piesele și 
modalitățile spectaculare și am vă
zut de cîteva ori cum piese nespri
jinite pe farmecul unui mare actor, 
ori modalități nerăsfățate de grupe 
de criticaștri snobi își denunță 
plin goliciunea, rămîn găunoase 
factice.

Puțind discredita ceea ce nu 
ține bine pe picioare, amatorii 
pot în schimb ratifica si lansa, 
le acordă nimeni șansa asta inversă. 
Nici un autor nu poate fi propulsat 
de amatori, scos din anonimat, și 
asta ține dramaturgia scurtă în re
zervă, căci cine e autorul care s-ar 
lăsa promovat pe această cale ? 
matorii aleargă să fie ratificați, 
pot ratifica ei înșiși. De aici și 
anumit impas, o anume limitare, 
relația lor cu textul dramatic, căruia 
pot sâ-i facă orice servicii numai 
să-l lanseze in literatură nu. Cel 
puțin în actuala structură a existen
tei amatorilor de teatru.

Mai discutabilă ni s-a arătat de 
data aceasta relația cu poezia și anu
me cu un anumit gen de poezie și 
cu o anumită formă de montaj, total 
anacronică. Dar in timp ce această 
veche ramură se usucă (și poate ar 
trebui curățată de un bun grădinar !), 
ies lăstari foarte promițători, mo
derni și sensibili, preocupările poe
tice de substanță cresc și îmbracă 
forme neverosimil de proaspete. Nu 
mai spun că, din multe duzini de 
recitatori, am ascultat și unii de-a 
dreptul extraordinari. Și care ar 
merita, altădată, o discuție specială, 
despre adevărul poeziei dramatice și 
al poeziei în genere. Ceea ce îmi 
propun.

Sînt cîteva opinii de spectator, in
vestit cu răspunderi în juriul recen
tului concurs al amatorilor, cărora 
le-aș dori adăugate, spre confrun
tare, și părerile altora pentru a se 
ajunge la concluzii utile mișcării 
miilor de entuziaști aii artei scenice.
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teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) ; 
Concert simfonic. Dirijor ; Ion 
Baciu. Solist : Cătălin Ilea — 20.
• Teatrul de operetă : Țara 
surîsului — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Camera de 
alături — 20; (sala Studio) : Tra
vesti — 20.
• Teatrul de Comedie : Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20; (sala din str. Alex. 
Sahla) : Acești nebuni fățarnici 
— 20.
• Teatrul Mic : Pisica sălbatică
— premieră — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Și eu am fost tn Ar
cadia — 19,30; (sala Studio) : Sus 
pe acoperiș... In sac — 20.
• Teatrul Giulești : Epoleții Invi
zibili — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata 
morii — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 17; 
Nocturn III — 21,30; (sala din str. 
Academiei) : De ce a furat zmeul 
mingea 7 — 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" ; Floare de cactus
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș" — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Legendă și dor — 19,30.
• Circul „Globus" : Arena primă
verii — 19,30.
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t • Domiciliul conjugal : MIORIȚA i 
1 — 10; 12,30; 15; 17,30; 20, TOMIS )I ■
*

î
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FLO-

• Facerea lumii : PATRIA — 9; 
11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, FAVORIT
— 9.15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• Serata : CENTRAL — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, la 
grădină — 20.
• Chemarea frontului : LUMINA
— 18,15; 20,30.
• Bătălia de pe Neretva : FESTI
VAL — 9; 12,30; 16,15; 20.
• Printre colinele verzi : 
REASCA — 15,30; 18; 20,30.
• Și call se împușcă, nu-i așa ? :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21. la grădină — 20.
• O floare șl doi grădinari : 
LUCEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
BUCUREȘTI — 9; 12,30; 16,30; 20, 
FEROVIAR — 9,30; 13; 16,15; 19,45, 
MELODIA — 8,45; 12,15; 15,45; 19,30, 
GRĂDINA DOINA — 20, STADIO
NUL DINAMO — 19,45.
• Gool ! : TIMPURI NOI — »—17 
în continuare.
• Baladă pentru cel căzuțl ; Ga
lați, oameni și oțel : TIMPURI 
NOI — 18,30; 20,30.
• Femeia diabolică — 9; 10,30; 
12,30; 14,30, Al treilea om — 16,30; 
18.45, Doamna fără camelii — 21 : 
CINEMATECA (sala Union).
• Sunetul muzicii : EXCELSIOR
— 9; 12,30; 16; 19,30, GLORIA — 
9; 12,30; 16; 19,30, FLAMURA — 
10; 14,30; 19.
• Zestrea domniței Ralu 
CEGI — 16; 18,15; 20,30, la
— 20,30.
• Haiducii Iul Șaptecal ; 
domniței Ralu : VOLGA 
15,30; 19,15, ARTA — 15,30, 
dină — 19,30.
• Mihai Viteazul s FERENTARI
— 15; 19.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid:
GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20,15, 
VICTORIA — 9,15; 12; 15; 18; 20,30.
• Cei'trei care au speriat Vestul: 
LUMINA — 9.15; 11,30: 13,45; 16, 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE
— 15.30; 17,45; 20, VIITORUL — 
15.45 18; 20.
• Adio, Granada ! : BU7.EȘTI — 
15,30; 18, la grădină — 20,15.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DACIA — 8,45—20 în conti
nuare.
• Pan Wolodyjowski : UNIREA — 
16, la grădină — 19,30.
• Moartea fllatelistuluf : LIRA — 
15,30; 18.
• Winnetou în Valea Morțti : 
GRĂDINA LIRA — 20.
• Pe cometă : DRUMUL SĂRII
— 15.30; 17,45; 20.
• Clanul sicilienilor : GIULEȘTI
— 15,30; 18; 20,30.
• Prețul puterii : PACEA — 15,45; 
18; 20,15, MOȘILOR — 15,30; 18; 
20,15.
• Los Tarantos : CRÎNGAȘI — 
15,30; 18: 20,15.

19,30,

: BU-
grădină

Zestrea
— 10; 

la gră-

■

UNUI ARTIST MILITANT
popular, care întemeiază curentele 
de tip neorealist clasificate mai tirziu 
drept „realism expresionist", „neoex- 
presionism".

In școala pariziană de artă iși face 
Iser debutul de mare pictor, surprin- 
zind prin vasta compunere „Familie 
de tătari", (expusă la Paris în 1921); 
compunerea cu mai multe personaje, 
pozînd static în peisajul arid, evocă 
familia ca forță și unitate, viziune 
care materializează (cu o puritate de 
pictor „primitivist" s-a spus) o idee 
primordială despre societate.

Retrospectiv, anii în care făcuse 
desen satiric (1905—1919), ani de 
exersare a simțului istoric, a sensi
bilității la politic, par să prefațeze 
opera ulterioară de pictor. Fusese ca

Aniversarea a 90 de ani de la naș
terea pictorului Iosif Iser prileju
iește încă o dată o privire atentă a- 
supra operei lui, prezență familiară 
în muzee, resorbită parcă, așa cura 
se intimplă cu atîtea valori familiare 
în propria ei stabilitate. Iser este, în 
pleiada artiștilor români dintre cele 
două războaie, unul din pilonii urnii 
realism 
socială 
a spori 
pricepe 
începutul veacului, desenul lui satiric 
publicat cu regularitate în revistele 
democratice („Facla" lui N.D. Cocea 
în primul rând) se impunea prin ve
hemență, concizie tăioasă, ton aspru, 
abrupt și mare inventivitate în stig
matizarea politicianismului, toate a- 
cestea indicînd o dată cu vocația de 
artist și 
tant.

Printre 
toarcerea 
multe sînt consacrate țăranului ro
mân, contemplat cu intensitate 
patetică, așa cum se vede în 
tabloul aflat la muzeul Zambac- 
cian. Figura țăranului era 
prima dată reprezentată cu 
austeritate a privirii directe, 
orice diluare literară, orice 
sentimental de tip sămănătorist. Ade
vărul psihologic și social e<ste identic 
aici cu adevărul plastic ; aceasta e 
sinteza care determină caracterul 
monumental de la început remarcat 
de interpreții operei. Pentru asemenea 
plenară viziune el investește linia, 
planul, volumul, tonalitatea acroma-, 
tică deocamdată, cu senzația unei 
construiri ryi-ateri-ale în jurul repre
zentării ideii. Aluzia la condiția so
cială e integrată în expresie, în aerul 
sever și dur al figurilor — o su
gestie aproape tactilă, de creastă 
geologică atinsă și neclintită de fur
tuni.

Pătrunsă la fel avea să fie peste 
două decenii tema arlechinului — 
temă favorită ; tragismul arlechinu
lui e un motiv consacrat, livresc, a- 
proape simbolic și îi îngăduie ar
tistului să se concentreze asupra evi
denței, să reformuleze ideea în ter
menii stilului său, originala sinteză 
între luciditate și ardență senzuală, 
între ordine clasică și energie expre
sionistă.

Generația europeană născută între 
1880—1890, ajunsă la maturitate după 
1914, — căreia îi aparține și Iser — 
produce un contingent de artiști o- 
rientați în spiritul unui partizana!

pentru care arta- are funcție 
întemeiată pe virtutea ei de 
luciditatea, capacitatea de a 
sensul din formele lumii. La

constiința de artist mili-

primele lui picturi, la în
de la studiile din Miinchen 90 DE ANI DE LA

pentru 
această 
evitînd 
discurs

NAȘTEREA PICTORULUI
IOSIF ISER

traseului linear un 
pe care pictura a- 
și să-1 rafineze, in 
penetrație estetică.

Conchizind. el îl considera „prin
tre reprezentanții cei mai au
tentici ai expresionismului". Pu
terea formei se exercită magne
tic (și acest mod de mesaj psihic e 
un simptom expresionist), din sur
sele tensiunii între materie și idee. 
Apetența contemplației dictează pu
ternic la acest ins croit pantagruelic. 
Sensibilitatea lui telurică — proprieta
te lirică la atîția purtători de originali
tate ai picturii românești, de la Pă- 
trașcu la Ghiață și de la Andreescu 
la Tuculescu sau. astăzi, în senzua
litatea filtrată a unui artist ca Pacea 
—- percepe de-a dreptul materialitatea 
și o exaltă prin regimul volumetriei. 
Iser este cel mai „plasticiah" dintre 
pictorii români contemporani cu el : 
plasticitate trecută însă prin sensibi
litatea artistului citadin (profetizată 
de Tonitza) părind să aibă in privire 
structurile arhitecturale și artistice 
Iconografic, opera lui impune o vi
ziune antropocentrică, prezența omu
lui e aproape permanentă, iar peisa
jul e iradiat psihic într-o măsură ti
pic expresionistă. O febră a cunoaș
terii și o pledoarie pentru real duc 
pină în pragul domeniului-limită din
tre reprezentare a naturii și construi
re autonomă, se pot citi în densitatea 
structurilor picturale. Compozițiile 
sale sînt cristalizate monolitic. In 
faza ulterioară „Familiei de tătari", 
masivitatea devine mai plastică, ar
hitectura mai ascunsă, monumentali
tatea decurge printr-o mediere mai 
amplă, fără stilizări decorative și 
pare iradiația unei stări de spirit, 
mai curând decit efectul căutat al li
nei ordonări geometrice. Statica figu
rilor din pictura lui Iser nu-i hierati
că, nu are sugestii metafizice, este in
tegrare a omului în universul material 
subliniată prin ponderea spațialității 
sculptate de lumină și umbră. Intre 
motiv construit și motiv psihologic, 
Iser e contemplatorul cel mai puțin 
inocent din pleiada artei interbelice 
românești, e artistul cel mai inițiat 
în mecanismele tectonice ale mate
riei ; pe acest „știut" se întemeiază 
și grandoarea viziunii, dar și ispita 
unui pitoresc teatral agreabil mai 
mult prin seva picturală, fiindcă a- 
cest expresionist nu pare să poată 
aluneca în calofilie și însăși grația 
se asprește sub privirile lui.

Opera lui Iser marchează un aport 
original românesc la expresionismul 
european : aduce un mesaj de vitali
tate patetică.

— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15, la gră
dină — 20,30.
• Secretul din Santa Vittoria : 
MUNCA — 15; 17,45; 20,30, LARO- 
MET — 15; 17,30; 19,45.
• Băieți buni, băieți răi : COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Șarada : FLACĂRA — 15,30; 18;
20,15. .
• Genoveva de Brabant : VITAN J
— 15,30; 18; 20,15.
• Eu, Francisc Skorina : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.

, • Doar un telefon : PROGRESUL
ț — 15,30; 18; 20,15.

*
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o perioadă de ucenicie și de probare 
a originalității. Cultivase de timpuriu 
aptitudinea — instinctiv expresionistă 
— de a transmite 
magnetism psihic 
vea să-l dezvolte 
sensul puterii de
Primele picturi, stilizate colțuros, le 
nutrește aceeași gravitate umorală, 
care dicta în desenul satiric.

tn 1920 începea pentru el un timp 
de acerbă muncă, decorticare a ener
giei plastice din viziunea liniară ori
entată în sensul acelui ideal, pe care 
Gromaire, cel mai „calificat" expre
sionist francez al epocii, îl mărturisea 
în termeni de atelier ; „Materia
totdeauna contact intens. Treaba 
noastră e să dibuim, in acest contact, 
spiritualitatea". Cind. în 1930. după 
un an de călătorii prin Germania și 
Spania, expune la București, pro
voacă interesul celor mai riguroși 
critici. Al. Busuioceanu remarca a- 
tunci : „Arta lui Iser e o artă intelec
tuală... Viziunea tui nu e o simplă 
reacțiune senzorială în fața aspecte
lor naturii. E o contemplare ordo
nată, in care imaginea analizată... e 
refăcută*'... intr-un plan ideal dat". Anca ARGHIR

21.50PROGRAMUL I

23,00

lut

i

23,30
PROGRAMUL II

P. S. Oricit de grăbite aceste con
siderații ele n-au egalat in grabă 
„solemnitatea" finală a premierii 
(luni 27 aprilie), făcută la repezeală, 
fără emoție, palidă pecete stilistică 
pentru un efort de săptămîni și luni.

Deschiderea emisiunii. Fot
bal : Petrolul — Progresul 
(Divizia națională A). Trans
misiune directă de la Ploiești. 
Emisiune în limba germană. 
Publicitate.
Bună seara, fete ! Bună sea
ra, băieți ! Din cuprins : • 
Unde fugim de acasă ? — re
portaj de la Complexul stu
dențesc „Lacul Tei" din Ca
pitală • Iubita mea e mu
zica • Intermezzo coregrafic 
cu Dorina Fleșeriu și Fran- 
cisc Valkay • Tribuna tine
retului : în dezbatere — de
mocrația universitară. Discu
ție cu studenți participanți 
la recentul colocviu pe aceas
tă temă • Invitatul nostru : 
Sergio Endrigo • Ultima 
oră : „Rolul tineretului în 
procesul dezvoltării sociale". 
Lucrările reuniunii europene 
care se desîășoâră la Bucu
rești.

18.20 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

19,30 Telejurnalul de seară • 
Sport.

20,10 Teleenciclopedia. In cuprins : 
• Tamburina. Biografia unui 
instrument muzical • Bre-

viar. Lupta împotriva incen
diilor din marile păduri • 
Rejoneadori. Matadori, torea
dori, plcadori — șl între el 
rojeneadorul. Cine este el 7 
Redactori : D. Udrescu și A. 
Oprescu.

21,00 Film serial : „Incoruptibilii" 
„Femeia stigmatizată".
Intîlhire pe platou — spec
tacol muzical-coregrafic cu 
Eugenia Moldoveanu, Marga
reta Pîslaru, Constanța Cîm- 
peanu, Dorothea Palade-Va- 
sllescu, Gigi Marga, Ileana 
Sărăroiu, Aurora Rotaru, E- 
lena Munteanu, Ion Dacian, 
Ludovic Spiess, Aurelian An
dreeo, Viorel Costin, Pavel 
Rotaru, frații Petreuș, sexte
tul „Cantabile", formația 
„Amicii" și un grup de ba
lerini de la Opera Română. 
Coregrafia Marius Zirra. E- 
misiune de Carmen Dobres- 
cu, Eugenia Păcuraru și Radu 
Grieciu.
Telejurnalul de noapte 
Sport, 
închiderea emisiunii.

Film artistic : „Semnul 
Zorro". Cu : Tyrone Power, 
Linda Darnell, Basil Rathbo
ne. Reluare la cererea tele
spectatorilor.
Buletin de știri.
Triunghiul de foc : Galați — 
film documentar. Regia : 
Alexandru Boiangiu.
Festivalul de jazz de la New 
Port (I).

(Urmare din pag. I)
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„Actualele programe analitice sînt 
încărcate cu foarte multe probleme 
teoretice care, așa cum sînt înghe
suite in puținele ore prevăzută pen
tru muzică în planurile de invăță- 
mint,. nu pot fi asimilate de elevi. 
Ele n-au o legătură directă, puter
nică cu viața, cu preocupările actua
le și de viitor ale tineretului nostru", 
pfirmă prof. Ioan Ălexandrescu de 
la Liceul nr. 42 din București.

„învățămintul nostru muzical
cultură generală se bazează aproape 
pe aceleași vechi metode cu care 
s-a lucrat acum 30—40 de ani", ne 
spune Birtalan Jozsef, lector la In
stitutul pedagogic din 
Elevul nu poate fi 
natura inspirației lui 
de exemplu — dacă 
tă posibilitatea exemplificării prin 
audiții. Va trebui chibzuit la impor
tanța dotării adecvate a acestor insti
tuții de cultură cu aparate care să 
asigure instruirea muzicală.

„Programa analitică sugerează ea 
însăși metode învechite de predare. 
Autorii manualelor utilizează exem
ple muzicale care nu sînt cele mai 
semnificative", observă prof. Szabo 
Csaba din Tg. Mureș. „Relevînd lip
sa de concordanță între programa mi
nisterului și conținutul manualelor, ne 
permitem să remarcăm și alte as
pecte vizînd structura • de fond și 
formală a acestor manuale, din do
rința de a se aduce îmbunătățiri la 
reeditarea manualelor penitru acest 
an școlar", ne declara profesorul 
Corneliu Madru.

Bagajul de probleme teoretice pro
pus în fiecare manual, fără să se fa
că o supraîncărcare, trebuie să fie 
suficient de bogat, dar — lucru e- 
sențial ! — accesibil vîrstei elevului. 
Iar prezentarea iui să fie făcută sim
plu. Dar nu simplist. Manualul pen
tru clasa a V-a cuprinde, după 
opinia mea, multe formulări echivo
ce, greșeli de definire a unor forme 
muzicale. Alegerea exemplelor muzi
cale este o problemă esențială pentru

Tg. Mureș, 
convins de 
Mozart — 

nu exis-

manualul de muzică. Ele trebuie să 
fie atrăgătoare, simple și frumoase. 
Și, bineînțeles, adecvate problemei 
teoretice propusă spre predare. Mult 
prea multe exemple (am supus a- 
tentiei noastre manualele pentru cla
sele V—VIII), cintece sau solfegii 
(în special), sînt inexpresive ; altele, 
de-a dreptul fade.

Manualele trebuie să fie pentru e- 
levi un model de exprimare ales al 
unui conținut bogat, încărcat cu ele
mente instructive și educative. Dacă 
manualele pentru clasele VII — 
VIII satisfac un nivel mediu de exi
gență și pretenții, manualul pentru 
clasa a V-a se prezintă și sub acest 
aspect la „un nivel mult prea scăzut".

noaștere a valorilor tezaurului fol
cloric național".

Dar, principalul neajuns al actua
lului sistem de integrare a muzicii 
în ansamblul disciplinelor învăță- 
mîntului de cultură generală constă 
în „subestimarea rolului educativ al 
artei muzicale". Cum aprecia asist, 
univ. I. Avesalon, „se preconizează 
limitarea predării muzicii în școa
la generală și în licee". Și, in
tr-adevăr, „beneficiul" minim care 
s-ar obține pentru moment prin 
extinderea — în dauna muzicii 
— a altor discipline, ar aduce, 
in schimb, importante leziuni pro
filului — pe care-1 dorim cit mai

ceul de muzică nr. 1 din București. 
„Doresc să atrag atenția asupra fap
tului că instrucția muzicală nu este 
începută la o vîrstă destul de mică, 
și este întreruptă prea devreme, a- 
precia prof. Liviu Comes. Intere
sul pentru ritm și sunet este la copii 
destul de precoce ; de aceea, edu
cația muzicală trebuie începută, în 
mod sistematic, la vîrsta preșcolară' 
și în primele clase elementare. în 
această privință s-ar mai putea rea
liza încă multe lucruri utile pentru 
copiii noștri (grădinițe muzicale, 
cărți, reviste, discuri etc.). Pe de altă 
parte, activitatea muzicală trebuie 
continuată pină la terminarea liceu
lui și — eventual — mai departe, în

MUZICA IN ȘCOALA
Sint frecvente exprimările confuze; se 
citează din lucrări pretențioase și — 
grav — se „prelucrează" citatele ! 
(Ca să fie mai pe-nțelesul elevi
lor ? ?). Pentru convingere, a se ve
dea în speoial notițele biografice de
spre Mozart. Beethoven și Enescu, 
înșiruiri de expresii neglijente, care, 
în ultimă instanță, deformează ima
ginea reală a personalităților prezen
tate. Ultimele reeditări au introdus un 
capitol de „Audiții muzicale" in ma
nualul pentru clasa a Vil-a. dar au 
lăsat la o parte in manualul pentru 
clasa a VIII-a capitolul despre „Cîn- 
tecul popular". Considerăm fericită 
ideea concretizată în manualul pen
tru clasa a Vll-â și sugerăm rein
troducerea unor lecții despre 
cîntecul popular in clasa a VIII-a, 
foarte necesar în procesul de cu-

armonios închegat — al viitorului in
telectual.

Dată fiind această situație concre
tă, nesatisfăcătoare, a locului care, 
actualmente, este acordat muzicii in 
ansamblul invățămîntului nostru de 
cultură generală, participanții la an
cheta noastră au încercat să suge
reze unele soluții, unele căi, 
mind condițiile 
ment.
principală 
cației 
centul 
tică ; 
menită
ce a 
elevul trebuie să fie în contaGt per
manent cu muzica, și mai puțin cu 
teoretizarea ei", ne spune prof. E- 
lisabeta Suciu, director adjunct la Li-

expri- 
reviri- 
forma 
edu- 

ac- 
lui artis- 

ntuzicală este 
culturii artisti- 
într-un cuvint.

unui viitor 
„Cîntul trebuie să fie 

de activitate a 
muzicale, punîndu-se 
pe realizarea 

iar audiția 
împlinirii 
elevului.

universități". Ține de tactul și pregă
tirea pedagogului de a ști să organize
ze „jocuri muzicale" pentru cei mici 
(grădinițe, clasele I—IV), în care cîn- 
tecele. cunoștințele despre muzică să 
fie bine inoculate. Apoi activitățile 
extrașcolare dedicate muzicii . pen
tru elevii claselor V—VIII ale școlii 
generale și anii I—IV de liceu nu ar 
trebui să lipsească din nici o instituție 
de învățămînt. La Liceul „Mihai Vi
teazul", de exemplu, corul de copii 
condus de prof. Valeria Nica-Chirițâ 
a dat numeroase concerte, a suit po
diumul Ateneului alături de artiști 
consacrați. Corurile, ansamblurile in
strumentale pot constitui una din pa
siunile elevilor. Intervin aici perso
nalitatea pedagogului, priceperea 
lui. Atît profesorii cit și asociațiile 
studențești din institutele de invâ-

țămînt superior trebuie să aibă o 
strînsă legătură cu filarmonicile, cu 
teatrele lirice, pentru a obține pro
grame speciale de aleasă calitate, în
chinate lor, programe de educație 
muzicală. Să nu se întîmple însă ca 
la Teatrul Muzical din Galați unde 
spectacolele-educative sint : „Floarea 
din Hawai", „Mam’zelle Nitouche"... 
adică nimic „special", ci, repertoriul 
curent, de divertisment, nicidecum de 
instruire.

Mulți dintre participanții la anche
ta noastră au pledat pentru extinde
rea predării muzicii de către cadre
le de specialitate, și la ciclul inte
rior. pe baza rezultatelor deosebite, 
obținute, în acest sens, la clasele ex
perimentale. „Personal n-am înțeles 
motivul renunțării la predarea mu
zicii la clasele I—IV, de către ca
drele cu calificare de specialitate ; 
iar aceasta, atunci cînd investigațiile 
Ministerului Invățămîntului au scos 
în evidență rezultatele superioare ob
ținute — cel puțin la unele materii, 
printre care și muzica — în condi
țiile claselor experimentale", declară 
eonf. univ. Aurel Ivășcanu, de la 
Conservatorul „G. Dirna" din Cluj.

De asemenea, s-a insistat asupra 
necesității editării mai susținute a 
unor cărți muzicale de inițiere care să 
țină seama de specificul vîrstei. Cu 
cele două serii de discuri semnate de 
Alfred Mendelsohn și, respectiv, Zeno 
Vancea, constituind două bune 
cicluri de inițiere muzicală, nu se pot 
acoperi toate cerințele în acest dome
niu. Cintecele pentru copii, inspirate, 
melodioase, culegerile de coruri des
tinate copiilor nu sînt din păcate de- 
cît în mică măsură la îndemina ele
vilor, a profesorilor.

„Alături de condițiile precizate mai 
sus, se ridică problema perfecționă
rii manualelor pe linia calității și u- 
nității lor, bazată pe noua structură 
a planului de învățămînt și pe îm
bunătățirea programelor existente, pe 
crearea unei baze materiale cores
punzătoare modernizării învățămîn- 
tului muzical, pe perfecționarea pro-

fesională și melodică a cadrelor di
dactice care predau această discipli
nă, inclusiv a învățătorilor care predau la ’ • - —
se pot 
litate", 
ciu“.

„Dar 
ționalizarea învățămintului, 
chilibru între teorie și practică, 
tre expunere și audiție, se impune", 
conchide prof. dr. Romeo Ghirco- 
iașiu. Desigur, pentru reușita acestei 
vaste acțiuni; hotărîtoare rămine — 
așa cum a reieșit din răspunsurile pri
mite la anchetă — personalitatea a- 
nimatoare a profesorului <le muzică.

Indiscutabil, educația muzicală in 
școala de cultură generală nu poa
te in nici un caz constitui un scop 
in sine ; dar, la fel de adevărat este 
faptul că muzica poate aduce o sen
sibilă împlinire a personalității o- 
mului modern. „Fără muzică nu poa
te exista un om întreg", scria odi
nioară Zoltan Kodăly, unul din ma
rii compozitori gînditori ai muzicii 
secolului nostru.

In aceeași perspectivă, binecunos
cuta considerație a marelui înaintaș 
al muzicii românești, Dumitru Ki- 
riac, considerație potrivit căreia 
„soarta muzicii românești în școală 
se hotărăște", își recapătă imperati
vele ei majore. Și. intr-adevăr, se cere 
mai întîi să amintim că de educația 
muzicală a tinerilor de azi depinde 
însăși evoluția creației muzicale în 
viitor ; pe de o parte prin aceea că 
din rîndul lor se vor afirma viitorii 
compozitori, interpreți, dirijori, pe de 
alta pentru că aceștia vor fi, în fapt, 
beneficiarii spirituali al artei sunete
lor. Elevii de astăzi reprezintă marele 
și. deocamdată, necunoscutul public 
de mîine al sălilor noastre de concert, 
public a cărui formare multilatera
lă, în spiritul culturii zilelor noastre, 
ne revine cu cel mai mare senti
ment ai răspunderii. Motiv de me
ditație și acțiune concretă, cu sim
țul neceșarului și al perspectivei, din 
partea forurilor de specialitate.

clasele I—IV, acolo unde nu 
încă asigura cadre de specia- 
adăuga prof. Elisabeta Su-

mai presus de aceasta,
ca

ra- 
e- 

în-
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OMUL FA TĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎNSUȘI...
Nu există — și fiecare dintre noi. potrivit propriei sale experiențe, poate 

confirma — nu există „idei în stare pură". Ele trăiesc prin oameni, au forța 
pe care omul concret al unei anumite epoci istorice le-o imprimă, își exercită 
rolul social în măsura în care contextul social concret le conferă autoritate. 
Ideile înnoitoare ale vieții noastre sociale, promovate de partid, își dovedesc 
viabilitatea și forța tocmai prin aceea că ele sînt îmbrățișate de întregul po
por, că oamenii muncii simt adevărurile exprimate de partid ca pe propriile 
lor adevăruri.

Am întreprins o anchetă viztnd tocmai traducerea In termenii vieții de 
fiecare zi a conceptului de echitate socială. Socialismul, creație conștientă a 
maselor, nu poate fi conceput altfel decit ca un proces de perpetuă adîncire 
și extindere a democrației socialiste. Una dintre laturile ei, dreptatea, echita
tea socială formează L’iiectul opiniilor de mai jos.

Dreptul de a fi egali, dreptul la a- 
firmare socială este una din marile 
izbinzi ale socialismului. Crearea 
condițiilor ca oamenii să fie e- 
gali între ei, ca în competiția 
valorilor să participe cu șanse egale 
a fost unul din obiectivele transfor
mărilor cărora le-am fost martori și 
autori. Anii de după Congresul al 
IX-lea al P.C.R. au coincis și din 
acest punct de vedere cu o readu
cere a lucrurilor la condiția lor fi
rească. Principiile respectului față 
de om, statornicirea drept criteriu 
suprem de apreciere a individului a 
muncii sale, a rezultatelor ce le ob
ține, a capacităților reale au deve
nit, din ce in ce mai profund, reali
tăți ale existenței noastre. S-a in
staurat în toate domeniile un 
veritabil climat al încrederii și 
responsabilității, s-a creat cadrul le
gal pentru ca nimeni să nu poată fi 
frustrat de drepturile sale.

— Lucrez de mulți ani în admi
nistrația de stat, am avut prilejul să 
cunosc mii și mii de oameni și mi-am 
putut da seama că pe omul simplu, 
pe omul cinstit nimic nu-1 indignea
ză mai mult decit nedreptatea — ne 
spune AUREL SCORȚARU, secre
tar al Comitetului executiv al Con
siliului popular al județului Galați. 
Omul de azi nu poate să conceapă și 
nu vrea să îngăduie sub nici un mo
tiv ca nedreptatea, abuzul să-și afle 
culcuș în viața noastră. El are o ju
decată simplă și limpede ca cristalul : 
socialismul și nedreptatea sint două 
noțiuni diametral opuse, aflate intr-o 
incompatibilitate organică. El conside
ră socialismul ca Hind orinduirea sa; 
de aici sentimentul de stăpîn în țara 
sa, de aici insistența cu care acțio
nează împotriva celor care — oricit 
de rari ar fi — ar vrea să drapeze 
în hainele noului moravuri moște
nite de la vechea societate. înregis
trăm cu toții profunda satisfacție și 
deplina aprobare cu care au primit 
milioanele de oameni ai muncii din 
patria noastră măsurile luate de con
ducerea partidului și statului in ulti
mii ani pentru a statornici temeinic 
in viața întregii societăți spiritul de 
dreptate, de echitate, incepind de la 
retribuția muncii și pînă la garanta
rea prin lege a drepturilor și libertă
ților cetățenești .

Desigur, nu întotdeauna totul se 
desfășoară sau, mai ales, s-a des
fășurat firesc. în fața unei stări 

lucruri rjecorespunzătoare, în- 
tr-un domeniu >sau altul de ac
tivitate, există sau nu temeiuri reale 
care i-ar putea determina pe oameni 
să se abțină de la critică, să nu-și 
spună părerea ? — l-am întrebat 
pe tovarășul maior ADRIAN NI- 
ȚOIU, judecător la Tribunalul mili
tar București.

— Promovarea noului, dezbaterea 
deschisă, principială a problemelor 
economice și sociale care frămintâ 
masele largi de oameni ai muncii — 
ne-a răspuns — presupun un gene
ros climat social, o deplină libertate 
de opinie. Și cea mai elocventă do
vadă că în țara noastră există un ase
menea climat este modul in care sînt 
abordate de cetățeni aceste probleme, 
în ultimii ani, un aer proaspăt, pur, 
a pătruns în toate compartimen
tele vieții sociale. in relațiile 
dintre oameni. Ceea ce aș vrea 
să subliniez cu deosebire este 
rolul stimulator al unui asemenea
climat. caracterul său umanist :
dezavuînd public suspiciunea, e- 
liminind-o' pentru totdeauna din
relațiile sociale, partidul i-a în
demnat pe oameni să gîndească —
pe toți laolaltă și pe fiecare în parte. 

Dezvoltarea gindirii umane, a spiri
tului său creator este o latură fun
damentală a politicii partidului nos
tru. Socialismul nu înseamnă numai 
asigurarea unui belșug de bunuri 
materiale, ci și promovarea celor 
mai înalte principii etice, a unui 
climat de echitate și dreptate socială. 
Iar construcția socialismului este în 
egală măsură o operă de construcție 
materială și morală.

— în acest climat, adevărul poate 
Ieși întotdeauna la iveală ? Glasul 
său ar putea fi cumva înăbușit ?

— Adevărul iese întotdeauna la 

Climatul echității, 
climatul înfloririi 

personalității 
umane

iveală. Și asta v-o spun eu, un om 
care a avut de suferit, cu mai mulți 
ani în urmă, din pricina unor ne
dreptăți ; pentru că, în acea perioa
dă, intr-un climat social nu pe de
plin așezat pe temeiuri principiale, 
suspiciunea, arbitrarul își mai fă
ceau încă loc. Cu ani în urmă, 
în timp ce eram procuror militar, pe 
baza unei false și păgubitoare „do
vezi" al cărei nume am început să-1 
uităm — suspiciunea — am fost scos 
din funcție și condamnat, la 12 ani 
muncă silnică. Tot timpul am avut 
însă convingerea că adevărul va ieși 
la lumină, că se va face dreptate. 
Și credința nu mi-a fost înșelată. La 
intervenția conducerii de partid și 
de stat, cauza mea și a altora au 
fost analizate, adevărul — unicul 
adevăr — a fost restabilit. Mai mult, 
am fost reîncadrat în muncă, în ca
litate de judecător, la același Tribu
nal militar. Este încă o dovadă că, 
în climatul social nou, promovat de 
partidul nostru, afirmarea dreptății 
își găsește un teren propice.

Iată gindurile ce ne-au fost împăr
tășite de profesorul BADEA NE- 
GREANU din comuna Bciu, ju
dețul Teleorman :

— A fi liber, în acest sens al nostru, 
al comuniștilor, înseamnă (așa înțe
leg și așa mă simt eu) să trăiești și 
să muncești după legile scrise sau 

nescrise care alcătuiesc osatura so
cietății noastre. Larga democrație 
care guvernează țara mi se pare, de 
aceea, unul din atributele de bază 
ale umanismului iradiat de întreaga 
politică a Partidului Comunist Ru
mân. Nimeni pină la el nu și-a le
gat atât de puternic viața și lupta 
de străvechile idealuri de libertate, 
dreptate și demnitate ale acestui po
por. Cîștigat cu prețul sîngelui văr
sat în tranșee și în închisori, drep
tul la o viață liberă și demnă s-a 
consolidat continuu, de-a lungul ce
lor aproape 27 de’ ani care au trecut 
de la insurecție. Eu consider că și 
pe planul vieții sociale, pentru a 
ajunge ca astăzi toți cetățenii pa
triei să fie egali în fața legii, ca 
să se statornicească și să guverneze 
în societate spiritul echității, al 
dreptății și demnității, a fost nevoie 
de o adevărată insurecție. De o insu
recție fără tranșee. De o insurecție 
în care dreptatea și demnitatea 
au trebuit să se confrunte cu menta- 
lități-reziduuri moștenite din trecut. 
Și această bătălie a fost cîștigată de 
întregul popor, condus de partid.

TIBERIU VADANICI, Inginer șef 

la Uzina de tractoare Brașov, adaugă 
noi argumente :

— Partidul a creat acele condi
ții care să asigure exercitarea de
plină, nestingherită, a drepturilor de 
manifestare a tuturor cetățenilor. 
Este suficient să participi la unele 
adunări sau ședințe ale salariaților 
ca să te convingi de acest lucru. 
Oamenii discută deschis, liber, fără 
teamă, spun lucrurilor pe nume, in
diferent de funcția și titlul celor că
rora le este adresată critica. Rar 
întîlnești timiditatea, reținerea, tea
ma. Educat de partid, m-am obiș
nuit să cer oamenilor mei să-și 
spună părerea deschis și nu regret, 
deoarece în felul acesta am reușit 
să cunosc adevărul, cauzele reale ale 
unor fenomene, ale unor stări de lu
cruri și în consecință să pot lua mă
surile cele mai potrivite. Crearea u- 
nui climat de încredere a fertilizat 
inițiativa oamenilor, i-a stimulat în 
dezvăluirea unor neajunsuri și în 
propunerea unor soluții construc
tive.

— Cum trebuie acționat, după pă
rerea dv., pentru consolidarea aces
tui climat ?

— Să plecăm de la realitatea ime
diată. Nu o dată, chiar în coloanele 
...Scînteii" am citit cu indignare des
pre unele acte reprobabile care în- 
călcau echitatea socială săvîrșite de 

X sau Y. Nu puteam decît să mă 
declar întru totul de acord cu cri- 
ticile făcute, cu sancțiunile aplicate 
de organele în drept. M-a frămintat 
insă întotdeauna întrebarea : cum 
s-a ajuns la o asemenea stare de 
lucruri ? X și Y n-au trăit printre 
oameni ? Atitudinile, faptele lor 
n-au fost sesizate de nimeni ? Ce au 
făcut cei din jur ? De aceea am ur
mărit cu satisfacție perseverența cu 
care sint criticate pasivitatea, men
talitatea unora potrivit căreia res
pectarea legii privește exclusiv or
ganele în drept și că abuzurile, ile
galitățile pot fi eliminate prin sim
pla existență a unor acte normative. 
Nimic mai fals' Pentru menținerea 
și desăvirșirea climatului de echitate 
și dreptate promovat de partid nu 
este suficientă numai existența unei 
legislații adecvate, eu un profund 
caracter democratic și umanist. Tre
buie să funcționeze din plin, în spi
ritul democrației socialiste, con
știința responsabilității fiecărui ce
tățean, fiindcă dreptatea și echi
tatea reprezintă o cauză a fiecăruia 
dintre noi și nu se poate dezvolta 
decît prin manifestarea plenară a 

acestei conștiințe. Altfel spus, nor
mele scrise sau nescrise ale clima
tului nostru social obligă la o atitu
dine activă pe toți membrii societă
ții. indiferent de- funcția socială, 
indiferent de împrejurarea concretă 
de viață.

Maistrul DUMITRE D1ACONU, de 
la aceeași uzină, subliniază dreptul 
ciștigat la opinia liberă, deschisă, 
constructivă.

— Ca membru al comitetului de 
direcție îmi exprim deschis pă
rerea în cadrul ședințelor aces
tui for și pot să spun că nu mă 
dovedesc zgîrcit în acest sens. Pă
rerile, convingerile mi le exprim cu 
voce tare. Treptat, a dispărut acea 
concepție conform căreia cind cri
tici un șef se spune că „iți dai foc 
la valiză". Iată un exemplu : odată, 
cu prilejul revizuirii unor norme, 
ne-am exprimat părerea deschis. în 
fața conducerii uzinei, că nu sînt 
create toate condițiile în vederea 
trecerii la norme îmbunătățite. La 
început, unii tovarăși nu au fost de 
acord. Mi-am apărat punctul de 
vedere cu convingere. Știam un lu
cru : o serie de măsuri prevăzute să 
fie luate în acest scop nu fuseseră 
încă aplicate. Pînă la urmă mi s-a 
dat dreptate. Nimeni însă nu a ră

mas iritat de „îndrăzneala" mea de 
a mă opune unei „dispoziții".

Partidul Comunist Român s-a afir
mat prin activitatea sa, prin prin
cipiile pe care le promovează cu o 
pilduitoare consecvență, ca un partid 
al adevărului și al dreptății. Defi- 
nindu-1 astfel, oamenii muncii își 
exprimă satisfacția de a ști că la 
destinele țării, la apărarea dreptu
rilor fiecăruia veghează un aseme
nea partid.

Tovarășul TEODOR VASILIU, mi
nistrul justiției, sublinia in convor
birea pe care am purtat-o faptul că 
încă din anii ilegalității partidul 
nostru s-a situat in fruntea luptei 
pentru libertate socială, progres și 
civilizație, mobilizând masele împo
triva abuzurilor, împotriva legilor 
reacționare, pentru înlăturarea orin- 
duirii nedrepte, iar după cucerirea 
puterii de către clasa muncitoare, 
s-a trecut la construirea societății 
noi, socialiste, întemeiată pe justiție 
și echitate socială, pe garantarea 
exercitării depline a drepturilor și 
libertăților cetățenești.

..Partidul nostru. conducerea sa, 
personal tovarășul Nicolae Ceaușescu 
au manifestat și manifestă o grijă 
deosebită pentru așezarea întregului 
edificiu social pe temeiul legii, pen
tru asigurarea unui climat de încre
dere, in care fiecare cetățean să se 
simtă stăpin pe destinul său, să poată 
gindi și acționa nestingherit iu fo
losul progresului societății — ne-a 
«pus ministrul justiției. Respectul 
fată de lege, de adevăr, este unul 
din marile principii ale societății 
noastre. Triumful aceștor idei a fost 
marcat puternic de Plenara Comite
tului Central al Partidului Comunist 
Român din aprilie’1968, cind, în spi
rit de justiție și responsabilitate față 
de popor, partidul a dezvăluit ilega
litățile comise de unele organe și 
persoane cu munci de răspundere in 
aparatul de stat și politic, de
monstrând încă o dată că este un 
partid al adevărului și dreptății. Cu 
acel, prilej s-a exprimat o critică 
aspră și în același timp o autocri
tică curajoasă, partidul nostru luind 
o poziție fermă față de voluntarism, 
de arbitrar, față de acele activități 
care au dus la- condamnarea unor 
persoane nevinovate. A fost un act 
de o mare forță morală, o acțiune 
plină de curaj, în spirit de justiție, 
principialitate și răspundere. A fost 
totodată o strălucită confirmare a 
unității poporului român în jurul 
conducerii sale. Restituind istoriei 
adevărul, partidul nostru a luat mă
suri organizatorice, politice, ca fap
tele reprobabile pe care le-a înfie
rat să nu mai aibă loc, ceea ce a dus 
la creșterea prestigiului și rolului 
conducător al partidului.

Realizarea consecventă a princi
piului legalității socialiste implică 
crearea unui cadru juridic corespun
zător. cerut de altfel de dinamica 
dezvoltării vieții sociale și economice 
din țara noastră. Tn acest scop, in 
ultimii ani a fost întreprinsă. sub 
conducerea partidului, o intensă ac
tivitate de perfecționare a legisla
ției. Au fost adoptate numeroase re
glementări, care reflectă schimbările 
intervenite în baza economică. în 
structura socială și în conștiința oa
menilor. Scopul acestor reglementări 
este acela de a consacra și apăra cu
ceririle obținute și de a asigura con
dițiile corespunzătoare pentru fău
rirea societății socialiste multilateral 
dezvoltate, tn felul acesta, legile se 
definesc ca instrumente de perfec
ționare a orinduirii noastre sociale. 
Fundamentată pe politie» partidului, 
vasta operă de reglementare a rela
țiilor sociale prin norme juridice 
este, în condițiile societății noastre, 
o activitate prin esența ei politică".

*
Dreptatea socială realizată în so

cialism este o condiție, o necesitate 
și un climat. Climatul înfloririi de
pline a personalității umane — obiec
tiv de primă însemnătate al Congre
sului X al P.C.R..

Nicolo. T. RADU

DE UNDE SE VEDE 
CĂ PAGUBA 

NU ERA
DE 1 (UN) LEU...
După publicarea articolului 

„De ce am investigat o pagubă 
de 1 (un) leu" („Scinteia" nr. 
8770 din 28 aprilie a.c.), unde 
au fost relevate încercările 
frauduloase ale conducerii co
operativei „Mobilă și tapițerie" 
de a-l scoate de sub incidența 
legii penale pe infractorul 
Gheorghe Simionescu, care a 
sustras din avutul obștesc, am 
primit la redacție, sub semnă
tura tovarășului Dumitru Po
pescu, procurorul șef al Procu
raturii municipiului București, 
următoarele :

„în urma verificărilor efec
tuate de către Procuratura 
municipiului cu privire Ia fap
tele semnalate s-a constatat 
că acestea sint întemeiate. în 
consecință, conducerea procu
raturii a luat următoarele mă
suri :

— a întocmit, un referat cu 
propuneri pentru promovarea 
recursului extraordinar în do
sarul nr. 12005/1970 al judecă
toriei sectorului V privind pe 
Gheorghe Simionescu, achitat 
pentru infracțiunea de furt în. 
dauna avutului obștesc, care a 
fost înaintat la Procuratura 
Generală ;

— s-a dispus începerea ur
măririi penale împotriva con
ducerii cooperativei „Mobilă 
și tapițerie", președinte Ni
colae Nedelcu, vicepreședinte 
Marin Moise, contabil șef lan- 
cu Docteur și Nicolae Codrea 
de la serviciul personal, pentru 
infracțiunea de favorizare a 
infractorilor și abuz în ser
viciu.

La definitivarea cercetări
lor vă vom comunica rezul
tatul".

NICI PROTECTORII
N-AU FOST UITAȚI!

In pagina „Omul..." (nr. 85761 
s-a publicat ancheta intitulată: 
„Oricît de bine unse, osiile 
abuzului scirțiie", în care erau 
dezvăluite o serie de abuzuri și 
ilegalități ale fostului șef al 
stației C.F.R.-Botoșani, Efrem 
Vahnovan, șl ale protectorilor 
acestuia. Imediat după apariția 
anchetei, Regionala de căi fe
rate Iași ne-a trimis un răs
puns, confirmînd autenticitatea 
faptelor. După judecarea cazu
lui și rămânerea definitivă a 
hotăririi de condamnare a lui
Efrem Vahnovan, am primit 
un nou răspuns sub semnătura 
tovarășului 1. 
tor general.

„In urma 
constatat că 
a comis o serie de abateri... a 
abuzat de funcția ce o deținea 
Și a întronat în această unitate 
un climat nesănătos. Față de 
abaterile comise, biroul execu
tiv al consiliului de adminis-

Niculescu, direc- 
Reținem : 
cercetărilor, s-a 
Efrem Vahnovan

trație al Regionalei de căi fe
rate lași a hotărit luarea ur
mătoarelor măsuri:

Desfacerea disciplinară a

POȘTA PAGINII

contractului de muncă al fostu
lui șef de stație Efrem Vah
novan, conform art. 13, lit. a 
din Legea organizării și disci
plinei muncii în unitățile so
cialiste ; sancționarea organe
lor de control care au efectuat 
cercetările șl nu au propus 
măsuri corespunzătoare in ra
port direct cu gravitatea aba
terilor comise de fostul șef al 
stației, precum și a celor care 
au apelat la servicii pentru 
procurarea de Ifutelii de ara
gaz după cum urmează:

Gh. Sumănaru, operator șef 
R.C.M.-Suceava, a fost sanc
ționat cu retrogradare pe timp 
de trei luni în funcția de ope
rator pentru faptul că a bene
ficiat de serviciile fostului șef 
al stației Botoșani ; Ioan Hade, 
șeful regulatorului R.C.M.-Su
ceava, a fost retrogradat pe 
timp de 3 luni in funcția de 
inginer stație ; loan Boicu, re
vizor cu siguranța circulației, 
a fost retrogradat pe timp de 
trei luni ca șef de stație pen
tru că nu a propus măsurile 
corespunzătoare față de gravi
tatea abaterilor comise de șe
ful stației Botoșani și și-a 
procurat, în același mod, o bu
telie de aragaz.

Abaterile săvârșite de fostul 
șef de stație Efrem Vahnovan 
și de organele de control care 
au anchetat și au apelat la 
serviciile acestuia, cit și mă
surile ce au fost luate s-au 
prelucrat cu toate organele de 
conducere și cu sarcini de ins
truire, îndrumare și control 
din cadrul regionalei.

Articolul publicat in ziarul 
„Scinteia", se spune in înche
iere, a constituit un ajutor 
real în activitatea Regionalei 
de cale ferată lași, trăgindu-se 
învățămintele necesare. Vă a- 
sigurăm că măsurile luate și 
care se vor mai lua în viitor 
vor duce la lichidarea unor a- 
semenea practici, pentru ca 
munca conștiincioasă a miilor 
de ceferiști din cadrul Regio
nalei de cale ferată Iași să nu 
fie umbrită cu nimic".

ESCAPADEI
I S-A PUS CAPÂT

Pe marginea anchetei „Esca
pade cu final dramatic" (nr. 
8762 din 20 aprilie a.c ) am pri
mit un răspuns din partea 
Inspectoratului general al mi
liției, semnat de tov. colonel 
Pop Octavian, adjunct, al ins
pectoratului general, în care se 
spune că faptele semnalate au 
fost discutate cu toți ofițerii 
și subofițerii din cadrul mili
ției județului Hunedoara.

„In ce privește fapta de care 
se face vinovat șeful postului 
de miliție lacob Virgil, din co
muna Certe), menționăm că 
împotriva acestuia conducerea 
Inspectoratului miliției jude
țului Hunedoara a luat măsuri 
de sancționare. De asemenea, 
cazul a fost prelucrat și de co
mitetul comunal de partid.

Ca urmare a acestor măsuri, 
conducerea I.M..I. Hunedoara 
apreciază că atlt subofițerul, 
cit și celelalte cadre de mili
ție din județ au tras învăță
minte prețioase".

J
Dintr-o scrisoare sosită 

la redacție : „La Uzina de 
utilaj chimic „Grivița ro
șie" din Capitală, cițiva sa- 
lariațl din cadrul atelieru
lui de bobinaj au executat, 
în timpul orelor de lucru, 
cu materialele întreprinde
rii, o lucrare particulară de 
proporții — rebobinarea u- 
nui generator de 380 volți. 
Săptămîrii în șir, sub privi
rile oblăduitoare ale șefu
lui de atelier, maistrul Pe
tre Călinescu (care, adesea, 
a avut o participare efec
tivă), șeful de echipă Ata- 
nase Rădulescu. muncitorii 
Dănilă Munteanu și Con
stantin Gheorghe, în loc să 
se ocupe de sarcinile de ser
viciu care le reveneau și 
pentru care erau plătiți, 
s-au ocupat de executarea 
acestui «fușerai»". 

Pornim pe urmele fapte
lor.

Prin noiembrie anul tre
cut, Petre Călinescu este 
solicitat de către maistrul 
Gheorghe Dan de la 
I.E.C.C.F. (întreprinderea 
de electrificare și canali
zare căi ferate) să execute 
bobinajul unui generator. 
Lucrarea, cu titlu particu
lar. urma să fie executată 
după orele de program, la 
sediul I.E.C.C.F. (Din pon- 
tajul lucrării și din decla
rațiile lui Gheorghe Dan 
reiese că autorii lucrării ar 
fi executat-o în timpul lor 
liber. Din declarațiile mul
tor muncitori din atelierul 
de bobinaj reiese însă că, 
exact în perioada în care 
cei trei erau angajați la a- 
ceastă lucrare, Rădulescu și 
Dănilă lipseau adesea cite 
o zi sau două, motivînd că 
au avut de luat recuperări. 
Iar Petre Călinescu. șeful 
și „antreprenorul lor gene
ral", îi ținea prezenți la 
„Grivița roșie", cu pontajul 
la zi. Vom mai reveni > a- 
supra acestui aspect). Fapt v -_ _ _ _ _

este că, și după „reparația" 
făcută de cei trei, genera
torul — executat în condi
țiile amintite — tot nu mer
ged. Pentru a-și încasa ba
nii, Călinescu et comp, tre
buiau să facă ceva, să gă
sească o soluție. Soluția i- 
deală — în concepția lor, 
firește — era să ducă mo
torul in uzină, în atelierul 
în care lucrau. Acolo, cu 
mijloacele de producție ale 
uzinei, cu materialele uzi
nei, în timpul de lucru 
plătit de uzină l-ar putea 
lucra în tihnă. Dar cum *? 
Un asemenea utilaj — de 
dimensiuni respectabile — 
nu este un ac de gămălie, 
să-1 pui la reverul hainei, 
să intri neobservat cu el ne 
poartă. Nici cel mai carita
bil dintre portari nu s-ar 
fi lăsat înduioșat să dea 
„cale liberă" pe poarta u- 
zinei unui astfel de agregat.

După cum se știe, între 
diferite întreprinderi și ins
tituții funcționează adesea, 
pe lingă raporturile oficiale, 
atestate de contracte, și alt
fel de raporturi — cele de 
întrajutorare. Fără a purta 
girul expres al cutărui sau 
cutărui text de lege, ele 
poartă girul spiritului care 
străbate normele etice ale 
societății noastre, sînt o 
prelungire firească a rapor
turilor de cooperare, de zi 
cu zi, dintre unitățile socia
liste — în folosul promovă
rii intereselor generale.

întrajutorarea ! Iată pa
ravanul, mijlocul „princi
pial" prin intermediul că
ruia generatorul stricat, e- 
xecutat pe cont propriu de 
Călinescu și ceilalți, putea 
fi adus în uzină. Pentru a- 
ceasta însă — și-au spus 
cei în cauză — trebuie 
ștearsă orice urmă a unui 
cit de mic interes perso
nal...

Drept care, pe un ton
adecvat micii comedii a 

„întrajutorării", maistrul 
Dan Gheorghe de la 
I.E.C.C.F. îl ia la telefon' 
pe tov. Constantin Buzatu, 
președintele comitetului 
sindicatului Uzinei de utilaj 
chimic :

— Tovarășe președinte, 
în nhmele întreprinderii 
noastre vă -rog să ne dați o 
mînă de ajutor...

MERCANTILISM 
sub haina

„întrajutorării”
— Despre ce este vorba ?
— Vrem să facem proba 

unuia din motoarele care 
au fost rebobinate și de care 
avem mare nevoie. Noi nu 
avem banc de probă ; s-ar 
putea să-1 luati la dv. pen
tru cîteva încercări ?

în principiu, președintele 
este de acord ; numai să 
fie de acord și șeful atelie
rului de bobinaj. maistrul 
Călinescu. Doar aici urmea
ză să aibă loc. proba. Soli

citat, Petre Călinescu (au
tor al acestei soluții „in
genioase" și lucrative) este 
— bineînțeles ! — de acord. 
A doua zi, președintele sin
dicatului și maistrul pre
zintă spre aprobare tovară
șului Gheorghe Panțuru, 
directorul administrativ al 
uzinei, următoarea adresă, 
din partea conducerii

I.E.C.C.F. : „Vă rugăm a 
aproba verificarea în uzina 
dv., la atelierul de bobinaj, 
a unui generator de cu
rent care a tost bobinat de 
noi (sic n. n.)“. Fără să-și 
pună nici o întrebare, di
rectorul administrativ a- 
probă.

După ce a fost folosit 
pentru introducerea moto
rului pe poartă, „interesul 
general" va fi lăsat de o 
parte, ca o pelerină după 

ploaie. De dedesubt va a- 
părea interesul persona', 
mercantilismul, în toată go
liciunea lui : sub pretext că 
s-a stricat în timpul pro
bei, generatorul va fi desfă
cut bucată cu bucată și re- 
bobinat. Atanase Rădulescu 
și Dănilă Munteanu se vor 
ocupa săptămîni în șir, a- 
proape exclusiv, numai de 

el. Practic, finind seama 
de numărul oamenilor cu a- 
ceastă specialitate, în peri
oada respectivă jumătate 
din bobinatorii de aici se o- 
cupau de problema „întra
jutorării". Asta în vreme ce 
sarcinile de serviciu treceau 
pe umerii celorlalți ! Deși 
banii intraseră în buzuna
rele celor trei, lucrarea era 
refăcută în atelierul uzinei, 
eu materialele uzinei, pe 
timpul de lucru al uzinei.

Atanâse Rădulescu va mer
ge pînă acolo îneît, în 
timpul cercetărilor, va a- 
firma : „Am rebobinat ge
neratorul. pentru prestigiul 
și încrederea ce ne-au fost 
acordate". (! !) întrebat cu 
ce materiale a executat lu
crarea, Petre Călinescu ne-a 
declarat cu nonșalanță :

— Din economii..

De parcă ar fi tost vorba 
de economiile realizate în 
cămara personală.

Am discutat aspectele de 
mai sus cu inginerul Octav 
Rădulescu, șeful secției e- 
nergetică, cu Constantin* 
Buzatu și cu Gheorghe Pan- 
țuru. Datoria lor ar fi fost 
să vadă despre ce tel de 
„verificare" este vorba. 
Faptul că intrarea utilaju
lui în uzină s-a făcut in 

baza întrajutorării l-au 
considerat suficient. Feti
șul cuvintelor i-a indus în 
eroare.

Din nefericire, nu este 
singurul caz cind, sub haina 
unor principii generoase, 
unanim împărtășite, unii 
încearcă să ascundă fapte 
unanim repudiate. De 
altfel, trebuie să fii naiv 
pînă la limita puerilului, să 
poți crede că meschinul in
teres personal se mai poate 
prezenta, așa, în plină zi, 
în veșmintele sale vechi, 
lesne detectabil. El își alege 
o tinută cit mai impecabilă, 
menită să impresioneze 
prin apretul „interesului 
general".

S-ar putea replica : Bine, 
dar de motorul reparat in 
uzină a beneficiat tot o uni- 
1ate socialistă. Intr-adevăr; 
numai că între o unitate și 
cealaltă s-a interpus spiri
tul mercantil : contravaloa
rea lucrării, cuvenită uzinei, 
a intrat în buzunarele lui 
Petre Călinescu. ale celor
lalți. La „nota de plată" se 
adaugă și alte daune — 
daunele morale. Vicierea 
climatului etic, cea mai dă
unătoare dintre consecințele 
unor asemenea fapte ilicite! 
în vreme ce Călinescu și 
ceilalți se ocupau în timpul 
programului de treburile 
personale, alții au fost 
nevoiți să îndeplinească și 
sarcinile lor de serviciu. O 
zj, o săptămină, o lună...

— Lucrez de 34 de ani în 
uzină, de 26 de ani în ace
lași loc de muncă — ate
lierul de bobinaj, ne-a de
clarat strungarul Petre Ni
colae. Din cauza practicilor 
din Ultima vreme ale șefu
lui de atelier, ale șefului de 
echipă și protejaților lor, 
s-a creat o atmosferă ne
prielnică lucrului. Relațiile 
firești, care trebuiau să e- 
xiste între noi, s-au tulbu
rat. Nu mi-a tost ușor, dar 
cu primul prilej am plecat 

în altă secție. între timp, 
au mai plecat și alții...

Evident, nu e cea mai po
trivită formă de combatere 
a unor asemenea practici. 
Dar atunci cînd cei cițiva 
puși pe căpătuială încep cu 
un motoraș adus de acasă, 
de la aspiratorul proprietate 
personală, și „evoluează" 
pînă la un ditamai genera
torul, cind unul din mun
citori găsește un motoraș 
străin de uzină pe bancul 
unui coleg de lucru, sesi
zează aceste nereguli și 
totuși vreme îndelungată 
nu se ia nici o măsură, iar 
practicile reprobabile proli
ferează — se înțelege (chiar 
dacă nu se justifică) de ce 
spiritul combativ se simte 
descurajat. Iată consecințele 
toleranței și aranjamentelor 
reciproce.

Sîntem în biroul tovară
șului Constantin Zamfir, 
secretarul comitetului de 
partid al uzinei. Aici, unde 
numitorul comun al majori
tății dezbaterilor este modul 
în care acest harnic și pri
ceput colectiv își îndepli
nește și depășește sarcinile 
de plan, dind dovadă de o 
înaltă conștiință, faptele să
vîrșite de cei cițiva au o 
rezonanță stranie, ca din- 
tr-o altă lume.

— Ele nu sînt reprezen
tative pentru uzina noastră, 
ne-a spus secretarul de 
partid.

De acord. Dacă ar fi să 
ne oprim- asupra unor fap
te reprezentative, pe mă
sura hărniciei, competentei 
și tradițiilor acestui colec
tiv. ne-am opri la cu totul 
altele. Printre ele am retine, 
de pildă, eforturile comu
nistului Panait Mocanu ; 
dincolo de îndeplinirea ire
proșabilă a sarcinilor de 
serviciu, acesta a răspuns 
de atitea ori la solicitările 
uzinei — în timpul liber, 
atunci cînd s-au ivit sar-

cini urgente — îneît, potri
vit spuselor șefului secției, 
uzina ar mai trebui să-i a- 
corde încă un concediu 
pentru a-și achita „datori
ile". Numai că el nu vrea 
să i se achite nimic. Spune, 
simplu, că era de datoria 
lui. Dacă ar fi să ne oprim 
asupra unor fapte cu ade
vărat reprezentative, ne-am 
fixa asupra zilelor și nopți
lor de dramatică încleștare 
trăite de către maistrul 
Petre Costescu și oamenii 
din echipa sa. pentru a în
lătura o defecțiune la cen
trala termică. Ne-am opri 
la acestea sau la multe al
tele asemănătoare...

Pe de altă parte însă, nu 
putem fi de acord cu tova
rășul secretar. Argumentul 
că manifestarea interesului 
îngust, a mercantilismului 
nu constituie un fapt „re
prezentativ" este evident 
șubred, el nu poate justi
fica ignorarea acestei ma
nifestări — așa cum s-a 
procedat aici o bună bu
cată de vreme. Cui fo
losește tăcerea în jurul 
unor asemenea răbufniri de 
individualism ? Climatul e- 
tic nu slăbește, dimpotrivă 
capătă forță, se alimentea
ză cu noi valori ale con
științei socialiste, cind se 
creează condiții pentru 
dezbaterea, veștejirea și 
sancționarea unor acte in 
flagrantă contradicție cu 
interesele generale ale în
tregului colectiv.

Iată de ce, în lumina 
principiilor noastre de mun
că și de viata, dezbaterea 
deschisă a faptelor, con
fruntarea vinovatilor cu 
opinia fermă a colectivului 
muncitoresc reprezintă și 
un important instrument e- 
ducativ de prevenire pe 
viitor a unor asemenea a- 
bateri. pentru afirmarea 
normelor eticii comuniste.

Titus ANDREI

J
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SUPERCONTINENTUL ALBASTRU
Nu, planisfera nu mai are pete albe 

nici chiar în zonele ghețurilor veșni
ce. Singurele ei „pete" sînt albastre — 
fundul mărilor — sau roșii — magma 
subterană. Evadînd în Cosmos, omul 
a verificat cu proprii săi ochi certi
tudinea sfericitâții Pămîntului și și-a 
dat seama o dată mai mult de vasti
tatea imperiului apelor pe globul te
restru. Fotografiile aduse de la sute 
de kilometri înălțime reduc extra
ordinara aventură a lui Cristofor Co- 
lumb la cîteva minute de navigație 
cosmică. Și totuși, de pe uscat, marea 
ne cutremură și ne fascinează. Cel 
mai modern pachebot tot mai are 
încă nevoie de patru zile și patru 
nopți pentru a traversa Atlanticul și 

Pacific.
de justificat, 
o nouă știin- 
imaginii mi- 
o reprezintă

de o săptămînă pentru
Cu o întîrziere greu 

lumea modernă a creat 
ță consacrată studierii 
lenar ignorate pe care 
trei cincimi din suprafața terestră — 
„continentul lichid" al globului pă- 
mintesc : oceanologia. La Bordeaux, 
în Franța, a funcționat relativ recent 
„Oceanexpo 71", .cel mai mare Salon 
internațional al exploatării mărilor și

oceanelor, în ca
drul căruia 241 de 
firme au prezentat 
materialele nece
sare studierii ce
lui de-al șaselea 
continent al Pă- 
mîntului — lumea 
submarină. Cu a- 
cest prilej, cores
pondentul „Scîn- 
teii" la Paris a 
putut întîlni pe u- 
nii dintre cei mai 
marcanți 
zentanți ai 
nologiei și 
nografiei, 
niți intr-un 
viu la care 
cipau savanți din 
patruzeci de țări, 
însăși expoziția 
constituia o măr
turie că omeni
rea a intrat în era 
oceanică paralel 
cu intrarea ei în 
era cosmică.

repre- 
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VERTICALE: SPRE
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ADÎNCURI

Explorările savanților au căpătat o 
nouă dimensiune — verticală — în 
înălțime spre aștri, în adîncime spre 
adîncul uscatului și al mărilor. Ima
ginile acestor investigații ne apar, 
deopotrivă, ca dintr-o alta lume. 
După ce a „pipăit" înălțimile extra
terestre și adîncimile oceanelor te
restre prin sonde, omul s-a aventurat 
în spațiu și în abisurile subacvatice, 
să vadă cu ochii lui ceea ce visătorii 
de altădată abia dacă îndrăzneau să 
presupună. Ambele direcții avăau să 
fie smulse din imperiul imaginar, 
descotorosite de miraje și aduse cu 
probitate științifică în lumina evi
denței. Ce era „acolo", cum era „a- 
colo" se cerea văzut, fixat de obiec
tivul fotografic și de imaginea cine
matografică și reprezentat la lumina 
zilei. Era visul milenar al civilizații
lor uscatului, vis pe care, de vreo 
două secole, omul încercase cu timi
ditate și cu mijloacele precare ale 
timpului să și-l înfăptuiască. N-a 
reușit decît într-o infimă măsură. 
Concepția unei geografii submarine 
abia începea să o schițeze prin seco
lul al XV-lea, în epoca marilor des
coperiri geografice. Dar încă nu 
exista ideea reliefului de sub ape, 
fundul mărilor și oceanelor apărînd 
în ochii celor care nu îl văzuseră 
niciodată plat, ca adîncul unor imen
se căldări. Abia după anul 1500, geo
grafii care formau celebra „școală" 
Saint-Die din Lorrena au încercat să 
reproducă, deocamdată imaginar, con
figurația Pămîntului acoperit de ape 
și au trecut la verificarea ei, cerînd 
tuturor navelor să lanseze sonde sub
marine și să noteze măsurătorile pe 
hărțile oceanelor. Ipotezele aveau să 
fie confirmate doar în secolul XVIII 
prin opera primilor navigatori „ști
ințifici", Laperouse, Bougainville și 
Cook. Din păcate însă sondele lor nu 
puteau depăși adîncimea de 2 000 de 
metri. Marile fosse dintre Japonia, 
Hawai și Los Angeles, cele dintre 
Insulele Marshall și Panama sau 
dintre Noua Zeelandă și Santiago de 
Chile rămîneau „terra incognita", 
misterioase rezervații pentru instru
mentele de explorare ale veacului 
XX. Abia în ajunul celui de-al doi
lea război mondial omenirea a în
ceput să-și reprezinte într-un mod 
mai clar configurația reliefului sub
marin.

— în ultimii douăzeci de ani, ne 
spune oceanologul francez ROBERT 
FREDERIK, datorită perfecționării a- 
paraturii și a metodelor de investiga
ție, geografia submarină a reușit să 
progreseze mai mult decît în două
zeci de secole. Folosirea aparaturii 
electronice și a emițătorilor de ultra
sunete a permis descrierea unor zone 
ale reliefului subacvatic cu o preci
zie de necontestat. Sistemul sondării 
fundului marin prin ultrasunete este 
înfățișat de cîteva firme producătoare 
de aparatură specială care participă 
la „Oceanexpo ’71". Unda emisă de la 
bordul navei oceanografice se reflec
tă de relief și revine la suprafață 
pentru a fi înregistrată. Un ac mobil, 
alunecînd pe un sul de hîrtie, trasea
ză curbele în funcție de cîteva zeci
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Inserind, sub titlul de mai sus, 
un articol despre situația din- 
tr-un șir de țări latino-america- 
ne, revista vest-germană „DER 
SPIEGEL" scrie : „Zi de zi, pro
blemele sociale ale multor țări 
din continentul latino-american 
— subalimentația, nedreptatea, 
sărăcia, analfabetismul și șoma
jul — devin tot mai acute. In 
timp ce 2—3 la sută din popu
lație iși însușește o parte consi
derabilă a venitului național, mor 
de foame zilnic aproximativ 1 500 
de copii sub patru ani. In Hon
duras peste 70 la sută din popu
lație este subalimentată, iar in 
Haiti — peste 80 la sută. Deși, 
in ultima perioadă, in majori
tatea țărilor continentului pro
ducția agrară a sporit in 1906, 
latino-americanii au dispus de 
mai puține produse alimentar', 
decit acum 30 de ani.

Economia agrară, avind dese
ori o structură feudală, nu mai 
poate hrăni populația. Un număr 
tot mai mare de oameni se re
fugiază în cartierele mizere, su
prapopulate ale marilor orașe.

In următorii cinci ani, numă
rul șomerilor se va dubla, atin
gînd cifra de 50 de milioane. 
Industrializarea face progrese 
extrem de lente. Aproape pre
tutindeni lipsesc posibilități 
pentru pregătirea de cadre cali
ficate.

Crește, de asemenea, și numă
rul analfabeților, pentru că se 
construiesc prea puține școli, 
este pregătit un număr prea mic 
de învățători. Doar aproximativ 
jumătate din totalul copiilor de 
virstă școlară pot frecventa șco
lile. Iar dintre aceștia, nici mă
car 70 la sută nu termină școala 
elementară.

Aproape pretutindeni, guver
nele n-ău putut asigura o dez
voltare corespunzătoare și echi
tabilă. De ani de zile, dinastii de 
dictatori ca aceea a lui Duvalier 
din Haiti, sau ca familia Somoza 
din Nicaragua înăbușă orice o- 
poziție. Și tot mai des, militarii 
încearcă să aplice in unele din 
aceste țări metode folosite în ca
zărmi".

Șomerii...
si oamenii 

uitati
7,5 milioane de englezi sau 14 

la sută din populația britanică 
trăiește in sărăcie — scriu in 
cartea lor intitulată „Englezii 
uitați", K. Coats și R. Silburn. 
Această cifră include pe cei 3 
milioane englezi, membri ai fa
miliilor in care tatăl muncește, 
dar este prost retribuit saw in 
care sînt prea mulți copii, ori 
familiile in care există ambele 
situații. Cifra include, de ase
menea, 2,5 milioane pensionari, 
750 000 de oameni din familiile 
in care unul din părinți este in
valid sau bolnav, 500 000 de șo
meri etc.

De la apariția cărții și pină 
in prezent, aceste cifre au su
ferit unele corective, dar nu în 
sensul unei ameliorări, ci dim
potrivă. De pildă, statisticile ofi
ciale relevă că numărul șome
rilor este astăzi in Anglia de 
657 000 de persoane.

ANATOMIA 
CARTIERELOR 

SĂRACE
Deși are doar 140 de pagini 

și o copertă puțin arătoasă, car
tea intitulată „Anatomia orașu
lui" a făcut să se vorbească de 
ea in întreaga Italie. In paginile 
ei, medicul Roberto Javicoli iși 
propune să analizeze instituțiile 
sociale și viața in cartierele să
race ale capitalei italiene. Con
cluzia este alarmantă. Respecti
vele cartierd din Roma devin 
din ce in ce mai de nelocuit. 
Serviciile sanitare și comunale 
sînt extrem de deficitare. In 
orașul in care pe , principalele 
bulevarde se scurg in medie
3 000 de mașini la oră, fondurile 
pentru salubritate, spitale, azi
luri, școli sînt infime. Roma, 
renumită pentru minunatele ei 
fintini, duce o acută lipsă de 
apă. Locuitorii capitalei italie
ne dispun in medie doar de 50 
la sută din cantitățile minime de 
apă apreciate ca necesare pe cap 
de locuitor in marile orașe. Și 
chiar și aceasta este distribuită 
inegal. In cartierele mărginașe, 
sacagiul este o prezență coti
diană. O jumătate de milion de 
cetățeni locuiesc in barăci, iar 
peste un milion in case insa
lubre. Consecințele acestei si
tuații sînt inevitabile. In cartie
rele mizere mortalitatea infan
tilă este foarte mare. 52 de morți 
la mia de copii născuți vii in 
cartierul Giuliano Dalmata, 39 
in Alessandrino, 36,7 in Tusco- 
lana și Pietralata. In 1968, Roma 
a bătut toate recordurile in ma
terie de hepatită : într-un an —
4 636 de cazuri declarate, dar se 
presupune că numărul real de 
îmbolnăviri a fost de 6 000. 
Consecințe grele au și tu
berculoza, febra tifoidă, difte- 
ria etc., boli tipice ale traiului 
precar. Iluminatul insuficient 
face ca în aceste cartiere, din 
10 copii care merg la școală 6 
să devină miopi. Referindu-se 
la situația din aceste cartiere 
ziarul „Avânți" scria : „Șobola
nii, lipsa apei curente, gropile 
de scurgere care înlocuiesc ca
nalizarea, acoperișurile din tablă 
sub care te perpelești vara, so
bele care degajă bioxid de car
bon, acumularea de gunoaie in 
care ie joacă copiii, alimentele 
lipsite de proteine, mijloacele de 
transport insuficiente — iată pe 
scurt condiții nu numai sub ori
ce demnitate, ci și sub orice 
standard de viață acceptabil. 
Aceasta este realitatea barăcilor 
și a ființelor care locuiesc acolo".

sta, în raport cu 
profunzimea atin
să și cu durata 
ei. Pentru un 
sfert de ceas pe
trecut 
metri 
este nevoie de trei 
ore de decom
presiune. Tim
pul acesta poate 
ajunge la o zi în
treagă, dar 
este la un 
ment dat 
indiferent 
înotătorul 
sub apă 
tămînă 
lună. De t 
ea de a 
o „casă submari
nă", în care îno
tătorii să poată 
reveni după opt 
ore de lucru. „Ca
sa" este stabiliza
tă la zece metri 
adîncime, iar pro
funzimea la care 
lucrează echipa 
este de 25 de me
tri. în situația a- 
ceasta, obositoa-

la 60 de 
adîncime,

rea perioadă de decompresiune este 
înlăturată. Asta ne-a permis să de
monstrăm că majoritatea activităților 
umane pot fi desfășurate sub apă ; 
că multe dintre ele sînt rentabile 
astăzi, iar altele, vor deveni renta
bile miine. Și că, în consecință, tre
buie să ne pregătim pentru o ex
ploatare rațională a mării și ocea
nelor, cărora să le acordăm pro
tecția necesară. Pentru a face mine
rit subacvatic trebuie să ne instalăm 
sub apă, la fel ca și pentru exploa
tarea zăcămintelor de petrol din sub
solul mărilor. Deocamdată, 15 la sută 
din petrolul mondial este tras la su
prafață de sondele forate în mare, pe 
platformele continentale, care n-au o 
adîncime mai mare de 200 de metri. 
Acolo este apă, avem furtuni, hulă, 
dar încă nu începe cu adevărat ocea
nul. Nouăzeci și șapte la sută din su
prafața oceanelor ating o adîncime 
medie de 6 000 de metri și 3 la sută 
coboară pînă la 11 000 de metri. Ima
ginația noastră rămîne neputincioasă 
în fața vastității lor, ca și a enorme
lor posibilități pe care ni le oferă 
exploatarea mărilor și a oceanelor".

în Franța, ideea de a pune în sluj
ba omului inepuizabilele bogății ale 
mărilor a dus la crearea în 1967 a 
unui „Centru național pentru exploa
tarea oceanelor", a cărui reputație a 
devenit în scurt timp mondială.

el 
mo- 

; același, 
t dacă 
l a lucrat 

o săp- 
sau o 
aici ide- 
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„VOM SEMĂNA PEȘTI, 
AȘA CUM SEMĂNĂM

GRIUL"de impulsuri pe 
secundă. Cunos- 
cînd punctul de 
plecare al navei, 
viteza și itinera
rul său, se poate 
reproduce în mod 
automat configu
rația fundului mă
rilor. în felul a-
cesta, nava sovietică „Viteaz" 
prospectat Oceanul Indian, al că
rui relief a fost 
machetă realizată 
la fel au făcut
Institutul de geografie din Maryland 
cu imaginea din adîncuri a Oceanului 
Atlantic reprodusă sub o cupolă de 
aproape două hectare. Evident, ima
ginile nu pot fi decît globale, apro
ximative, detaliile fiind încă greu de 
stabilit pe vastitatea oceanelor.

— Comandantul american Douglas 
Hambruster, profesor de oceanogra
fie la Școala navală din Indianapolis, 
afirma că pentru a reproduce re
lieful submarin numai prin metodele 
actuale am avea nevoie de Cel puțin, 
patru secole.

— Da, dar între timp a apărut po
sibilitatea investigării fundului ocea
nelor prin sateliții cosmici. în mo
mentul de față, sateliți „geo-oceano- 
grafici" sovietici și americani dau în 
permanență ocol globului terestru, 
realizînd o rotație în ceva mai mult 
de o oră și jumătate, înregistrînd re
lieful submarin și transmițîndu-1 prin 
radio stațiilor de pe Pămînt. în felul 
acesta, pină în anul 2050 va putea fi 
sondată în amănunțime totalitatea o- 
ceanelor, mărilor și a lacurilor de pe 
planeta noastră.

— Atunci de ce mai este nevoie de 
expedițiile umane în adîncuri ?

— Este vorba de o verificare „de 
visu" a rezultatelor obținute de la 
distanță. Batiscafele, „farfuriile scu
fundătoare" și „casele subacvatice" 
permit omului să vadă cu ochii lui, 
să fotografieze și să filmeze „la fața 
locului" lumea din adîncuri. Cît pri
vește cunoașterea structurii geologice 
a reliefului marin, investigarea în 
profunzime prin metoda seismică sau 
a „cutremurelor" provocate de om 
permite nu numai „radiografierea" 
straturilor, dar și localizarea zăcă
mintelor de minereuri și hidrocarburi 
care într-o zi vor putea fi exploatate 
pe scară industrială. Informațiile cu
lese astfel în ultimii cinci ani au 
spulberat definitiv teoriile lui George 
Darwin care „explica" apariția Paci
ficului ca o cicatrice creată prin ru
perea unei părți din globul terestru 
și transformarea ei în Lună, după un 
cataclism coșmic survenit acum vreo 
trei miliarde de ani, ca și teoria geo
logului german Wegener, autorul 
concepției despre deriva continente
lor care ar „naviga" pe magmă. Dar, 
totodată, aceste rezultate au compli
cat la extrem cunoștințele noastre 
geografice și geologice. O certitudine 
și-a căpătat însă definitiv confirma
rea : toate fenomenele geologice care 

1 modelează uscatul acționează și asu
pra reliefului submarin.

reprodus într-o 
la Leningrad ; 
americanii la

niște lacuri marine anexate conti
nentelor. Aceeași este situația mării 
interioare dintre Japonia și Asia, sau 
a Golfului Caraibilor, Adevăratele e- 
nigme ale Terrei zac» pe fundul ocea
nelor și numai procesele care se pe
trec acolo ne vor putea explica în
tr-o zi apariția Pămîntului, nașterea, 
viața și moartea lanțurilor de munți, 
ele vor dezlega misterul unor ano
malii terestre — cum sînt aberațiile

magnetice, prezența rocilor 
mentare în mijlocul masivilor me- 
tamorfici, ba chiar și clarificarea 
problemei care încă n-a putut lămuri 
dacă nucleul globului nostru este in 
stare solidă sau este o plasmă. Iată 
deci atîtea motive esențiale pentru a 
ne îndrepta cu grijă atenția asupra 
studierii pe verticală a mărilor și o- 
ceanelor.

Omenirea tră
iește de pe acum 
amenințarea epu
izării resurselor 

Industriile moderne 
. potabilă a fost ri-

TAINELE GEOGRAFIEI
SUBMARINE

— Care este importanța geografiei 
submarine ?

— în primul rînd ea ne dă posibi
litatea de a studia conformația scoar
ței terestre în erele geologice ante
rioare și, totodată, de a prevedea evo
luția globului peste sute de mii de 
ani. S-a constatat că activitatea crea
toare a Pămîntului este mult mai in
tensă pe fundul mărilor și al oceane
lor decît pe uscat și că „memoria" 
Terrei s-a conservat mai bine sub 
ape, adică acolo unde putem descifra 
mai ușor și viitorul lumii noastre. în 
erele glaciare nivelul mărilor și o- 
ceanelor era cu două, trei sute de 
metri mai scăzut decît cel actual și 
astăzi pe fundul marin se poate ur
mări cursul marilor fluvii, Sena, Ta- 
misa, Rin etc. Masele specifice us
catului se prelungesc în platforme de 
mică adîncime, (aproximativ 200 de 
metri), formînd granița dintre geo
grafia continentală și cea submarină 
și ele reprezintă terenurile care se 
pretează cel mai mult exploatării 
subacvatice.

— Imaginea Pămîntului, așa cum 
ne-o înfățișează globul terestru în 
viziunea prezentată la „Oceanexpo 
71", dezvăluie pe fundul 
fosse gigantice, prăpăstii 
sun care arată că Terra 
unele zone crăpături de

oceanelor 
adinei, fi- 

prezintă în 
mare pro-

funzime. Avem de-a face cu o ima
gine verificată științific ?

— Desigur. Tocmai observațiile 
seismice sînt cele care ne-au demon
strat recent că fisurile din scoarța 
terestră se prelungesc sub mare, atin- 
gînd uneori, cum este cazul unor zone 
din preajma Californiei sau de lîngă 
arhipelagul nipon, adîncimi de sute 
de kilometri. „Fracturile" acestea sînt 
sursa cutremurelor de pămînt, situa
rea lor corespunzînd de cele mai 
multe ori cu zonele vulcanice de 
mare instabilitate. Așa se prezintă 
celebra „zonă de foc a Pacificului". 
Relieful submarin apare de cele mai 
multe ori cu mult mai. divers, mai 
spectacular, mai abrupt și mai ostil 
decît lanțurile muntoase de pe uscat, 
în Pacific s-au înregistrat abisuri de 
11 000 de metri adîncime, crăpături și 
versanți vertiginoși, lanțuri de cîte 
trei mii de vulcani, dintre care unii, 
cum sînt cei din vecinătatea Japoniei, 
a Indoneziei sau din lungul coastei 
chiliene, se află în violentă erupție. 
Din punctul acesta de vedere, Pa
cificul este mult mai spectacular de
cît Atlanticul. La fel, relieful sub
marin al Antarcticei — față de cel al 
Arcticei.

— Și mările continentului nostru 7
— Mediterana, Marea Nordului sau 

Marea Neagră nu ne apar decît ca

EXPLORATORII COMUNICĂ
„Șl TOTUȘI EXISTĂ VIATĂ!"

Cîțiva pămînteni și-au legat defini
tiv numele și opera de „lumea tăce
rii", care este viața în adîncuri. Prin
tre acești campioni ai „Himalaiei in
versate", cei doi Piccarzi, tatăl și 
fiul, Gustave și Jacques, regele jun
glei subacvatice — cum a fost supra
numit Jacques-Yves Cousteau — și 
comandantul Georges Honot, adevărat 
veteran al scufundătorilor. Din mili
ardele de locuitori ai Pămîntului, nu
mai vreo 60 de muritori au reușit să 
vadă pînă acum fundul oceanelor. Ei 
au fost deschizătorii călătoriilor pe 
verticală, descoperitorii continentu
lui lichid, pionieri ai unei misiuni 
științifice care a dat în ultimii două
zeci de ani un impuls fără precedent 
oceanografiei. înaintea lor, acum două 
decenii, o navă de. explorare culegea 
de la 7 500 metri adîncime un păian
jen de mare. Lumea științifică desco
perea cu uimire existența vieții chiar 
și acolo unde presiunea coloanei de 
apă apăsa cu 750 de kilograme pe 
centimetrul pătrat. Demonstrația pă
rea o aberație. Omul trebuia să co
boare în adincuri și să verifice reali
tatea cu ochii lui. Dar pentru a atin
ge fundul oceanului la 11 000 metri 
adîncime avea nevoie de un batiscaf 
capabil să reziste fantasticei pre
siuni de 1 100 kilograme pe centime
trul .pătrat. Problemele impuse spre 
rezolvare constructorilor de nave 
spațiale n-au fost cu mult mai com
plicate decît ale celor ce își propu
neau să realizeze navele abisale. 
„Trieste", nava profesorului elvețian 
Piccard, a reușit să atingă fundul Pa
cificului la 10 095 metri. Georges Ho
not și inginerul Willm, cu batiscaful 
lor „Arhimede", au căutat o „groapă" 
și mai adîncă și au atins 11 000 de 
metri !

— Ce-ați văzut în abisurile neex
plorate, domnule HONOT ? întreba
rea aceasta este pusă în fața mache
tei selebrului batiscaf, care 
cel' mai „înalt" record al 
lor : „Arhimede".

— La șase, șapte, opt și 
nouă mii de metri adîncime 
asemănător, cu mici diferențe 
funcție de regiunile alese pentru scu
fundare. De cele mai multe ori „a- 
terizam" pe un platou sau pe ver- 
sanții unei fosse. Uneori, coboram în
tre stînci impunătoare sau pe relie
furi extrem de accidentate. Viața 
însă există pretutindeni. Pești elec
trici, fosforescenți, plăți, reptiliformi, 
bureți fixați în mil sau în piatră, 
crustacee, mulți creveți și chiar crabi. 
Evident, ei sînt deosebiți de cei întil- 
niți in straturile marine superioare, 
dar esențialul era că mediul marin 
este propice vieții chiar și acolo 
unde, după toate presupunerile, orice 
posibilitate de existență vie părea 
exclusă.

— Coborînd la marile adîncimi, a- 
veați emoții ?

— Evident. Dar nu atît în adîncuri, 
cît în faza de remorcaj a batiscafe- 
lor și de transport către zonele de 
scufundare. Acolo, jos, nu mai ești 
altceva decit un cosmonaut la bordul 
lui „Apollo 13", a cărei dramă o cu
noașteți, fără îndoială. Deși batisca- 
fele construite de noi sînt dotate cu 
aparatură de înaltă precizie și insta
lații de securitate, explorarea adîncu- 
rilor marine tămîne tot așa de ris
cantă ca explorarea' spațiului cosmic. 
Numai că pentru marele public a 
zbura spre Lună într-o navă care 
poate fi comandată de pe Pămînt 
pare mult mai senzațional decît a te 
scufunda cu o sferă de oțel sau un 
batiscaf la 11 000 de metri în adîncu- 
rile Pacificului.

a stabilit 
adincimi-
chiar la 
totul este 

în

— De cîte ori ați coborit în adînc ?
— în 17 ani, de 150 de ori. Dacă 

pentru fiecare scufundare socotim o 
adincime medie de 3 000 de metri, 
asta înseamnă, în total, vreo 450 de 
kilometri pe verticală sub cota zero.

— Cu ce ați început ?
— Cu batiscaful „FNRS 3“, con

struit după experimentele lui Gus
tave Piccard. A urmat recordul de a- 
dîncime din 1954, apoi scufundările 
din golful Lisabonei și din marea 
niponă în 1956 și, respectiv, în 1958. 
„Arhimede" .și-a început cariera în 
Pacific în 1962, în fossele de 9 500 de 
metri. în 1964 am atins în Atlantic 
8 500 metri, cea mai mare adîncime 
a acestui ocean.

Comandantul Georges Honot este 
un bărbat înalt de un metru optzeci 
și șapte 
la care 
tragere, 
nătatea 
depună 
el a fost primul om care a văzut fun
dul oceanului, atingînd cel mai pro
fund punct al Pacificului. „Oceanexpo 
71“ îi înscria numele printre marii 
pionieri ai oceanografiei.

Prietenul și „rivalul" său, JAC
QUES-YVES COUSTEAU, a ajuns la 
59 de ani o celebritate mondială, nu 
atît prin performanțele de adîncime 
atinse, cît prin excepționalul său dar 
de a înfățișa oamenilor „lumea 
rii". Cotele atinse de el sînt 
minus 300 și 3 000 de metri. în total, 
are la activul său peste două 
cinci sute de ore petrecute în a- 
dincuri, în treizeci de ani consacrați 
unei lumi pe care a ținut s-o vadă 
mai ales pentru alții. Este un inter
locutor plin de farmec, cu o față 
smeadă, uscățivă, o voce profundă, 
gravă, o frunte în care gîndurile au 
săpat cute adînci, ochi de om care 
știe să ridă, o privire ageră care vede 
întotdeauna ceea ce graiul povestește. 
Ascultîndu-1, este greu să stabilești 
unde se termină savantul și unde 
începe artistul. Este în aceeași măsu
ră un povestitor-filozof și un cineast, 
mai ales prin îndrumarea spirituală 
și artistică a fiului său, deopotrivă 
om al adîncurilor și om al filmului. 
El recunoaște existența unei singure 
jungle : cea subacvatică. Un film tur
nat de echipa lui în adincurile Mării 
Roșii, „Rechinii", distins în 1968 cu 
„Premiul Japonia", atestă din plin 
această afirmație.

într-un interviu acordat revistei 
franceze „L’Express", Cousteau măr
turisea : „îmi place să rătăcesc în 
mare. Singur, cu senzația că mi-am 
pierdut greutatea, liber, îndrăgind 
grația mișcărilor rechinului alb, forța 
și alura sa. Costumul de scafandru 
îmi dă parcă niște puteri supranatu
rale...". Apoi vorbea despre „lecția 
adîncurilor" sau narcoza de azot care, 
la o anumită adîncime, și după un 
timp petrecut fără întrerupere sub 
apă, îl adoarme pe înotător printr-o 
senzație de euforie, de exaltare, de 
beatitudine. Probabil că o astfel de 
senzație a născut legenda lui Sadko, 
sau lumea măiastră a sirenelor, care 
a înaripat imaginația poeților. Cous
teau a realizat cel dinitîi ideea unui 
laborator subacvatic menit să creeze 
condiții optime de lucru biologilor și 
oceanografilor, și să rezol ze dificila 
problemă a decompresiunii corpului, 
acel pericol mortal care pindește re
venirea bruscă la suprafață a orică
rui înotător subacvatic. „Accidentele 
provocate de decompresiune îi obligă 
pe scufundători să rămînâ un timp 
extrem de obositor în apă, după 
ce și-au încheiat misiunea. Acea-

ei de apă dulce. ' 
sînt însetate, apa . 
dicată la rangul de inestimabilă bo
găție națională și gospodărirea ei ra
țională se impune tuturor conștiin
țelor responsabile 
lectivităților umane, 
licitărilor tot 
imperioase de apă dulce, 
ții s-au întors către mări și oceane. 
Astăzi, peste o mie de uzine de de
salinizare a apei marine funcționează 
pe glob. Hrana pe care omul și-o 
scoate din apele mărilor și oceanelor 
abia acoperă trei la sută din nevoile 
sale. Un volum imens, reprezentînd 
două treimi din suprafața globului, 
inepuizabil rezervor de viață, conti
nuă să fie exploatat pe o scară quasi 
primitivă. Maricultura are o întîrziere 
de opt mii de ani față de agricultură. 
A „domestici" mările și oceanele, a 
„cultiva" marea devine astfel cea 
mai rațională și cea mai rentabilă 
activitate umană de perspectivă.

în 1914, faimosul ihtiolog Louis 
Roule, spunea : „Vom semăna peștii, 
așa cum semănăm grîul, pentru a-i 
recolta sau a-i înmulți pe cei ce 
există". Previziunea lui n-a fost gra
tuită. în Marea Interioară din Ja
ponia am văzut imense „ogoare ma
rine" — crescătorii de alge și de pești 
a căror rentabilitate întrecea de zeci 
de ori venitul din truda pămîntului. 
Pe coastele de sud ale Franței s-au 
instalat cîteva mari colonii de crus
tacee, crabi și languste, prin scu
fundarea în mare a carcaselor de 
automobile scoase din uz, care au 
permis fixarea vegetației și proteja
rea vietăților marine într-un mediu 
de securitate. „Oceanexpo ’71“ demon-

mai

co-de viața
în fața so

mări și 
savan

mai

stra 101 procedee de a „cultiva" ma
rea. Două serii de experiențe s-au 
remarcat prin anvergura și prin re
zultatele lor excepționale : englezii 
Gaarder și Sparck au desfășurat, mai 
întîi în Norvegia și apoi in fiordul 
Craiglin din Scoția, o vastă campanie 
de îmbogățire a faunei marine. în 
doi ani, populația acvatică a crescut 
in acele locuri cu 75 la sută. Prin ali
mentarea rațională și prin suprave
gherea sănătății înotătoarelor, peștii 
și crustaceele din cele două „ogoare 
marine" au avut un ritm de dezvol
tare care, în unele cazuri, a fost de 
trei și de patru ori mai rapid decît cel 
atins „în natură". A doua experiență 
evocată la „Oceanexpo ’71“ îi reve
nea iugoslavului Buljan, care, în 1953, 
s-a lansat în două golfuri închise din 
Adriatica în creșterea stridiilor. Re
zultatul : fitoplanctonul — cea mai 
prețioasă hrană pentru ierbivorele 
marine — s-a multiplicat de 30 de ori, 
iar stridiile comestibile au cunoscut 
o creștere de cinci ori mai rapidă de
cît în condițiile „naturale".

Omul a încercat să „cultive" mă
rile din cele mai vechi timpuri. De-ar 
fi să evocăm doar îmbelșugatele 
„valii" — bazinele romane ale vene- 
țienilor și ale pescarilor din delta flu
viului Po, sau „ogoarele de pește" de 
sub coastele Nusantarei, ne-am da 
seama de mirajul și speranța pe care 
dintotdeauna i le-a oferit generozita
tea mărilor. Dar în marlcultură totul 
nu constă în cît scoți, ci mai ales în 
contribuția rațională la rodnicia ape
lor. Maricultura nu înseamnă pescuit 
epuizant, nici stîrpirea vieții subac
vatice prin exploatări iraționale, care 
sînt numite eufemistic ,,de perfor
manță". Ea înseamnă în primul rînd 
a semăna, a „plivi" și hrăni, pentru a 
putea culege.

de centimetri, ajuns la vîrsta 
navigatorii sînt puși în re- 
Locuiește la Toulon, în veci- 
mării, și n-are de gînd „să 
armele". împreună cu Willm,

tăce- 
între

mii

ALARMĂ: OPRIȚI OTRĂVIREA!

Maricultura înseamnă protejarea 
apelor de poluare, nu transformarea 
lor în cloace pentru reziduurile in
dustriale sau pentru canalele de scur
gere. în sensul acesta, „Oceanexpo 
71“ era totodată un semnal de alarmă. 
Opriți otrăvirea apelor I Nu ucideți 
apa, căci ucideți viața ! Imaginea vas
tității marine transformată într-o nes- 
sfîrșită groapă de gunoaie apărea din 
datele furnizate de savanți ca opera 
unor minți demențiale. Cea mai mare 
parte a produselor dăunătoare, toxi
nele, deșeurile lichide, carburanții, 
pînă și gazele otrăvitoare de care o- 
mul nu mai are nevoie, dar rămîne in
capabil să le distrugă, sînt aruncate 
în mare. Fluviile, devenite ele însele 
imense canale colectoare de zoaie și 
lături, revarsă în trupul răbdător al 
mărilor și oceanelor, ca într-un cazan 
fără fund, toată strinsura lor de 
moarte.

Părea că mările și oceanele pot su
porta asta la infinit, că exploziile a- 
tomice experimentate în adincurile 
sau pe suprafața lor nu le provoacă 
nici o pagubă, că nimeni și nimic nu 
le putea schimba echilibrul termic 
sau biologic. Iată însă că prezența 
D.D.T.-ului s-a descoperit in carnea 
focilor și pinguinilor de la Polul Sud. 
Nu este acesta un S.O.S. lansat de 
mare oamenilor, ca un avertisment în 
fața unui tragic naufragiu ?

Colocviul savanților oceanologi în- 
. trunit la Bordeaux cu prilejul Salo

nului internațional „Oceanexpo ’71", 
a insistat asupra întrunirii conferinței 
mondiale de la Stockholm, programa
tă pentru 1972, care va avea menirea 
de a elabora un plan de salvgardare 
a oceanelor. O problemă care, ca și 
marile chestiuni ale dezarmării ge
nerale, nu poate fi rezolvată decît la 
scară planetară.

— Pentru ca omul să se poată bu
cura de cea mai mare bogăție pe care 
i-a oferit-o natura — ne spunea 
PIERRE DE LATIL, care încă în 
1954 a publicat o carte consacrată po
sibilităților de explorare în adinci
me și de exploatare a oceanelor — 
trebuie mai întîi să-și înțeleagă, pe 
deplin rolul de adevărată conștiință 
responsabilă față de actele sale pe 
planeta care i-a dat viață.

— Cu privire la exploatarea teh
nică a mărilor și oceanelor v-ați do
vedit un adevărat profet într-o epocă 
în care omul abia cuteza să se afunde 
în negurile abisale pentru a-și răs
punde unei nepotolite și străvechi cu
riozități. Astăzi începem să asistăm la

o adevărată „explozie" subacvatică în 
dialogul omului cu marea. Care sînt 
perspectivele întrezărite de dv. în 
această direcție ?

— Marea și oceanele nu înseamnă 
numai apă, sare, floră și faună sub
acvatică, ci mult mai mult decît atît. 
Marile rezervoare de bogății minera
liere ale pămîntului sînt în aceste 
zone cvasiinepuizabile. Pentru a le 
putea exploata, omul va trebui să 
învețe a domina adincurile. In a- 
ceastă privință „Oceanexpo ’ 71“ a 
avut meritul de a focaliza atenția tu
turor asupra unui fenomen mondial: 
pătrunderea omului în adîncuri nu 
numai pentru a explora, ci pentru a 
exploata. Asta înseamnă cu adevărat 
începutul erei cceanologice. Mediul în 
care, pînă mai ien, nu îndrăzneam să 
ne aventurăm decît cu o excesivă ti
miditate, a devenit obiectul celor mai 
ambițioase și mai temerare preocu
pări. Dacă privim numai instalațiile 
de foraj subacvatice expuse în Salo
nul de la Bordeaux constatăm imen
sul salt făcut de tehnica exploatării o- 
ceanelor in mai puțin de cincisprezece 
ani. „Insulele artificiale" nu mai sînt 
un simplu vis utopic, ci o realitate 
Ancorate de fundul oceanelor, cons
truite pe piloni sau pe platforme sub
mersibile, acestea devin adevărate 
baze industriale destinate scoaterii la 
suprafață a imenselor bogății mine
raliere sau petroliere care zac la ma
rile adîncimi subacvatice. Datorită lor, 
în 1970 s-au extras de pe platfor
mele continentale ale mărilor și ocea
nelor peste 360 milioane de tone de 
țiței. Pentru 1984 se prevede o can
titate de două miliarde de tone ! 
„Oceanexpo ’71“ a demonstrat în 
modul cel mai convingător că, prin 
cuceririle tehnicii moderne, ne aflăm 
într-un moment crucial : trecerea o- 
mului de la postura de artizan în 
fața extraordinarelor rezervoare ma
rine, la aceea de ingenios exploata
tor al mărilor și oceanelor. Desigur, 
în domeniul acesta lumea se află 
încă pe punctul de start. Dar, mulțu
mită oceanografilor și oceanologilor, 
ea va porni o cursă nu în necunoscut, 
nu în imposibil, ci în știut și în rea
lizabil. Depinde de spiritul ei rațio
nal și de ingeniozitatea unei epoci 
capabile de marile responsabilități 
care îi revin, pentru ca acest moment 
crucial să servească nu numai nevoile 
omului, ci și pe cele ale naturii.

loan GRIGORESCU
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DEJUN OFERIT DE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU, ÎN ONOAREA MINISTRULUI 

RELAȚIILOR EXTERNE AL REPUBLICII CHILE

Întîlnire la C. C. al P.C. R.
Vineri dimineață, la sediul C.C. al 

P.C.R., tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R., s-a intilnit 
cu tovarășul Carlos Jorquera Toledo, 
membru al Comisiei Politice a C.C. 
al P.C. din Chile, care a participat ia 
lucrările Sesiunii științifice jubiliare 
organizate în cinstea semicentenaru

lui Partidului Comunist Român și a 
făcut o vizită în țara noastră.

Au participat tovarășii Constantin 
Vasiliu, adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., și Gheorghe Zaharia, 
director adjunct al Institutului de 
studii istorice și social-politice de 
pe lingă C.C. al P.C.R.

Intilnirea s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească.

COMUNICAT COMUN
cu privire la vizita delegației 

Partidului Comunist Finlandez
în timpul dejunului a toastat to- • 

varășui Nicolae Ceaușescu, 
care a spus :

Aș dori să exprim satisfacția 
conducerii noastre de partid și de 
stat pentru vizita pe care o faceți 
in România, pentru relațiile bune 
existente intre România și Chile.

Am urmărit și urmărim cu in
teres evoluția transformărilor so
ciale, revoluționare din Chile, ac
tivitatea guvernului Unității Popu
lare, activitatea președintelui sta
tului Chile și ne bucurăm in mod 
sincer de rezultatele pe care le 
obțineți in transformarea socială și 
democratică a țării.

Din propria noastră experiență 
t't'm că realizarea unor profunde 
schimbări sociale cere o muncă 
intensă și, in primul rind, cere 
unirea eforturilor clasei munci
toare, țărănimii, intelectualității, 
unirea forțelor populare, demo
cratice ; ne bucură că in activitatea 
dumneavoastră din Chile se reali
zează in practică aceste deziderate.

Intre România și Chile există 
vechi relații de prietenie. Intr-un 
anumit sens, fiind și unii și alții 
de origine latină, avem multe lu
cruri comune ; mai cu seamă 
astăzi, sintem animați de aceleași 
idealuri — de idealurile înfăptuirii 
societății socialiste, ale libertății 
sociale și independenței naționale, 
ale colaborării intre statele lumii, 
de idealurile păcii ; pentru că, 
pină la urmă, înfăptuirea societă
ții pentru care luptăm și noi și

Vizita ministrului relațiilor externe 

al Republicii Chile, Clodomiro Aimeyda
• ÎNCEPEREA convorbirilor OFICIALE • DINEU IN onoarea 

MINISTRULUI DE EXTERNE AL ROMÂNIEI
La Ministerul Afacerilor Externe 

au început, vineri dimineața, con
vorbirile oficiale între Corneliu Mă- 
nescu. ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste . Rornâwa, și 
Clodomiro Aimeyda, ministrul relații
lor externe al Republicii Chile,

La convorbiri participă, din partea 
română : George Macovescu, prini- 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne. Virgil Constantinescu și Mihai 
Ștefan, directori în M.A.E., iar din 
partea chiliana : Hugo Cubillos, am
basador, director general-adjunct in 
Ministerul Relațiilor Externe, și Julio 
Homero Luciano Ruiz de Loizaga. 
ambasadorul Republicii Chile la 
București.

Cele două părți examinează sta
diul actual al relațiilor bilaterale, al 
perspectivelor dezvoltării și diversi
ficării acestora și fac un schimb de 
opinii cu privire la unele aspecte ale 
situației internaționale actuale.

★
In cursul după-amiezii, ministrul 

relațiilor externe al Republicii Chile, 
Clodomiro Aimeyda, a avut o între
vedere cu Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior.

La întrevedere au participat Pretor 
Popa, adjunct al ministrului comer

dumneavoastră presupune pace și 
colaborare intre popoare.

Noi dorim in mod sincer guver
nului Unității Populare să obțină 
succese tot mai mari în activita
tea sa, in realizarea transformări
lor pe care le infăptuiți. Dorim — 
și sintem convinși — că inire 
țările noastre se va dezvolta o 
largă colaborare in toate dome
niile de activitate. Considerăm că 
această colaborare trebuie să ser
vească și să corespundă atît inte
reselor poporului român, cit și 
poporului chilian, să contribuie la 
consolidarea independenței și su
veranității ambelor țări, la Întări
rea forțelor antiimperialiste din 
întreaga lume, la realizarea păcii.

In acest spirit apreciem că vi
zita pe care o faceți in România 
reprezintă un moment important 
în dezvoltarea relațiilor dintre 
țările noastre ; sint convins că ea 
va reprezenta un pas însemnat 
pentru viitor.

Doresc să ridic acest pahar pen
tru dezvoltarea multilaterală a re
lațiilor dintre România și Chile 
și să urez poporului chilian suc
cese tot mai mari pe calea infăp- 
tuirii transformărilor sociale, de
mocratice ! Urez guvernului Uni
tății Populare noi succese in acti
vitatea sa 1 Pentru colaborare și 
pace intre popoare ! In sănătatea 
dumneavoastră, domnule ministru 
de externe al Republicii Chile. 
Ridic paharul pentru președintele 
Republicii Chile, un bun prieten 
al României, tovarășul Allende.

țului exterior, funcționari superiori 
din M.C.E.

Au luat parte, de asemenea, Hugo 
Cubillos, ambasador, director gene
ral-adjunct în Ministerul Relațiilor 
Externe. Kurt Dreckman, ambasador, 
prim-vlcepreședinte al Corporației 
pentru dezvoltarea economică 
(CORFO), Rubens Cespedes, ministru 
consilier, vicepreședinte al Oficiului 
de Planificare (ODEPLAN), și Mario 
Silbermann, ministru consilier, vice
președinte al Corporației pentru dez
voltarea economică (CORFO), șeful 
Direcției pentru finanțarea proiecte
lor.

A fost prezent Julio Homero Lucia
no Ruiz de Loizaga, ambasadorul Re
publicii Chile ia București.

în cadrul convorbirii, cele doua 
părți au examinat stadiul actual al 
relațiilor economice bilaterale, rele- 
vînd, totodată, existența unor noi po
sibilități de dezvoltare și diversifica
re a schimburilor comerciale, de lăr
gire a colaborării și cooperării româ
no-chiliene.

★
Ministrul relațiilor externe al Re

publicii Chile, Clodomiro Aimeyda, a

A toastat apoi ministrul 
Clodomiro Aimeyda, care a 
spus :

Vreau să vă mulțumesc mai în- 
tii pentru amabilele și insufleți- 
toarele cuvinte pe care le-ați rostit 
la adresa noastră la dejun, pentru 
schimbul de păreri pe care l-am 
făcut, menit să favorizeze dezvol
tarea prieteniei româno-chiliene.

împărtășim în esență punctele 
de vedere ale politicii internațio
nale române, care sint identice cu 
ale noastre. Ne gindim că pe baza 
respectării independenței state
lor, a suveranității lor și a felului 
lor de a li este posibilă coopera
rea națiunilor in beneficiul păcii.

Ne gindim, de asemenea, că ță
rile care aspiră să construiască 
socialismul pe teritoriul lor au. de 
asemenea, relații intre ele pe baza 
avantajului reciproc. Cred că pe 
această bază este posibil ca Chile 
și România să parcurgă un larg 
și promițător drum spre întărirea 
relațiilor lor, atit in folosul po
porului chilian, cit și al celui ro
mân. Interesul și audiența gene
roasă de care s-au bucurat aici 
problemele noastre ne fac să 
credem că prin această vizită s-a 
înregistrat un succes însemnat pe 
acest drum.

Vreau să toastez pentru întări
rea relațiilor chiliano-române, 

pentru șeful statului român, 
pentru primul ministru,
pentru ministrul de externe și 

tovarășii săi,
pentru România, pentru revolu

ția sa socialistă !
Dejunul s-a desfășurat într-o at

mosferă de caldă cordialitate.

oferit vineri, la hotelul „Interconti
nental", un dineu in onoarea minis
trului afacerilor externe al Republi
cii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu.

Au participat Bujor Almășan și 
Cornel Burtică, miniștri, George Ma- 
covescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Valter Roman, directorul 
Editurii politice, și alte persoane ofi
ciale române.

Au luat parte Julio Homero Lu
ciano Ruiz de Loizaga, ambasadorul 
Republicii Chile la București, și per
soanele oficiale care îl însoțesc pe 
ministrul chilian în vizita pe care o 
face in țara noastră.

în timpul dineului, cei doi mi
niștri au rostit toasturi.

★
Tn cursul dimineții, ministrul reia- 

țiilor externe al Republicii Chile și 
persoanele care îl însoțesc au depus 
o coroană de flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea po
porului și a patriei, pentru socialism.

(Agerpres)

SOSIREA UNEI DELEGAȚII A CONSILIULUI FEDERAL
I

DE SANATATE Șl POLITICĂ SOCIALA DIN R.S.E. IUGOSLAVIA
O delegație a Consiliului federal de 

sănătate și politică socială din R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de Nikola Geor- 
gievski, președintele consiliului, a 
sosit vineri dimineața în Capitală.

La sosire, în Gara de Nord, oaspe
ții au fost întîmpinați de ministrul 
sănătății, Dan Enăchescu, și de alte 
persoane oficiale.

Erau prezenți Iso Njegovan, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

Delegația Consiliului federal de să
nătate și politică socială va purta 
tratative în vederea încheierii Acor
dului între guvernul Republicii So
cialiste România și guvernul Repu
blicii Socialiste Federative Iugo

REUNIUNI ȘTIINȚIFICE
Cu prilejul centenarului nașterii 

lui Garabet Ibrăileanu, in aula „Mihai 
Eminescu" a Universității din Iași, 
a avut loc, vineri după-amiază, se
siunea științifică jubiliară închinată 
eminentului critic literar. Au fost 
prezenți academicieni, cunoscuți oa
meni' de artă și cultură, cadre di
dactice universitare din București, 
Iași, Cluj, Bacău.

Acad. Iorgu Iordan și prof. dr. do
cent Constantin Ciopraga au evocat 
viața și personalitatea multilaterală 
a lui Garabet Ibrăileanu, care și-a 
înscris numele la loc de cinste în is
toria literaturii române.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm s-a adoptat textul unei tele
grame adresate C.C. al P.C.R., tova
rășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune, printre altele : Continuing 
tradițiile luminoase ale culturii na
ționale, în al cărei ansamblu opera și 
activitatea lui Garabet Ibrăileanu re
prezintă o contribuție de mare în
semnătate, ne angajăm să valorificăm 
potentele spiritualității românești, în 
lumina ideologiei marxiste a parti
dului, fructificînd în același timp tot 
ce este valoros în cultura universală. 
Exprimîndu-ne încă o. dată atașa
mentul total față de conducerea parti
dului și statului nostru, vă asigurăm, 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că vom depune toate eforturile pen
tru înflorirea științei și culturii în 
patria noastră scumpă, Republica So
cialistă România.

Cronica zilei De la Inspectoratul general al Miliției
La invitația Comitetului național 

român al Asociației Internaționale a 
Artelor Plastice (A.I.A.P.), ne vizi
tează țara o delegație formată de pre
ședinții comitetelor naționale A.I.A.P 
din Danemarca, Norvegia și Suedia, 
în cursul zilei de vineri, delegația a 
făcut o vizită Ia sediul Uniunii Ar
tiștilor Plastici.

în timpul șederii în țara noastră, 
oaspeții vor vizita monumente isto

slavia cu privire la colaborarea în 
domeniul sănătății publice și științe
lor medicale, precum și a Planului de 
colaborare pe anii 1971—1972 intre 
cele două ministere.

★
La amiază, la Ministerul Sănătății 

au inceput convorbirile cu delegația 
Consiliului federal de sănătate și po
litică socială.

★
în cursul zilei, oaspeții au vizitat 

Institutul de igienă și sănătate pu
blică, precum și Muzeul Satului din 
Capitală.

Seara. în cinstea delegației iugo
slave, ministrul român al sănătății a 
oferit un dineu.

(Agerpres)

La Casa de cultură a sindicatelor 
din Pitești s-au desfășurat lucrările 
Consfătuirii tehnico-științifice pe 
tema „Invenții, inovații și raționali
zări în industria energiei electrice", 
organizată de Comitetul Uniunii sin
dicatelor din ramura mine și ener
gie electrică, în colaborare cu Mi
nisterul Energiei Electrice.

Timp de două zile, în cadrul refe
ratelor și -discuțiilor, participanții 
au dezbătut probleme privind miș
carea de invenții, inovații și rațio
nalizări, făcînd propuneri pentru îm
bunătățirea activității inventatorilor, 
inovatorilor și raționalizatorilor din 
cadrul centralelor industriale și în
treprinderilor aparținînd Ministeru
lui Energiei Electrice.

Participanții la consfătuire au adre
sat o telegramă C.C. al P.C.R., to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se spune, printre altele : Ne angajăm 
in fața Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a dumnea
voastră personal, să nu ne precupețim 
eforturile pentru a realiza în continua
re valoroase invenții și inovații, in 
vederea ridicării tehnicității instala
țiilor și agregatelor energetice la ni
velul tehnicii mondiale, pentru trans
punerea în viață a mărețelor sarcini 
trasate de Congresul al X-lea, pri
vind dezvoltarea bazei energetice a 
țării.

(Agerpres)

rice și de artă, precum și instituții 
culturale din București, nordul Mol
dovei și de pe litoral.

★
La hotelul „Europa" din stațiunea 

Eforie-Nord s-au desfășurat vineri 
lucrările simpozionului național cu 
tema „Climato și balneoterapia în 
sindroaroele endocrine".

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

R. F. a Germaniei, precum și recu
noașterea Republicii Democrate Ger
mane conform normelor dreptului in
ternațional.

P.C.R. și P.C.F. au subliniat nece
sitatea intensificării luptei maselor 
populare pentru a impune trecerea 
la măsuri practice, la pași concreți 
în domeniul reducerii cursei înarmă
rilor, al interzicerii folosirii forței și 
amenințării cu recurgerea la forță și 
al altor măsuri care să ducă Ia în
făptuirea dezarmării generale și, in 
primul rind, a dezarmării nucleare.

Cele două partide au subliniat so
lidaritatea militantă și sprijinul activ 
față de lupta eroică a poporului viet
namez și au reafirmat necesitatea ca
S. U.A. să pună capăt cit mai curind / 
agresiunii, să-și retragă trupele din 
Vietnam și din întreaga peninsulă in- 
dochineză, popoarele vietnamez, lao
țian și khmer să fie lăsate să-și deci
dă singure soarta, fără amestec din 
afară.

Ambele partide se pronunță pentru 
rezolvarea conflictului din Orientul 
Apropiat in conformitate cu rezolu
ția Consiliului de Securitate din no
iembrie 1967. Ele au subliniat nece
sitatea retragerii trupelor israeliene 
de pe teritoriile arabe ocupate, asi
gurării dreptului la dezvoltare in
dependentă a tuturor statelor din a- 
ceastă zonă, soluționării problemelor

între 28 iunie și 2 iulie va avea loc la București

A VII1-A CONFERINȚĂ MONDIALĂ A ENERGIEI
La Ministerul Energiei Electrice a 

avut loc vineri dimineața o conferin
ță de presă în legătură cu cea de-a 
VIII-a Conferință Mondială a Ener
giei, care va fi găzduită de țara 
noastră între 28 iunie și 2 iulie.

Cu acest prilej, ministrul energiei 
electrice. Octavian Groza, președin
tele Comitetului de organizare a con
ferinței, a făcut o expunere privind 
tematica, rolul și însemnătatea vii
toarei reunjuni științifice internațio
nale. S-a relevat printre altele im
portanta contribuție pe care o aduce 
Conferința Mondială a Energiei — 
organizație internațională cu caracter 
neguvernamental. care numără 67 
de țări membre — la promovarea 
dezvoltării și utilizării în scopuri 
pașnice a resurselor energetice. Mi
nistrul energiei electrice a prezentat, 
totodată, unele din realizările obți
nute de țara noastră in anii con
strucției socialismului în dezvolta
rea energeticii și a răspuns între
bărilor adresate de ziariști români si 
corespondenți ai presei străine.

Sesiunea de la București a confe
rinței are ca temă : „Progrese în va
lorificarea energiei. în special prin 
utilizare complexă". Avînd în vedere 
creșterea rapidă, pe plan mondial, a 
necesarului de energie, tematica ma
nifestării va oferi specialiștilor pri

în scopul îmbunătățirii condițiilor 
de circulație spre cunoscutul loc de 
agrement Pădurea Băneasa, Inspecto
ratul general al Miliției a hotărît ca 
în zilele de sîmbăta după-amiază și 
duminica toată ziua să se interzică 
virajul la stingă în intersecția for
mată de autostrada București — Sna- 
gov cu Aleea Privighetorilor. Astfel, 
conducătorii auto care vin dinspre 
Ploiești și vor să meargă în comple
xul de agrement Băneasa nu vor mai 
vira la stingă, ci iși vor continua 
drumul pină la intrarea aeroportului 

populației palestinene conform inte
reselor ei legitime.

P.C.R. și P.C.F. au subliniat hotă- 
rirea de a dezvolta raporturile de 
prietenie și colaborare cu toate par
tidele comuniste și de a-și aduce și 
in viitor contribuția- la refacerea ți( 
întărirea unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale. Ele au 
evidențiat și cu acest prilej impor
tanța pe care o au pentru restabili
rea și întărirea unității mișcării co
muniste principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismului prole
tar, ale solidarității și ajutorului re
ciproc, independenței, egalității, sti
mei și respectului reciproc, neameste
cului în treburile interne.

Cu acest prilej a fost evidențiată 
importanța decisivă a întăririi uni
tății de acțiune a tuturor forțelor re
voluționare, progresiste, a întregului 
front antiimperialist împotriva poli
ticii imperialiste de dictat și agresi
une, pentru cauza libertății și inde
pendenței popoarelor, pentru trium
ful idealurilor păcii, democrației și 
progresului social.

S-a apreciat de cele două părți că 
vizita delegației P.C.F. în Republica 
Socialistă România, întîlnirile care au 
avut loc cu acest prilej au contribuit 
la o mai bună cunoaștere reciprocă, 
la extinderea legăturilor prietenești 
dintre P.C.R. și P.C.F. în interesul ce
lor două partide și popoare, al mișcă
rii comuniste și muncitorești interna
ționale.

lejul trecerii în revistă a celor mai 
recente realizări în acest domeniu. 
Totodată, dezbaterile vor favoriza un 
util schimb de opinii, o orientare asu
pra direcțiilor viitoare de dezvoltare 
a energeticii în lume. Lucrările con
ferinței se vor desfășura in cadrul a 
cinci diviziuni. Vor fi prezentate cir
ca 230 de rapoarte tehnice elaborate 
de specialiști din 37. de țări, din care 
energeticienilor români le aparțin 
peste 20

în timpul sesiunii se vor organiza 
și două mese rotunds avînd ca temă: 
„Transporturi de mari cantități de 
căldură la mari distanțe" și „Energia 
și mediul înconjurător". De aseme
nea. Comitetul Național Român al 
Conferinței Mondiale a Energiei a 
înscris în programul manifestării vi
zite cu caracter tehnic și turistic care 
vor oferi participa ol ilor de peste ho
tare posibilitatea de a cunoaște unele 
din realizările poporului nostru în 
domeniul energeticii, în alte sectoare 
ale economiei, precum și frumuse
țile patriei.

Tematica celei de-a VIII-a Confe
rințe Mondiale a Energiei, găzduită 
de țara noastră, a stîrnit un larg ecou 
pe plan internațional, pină in prezent 
anunțindu-și participarea circa 1800 
de oaspeți de peste hotare.

(Agerpres)

Băneasa, unde vor întoarce într-o 
zonă marcată special, revenind apoi 
spre Băneasa din direcție contrară. 
Automobiliștii care se reîntorc din 
pădure spre Capitală vor folosi ur
mătorul traseu : Șos. Erou Iancu Ni
colae — Șos. Pipera, Calea Floreasca, 
sau Bd. Aviatorilor. Măsurile de res
tricție au un caracter temporar, men- 
ținîndu-se pină în jurul datei de 10 
iunie, cînd urmează să se dea în ex
ploatare șoseaua liniei de centură în
tre Otopeni și Tunari.

(Agerpres)

în aceste zile, cînd Partidul Comu
nist din Cehoslovacia sărbătorește cea 
de-a 50-a aniversare a întemeierii 
sale, el relevă cu mindrie tradițiile 
revoluționare și rezultatele luptelor 
sale și se întoarce spre istoria sa de 
cinci decenii ca spre un izvor de ex
periențe și învățăminte de neînlo
cuit. Prin întemeierea partidului nos
tru a fost creată premisa fundamen
tală pentru ca lupta de clasă din 
Cehoslovacia să-și găsească concre
tizarea într-o victorie a revoluției 
socialiste. O influență hotăritoare în 
apariția partidului nostru au avut 
Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie, exemplul primului stat 
al muncitorilor și țăranilor. Cu 
recunoștință ne amintim și de 
ajutorul personal acordat întemeierii 
partidului nostru comunist de către 
V. I. Lenin. Evocînd trecutul, reflec
tăm asupra faptului că istoria parti
dului nostru este istoria luptei ideilor 
revoluționare ale marxism-Ieninismu- 
lui împotriva politicii oportuniste, de 
trădare a clasei muncitoare, este is
toria luptei împotriva tuturor încer
cărilor de influențare a evoluției din 
Cehoslovacia in sensul democrațiilor 
burghezo-occidentale. Partidul nostru 
va invăța întotdeauna din asemenea 
perioade istorice ale dezvoltării sale 
revoluționare, cum a fost aceea a 
luptei înverșunate duse impotriva 
forțelor de dreapta din rindul social- 
democrației în perioada întemeierii 
partidului nostru, cind stingă a văzut 
in Revoluția din Octombrie cel mai 
bun exemplu pentru ea. în procesul 
făuririi partidului marxist-leninist, 
comuniștii au trebuit să lupte necon
tenit impotriva diferitelor soiuri de 
tendințe oportuniste de dreapta și re
vizioniste, împotriva rămășițelor so- 
ciai-democrate adine înrădăcinate, 
care s-au transformat treptat intr-un 
curent de dreapta în partid. împo
triva acestuia s-a format un curent 
de stingă, condus de K. Gottwald, 
curent care, la cel de-al V-lea Con
gres al partidului, din anul 1929, a 
ieșit victorios și a transformat Parti
dul Comunist din Cehoslovacia in
tr-un partid de tip nou. cu adevărat 
revoluționar.

La cel de-al V-lea Congres al Par
tidului Comunist din Cehoslovacia a 
fost trasată linia generală de luptă 
a partidului împotriva dominației 
burgheziei. Partidul s-a concentrat 
asupra sarcinii întăririi unității cla
sei muncitoare, a formării unei ali
anțe ferme a muncitorilor și țărani
lor. El și-a desfășurat munca in u- 
zine, dezvoltînd-o in profunzime. S-a 
realizat o cotitură esențială și in 
activitatea ideologică a partidului.

înfrîngerea forțelor oportuniste și 
trecerea de la pasivitatea oportunistă

cu partidul. în

la activitate bolșevică au creat pre
misele pentru ca Partidul Comunist 
din Cehoslovacia să se situeze prin 
luptă in fruntea clasei muncitoare și 
a oamenilor muncii. Lozinca lui 
Gottwald, „Cu fața spre mase", a de
venit ur. principiu permanent valabil 
în activitatea partidului. în acea pe
rioadă, influența partidului s-a extins 
asupra păturilor ' largi ale clasei 
muncitoare și ale celorlalți oameni 
ai muncii. Partidul a influențat nu
meroase organizații sindicale. A apă
rut Asociația prieteniei cehoslovaco- 
sovietice ca organizație de masă ; 
creatorii culturii noastre naționale au 
pășit împreună 
perioada amenin
țării crescînde de 
către fascismul 
hitlerist a Ceho
slovaciei, și nu 
numai a ei, ci și 
a tuturor popoare
lor europene iu
bitoare de liber
tate, partidul a 
mobilizat păturile 
largi de oameni 
ai muncii și de 
cetățeni cu ve
deri democratice 
și patriotice in
tr-un larg front 
popular împotri
va războiului și a 
fascismului.

Partidul Comu
nist din Ceho
slovacia a jucat un rol uriaș in lupta 
pentru eliberarea națională și restabi
lirea suveranității noastre de stat. în 
cursul luptei de eliberare națională 
s-a adincit și mai mult convingerea 
maselor largi populare că Partidul 
Comunist din Cehoslovacia este uni
cul apărător consecvent al intereselor 
de clasă și sociale ale oamenilor 
muncii, luptătorul neînfricat pentru 
independența națională. Comuniștii 
cehi și slovaci au legat lupta impo
triva nazismului și pentru eliberarea 
națională de ideea colaborării, priete
niei și alianței cu Uniunea Sovietică, 
de hotărîrea de a reface republica 
ca stat cu adevărat popular, în care 
să se înfăptuiască schimbări sociale 
și politice însemnate și in care și re
lațiile dintre cehi și slovaci sâ fie so
luționate pe baza principiilor mar- 
xist-leniniste ale politicii naționale. 

Eliberarea
mata sovietică, laolaltă cu rezultatele 
luptei forțelor a antifasciste interne, 
conduse de partidul comunist, au unit 
clasa muncitoare și pe ceilalți oameni 
ai muncii intr-un front național, care 
a reprezentat o puternică alianță po

A 50-A ANIVERSARE A PARTIDULUI

republicii de către ar-

litică a muncitorilor, țăranilor și a 
celorlalte forțe patriotice și progre
siste în vederea instaurării unei noi 
orînduiri sociale, democrat-populare.

în luptele sale, partidul comunist 
a fost sprijinit de forțele internațio
naliste din celelalte țări europene, in
clusiv de Partidul Comunist Român. 
Ne amintim îndeosebi faptul că în 
luptele directe pentru eliberarea Ce
hoslovaciei de sub fasciștii germani 
și-au adus o contribuție însemnată 
și unități militare române, iar mulți 
ostași români și-au dat viața în lupta 
pentru libertatea Cehoslovaciei. Sîn- 
gele vărsat în comun în lupta impo
triva fascismului reprezintă una din 

COMUNIST DIN CEHOSLOVACIA
pietrele de teme
lie ale prieteniei 
tradiționale din
tre popoarele ce
hoslovac și ro-

Comu- 
Ceho- 

aplicat în mod creator în-

hoslovac 
mân.

Partidul 
nist din 
slovacia a . 
vățătura lui Lenin despre rolul condu
cător al clasei muncitoare in revoluția 
națională și democratică și a legat 
sarcinile revoluției național-democra- 
tice de sarcinile revoluției sociâliste. 
în anul 1948, acțiunea unitară a cla
sei muncitoare, in frunte eu Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, a zădăr
nicit in fașă tentativa de puci reac
ționar a burgheziei, încercarea ei de 
a ne reîntoarce la capitalism, tn fe
bruarie 1948, partidul a aplicat, in 
primul rind datorită lui K. Gottwald, 
o tactică magistrală în situația con
cretă, conducind clasa muncitoare la 
victoria Jeplină asupra burgheziei. 
După aceea am putut trece la marea 
operă a construcției socialiste.

Rezultatele politicii de industriali
zare socialistă a Cehoslovaciei nu au 

precedent în istoria țârii noastre. Vo
lumul producției industriale a sporit 
de șapte ori față de nivelul antebe
lic. în Slovacia, producția industrială 
a crescut de peste 20 de ori față de 
perioada de dinainte de război.

Nivelul de trai al poporului ceho
slovac a crescut impetuos. Aceasta 
se referă atît la bunurile materiale 
(consumul de alimente, înzestrarea 
menajelor cu aparate tehnice 
derne), cit și la înflorirea vieții cul
turale și la creșterea nivelului cul
tural al poporului. Orinduirea so
cialistă din Cehoslovacia asigură oa
menilor muncii garanții sociale de

mo-

Prof. Dalibor HANES
membru supleant al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 

președintele Adunării Federale a R. S. Cehoslovace

pline, sistemul de asigurări sociale și 
grija față de sănătatea oamenilor 
muncii se află la un înalt nivel. Con
cepem și creăm în'mod sistematic 
condiții pentru ca fiecare cetățean să 
poată participa la hotărîri în proble
mele obștești, in conducerea procese
lor economice, ca fiecare cetățean 
să poată desfășura o activitate crea
toare in construcția societății socia
liste, pentru a-și putea valorifica 
multilateral capacitățile, inteligenta 
și talentul în opera comună. în 
aceasta vedem esența democrației 
socialiste, in aceasta vedem direcțiile 
adincirii și lărgirii sale. Rezultatele 
construcției socialismului în Ceho
slovacia confirmă valabilitatea gene
rală a teoriei leniniste despre con
strucția socialismului.

Sintem mindri de rezultatele obți
nute, dar nu uitătn nici de greutățile 
și greșelile care au însoțit construcția 
noastră socialistă. Le analizăm și tra
gem învățăminte din ele. De efortul 
cinstit al partidului comunist pentru 
depășirea greutăților și îndreptarea 
greșelilor au abuzat în trecutul re
cent unele forțe antisocialiste și opor
tuniste, creîndu-se o situație comple
xă în partid și în societate.

în ultima perioadă, Comitetul Cen
tral al P.C.C. a depus eforturi uriașe 
pentru consolidarea situației în țară. 
Partidul și-a consolidat rîndurile, și-a 
unificat forțele pe baza principiilor

marxism - leninis
mului, el 
nează în 
nitar și i 
o mare 
educației_ 
gice.
partidului 

apreciate 
rezultate pe

acțio- 
mod u- 

consacră 
■ atenție 
ideolo- 

Eforturile 
aduc 

rezultate palpabile, apreciate de 
prietenii noștri, rezultate pe care, 
vrînd nevrind, trebuie să le respecte 
și dușmanii noștri.

în economia națională am obținut 
însemnate rezultate în întărirea con
ducerii, a disciplinei în muncă, fapt 
ce se manifestă in mod pozitiv in 
îndeplinirea și depășirea planului, în 
buna aprovizionare a rețelei comer
ciale. Oamenii dau o înaltă apreciere 
acestui fapt, se creează o atmosferă 
politică favorabilă, ceea ce constituie 
un factor important pentru întregul 
proces de consolidare politică.

Istoria Partidului Comunist 
Cehoslovacia demonstrează în 
convingător că partidul nostru 
jucat cu succes rolul conducător și 
hotărîtor în luptele pentru interesele 
progresului revoluționar, atunci cind 

din 
mod 
și-a

a reușit să înfringă sistematic, de pe 
poziții marxist-leniniste, tendințele 
social-democrata, oportuniste, revi
zioniste și diferitele soiuri de tendin
țe mic-burgheze din mișcarea mun
citorească, atunci cind s-a situat pe 
deplin pe poziții internaționaliste și 
și-a desfășurat eforturile sprijinin- 
du-se pe însemnătatea istorică mon
dială a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, pe experiența comuniști
lor sovietici și a mișcării muncitorești 
internaționale. în sfîrșit, el a reușit 
in cea mai mare măsură să desfășoa
re cu succes lupta impotriva burghe
ziei șl a capitalismului, împotriva 
cotropitorilor fasciști și să conducă 

construcția soci
etății socialiste, 
întotdeauna cînd 
s-a aflat într-o 
coeziune profun
dă și fermă cu 
clasa muncitoare, 
cînd politica sa a 
soluționat proble
mele arzătoare a- 
le mișcării mun
citorești și cind 
și-a bazat efortu
rile pe înțelege
rea și sprijinul 
celor mai largi 
mase de oameni 
ai muncii.

★
Cehoslovacia este 

o verigă fermă a 
sistemului socia
list. Partidul nos- 
și adîncește rela- tru își întărește 

țiile cu partidele comuniste din țările 
socialiste frățești și cu partidele co
muniste din țările capitaliste. în acest 
context amintim și recenta vizită la 
București a primului secretar al C.C. 
al P.C.C., tovarășul Gustav Husak, 
convorbirile pe care le-a avut cu 
secretarul general al Partidului Co
munist Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și care vor contribui cu 
siguranță la adîncirea in continuare 
a colaborării dintre partidele noastre 
comuniste frățești, in interesul inter
naționalist al oamenilor muncii din 
cele două țări ale noastre.

Colaborarea fructuoasă și folosi
toare dintre țările noastre, care sint 
membre ale Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc, a adus succese 
vizibile ambelor țări. în planurile 
noastre pe anii 1971—1975 luăm ca 
punct de pornire bunele tradiții și 
experiențe în colaborarea economică 
cu Republica Socialistă România și 
sintem bucuroși că, potrivit acordu
lui comercial încheiat nu de mult, 
volumul schimbului de mărfuri din

tre țările noastre va crește cu a- 
proape 50 la sută. Bune sint și tra
dițiile contactelor noastre reciproce 
în sfera culturii, invățămintului, ști
inței și tehnicii. Avem interese co
mune in menținerea păcii și securi
tății în Europa și cele două țări ale 
noastre sprijină eforturile de solu
ționare la conferința pentru securi
tatea europeană a problemelor nere
zolvate.

în țara noastră am urmărit cu un 
mare interes pregătirile, desfășurarea 
și rezultatele Congresului al XXIV- 
lea al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice. Comuniștii cehoslovaci văd 
in ai XXIV-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice un 
exemplu inspirator în ce privește 
faptul că drumul leninist de con
strucție a societății socialiste și co
muniste generează succese multilate
rale. Sintem mindri de faptul că 
Uniunea Sovietică, prietenul nostru 
cel mai apropiat, a reușit, sub con
ducerea partidului, să construiască 
într-o țară care inainte de Revolu
ția din Octombrie era una dintre 
cele mai înapoiate, intr-o tară care 
ă fost pustiită îngrozitor în cel de-al 
doilea război mondial, societatea so
vietică modernă, pe deplin stabili
zată, cu un inalt grad de maturitate. 
Considerăm congresul ca un uriaș 
impuls al dezvoltării in continuare a 
mișcării muncitorești revoluționare 
internaționale. Bogăția cunoștințelor 
și a planurilor este inepuizabilă, pro
blemele pe care le soluționează so
cietatea sovietică sint identice sau 
apropiate problemelor în fața cărora 
ne aflăm și noi și de aceea dorim sâ 
reflectăm cit mai bine asupra expe
rienței P.C.U.S. și a societății sovie
tice și să învățăm din ea.

Peste cîteva zile iși va deschide 
lucrările cel de-al XIV-lea Congres 
al partidului nostru comunist. Po
porul muncitor din țara noastră pri
vește spre viitor cu optimism, des
fășoară în preajma congresului par
tidului nostru o largă inițiativă în 
toate domeniile de activitate. Majo
ritatea covîrșitoare a oamenilor de 
la noi văd că partidul se îndreaptă 
spre îndeplinirea principalului țel 
al socialismului și comunismului — 
de a atinge o treaptă superioară In 
construcția socialistă, a face via
ta oamenilor fericită, a da omului 
muncii posibilitatea să-și dezvolte 
pe deplin capacitățile și talentul, 
să-și satisfacă cit mai bine necesită
țile. a-i da posibilitatea dezvoltării 
depline a personalității și a partici
pării sale la marea operă de con
strucție.



viața internațională______
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OFENSIVE 
AEE PATRIOTIIOR 

IN VIETNAMUL DE SUD
SAIGON 21 (Agerpres). — în noap

tea de joi spre vineri, forțele Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud au bom
bardat cu rachete o serie de poziții 
întărite ale trupelor americane situate 
la Con Thien, în apropierea zonei 
demilitarizate. în cursul acestor a- 
tacuri — a anunțat comandamentul 
S.U.A. de la Saigon — au fost înre
gistrate importante pierderi de par
tea americană.

Lupte între forțele patriotice și tru
pele americano-saigoneze au fost 
semnalate în zona fostei baze strate
gice a S.U.A. de la Khe Sanh și în 
Delta Fluviului Mekong, unde pa- 
trioții sud-vietnamezi au lansat, în 
ultimele zile, - puternice acțiuni ofen
sive.

Guvernul R. D. Vietnam 
sprijină propunerile 

Frontului Patriotic din Laos
HANOI 21 (Agerpres). — Ministrul 

Afacerilor Externe al R. D. Vietnam 
a dat publicității o declarație în le
gătură cu propunerea Frontului Pa
triotic din Laos privind rezolvarea 
pașnică a problemei laoțiene. Noua 
propunere, se arată în declarație, co
respunde aspirațiilor de indepen
dență, pace, neutralitate și înțelegere 
națională a poporului laoțian și este 
conformă cu interesele păcii și secu
rității in Indochina.

Guvernul R. D. Vietnam, subliniază 
declarația, sprijină propunerea Fron
tului Patriotic din Laos, cere în mod 
hotărît ca S.U.A. să respecte și să a- 
plice cu strictețe acordurile de la Ge
neva din 1962 cu privire la Laos, să 
pună capăt intervenției sale și agre
siunii împotriva acestei țări, să înce
teze definitiv și necondiționat toate 
bombardamentele asupra teritoriului 
laoțian, astfel încît forțele armate din 
Laos să realizeze imediat o încetare 
a focului, iar părțile laoțiene intere
sate să se întîlnească și să rezolve pe 
cale pașnică problema laoțiană,

★
HANOI 21 (Agerpres). — Comisia 

pentru denunțarea crimelor de război 
comise de S.U.A. în Laos a dat pu
blicității un comunicat în care arată 
că. în ultima perioadă, forțele ame
ricane și satelite au intensificat a- 
tacurile terestre și aeriene asupra 
zonelor eliberate din nordul și sudul 
Laosului, relatează agenția V.N.A.

Comunicatul menționează că, în 
cursul lunilor februarie, martie și 
aprilie, numeroase localități din pro
vinciile Attopeu, Savannakhet, Kham 
Muon, Vientiane, Xieng Khoang, 
Luang Frabang, Udonsay, Sayaboury, 
precum și din vecinătatea șoselei nr. 
9 au fost supuse bombardamentelor 
americane, care au provocat nume
roase victime în rîndul populației 
oivile și importante pagube mate
riale.

I. B. Tito a primit 
pe Nguyen Thi Binh

BELGRAD 21 (Agerpres). — Pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, a primit vineri pe minis
trul afacerilor externe al Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud, Nguyen Thi 
Binh, care se află într-o vizită ofi
cială de prietenie în Iugoslavia.

In cadrul convorbirii prietenești ce 
a avut loc cu acest prilej, informea
ză agenția Taniug, s-a procedat la 
un schimb de păreri asupra unor 
probleme internaționale actuale, în
deosebi privind situația din Indochi
na și lupta populației Vietnamului 
de sud pentru independență.

In sprijinul destinderii SESIUNEA CONGRESULUI CUBA Vizita tovarășului

(Urmare din pag. I)

cu țările răsăritene există o rămî- 
nere în urmă, că este necesară stră
duința de a se depăși trecutul, spre 
a se găsi căi noi spre viitor.

Nu ar fi greșit să se afirme că 
Interferența acestor preocupări a 
constituit o trăsătură dominantă a 
desfășurării vizitei.

Cele două părți au constatat cu sa
tisfacție că după stabilirea în anul 
1967 a relațiilor diplomatice, raportu
rile dintre România și R.F. a Ger
maniei au cunoscut o dezvoltare fa
vorabilă avînd, totodată, o înrîurire 
pozitivă pentru procesul de destin
dere în Europa și de normalizare a 
relațiilor între statele europene.

O deosebită atenție a fost acordată 
problemelor extinderii colaborării e- 
conomice, în virtutea necesității de a 
se fructifica importanțele posibilități 
disponibile existente . în acest dome
niu. Cele două părți și-au manifestat 
interesul și dorința de a favoriza creș
terea, în continuare, cit mai echili
brată a importurilor și exporturilor, 
căci este știut că „legea de fier" a' 
comerțului este a vinde, spre a pu
tea cumpăra. In acest sens s-a con
venit ca la întîlnirea din toamna a- 
cestui an a comisiei mixte de coope
rare să se analizeze posibilitățile con
crete pentru lărgirea cooperării eco
nomice și tehnico-industriale, precum 
și colaborarea pe terțe piețe ; de a- 
semenea, s-au stabilit unele măsuri 
practice pentru dezvoltarea colaboră
rii tehnlco-științifice și culturale, pro
movarea în continuare a intilnirilor 
dintre reprezentanți ai celor două sta
te, a contactelor pe linia organizații
lor obștești, a schimburilor pe linie 
de tineret, intensificarea cooperării 
în domeniul turismului și altele. 
Evident, există încă posibilități 
mari pentru intensificarea în conti
nuare a schimburilor și a cooperării 
multilaterale între cele două țări, pen
tru înlăturarea oricăror impedimente.

și păcii în Europa NATIONAL CHILIAN5 Gheorghe Radulescu la Cienfuegos
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rerea că o astfel de reducere ar fi 
în folosul tuturor.

★
NEW YORK 21 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a salutat propunerile care s-au făcut 
în legătură cu organizarea unor con
vorbiri în problema reducerii efecti
velor trupelor străine în Europa, 
transmite agenția U.P.I. „După pă
rerea secretarului general — a decla
rat un purtător de cuvînt al lui U 
Thant — orice discuție privind re
ducerea reciprocă de trupe în Europa 
va fi în conformitate cu Declarația 
asupra întăririi securității internațio
nale și, de aceea, asemenea discuții 
sînt de dorit".

ARMATE DE PE
BONN 21 (Agerpres). — La Bonn 

s-au încheiat convorbirile dintre de
legația Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și a Uniunii Socialiste a 
Poporului Muncitor din Iugoslavia și 
conducerea Partidului Social-Demo
crat din R. F. a Germaniei — anun
ță agenția Taniug. Răspunzînd la 
întrebările ziariștilor vest-germani, 
șeful delegației iugoslave, Vladimir 
Bakarici, membru al Biroului Execu
tiv al Prezidiului U.C.I., a arătat că 
discuțiile purtate au avut un carac
ter de lucru și s-au referit la dife
rite probleme ce privesc R. F. a Ger
maniei și Iugoslavia, un accent deo
sebit punîndu-se asupra situației din 
Europa. în eforturile pe care le de
pune pentru a contribui la pregăti
rile și convocarea conferinței, a 
continuat Vladimir Bakarici, Iugo
slavia subliniază necesitatea găsirii 
posibilităților pentru reducerea înar
mării și forțelor armate de pe con
tinentul nostru și își exprimă pă-

Există premise concrete
pentru convocarea 

unei conferințeI 
general-europene

APRECIERI DIN PRESA 
AUSTRIACĂ

VIENA 21 — Corespondentul Ager
pres, P. Stăncescu, transmite : în ul
timul său număr, revista austriacă 
„NEUES FORUM" consacră un am
plu articol problemei securității eu
ropene. Autorul articolului consideră 
că șanse atît de concrete ca în pre
zent în vederea convocării unei ase
menea conferințe n-au existat nici
odată, fiind de părere că discuții 
pregătitoare ar putea începe chiar în 
acest an.

„Dacă la început — scrie revista — 
o conferință a securității nu va crea 
decit o situație de liniște in Europa, 
in perspectivă ea va avea o impor
tantă funcțiune. Conferința va duce, 
și acest lucru nu trebuie subestimat, 
la înlăturarea, cel puțin pas cu pas, 
a cauzelor generatoare de conflicte, 
condiționate de problemele in sus
pensie..."

După ce arată că „reducerea poten
țialului militar, precum și o colabo
rare intensivă in toate domeniile ar 
acționa, fără îndoială, in avantajul 
tuturor popoarelor europene", revis
ta conchide că destinderea în Europa 
ar constitui o contribuție esențială la 
pacea mondială.

în abordarea acestei teme, multe 
ziare austriece relevă contribuția ac
tivă a României la eforturile desfă
șurate în vederea convocării unei 
conferințe general-europene pentru 
securitate. Astfel, „ARBEITER ZEI- 
TUNG" sublinia recent „pașii con- 
creți intreprinși de guvernul român 
spre o mai ■ bună conviețuire intre 
toate popoarele din Europa".

K.F. Katușev l-a primit

României in U.R.S.S.
MOSCOVA 21 — Corespondentul A- 

gerpres, L. Duță, transmite : Lâ 21 
mai, ambasadorul Republicii Socia
liste România în Uniunea Sovietică, 
Teodor Marinescu, a fost primit, la 
cererea sa, de K. F. Katușev, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., cu care a avut 
o convorbire prietenească.

a oricăror obstacole și bariere arti
ficiale din calea amplificării și di
versificării colaborării româno— 
vest-germane, în special în domeniile 
economic și tehnico-știintific. Valori
ficarea deplină a acestor posibilități 
corespunde întru totul atît interese
lor fiecăruia dintre cele două popoa
re, cît și intereselor colaborării in
ternaționale, ale păcii și progresului 
în lume.

• MESAJUL PREȘEDINTELUI SALVADOR ALLENDE

SANTIAGO DE CHILE 21. — Co
respondentul Agerpres, E. Pop, trans
mite : Vineri a început noua sesiune 
a Congresului Național chilian. Me
sajul prezentat cu acest prilej con
gresului de președintele Salvador 
Allende cuprinde o caracterizare am
plă a actualei perioade de cotitură 
in viața națiunii, relevînd originali
tatea experienței chiliene in trans
formarea revoluționară a societății. 
Condițiile specifice ale proceselor 
care au loc în Chile, se arată în me
saj, cer modificarea cadrului legis
lativ actual și înlocuirea lui cu unul 
nou care să corespundă acestor trans
formări și să le exprime. De aceea, 
în momentul oportun, se arată în 
mesaj, se va supune aprobării po-
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R. P. UNGARĂ

Deschiderea Tîrgului
international de primăvară

Vineri dimineața, în prezenta 
șefului guvernului ungar. Jeno 
Fock, și-a deschis porțile noua 
ediție a Tîrgului internațional de 
primăvară din Budapesta. Anul 
acesta, la tradiționala manifes
tare, alături de 1 000 de firme 
ungare, iau parte, expunînd pe 
o suprafață de peste 61 000 me
tri pătrați, peste 1400 de în
treprinderi industriale și firme 
comerciale din 35 de țări.

România este prezentă și în 
acest an Ia tîrg cu un pavilion 
propriu. Pe o suprafață de 
1 900 metri pătrați (dublă față 
de anul trecut) sînt reprezen
tate 16 întreprinderi de comerț 
exterior, cu unele dintre cele 
mai noi produse realizate de 
diferite întreprinderi ale indus
triei românești. Un interes deo
sebit manifestă vizitatorii pen
tru modernele mașini-unelte de 
prelucrare a metalelor și a lem
nului, pentru mașinile textile, 
elementele de automatizare și 
alte produse ale industriei elec
tronice. pentru grupele electro-

gene și generatorul de 220 kW., 
pentru aparatele de radio, tele
vizoarele, frigiderele și aspira
toarele prezentate, mașinile a- 
gricole și tractoarele de cele 
mai noi tipuri, produsele indus
triei chimice, ale industriei ma
terialelor de construcții etc. De 
mare interes se bucură una din
tre noutățile tîrgului : autoturis
mul românesc „Dacia-1300",

După deschiderea 
tîrgului, pavilionul 
Socialiste România 
tat de Jeno Fock, 
guvernului ungar, ' 
și Nyers Rezso, membri ai Bi
roului Politic, secretari ai C.C. 
al P.M.S.U., Biro Jozsef, mi
nistrul comerțului exterior un
gar, și alți membri ai guvernu
lui. Șeful guvernului ungar i-a 
felicitat pe organizatorii pavi
lionului românesc pentru ma
niera de prezentare a exponate
lor și calitatea acestora.

Al. PINTEA

, oficială a 
Republicii 

a fost vizi- 
președintele 

Biszku Bela

porului o nouă constituție prevăzînd 
constituirea unui parlament unica
meral. Mesajul exprimă poziția fron
tului Unității Populare cu privire la 
sarcinile de viitor, care, pe planul 
politicii economice, constau în „dez
voltarea bazei materiale și sociale 
pentru construirea societății socia
liste". în mesaj se arată că rezulta
tele de pînă acum ale guvernării 
populare — naționalizările din in
dustrie și sistemul bancar, iminenta 
naționalizare a cuprului, ritmul in
tens al reformei agrare 
sia suveranității 
noi contururi 
tice a țării.
țișează eforturile depuse în 
perioadă de întregul popor 
pentru învingerea dificultăților eco
nomice. Subliniind imperativul creș
terii producției naționale, președin
tele relevă că acest lucru reprezintă 
un factor esențial al progresului 
rapid în realizarea transformărilor 
structurale din economie și viața so- 
cial-politică Amplificarea și consoli
darea proprietății sociale, care a de
terminat schimbări importante în 
structura proprietății și în relațiile 
de producție, se arată în mesaj, mo
difică și raporturile de muncă. Sînt 
scoase în evidență efectele sociale 
pozitive 
movate 
mentele 
în curs 
valoare 
oamenilor muncii în viața

Mesajul subliniază că politica ex
ternă a guvernului se întemeiază pe 
prevederile Cartei O.N.U. cu privire 
la egalitatea tuturor țărilor. El re
afirmă, în acest context, normele 
călăuzitoare ale politicii externe chi
liene : respectarea independenței și 
suveranității fiecărei țări, neinterven
ția, dreptul la autodeterminare. Pre- 
zentînd bilanțul bogat al activității 
pe plan extern, mesajul evidențiază 
importanța deosebită pe care o a- 
cordă guvernul chilian extinderii și 
dezvoltării relațiilor cu țările 
cialis te.

sînt expre- 
populare, care dă 

configurației poli- 
Documentul înfă- 

această 
chilian

ale politicii economice pro- 
de guvernul popular. Instru- 

îegale existente și cele 
de pregătire trebuie puse in 
pentru creșterea participării 

publică.

România aleasă

so-

Budapesta,
membră a unor

ITALIA

SĂPTĂMlNA DE LUPTĂ"
A MUNCITORILOR AGRICOLI
Incepînd de luni, în Italia se 

desfășoară una dintre cele mai 
ample mișcări revendicative a 
oamenilor muncii din agricul
tură. Inițiind o „săptămînă 
luptă", muncitorii agricoli 
reforme de structură care 
permită modernizarea agricul
turii țării, măsuri concrete pen
tru reducerea șomajului și exo
dului de brațe de muncă, lărgi
rea lucrărilor de irigații și îm
păduriri. acțiuni eficiente pen
tru dezvoltarea regiunii Mezzo- 
giorno (sudul subdezvoltat 
Italiei). „Săptămînă de 
din agricultură reprezintă 
același timp începerea 
sindicale a 
coli italieni 
rii. în vara 
an, a 40 de 
districtuale 
țional de muncă", ce afectează 
1 700 000 de salariați și dijmași.

înscriindu-se în contextul pu
ternicei mișcări revendicative și 
greviste a muncitorilor din in
dustrie și transporturi, precum 
și din alte sectoare de activi-

de 
cer 
să

al 
luptă" 

în 
bătăliei 

muncitorilor agri- 
în vederea reînnoi- 
și toamna acestui 
contracte de muncă 
și a „pactului na-

tate, acțiunile de luptă ale tutu
ror celor ce muncesc în agricul
tură au inclus o grevă generală 
de 24 de ore, organizată pe re
giuni și zone agricole impor
tante, demonstrații și mitinguri 
în centrele districtuale. în acest 
fel ei au vrut să atragă atenția 
opiniei publice asupra proble
melor grave care frămîntă în 
prezent țărănimea italiană. Con
ducerile celor trei mari centrale 
sindicale ale muncitorilor — 
C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. — și
federația muncitorilor agricoli 
au exprimat solidaritatea și 
sprijinul întregii clase munci
toare italiene cu oamenii mun
cii din agricultură.

Manifestațiile și adunările ce 
au avut loc în regiunile Emilia 
Romagna. Toscana, Lombardia, 
Campania, Calabria, Abruzzo, 
Piemonte, Sicilia. Umbria au 
prilejuit reafirmarea hotărîrii 
țărănimii de a lupta cu toate 
forțele pentru satisfacerea re
vendicărilor sale.

N. PU1CEA
Roma,

E.C.O.S. O.C
NEW YORK 21 (Agerpres). — 

România a fost aleasă în unanimita
te membră a Comisiei . drepturilor o- 
mului, a Consiliului Executiv al Fon
dului Națiunilor Unite pentru Copii 
(UNICEF) și a Comisiei pentru Sta
tutul Femeii, organisme subsidiare 
ale Consiliului Economic și Social al 
O.N.U. (E.C.O.S.O.C.). Alegerile au 
avut loc în cadrul lucrărilor celei 
de-a 51-a sesiuni a E.C.O.S.O.C., 
care continuă să se desfășoare la se
diul Națiunilor Unite din New York.

Ca stat european, România acordă 
o deosebită atenție înfăptuirii secu
rității pe continentul nostru — ce
rință de prim ordin a destinderii, co
laborării și păcii în lume. Poziția 
României în această problemă este 
bine cunoscută : țara noastră con
sideră că trebuie să se por
nească de la recunoașterea realită
ților istorice statornicite în Europa 
în urma celui de-al doilea război

s=

nă trebuie să conducă la așezarea ra
porturilor dintre toate statele conti
nentului pe baze sănătoase, care să a- 
sigure fiecărui popor o existență in
dependentă, ferită de orice amenin
țare cu forța, și posibilitatea de a se 
dezvolta in condiții de pace, țara 
noastră militează neabătut pentru 
trecerea la acțiuni practice, neîntîr- 
ziate în acest sens, pentru organi
zarea de intîlniri pregătitoare, fără

Lk.i i ,'iauiaamnsajuiui,« i—tai

UN NOU IMPULS IN DEZVOLTAREA
RELAȚIILOR ROMÂNO - VEST GERMANE

■ga....ir?

în cadrul convorbirilor la nivel 
înalt româno—vest-germane s-a reali
zat totodată un larg și util schimb 
de vederi asupra problemelor inter
naționale actuale și mai ales a pro
blemelor care privesc pacea și secu
ritatea Europei.

Este deosebit de importantă în acest 
cadru aprecierea subliniată in comu
nicatul comun, că baza relațiilor din
tre toate statele trebuie s-o consti
tuie respectarea principiilor indepen
denței și suveranității naționale, ega
lității in drepturi, neamestecului în 
treburile interne și avantajului re
ciproc. Astfel, își găsesc afirmarea 
incă o dată, într-un document inter
național, aceste principii, care repre
zintă cheia de boltă a unor bune ra
porturi intre toate țările, între toate 
popoarele, a instaurării unui climat 
de încredere și cooperare în lume.

mondial, de la necesitatea înlăturării 
reziduurilor acestui război și a nor
malizării relațiilor între toate statele 
continentului. Pași pozitivi în această 
direcție au fost marcați — așa cum 
se arată în comunicat — prin înche
ierea tratatelor dintre Uniunea So
vietică și R. F. a Germaniei și R. P. 
Polonă și R. F. a Germaniei. Este, de 
asemenea, important că între R. F. a 
Germaniei și R. D. Germană se des
fășoară tratative, că au început con
vorbiri între R. F. a Germaniei și 
Republica Socialistă Cehoslovacă. In
teresele destinderii, ale dezvoltării 
colaborării în Europa și în lume re
levă necesitatea recunoașterii de că
tre toate statele a Republicii Demo
crate Germane, a stabilirii relații
lor cu ea pe baza normelor dreptu
lui internațional.

Considerind că securitatea europea-

condiții prealabile și cu participarea 
tuturor statelor interesate, în vederea 
ținerii unei conferințe general-euro- 
pene — deziderat major al poporu
lui român, al popoarelor de pretu
tindeni.

Așa cum se arată în comunicatul 
comun româno—vest-german, „Părțile 
au subliniat importanța pe care o 
acordă securității și cooperării în Eu
ropa, la care să-și aducă nemijlocit 
contribuția toate statele interesate, 
indiferent de mărimea și sistemul lor 
social-economic. Ele au hotărît să 
continue contactele reciproce, precum 
și cu celelalte state interesate, pentru 
pregătirea unei conferințe de securi
tate și să sprijine acțiunile de natură 
să servească acestui țel“. Este deo
sebit de pozitiv acest consens al ce
lor doi șefi de state într-o problemă 
atit de importantă pentru cauza

HAVANA 21 — Corespondentul A- 
gerpres, V. Stamate, transmite : în 
cursul zilei de joi, tovarășul Gheor
ghe Rădulescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, a vizitat zona in
dustrială a orașului și portului Cien
fuegos, situat pe litoralul sudic al 
Cubei la Marea Caraibilor. Șeful de
legației guvernamentale române, în
soțit de Carlos Rafael Rodriguez, pre
ședintele Comisiei naționale cubaneze 
de colaborare economică și tehnico- 
științifică, Manuel Aguilera, vice-mi- 
nistru al industriei de bază, precum 
și de Vasile Mușat, ambasadorul Ro
mâniei la Havana, a vizitat combi
natul de îngrășăminte chimice, care 
va intra in curînd în funcțiune. Lu
crările de construcție și montaj ale 
acestui mare obiectiv industrial au

fost executate de „brigada comunistă 
de constructori" — prima brigadă de 
acest fel care a luat ființă în Cuba. 
Carlos Lopez, șeful brigăzii, a făcut 
o amplă prezentare a muncii desfă
șurate de constructori, precum și a 
caracteristicilor tehnice ale combina
tului, care în faza finală va produce 
450 000 de tone de îngrășăminte chi
mice. Tovarășul Gheorghe Rădulescu 
a dat o înaltă apreciere efortului de
pus de constructori, calității lucrărilor 
și utilajului ultramodern cu care este 
înzestrat combinatul. A fost vizitat 
apoi „Interminalul" din portul Cien
fuegos cu instalațiile sale de încăr
care a zahărului direct în calele 
navelor. Instalațiile, care sînt cele mai 
mari din lume, au o capacitate de în
cărcare de 1 200 tone de zahăr pe oră.

Delegația guvernamentală română
a sosit la Lagos

LAGOS 21 (Agerpres). — Delega
ția guvernamentală română, condusă 
de vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Pâțan, care întreprinde un 
turneu prin mai multe țâri africane, 
a sosit în capitala Nigeriei, după vi
zitele efectuate la Brazzaville și Kin
shasa.

Vineri, 
română, 
României

delegația guvernamentală 
însoțită de ambasadorul 
în Nigeria, Gh. Iason, a a-

vut întrevederi cu Arhaji Shehu Sha- 
gari, membru al Consiliului Executiv 
Federal, ministrul dezvoltării econo
mice și reconstrucției, și cu Femi O- 
kuno, ministrul lucrărilor publice șl 
locuințelor. Convorbirile, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au reliefat dorința ambelor părți de 
a dezvolta relațiile economice bila
terale.

SOFIA

National
3

al Frontului Patriei
SOFIA 21. — Corespondentul Ager

pres, C. Amariței, transmite : La So
fia a avut loc Plenara Consiliului 
Național al Frontului Patriei, la care 
au participat conducătorii de partid 
și de stat ai R. P. Bulgaria și ai 
tuturor organizațiilor membre ale 
Frontului. Plenara a dezbătut rapor
tul cu privire la alegerile pentru 
Adunarea Populară, consiliile popu
lare, asesorii și judecătorii populari
— ce vor avea loc la 27 iunie a.c.
— și sarcinile Frontului Patriei In 
legătură cu acest eveniment. Au fost, 
de asemenea, discutați și confirmați 
candidații Frontului Patriei pentru 
Adunarea Populară.

Plenara a adoptat o hotărîre în 
care se subliniază adeziunea fără 
rezerve a Consiliului Național al 
Frontului Patriei la hotărîrile Con
gresului al X-lea al P.C. Bulgar, la 
programul P.C.B. de construire a 
societății socialiste dezvoltate, care 
reprezintă — se spune în hotărîre — 
și programul Frontului Patriei, al 
întregului popor bulgar.

AGENȚIILE DE PRESA TRANSMIT:
Delegația sovietica la 

tratativele sovieto-chineze 
cu privire la reglementarea proble
melor de frontieră, condusă de L. F. 
Ilicev, ministru adjunct al afaceri
lor externe al U.R.S.S., și-a încheiat 
vizita făcută în orașele Nankin, Șan- 
hai și Hancijou, la invitația părții chi
neze, informează agenția T.A.S.S. în 
aceste orașe, delegația a vizitat în
treprinderi industriale și comune 
populare, precum și expoziția indus
trială din Șanhai. în cursul vizitei, 
delegația a fost însoțită de Ciai Cen- 
ven, locțiitor al șefului delegației gu-

vernamentale chineze la tratativele 
sovieto-chineze, și Iu Cijan, membru 
al delegației chineze, șeful Secției 
U.R.S.S. și țările din Europa răsări
teană din Ministerul Afacerilor Ex
terne al R. P. Chineze.

CU R.P. CHINEZA
BELGRAD 21 (Agerpres). — „Sîn- 

tem interesați să promovăm colabo
rarea economică cu R. P. Chineză" 
— a declarat purtătorul de cuvint al 
Secretariatului de Stat pentru Afa
cerile Externe al Iugoslaviei, Drago- 
liub Vuita, în cadrul obișnuitei sale 
conferințe săptămînale de presă. 
„După normalizarea relațiilor diplo
matice. se desfășoară cu suficient 
succes și colaborarea economică și 
comercială dintre cele două țări. Au 
avut loc multe contacte, convorbiri 
și aranjamente între organizațiile e- 
conomice ale celor două țări. La a- 
ceste intîlniri s-a constatat că există 
posibilități largi de colaborare" — a 
spus Vuița.

★
WASHINGTON 21

La San Francisco s-a 
rința „Perspective și 
comerțului dintre S.U.A. și R. P. Chi
neză". Aceasta este prima manifes
tare de acest gen din Statele Unite. 
Lucrările sînt axate pe 
adoptării unor măsuri pentru în
lăturarea 
dezvoltării 
dintre S.U.A. și R.P. Chineză. Parti
cipă oameni de afaceri, personalități 
ale vieții publice, profesori universi
tari.

(Agerpres). — 
deschis confe- 
probleme ale

necesitatea
din caleabarierelor

schimburilor comerciale

destinderii și păcii în lume cum este 
securitatea europeană, pregătirea și 
organizarea conferinței.

în deplină concordantă cu cerințele 
majore ale păcii este poziția expri
mată de cei doi șefi de state care 
s-au pronunțat pentru excluderea 
folosirii forței și amenințărilor cu 
forța, pentru soluționarea probleme
lor lumii contemporane numai pe 
căi pașnice, cu respectarea dreptului 
popoarelor de a fi stăpîne pe soarta 
lor, de a-și hotărî singure destinele.

întîlnirea româno—vest-germană la 
nivel înalt a demonstrat, o dată mai 
mult, că în pofida deosebirilor în 
modul de organizare a vieții sociale, 
în concepțiile politice și filozofice, 
bunele relații între state pot fi dez
voltate atunci cînd se pleacă de la 
respectul cuvenit fiecărui popor, de 
la neamestecul în treburile altor po
poare, de la principiile egalității în 
drepturi și avantajului reciproc, 
înseși rezultatele vizitei președin
telui R.F.G. în România apar' ca 
o materializare a ideii exprimate 
în comunicatul comun — respectiv 
speranța că în tratativele europene 
vor putea fi găsite soluții deopotrivă 
acceptabile tuturor părților, în intere
sul păcii și securității continentului.

Dialogul la nivelul cel mai înalt în
ceput la București va continua. Așa 
cum s-a arătat, președintele Gustav 
Heinemann și soția sa, Hilda Hei
nemann, au invitat pe președintele 
Consiliului de Stat al , României, 
Nicolae Ceaușescu, împreună cu so
ția sa, Elena Ceaușescu, să facă o 
vizită in R.F. a Germaniei — invi
tație care a fost acceptată cu plăcere.

Fără îndoială că, prin întreaga 
ei desfășurare, vizita în România a 
șefului de stat vest-german, discuțiile 
purtate în cadrul ei au marcat un 
moment important în dezvoltarea re
lațiilor dintre cele două țări și, tot
odată, o contribuție de seamă la în
țelegerea și colaborarea inter-euro- 
peană și internațională.

Convorbirile dintre dele
gațiile guvernamentale ale 
R.D.G. și R.F.G. DuPă 
formează agenția A.D.N., Michael 
Kohl, secretar de stat la Consiliul de 
Miniștri al R.D. Germane, și Egon 
Bahr, secretar de stat la Cancelaria 
R.F. a Germaniei, însoțiți de dele
gații, au avut vineri, la Berlin, o 
nouă întîlnire. Cu acest prilej, ei au 
continuat convorbirile intensive cu 
caracter concret, privind probleme 
legate de trafic. întîlnirea, care a 
avut loc la sediul Consiliului de Mi
niștri al R.D.G., a durat șase ore. 
Părțile au căzut de acord să continue 
convorbirile dintre delegațiile guver
namentale ale R.D.G. și R.F.G. la 8 
iunie a.c., la Bonn.

Un avion aparținînd for
țelor aeriene ale S.U.A. 3 
pătruns la 20 mai în spațiul aerian 
al R.P. Chineze, anunță Agenția Chi
na Nouă. în legătură cu aceasta, un 
purtător de cuvint al Ministerului A- 
facerilor Externe al R.P. Chineze a 
fost împuternicit să dea un avertis
ment.

Un acord comercial pe 
termen lung albano-iugo- 
sîav 3 fost 
anunță agențiile
Potrivit acordului, schimburile co
merciale dintre cele două țări se vor 
cifra în perioada 1971—1975 la apro
ximativ 110 milioane de dolari.

seimnat la Tirana,
Taniug și A.T.A.

BERLIN 21 (Agerpres). — în p • 
rioada 13—19 mai a avut loc la 
Berlin cea de-a 28-a ședință a Co
misiei permanente C.A.E.R. pentru 
standardizare. La ședință au luat 
parte delegațiile R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovace, R.D. Germane, R.P. 
Mongole, R.P. Polone, Republicii 
Socialiste România, R.P. Ungare și 
U.R.S.S., iar in calitate de observa
tori — reprezentanți ai Republicii 
Cuba.

în conformitate cu hotărîrile se
siunilor a 23.-a și a 24-a ale consi
liului, comisia a examinat și a a- 
probat programele de desfășurare ale 
lucrărilor experimentale în domeniul 
standardizării complexe a materiilor 
prime, precum și a unei serii de 
produse. A fost, de asemenea, exa
minat nomenclatorul producției care 
urmează a face obiectul standardi
zării complexe în viitor.

Comisia a examinat raportul anual 
privind activitatea sa. informarea 
privind activitatea comisiilor de ra
mură în domeniul standardizării.

■ precum și raportul privind activita
tea Institutului C.A.E.R. pentru stan
dardizare în anul 1970.

Comisia a examinat problemele 
privind înfăptuirea hotărîrilor adop
tate de comitetul executiv.

Au fost examinate și adoptate o 
serie de recomandări privind stan
dardizarea în domeniul metalurgiei, 
chimiei, construcțiilor de mașini, e- 
lectrotehnicii, metrologiei și teh
nicii securității, precum și o serie de 
teme finalizate de Institutul C.A.E.R. 
pentru standardizare.

Ședința s-a desfășurat într-o at
mosferă de colaborare prietenească 
și înțelegere reciprocă.

Delegația guvernamenta
lă a R.P.D. Coreene, oondusă 
de Pak Sen Cer, membru al Comi
tetului Politic al C.C. al Partidului 
Muncii din Coreea, al doilea vice
președinte al Cabinetului de Miniștri, 
care se află într-o vizită în Sudan, a 
fost primită de președintele Consi
liului Comandamentului Revoluției. 
Gaafar Numeiry. Cu acest prilej, șe
ful delegației guvernamentale coree
ne a înminat președintelui Numeiry 
un mesaj personal din partea preșe
dintelui Cabinetului de Miniștri al 
R.P.D. Coreene, Kim Ir Sen — anun
ță agenția Centrală Telegrafică Co
reeană.

Stare de urgență la Amman
AMMAN 21 (Agerpres). — Guver

nul iordanian a instituit joi seara 
starea de urgență in capitala țării. 
Amman, după ce aproximativ 80 
de persoane au fost transportate la 
spital în urma unei grave intoxicații 
alimentare. Toate brutăriile au fost 
închise, în timp ce patrule ale poli
tiei, prevăzute cu difuzoare, au cerut 
celor 500 000 de locuitori ai orașului 
să nu consume pîine pînă la noi 
dispoziții. Un purtător de cuvint gu
vernamental a declarat că „intoxica
țiile au fost provocate de amesteca
rea unei substanțe otrăvitoare cu 
făina folosită într-una din principa
lele brutării ale orașului".
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