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• „DEZVOLTAREA COO
PERATIVEI AGRICOLE 
ÎNSEAMNĂ BUNĂSTA
REA NOASTRĂ" (Tele
grame adresate C.C. al 
P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu © în 
cooperativele agricole 
din județul Constanța: 
NOI REZERVE DE CREȘ
TERE A PRODUCȚIEI Șl A 
VENITURILOR © SPORT

Vizita unei delegații de partid
și guvernamentale conduse 

de tovarășul Nicolae Ceaușescu
in Republica Populară Mongolă

La invitația Comitetului Central al 
Partidului Popular Revoluționar Mon
gol și a Guvernului Republicii Popu
lare Mongole, o delegație de partid și 
guvernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovarășul

Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, va face 
o vizită oficială de prietenie în Repu
blica Populară Mongolă în a doua ju
mătate a lunii iunie a.c.

PENTRU CA TOATE „CĂRĂMIZILE
EDIFICIULUI" SĂ FIE AȘEZATE

LA LOCUL LOR ■ ■ a

LA I. S. C. L GALAȚI

Produse cu largi utilizări în economie

Foarte recent, un accident tehnic 
de proporții a fost preîntîmpinat în 
ultima clipă. La o unitate a indus
triei ușoare, dată în funcțiune la ju
mătatea anului 1968, au fost desco
perite, în diferite puncte ale schele
tului de rezistență al construcției, 
fisuri de dimensiuni îngrijorătoare. 
Concluzia comisiei de expertiză, al
cătuită din specialiști de la Institu
tul de cercetări pentru economia și 
rezistența construcțiilor, chemată la 
fata locului, a fost fără echivoc : re
zistența și stabilitatea clădirii sînt în 
primejdie. Și un amănunt grăitor : 
la verificarea unor elemente de re
zistență importante, marca betonului 
era aproape de două ori mai mică 
decît cea prescrisă. Au fost 
măsuri de urgență^ Primele 
tuieli : peste 60 000 lei costul 
tenței tehnice și 800 000 lei pierderi 
cauzate de sistarea activității de pro
ducție. Valoarea lucrărilor de re
mediere n-a fost încă stabilită.

Un astfel de accident, neplăcut în 
sine și grav prin implicațiile sale, 
îndeamnă pe oricine să se întrebe 
cu ce s-a ocupat personalul tehnic 
— maiștrii, tehnicienii și inginerii 
trustului de construcții care a execu
tat această lucrare — dacă sub ochii 
săi s-au putut produce nu una, ci a- 
tîtea greșeli, de o gravitate ce nu se 
mai cere comentată ? Se poate vorbi. 
In acest caz, de o supraveghere di
rectă și continuă a lucrărilor de exe
cuție în toate fazele si amănuntele ei 
de către specialiștii din controlul teh
nic de calitate al constructorului, așa 
cum prevăd limpede instrucțiunile ? 
Fără îndoială, nu.

Este cunoscut faptul că un edificiu 
■trebuie clădit trainic de la prima la 
ultima cărămidă, de la primul Ia ul
timul metru cub de beton turnat, 
căci o eroare, oricît ar fi ea 
de mică, implică riscul unui pe
ricol extrem de mare. Sub acest 
aspect, se poate conchide că în con
strucții calitatea trebuie să rămînă 
înscrisă pe agenda de lucru a fiecărui 
cadru de conducere, ca o sarcină pri
mordială și permanentă pentru spe
cialiștii din serviciul de control teh
nic de calitate, cît și pentru dirigin- 
țll de șantier, care îl reprezintă pe 
beneficiar.

în chestiunea de față ne intere
sează să aflăm răspunsul mai ales

la o întrebare anume : cine sînt spe
cialiștii controlului de calitate și ce 
fac ei efectiv ? Un exemplu deloc 
izolat, după cum vom vedea mai de
parte, este revelator : la lucrările de 
la Combinatul de materiale de con
strucții din Cîmpulung Muscel, sta
tele de funcțiuni indică existența 
unuj personal de supraveghere for
mat din 16 persoane. Dar, opt dintre 
ele sînt... maiștri mecanici, adică au 
o altă calificare decît cea cerută de 
specificul și exigențele profesiunii

luate 
chel- 
asis-

eficiență in controlul
calității lucrărilor

de construcții-montaj
de constructor. Cum nu e greu de 
presupus, această improvizație a ge
nerat o suită de greșeli de execuție, 
datorate în mare măsură, așa cum 
astăzi se recunoaște unanim, lipsei 
de îndrumare a muncitorilor. Spi
cuim numai 
constatate în _ 
timp : la morile 
fundații au fost turnate pe amplasa
mente greșite ; la hala de adaosuri 
au fost montate incorect cofrajele la 
patru fundații , la ansamblul morii 
de făină s-a greșit cu zeci de oenti- 
metri poziționarea unor fundații. A- 
cest caz evidențiază cel mai mare 
neajuns legat de activitatea persona
lului de supraveghere, indiferent că 
este vorba de compartimentul C.T.C. 
al constructorului sau de diriginții 
de șantier. La numeroase lucrări, 
dintre care nu sînt exceptate uneori 
chiar cele de importanță și dificultate 
deosebite, nici jumătate

cîteva dintre ele, 
ultima perioadă de 

de ciment, două

liștii cu atribuții directe în proble
ma calității nu efectuează munca 
pentru care sînt plătiți, fie din cauză 
că nu au calificarea corespunzătoare, 
fie că sînt puși să se ocupe de cu 
totul alte probleme.

E greu de acceptat metamorfoza 
pe care a suferit-o unul din compar
timentele care prin natura existentei 
lui are datoria să vegheze îndeaproa
pe la respectarea tehnologiilor de 
execuție, să asigure prin omnipre
zența specialiștilor săi un ajutor real 
în activitatea conducerilor de șan
tiere. Așa cum stau lucrurile, însăși 
rațiunea existenței acestui comparti
ment este pusă sub semnul întrebării.

în alte părți, chiar în cazul unor 
unități mari, cum ar fi întreprinde
rea șantiere construcții-montaj din 
Brăila, lucrurile au fost „simpli
ficate" și mai mult, activitatea de 
control devenind pur formală. Eună- 
oară, grupul de șantiere Tulcea al 
sus-numitei întreprinderi nu are nici 
un specialist care să se intereseze de 
destinele calității. Mai poate surprin
de oare faptul că după executarea 
unor piloți .,Frankie" pentru fun
dații s-a văzut că marca betonului 
se situa cu mult sub cea prescrisă și 
s-a renunțat la ei ? Evident, nu. Și
rul exemplelor culminează cu situa
ția întreprinderii 13 Timișoara, unde 
serviciul C.T.C. nu există nici măcar 
pa hîrtie. Această ultimă informație 
ne-a furnizat-o chiar ing. V. Pătulea, 
director în Ministerul Construcțiilor 
Industriale, răspunzător direct de 
modul în care funcționează compar
timentul C.T.C. în toate întreprin
derile ministerului. Căutînd să ex
plice de ce s-a ajuns pînă aici, la 
deprecierea rolului C.T.C.-ului, d-sa 
ne-a spus în continuare : „Munca în 
controlul tehnic de calitate nu atrage 
pe specialiști. Sarcinile sînt complexe, 
răspunderile de asemenea. în timp ce 
salarizarea este mai slabă decît în 
cazul serviciilor productive".

Aceasta este realitatea, după cum 
se vede, binecunoscută, dar total 
desconsiderată de specialiștii minis
terului : activitate lăsată pe al șapte-

Ing. Cristian ANTONESCU

Eroii 
necunoscut i
ai reportajelor

noastre
în prevederile actualului plan cincinal o cifrăExistă in prevederile actualului plan cincinal o cifră 

oare se referă, aproape direct, la noi, reporterii. Este 
cifra care stabilește că, intre anii 1971 ți 1975, numărul 
salariaților va spori cu peste 1000 000. Vor fif așadar, 
cu peste un milion mai mulți cei care, alăturindu-.se 
uriașei armate a muncii, a făuritorilor progresului eco
nomic și social al României, vor fi, implicit, eroii re
portajelor noastre.

Pornind la drum, in întimpinarea celor despre cart 
va scrie, reporterul este, de regulă, dominat de în
trebări, de ușoare neliniști și curiozități, pentru că, 
mai întotdeauna, el merge la o intilnire cu oameni 
necunoscuți Cine sînt, cum se numesc acești oameni, 
ce-i preocupă, care este povestea lor ? Sînt exube
ranți, sînt posaci ? Prin ceea ce face, prin ceea ce 
este, prin ceea ce gindește, are fiecare dintre ei un 
mesaj pentru restul membrilor colectivității ? Ce fapte, 
ce intimplări anume, ce lucruri de valoare, iscate din 
iscusința și efortul acestor oameni, va avea de cu
noscut și de consemnat reporterul ?

Ne punem și acum aceste întrebări cu privire la cei 
un milion și o sută de mii de oameni, prezumtivi eroi

PICĂTURA DE CERNEALĂ
ai reportajelor noastre, cărora încă nu le știm numele , 
știm doar că-i vom intilni negreșit și pretutindeni.

Și, totuși, știm mai mult. Răspunsurile primite la 
întrebările pe care ni le-am pus înaintea tuturor re
portajelor noastre de pînă acum ne ajută să antici
păm portretul acestui nou eșalon de constructori de 
pe șantierul înfăptuirii programului elaborat de partid. 
Știm că vor fi peste un milion de noi inteligențe crea
toare, știm că vor fi dornici să-și afirme personalitatea 
intr-o activitate in cel mai inalt grad utila societății 
noastre socialiste.

Ne gindim de pe acum cu ineîntare și emoție la 
acești viitori tovarăși de muncă a căror intrare in 
arena activității sociale are pentru noi atît de bogate 
semnificații. Una dintre ele se referă la tabloul am
plificării producției socialiste, capabilă să absoarba 
noi și noi izvoare in fluviul dezvoltării economice și 
sociale. Mai există apoi semnificația unei noi și 
substanțiale confirmări a vitalității economiei noastre 
socialiste, in stare să asigure locuri de muncă, tot mai 
multe de la un an la altul, pentru toți cetățenii țarii 
și in stare să antreneze, astfel, toate forțele societății 
intr-o activitate cu maximă eficiență. Și sa nu uităm 
că această sporire a forțelor de muncă are loc în con
dițiile făuririi unei economii avansate, răspunzind ri
gorilor tehnicii celei mai înaintate.

Gindindu-ne apoi la acești noi eroi ai reportajelor 
noastre viitoare nu putem să trecem cu vederea faptul 
că ei reprezintă tot atitea salarii ce vor spori bugetul 
a peste un milion din familiile țării. Un plus in bugetul 
fiecărei familii și deci o nouă fereastră prin care pă
trunde, in fiecare casă, soarele civilizației socialiste.

Mihai CARANFIL
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GALAȚI Corespon
dentul „Scinteii", S, 
Savin). — întreprin
derea de sîrmă, cuie 
și lanțuri Galați a cu
noscut, în decursul e- 
xistenței sale, o dez
voltare rapidă, volu
mul producției cres- 
cînd în această peri
oadă de peste 8 ori. De 
la două sortimente — 
sîrmă trasă obișnuită 
și cuie 
strucții 
re le 
început, 
prinderea realizează 20 
de sortimente de pro
duse metalice trefi
late, cu largi între
buințări în diverse 
ramuri ale economiei 
naționale.

I.S.C.L. este unica fa
brică din țară care pro
duce lanțuri industriale

pentru con- 
— pe ca- 
producea la 
astăzi între-

și navale cu diametre 
între 20 și 40 mm. 
Se bucură de o bună 
apreciere din partea 
beneficiarilor : sîrma 
neagră, moale, de pes
te 3 mm, utilizată în 
industria materialelor 
de construcții la reali
zarea prefabricatelor 
din beton, în întreprin
derile forestiere și in 
industrie în general ; 
sîrmele cu diametre 
sub 2 mm, din care se 
confecționează plasă și 
țesături metalice ; sîr- 
mă bobinată și uleiată, 
utilizată în cea mai 
mare parte de către 
unitățile agricole pen
tru balotarea paielor ; 
cuie fabricate din sîr- 
mă trefilată, într-o 
largă gamă sortimen
tală. în acest an vor 
mai fi asimilate două 
sortimente — cuie al-

bastre pentru tapițe
rie, necesare fabricilor 
de mobilă, și cuie scoa
be pentru 
împrejmuiri 
ghimpată și 
buințări.

Începînd de anul tre
cut, pe lista beneficia
rilor întreprinderii s-au 
Înscris și fabricile de 
șuruburi din țară. Un 
colectiv de muncitori și 
tehnicieni a proiectat și 
confecționat in atelie
rele întreprinderii un 
tip de mașină puternică 
de trefilat cu ajutorul 
căreia se fabrică oțelu
rile trase în colaci, de 
calitate, necesare fabri
cării șuruburilor și piu
lițelor. In acest fel, fa
bricile de șuruburi au 
putut să reducă impor
tul materiei prime ne
cesare cu circa 3 000 
tone anual.

lucrări de 
cu sîrmă 

alte între-

Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, va participa 

la festivitățile consacrate 
aniversării statului iranian *

Șahinșahul Iranului, Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr, a adresat 
o invitație președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușescu, 
de a participa la festivitățile care 
vor avea loc în Iran, în luna oc
tombrie 1971, cu ocazia celei de-a 
2 500-a aniversări a creării statu
lui iranian.

La 22 mai a.c., ambasadorul ro
mân la Teheran, Pavel Silard, a 
transmis șahinșahului Iranului 
mesajul de răspuns al președinte
lui. Consiliului de Stat al Repu

blicii Socialiste România, prin care 
se acceptă cu plăcere invitația.

în țara noastră a fost constituit 
un comitet de organizare a mani
festărilor științifice și culturale, 
pentru aniversarea a 2 500 de ani 
de la crearea statului iranian, for
mat din personalități marcante ale 
vieții culturale și științifice româ
nești.

La cererea acestui comitet, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a acceptat pre
ședinția de onoare a comitetului.

REALIZĂRI
ALE MINERILOR GORJENI

(corespondentul
Dumitrescu) : 

lignit — adică 
tren, ale cărui 
o distantă de

TG. JIU 
„Scinteii", M. 
100 000 tone de 
încărcătura unui 
vagoane acoperă 
120 km — aceasta este cantita
tea de cărbune realizată peste 
plan, de la începutul anului șl 
pînă in prezent, de către minerii 
Combinatului cărbunelui din 
Tg. Jiu. La acest plus de pro
ducție au contribuit toate ex
ploatările miniere din bazinele 
Motru și Rovinari, îr. primele 
rînduri situîndu-se colectivele 
exploatărilor Leurda și dovi- 
nari.

Șirul realizărilor nu se opreș
te însă aici. Minerii Gorjului — 
în perioada la care ne referim 
— raportează o depășire a pro
ductivității muncii de 3,6 la sută, 
precum și un volum suplimen
tar de beneficii în valoare de 
aproape 6 milioane lei.

Dotate cu utilaje moderne de 
mare productivitate — așa după 
cum se vede și în fotografia de 
mai jos — exploatările din ba

zinpl Rovinari se afirmă, cu o 
constantă devenită tradițională, 
în fruntea întrecerii socialiste 
între toate colectivele bazinului 
minier de aici. Acest lucru de
monstrează că în zilele noastre 
mineritul înseamnă, în primul 
rînd. o înaltă competență pro
fesională in conducerea și ex
ploatarea utilajelor și mașinilor, 
înseamnă pasiune pentru aceas
tă meserie, înseamnă, totodată, 
perseverență, dîrzenie în de
pășirea oricăror greutăți. Ală
turi de cunoscutele „furnizoare" 
de lignit de la Rovinari — ca 
Tismana, Gîrla, Cicani și Bete- 
rega — se pregătește să 
în scena 
Roșia, cu 
producție 
lignit. De 
rii gorjeni vor ști și de acum 
înainte, așa cum au demonstrat 
pînă în prezent, să răspundă 
prin noi și importante realizări 
în producție solicitărilor tot 
mai mari și mai complexe ale 
economiei naționale.

intre 
„exploatării la zi" și 
o capacitate anuală de 
de 8 milioane tone 
bună seamă că mine-
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Adin specia- (Continuare in pag. a III-a)

Lucrările Conferinței a 
IlI-a a Uniunii Arhitecți- 
lor au adus în atenția opi
niei publice preocupările și 
frămîntările actuale ale 
obștei arhitecților noștri. 
Printre alte concluzii ale 
dezbaterilor, se înscrie și 
aceea — asupra căreia vreau 
să mă opresc în cele ce 
urmează — că fragmenta
rea, fărîmițarea căutărilor 
trebuie înlocuită astăzi cu 
un proces de creație con
tinuu, în care să-și găsească 
matca valorile proprii vre
murilor pe care le trăim.

Conștient și ferm 
turat, procesul de 
— metodologie, dar 
cepție — poate să 
o adaptare continuă a po
sibilităților față de necesi
tăți. Potrivit principiilor o- 
rînduirii socialiste, po
trivit responsabilității so
ciale a factorilor implicați, 
el structurează relațiile în
tre beneficiar, proiectant 
și constructor, adeseori a- 
flați azi în conflict. O ase
menea concepție cere inte
grarea disciplinelor : ar
hitectura și sistematizarea 
sînt considerate, de pe a- 
cum, două laturi ale ace
leiași activități ; lor li se 
adaugă disciplinele ingine
rești și cele sociale.

Din păcate, introducerea 
acestei concepții, atît în 
practică cît și în învăță- 
mînt, rămîne lipsită de con
secvență. M-aș opri asu
pra unui exemplu : recent, 
în cadrul emisiunii de tele
viziune „Mai aveți o între-

struc- 
creație 
și con- 
asigure

înfăptuirea dezarmării
■

aspirație arzătoare

înfăptuirea dezarmării este o pro
blemă cardinală a zilelor noastre, o 
aspirație arzătoare a tuturor popoare
lor dornice de pace și progres. Cursa 
înarmărilor, în care se irosesc re
surse ce au depășit 200 miliarde de 
dolari anual, devine o povară din ce 
în ce mai grea asupra condițiilor ge
nerale de viață ale oamenilor, afec- 
tînd direct programele destinate 
scopurilor civile, posibilitățile de a 
rezolva cerințele atît de stringente 
ale lichidării stării 
pe zone vaste ale 
rane. Acumularea, 
unor uriașe stocuri 
și nucleare este un 
de tensiune în relațiile internaționa
le, complică soluționarea problemelor 
acute ale omenirii, alimentează poli
tica de forță, reprezintă o amenin
țare permanentă la adresa civilizației, 
a viitorului umanității. Din toate a- 
cestea decurge necesitatea imperioasă 
a intensificării luptei pentru înfăp
tuirea dezarmării.

Pornind de la aceste considerente, 
manifestînd un înalt spirit de res
ponsabilitate față de interesele po
porului român și față de destinele 
omenirii, România consacră, în ca
drul politicii ei externe iubitoare de 
pace, un loc important soluționării 
problemelor grave pe care le gene
rează și le întreține cursa înarmări
lor, realizării dezarmării, ca mijlocul 
hotărîtor pentru asigurarea unei trai
nice securități internaționale.

în acest scop, țara noastră desfă
șoară o activitate intensă, perseveren
tă, în cadrul Comisiei de dezarmare 
de la Geneva, la Organizația Națiu
nilor Unite și în alte organisme in
ternaționale. Această preocupare și-a 
găsit expresie — pentru a nu ne re
feri decît la exemple dintre cele mai 
recente — în considerentele și an
samblul de propuneri prezentate de 
guvernul român Comitetului de la

de subdezvoltare 
lumii contempo- 
in continuare, a 
de arme clasice 

permanent factor

bare ?“, s-a discutat despre 
Bucureștiul anului 2000. La 
întrebarea „Ce se prevede 
pentru Piața Unirii ?“ s-a 
răspuns că această piață va 
avea un caracter dublu — 
circulație și arhitectură ! 
S-a mai arătat, cu regret, 
că deși desființarea pieței 
alimentare este în curs de 
realizare, halele nu vor pu-

proape neîncetat un puhoi 
impresionant de vehicule 
grele, zgomotoase, de ce se 
propune, prin schiță, încă 
o magistrală — Est-Vest — 
care să o întretaie pe cea 
existentă ? în aceste con
diții, prevederea de a in
clude Piața Unirii în zona 
centrală a Bucureștilor este 
de la început compromisă.

trugă textura, matca spi
rituală și materială a ora
șului. Un hotel nu ar putea 
trăi intr-un asemenea am
plasament.

La Paris, înlăturarea Ha
lelor — operație de răsunet 
— a lăsat un gol afectiv 
profund și nerezolvat ; ar- 
hitecții, care au acționat la 
sugestia veterinarilor, și-au

CINE PE CINE
NU ÎNȚELEGE?

Puncte de vedere privind procesul de creație arhitecturală

multătea fi mutate încă 
vreme.

Extirparea unor 
țiuni tradiționale din 
orașului nu este o soluție 
de arhitect și urbanist ; iar 
simpla 
terului 
adevăr 
comun 
Asemenea răspunsuri 
dreptățesc o încercare de a 
redefini problemele care se 
pun. Dacă este adevărat că 
prin Piața Unirii trece a-

func- 
viața

declarare a carac- 
dual al pieței — un 
cu valoare de loc 

— nu ne-a lămurit.
în-

înainte de orice, să ne 
decidem în ce sens să dez
voltăm această zonă ; de 
vrem o zonă de contact so
cial, de tradiție menținută 
și împlinită, trebuie ca, în 
primul rînd. să deviem 
traficul greu, și nu să pre
vedem noi axe de circulație 
in acest loc. Practica mon
dială a dovedit că intersec
țiile denivelate, mașinăriile 
spațiale uriașe, costisitoare 
și urîte care „rezolvă" cir
culația, nu fac decît să dis-

asumat în acest caz o grea 
răspundere, faptă viu cri
ticată de opinia publică. La 
București se poate încă 
propune renovarea Hale
lor, in chip de supermar
ket ; se poate realiza aci o 
pardoseală generală fru
moasă și ușor de între
ținut ; se pot elimina bur- 
1 anele oribile, fumeginde, 
de tablă ruginită, ale bu
fetelor : se pot face stan
duri, nepermanente dar a- 
tractive, cu umbrare de

pînză viu colorate ; restul 
ni-1 vor da producția, 
bucuria de a trăi, florile, 
hărnicia și veselia oameni
lor. Orașele Italiei, Spaniei 
— și chiar Bucureștiul — 
au dat suficiente dovezi că 
asemenea dotări conferă 
originalitate și viață.

Piața Unirii, ca loc im
portant de contact social, 
situat în centrul orașului, 
încadrat într-o serie de spa
ții arhitecturale (de factură 
veche sau nouă), ar putea 
servi pietonilor imagini ur
bane ferite de aspectele și 
noxele traficului greu ; 
chiar numele pieței cere o 
temă legată, ca în alte țări, 
de manifestări folclorice 
periodioe, interesante și au
tentice.

Pentru a ține pasul cu 
teoria și practica mondială, 
se cere să depășim faza de 
știință declarativă. Pro
cesul de creație a mediu
lui de viață construit poate 
fi definit ca un sistem pro
blematic integrat, deschis, 
adică supus influențelor al
tor sisteme din societate și 
natură. în producția bunu
rilor materiale, ideea de 
proces, de devenire, a in
trat în practica metodolo
gică curentă. în sistemati
zare și arhitectură ter
menii sistemului se struc
turează asemănător cu 
toate aceste procese : cînd

Conf. arh.
Ludovic STAADECKER

(Continuare în pag. a IV-a)

Geneva în martie 1970. precum șt la 
actuala sesiune a conferinței, în sco
pul de a da impuls negocierilor da 
dezarmare și a se păși ferm și hotă- 
rît pe calea înfăptuirii lor practice. 
Țării noastre ii aparține ideea care 
s-a concretizat apoi în rezoluția spe
cială a O.N.U. de a proclama dece
niul 1970—1980 ca „Deceniu al de
zarmării". Tot la propunerea țării 
noastre, căreia i s-au alăturat și alte 
state, a fost adoptată în unanimita
te, în sesiunea jubiliară de anul tre
cut a O.N.U., rezoluția cu privire la 
consecințele economice și sociale ale 
cursei înarmărilor.

împreună cu alte țări socialiste eu
ropene, România a luat parte acti
vă la elaborarea Declarației de la 
București din iulie 1966 și a altor 
documente comune ulterioare, care 
preconizează măsuri concrete pentru 
dezarmare în Europa. Participînd 
la 
Și 
tă 
lui 
rășul Nicolae Ceaușescu, a declarat : 
„Considerăm ca un imperativ arzător 
ca Organizația Națiunilor Unite, toate 
statele să acționeze cu cea mai mare 
fermitate pentru înfăptuirea dezar
mării generale și in primul rind a 
celei nucleare. Organizația Națiunilor 
Unite, conducătorii tuturor statelor, 
toți oamenii politici poartă o grea 
răspundere în fața popoarelor, a vii
torului civilizației umane, pentru fri- 
narea înarmărilor și înlăturarea coș
marurilor unui război atomic. Trebuie 
să spunem NU cursei înarmărilor, 
NU armelor nucleare...".

Față de acuitatea problemei, capă
tă astăzi o importanță tot mai mare 
să se acționeze cu hotărîre și perse
verență, cu spirit de inițiativă pen
tru a se întreprinde pași concreți, 
măsuri efective în direcția înfăptui
rii dezarmării.

Se poate constata cu satisfacție că, 
în ultima vreme, pe arena interna
țională sînt tot mai frecvente, mai 
numeroase manifestările care atestă 
preocuparea pentru inițierea și în
făptuirea unor asemenea măsuri, in 
stare să contribuie la diminuarea pe
ricolelor generate de cursa înarmă
rilor, la promovarea cauzei dezar
mării.

Pe această linie, un larg interes 
au trezit, în aceste zile, declarațiile 
făcute la Tbilisi de secretarul gene
ral al C.C. al P.C.U.S., tovarășul 
Leonid Brejnev, privind Începerea de 
negocieri în problema reducerii for
țelor militare și a unor măsuri 
de dezarmare în Europa. A fost 
astfel reafirmată și prezentată 
spre negociere una dintre pro
punerile conținute în Raportul de acti
vitate al C.C. al P.C.U.S. la cel de-al 
XXIV-lea Congres al partidului, unde 
se spunea : „Sintem pentru lichidarea 
bazelor mililare străine. Ne pronun
țăm pentru reducerea forțelor armate 
și a armamentelor in regiunile in 
care concentrarea de forțe militare 
este deosebit de periculoasă, înainte 
de toate in Europa centrală".

Noua propunere sovietică a avut 
un puternic ecou favorabil pe arena 
internațională ; a fost larg oglindită 
în presă, s-a bucurat de sprijin în o- 
pinia publică, a determinat numeroa
se luări de poziții din partea facto
rilor de răspundere ai unor sta
te interesate. Astfel, în presa in
ternațională au fost consemnate 
reacții favorabile din partea cancela
rului R. F. a Germaniei, W. Brandt, 
care a apreciat pozitiv „semnalul de 
la Tbilisi" ; a premierului Canadei, 
Pierre Elliott Trudeau, care a decla
rat că a discutat cu conducătorii so
vietici, cu prilejul vizitei sale la Mos
cova, asupra realizării acestei pro
puneri ; a purtătorului de cuvînt al 
Secretariatului de Stat pentru Afa-

sesiunea 
vorbind 
tribună, 
de Stat

jubiliară a O.N.U. 
de la această înal- 
președintele Consiliu- 

al României, tova-

Ion FÎNTINARU

(Continuare în pag. aVI-a)
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Mihai IONESCU

jumătate din cit ar putea 
Nefiind stimulată să pro- 
altfel, populația așteaptă 
sezonului cald pentru a a- 
șerviciile curățătoriilor, cu

ale 
co-

po'rivit 
nr. 2508/

de 
că, 
al

Gh. CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii

se 
so- 
di- 
in- 
de

organic legate, știe 
arătau aici drumu- 
într-un trecut nu 
îndepărtat. Un ade-

Beidaud—Ca- 
contribuția 
cetățenilor.

Tudorel OANCEA 
corespondentul 
„Scînteii"

la „Nufărul" citeva lu-

DIALOG
ACȚIUNI SANITARE PRIORITARE:

Imunizarea activă

CETĂȚENESC
O avere uriașă — locuințe, pro

prietate de stat, în valoare de circa 
48 miliarde lei — este adminis
trată și întreținută prin unități spe
cializate ale consiliilor populare ju
dețene, municipale și orășenești. 
Numai în Capitală există peste un 
sfert de milion de titulari de con
tracte, pentru spații locative din 
fondul statului. Ca să poată fi uti
lizat în condiții cît mai bune și pe 
o perioadă cît 
pentru acest fond, 
crește într-un ritm 
foarte rapid — 
se fac importante 
cheltuieli cu dife
rite reparații și 
modernizări. Nu
mai la nivelul fi
nului trecut, în Ca
pitală s-au efec
tuat, din fondurile 
statului, lucrări de 
circa 150 milioane 
lei, la care s-au a- 
dăugat alte 52 000 
lucrăni de prestații 
comandate de loca
tari. Pe fundalul a- 
cestui considerabil 
volum de realizări, 
reclamațiile și se
sizările — privind 
calitatea și ritmul 
execuției, neres- 
pectarea termene
lor etc. — tri
mise întreprinderi
lor prestatatoare. 
consiliilor 
lare, altor 
redacțiilor 
redacția 
primește cîteva zeci 
în fiecare lună), 
fac o supărătoare 
notă discordantă.

Care sînt cau
zele acestei stări 
de lucruri ? Pentru 
relevarea lor am 
făcut un sondaj prin cîteva cartiere 
din Capitală.

In mai multe locuri din zona cen
trală a orașului printre case peste 
care patina vremii și-a pus am
prenta, au apărut insule care rețin 
privirea : fațade reparate și vopsite, 
garduri noi, acoperișuri, jgheaburi, 
burlane refăcute, toate dau impre
sia de prospețime. Destui locatari 
au cuvinte de apreciere la adresa 
constructorilor. S-au făcut și lucrări 
de interior — compartimentări, în
locuiri de instalații, sporiri de con
fort, refaceri de sobe, izplații hidro
fuge ș a. Este un aspect pozitiv nl 
concentrării și zonării reparațiilor. 
Dar sînt deștul de numeroase și 
altfel de observații. La clădirea din 
str. Paleologu 16 constatăm defi
ciențe cu ghiotura. Locatarii se 
pling : sobele refăcute fumegă, un 
tavan proaspăt reparat parcă-i bă
tut de valuri, prezintă crăpături, iar 
un trotuar de protecție, din dale 
de beton, n-a reușit să treacă de 
încercarea primei ploi și s-a des
prins de zid. La imobilul din str. 
Rahmaninov 27, după repararea a- 
coperișului, ploaia trece mai abitir 
ca înainte, iar la clădirea din str. 
C. Porumbescu 5, șantierul a fost 
părăsit : jgheaburile și burlanele 
noi stau aruncate în pivniță, iar apa 
continuă să se infiltreze în ziduri, 
în Calea Victoriei (la nr. 33, ap. 42) 
o lucrare de împrospătare a locuin
ței (care în mod normal trebuia să 
dureze 1—2 zile), a durat aproape 
două săptămîni și necesită acum 
retușuri și remedieri. Nu ne pro
punem să facem aici un inventar 
al lucrărilor neglijente, întrerupte 
sau tărăgănate, care îi nemulțumesc 
pe locatari. Vă invităm, însă, să ne 
însoțiți, în continuare, în raidul în
treprins.

...Ora 7. Grupul de șantiere nr. 1, 
din cadrul întreprinderii de repara
ții și locuințe Giulești din Capitală ; 
biroul șefului de grup Gh. Marin 
„Eu unde lucrez astăzi ?“... 
^.Cine-mi aduce nisipul ?...“ „De 
unde iau schela ?...“ „Cine aduce 
ușa de la atelier ?..." Ca într-un si
multan de șah, timp de o eră și mai 
bine, cîțiva zeci de lucrători (zidari, 
zugravi, tîmplari, sobari), care la 
acea oră ar fi trebuit să se afle la 
punctele de lucru, îl asaltau pe șef 
cu întrebări.

După cum ați observat încă din 
„start", capacitatea de lucru a gru-

mai îndelungată, 
— care, de altfel,

pului respectiv fusese diminuată cu 
un număr însemnat de ore. Ne-am 
notat adresa mai multor puncte de 
lucru și am început să le vizităm. 
La ora prînzului ne aflam la imo
bilul din str. Ștefan Furtună 11 ț 
probabil extenuat de efortul de
pus (dăduse prin ciur o 
nisip și mutase citeva 
moloz), „lucrătorul"... 
umbră. Am revenit cu 
înainte de sfirșitul 
de data aceasta

roabă 
lopeți 
sforăia la 
două ore 

programului: 
nici dormind nu

da 
de

minueazâ răspunderea, iar maiștrii, 
divigințu, nu mal reușesc să exer
cite un control eficient, să urmă
rească zilnic toate punctele de lu
cru. Nu o dată un asemenea mod 
de „organizare" a format obiectul 
criticii în presă, în ședințele de a- 
naliză ale forurilor tutelare ; totuși, 
el oontinuă să se manifeste. în rîn- 
dul altar cauze care concură la tă
răgănarea reparațiilor și la reali
zarea unor lucrări de slabă calitate, 
menționăm : aprovizionarea nerit-

Repararea unor imobile

DUREAZĂ MULT?
NU-I NIMIC, ORICUM TREBUIE

a populației

popil
or gane, 
(numai 
noastră LUAT TOTUL DE LA CAPĂT!

l-am mai găsit. „A plecat de vreo 
oră“, ne spune locatarul. Ne de
plasăm la alte șantiere. Din 14 lu
crători (rețineți, cu două ore înain
te de «fîrșitul programului !) nu 
rămăseseră decît patru. Facem un 
calcul sumar : în cadrul formației 
respective, a cărei activitate o ur
mărisem pe parcursul unei zile în
tregi. s-a irosit mai bine de o 
treime din timpul de lucru. Pe un 
alt șantier, aparținînd de I.C.R. 
Pantelimon, l-am căutat, timp de 
4 zile, pe șeful de echipă Marin 
Lupșa, fără a-i da de urmă. Luna 
trecută acest „șef“ a muncit doar 
de 850 de lei, în timp ce alți me
seriași nu pridideau cu lucrul, rea- 
lizînd cîștiguni de două-trei ori mai 
mari. Și exemplele ar putea conti
nua.

Ce reiese de aici ? Că organiza
rea defectuoasă a muncii, absența 
unei supravegheri permanente și 
competente asupra desfășurării lu
crărilor duc la risipirea timpului 
de lucru, influențează nefavorabil 
nu numai durata execuției, ci și ca
litatea ei. în criză de timp, lucră
rile se fac în pripă, superficial, sînt 
sărite unele operațiuni interme
diare obligatorii. Rezultatul : ten
cuieli care cad, acoperișuri per
meabile, subzidiri necorespunzătoa
re, finisaje neglijente.

Asemenea carențe (destul de nu
meroase !) sînt, cum s-ar zice, la 
vedere, se dezvăluie la o cercetare 
sumară. Sint însă și alte cauze, mai 
puțin vizibile, ale nemulțumirilor 
în legătură cu activitatea de repa
rații. Printre ele. un loc de frunte 
ocupă programarea defectuoasă a 
lucrărilor. La începutul anului se 
deschid simultan aproape toate lu
crările contractate, pentru ca apoi 
multe să fie părăsite. De asemenea, 
se stabilesc termene mult prea 
largi pentru efectuarea lucrărilor. 
Astfel, in zonele care au format 
obiectul sondajului nostru, din cele 
116 lucrări începute încă în ianua
rie, pină în prezent au fost recep
ționate doar două, iar multe au ter
men abia în ultimele luni ale anu
lui. în perimetrul activității diri
gintelui Puiu Stancu erau deschise 
36 de puncte de lucru, unde mun
ceau... 18 muncitori !

Această practică dăunătoare di-

Am dus „ „
cruri pentru curățat, dar mai bine 
le curățăm acasă, ne relata ing. 
Nicolae Cristea din cartierul Balta 
Albă din Capitală. Mai intii pentru 
că am cărat după mine geamantanul 
cu obiecte pe o distanță cit de la 
București pină la Pitești. Apoi din 
cauza timpului pierdut. Prima dată 
m-am dus la unitatea de curățătorie 
rapidă nr. 21. Era după terminarea 
serviciului, pe la ora 16. „Astăzi nu 
mai luăm nici o comandă — mi s-a 
spus la ghișeu. Reveniți miine di
mineață". M-am întors a doua zi. 
pe la 6. în fața unității — încă 
nedeschisă — se aflau cel puțin 80 
de persoane. Am fost nevoit să re
nunț și am revenit după-amiază. 
Aceeași situație : „capacitatea com
pletată". în ziua următoare m-am 
sculat la 4. M-am dus, m-am așezat 
la coadă, dar — pină la ora plecării 
la serviciu — rîndul tot nu-mi ve
nise. „Primiți-mi măcar lucrurile și 
programați-mă atunci cînd este po
sibil, că m-am săturat să tot car 
geamantanul — am insistat eu". „Nu 
se poate, tovarășe, mi s-a răspuns. 
Noi sintem unitate de deservire... 
rapidă. Mergeți la unitatea 23, ea 
lucrează cu termen fix". Spre sur
prinderea mea, la unitatea 23 nici 
un „concurent". în citeva minute 
mi s-a inminat bonul de comandă 
nr. 839 și o dată cu el sfatul de a re
veni peste... 21 de zile cînd obiectele 
vor fi gata curățate. La data fixată 
m-am prezentat. „Mai avem ceva 
de lucru — am fost anunțat. Reve
niți miine". A doua zi iarăși : „mai

avem...". Și uite așa, de pe o zi pe 
alta, am fost purtat pe drumuri de 

' zece ori.
Cele relatate de N, Cristea, din 

păcate, nu 
în discuție

un caz izolat, aduc 
o problemă de un 

deosebit interes cetățenesc. După 
unele statistici sectorul de spălăto
rie și curățătorie chimică este cla
sificat — pe baza criteriului solici
tărilor prezente și de perspectivă 
— în grupa primelor patru servicii. 
Preluînd o parte însemnată a mun
cilor gospodărești din familie, a- 
ceste unități oferă cetățeanului 
posibilitatea unei utilizări mai efi
ciente și raționale a timpului său 
liber. Nu se poate spune că organi
zatorii activității în cauză nu au 
avut în vedere acest lucrîi, deși cele 
relatate mai sus ar putea conduce 
pe cititorul neavizat la o concluzie 
contrară. începînd cu anul 1966, 
cind s-au pus de fapt bazele dez
voltării sectorului în discuție și 
pină în prezent, capacitatea spălă
toriilor și curățătoriilor pentru 
populația Capitalei a crescut cu 
peste 330 la sută. Care să fie atunci 
explicația nivelului scăzut al deser
virii în momentul de față, al apa
riției situațiilor de genul celei re
latate ?

— în primul rind este vorba de 
orientarea greșită care a fost dată 
acestui sector — este de părere B. 
Nalbandian, inginerul-șef al între
prinderii „Nufărul". Cerințele popu
lației — lucru dovedit de altfel și 
de practica internațională — se în-

dical prealabil, precum șl 
neprezentarea la controa
lele medicale periodice 
constituie contravenții ți 
se sancționează 
art. 29/H.C.M. 
1969.

— Considerați

griji inutile — ne-a spus 
dr. Emilian Ciubotariu, 
inspector general adjunct 
în Ministerul Sănătății. 
Adulții uită că, în perioa
da copilăriei, fără vacci
nările practicate astăzi în 
întreaga lume, sănătatea 
lor ar fi fost prejudicia
tă. Or, statisticile medica
le dovedesc — în cazul 
tetanosului — că, în țara 
noastră, numărul mediu 
al îmbolnăvirilor, la 
100 000 de locuitori, a scă
zut de la 4,6 în anul 1960, 
la 0,5 în 1970. Este ‘ 
prisos să adăugăm 
fără concursul activ 
populației, asemenea mo
dificări substanțiale în 
reducerea morbidității nu 
ar fi fost posibile. De a- 
ceea, considerăm că — 
și astăzi, cind o asemenea 
acțiune se desfășoară în 
întreaga țară în mod sa
tisfăcător — populația 
este chemată să acorde 
tot sprijinul necesar per
sonalului medico-sanitar. 
Este de dorit să nu ră- 
mină nimeni restanțier 
față de propria sa sănă
tate, ci dimpotrivă, în ca
zul că a fost absent la 
prima vaccinare, să se 
prezinte din proprie ini
țiativă la medic".

satisfă
cător modul cum se face, 
în prezent, in unele în
treprinderi șl instituții, a- 
naliza stării de morbidita
te a salariaților ?

— în general, da. Ma
joritatea unităților econo
mice acordă un jnteres 
sporit investigării stării 
de sănătate a salariaților. 
Dar mijloacele profilacti
ce de acest gen nu sînt 
întotdeauna folosite așa 
cum scrie în lege. Se 
mai fac, de pildă, anga
jări de personal fără exa
men medical prealabil, 
mai ales în sectoarele cu 
fluctuație.-'. accentuată a 
forței de' muncă, în con
strucții, pe șantiere, in 
unele exploatări fores
tiere. Sînt și persoane 
care, dintr-un motiv sau 
altul, evită medicul de 
întreprindere ; tocmai în 
riadul acestora se semna
lează adesea cazuri de 
maladii profesionale, diag
nosticate in faze avansate, 
în astfel de situații, ac
țiunile ulterioare de re
cuperare social-profesio- 
nală au o eficiență redu
să, sint inoperante.

Avind în vedere in
terdependența care exis
tă între starea de să
nătate a oamenilor mun
cii și bunul mers al 
procesului de producție, 
acțiunile de acest gen 
cer înscrise pe agenda 
cială a comitetelor de 
recție, ale centralelor 
dustriale, ministerelor 
resort, care pot întreprin
de acțiuni speciale pe li
nie de profilaxie medicală.

ve. Imunitatea se menți
ne și se consolidează 
prin rapeluri (revacci- 
nări) regulate. De notat 
că administrarea vaccinu
lui antitetanic se face în 
două doze de 0,5 ml. 
practicate la un interval 
de 30 de zile. Rapelul I 
intervine la 6—12 luni de 

. la aplicarea ultimei doze ;
el constă in inocularea a 
0.5 ml vaccin antitetanic. 
Rapelul II se practică, în 
acest caz, după cinci ani 
de la Rapelul I, prin ad
ministrarea unei singure 
doze. Reacțiile postvacci- 
nale sînt de obicei de 
minimă importanță, dacă 
inocularea s-a făcut 
intramuscular și la 
indicat, în perfecte 
diții de asepsie. Vaccina
rea antitetanicâ nu pre
zintă nici o contra- 
indicație, în afara ce
lor temporare (boli acute 
în evoluție).

„Unii cetățeni își fac

Conform normelor în 
vigoare ale Ministerului 
Sănătății, personalul uni
tăților medico-sanitare de 
pe întreg teritoriul țării 
și-a înscris în acest an 
pe agenda de lucru un 
vast program de imuno- 
profilaxie. Este vorba de
vaccinarea și revaccina- 
rea unor grupe de popu
lație, operație cu nimic 
ieșită din comun, figu- 
rînd printre acțiunile sa
nitare cu caracter per
manent, ca obișnuitul 
control medical periodic 
al tuturor salariaților, 
examenul medical de an
gajare ș.a.

Toată lumea știe că 
nu există copil căruia să 
nu-i fi fost administrate, 
la timpul potrivit, vacci
nurile cunoscute (antidif- 
teric, antivariolic, anti- 
poliomielitic etc.). Unele 
categorii de adulți, la rîn
dul lor (lucrătorii din 
sectorul alimentar, per
sonalul din creșe și gră
dinițe, din instalațiile 
centrale de apă, din in
stituțiile medico-sanitare 
etc.), sînt supuși perio
dic unor controale medi
cale și vaccinări. Alte ac
țiuni similare se adresea
ză însă întregii populații ; 
vaccinul antitetanic, de 
pildă, este obligatoriu și 
se aplică tuturor. Acelor 
persoane care manifestă 
tendința de a nu acorda 
creditul cuvenit unei ase
menea operații, încercînd 
să se eschiveze din fața 
medicului, trebuie să le 
reamintim că agentul pa
togen al tetanosului se 
găsește răspîndit pretutin
deni, în praful de pe stra
dă, în pămîntul din gră
dini și de pe cîmp, în a- 
rături, mai ales cînd au 
fost îngrășate cu gunoi. 
Dar microbii se. mai găsesc 
și pe cuie ruginite, pe aș
chii de lemn, cioburi de 
sticlă, capete de sîrmă ș.a. 
Orice om este expus, în 
viața de toate zilele, la ră
niri periculoase, asociate 
cu pericolul, adeseori fa
tal, al infecției tetanice.

Evitarea acestei maladii 
este posibilă astăzi cu a- 
jutorul 
tanice, 
ceasta 
înainte 
producă, 
imunizare preventivă și-a 
dovedit eficacitatea in 
milioane de cazuri. Vac
cinarea antitetanicâ (cu 
anatoxină tetanică) are 
ea rezultat produce
rea .în organism a 
unor anticorpi, care in- 
activează toxinele elibera
te de baccilii tetanici. Ea 
nu este legată de nici 
un pericol și poate fi apli
cată fără teamă, începînd 
cu virsta de trei luni ; la 
copii administrarea se 
face în asociere cu agen
tul antidifteric și cu cel 
împotriva tusei convulsi-

rea calității lucrărilor și reducerea 
duratei acestora. în această ordine 
de idei, consiliile populare vor tre
bui să adopte — pentru întreprin
derile de administrație locativă, de 
reparații, întreținere și servire a 
populației — acele forme de orga
nizare și de lucru care corespund 
cel mai bine condițiilor specifice 
din localitățile respective. Vom 
sprijini extinderea oricăror iniția
tive care să ducă la eliminarea 
tărăgănărilor și ia îmbunătățirea 

calității execuției. 
Cu mult înaintea 
acestei consfătuiri, 
însă, la noi s-a 
întocmit un pro
gram de acțiune, 
în cadrul căruia, 
împreună cu Co
mitetul de Stat al 
Planificării, Minis
terul Muncii, Mi
nisterul Finanțelor 
și alte organe, ne 
propunem să solu
ționăm cîteva din
tre problemele- 
cheie de care de
pinde îmbunătăți
rea activității a- 
cestui sector im
portant al deser
virii. Astfel, se 
știe că multe con
tracte de lucrări se 
încheie fără ca în
treprinderile de re
parații să aibă toa
te materialele asi
gurate. Ulterior, a- 
ceasta 
lungi 
pe șantiere.
rece 
activitatea 
prinderilor de 
parații și de pres
tații trebuie să se 
bucure de ace
eași atenție ca 

și întreprinderile de construcții- 
montaj, vom urmări — împreună 
cu Comitetul de Stat al Pla
nificării — asigurarea aprovizio
nării ritmice cu materiale 
construcții. Analizăm care 
crări este bine să fie realizate 
acord și care în regie, pentru a 
putea introduce sisteme de remu
nerare stimulative, care să asigure 
muncitorilor din reparații același 
nivel de cîștiguri ca și pe șantierele 
de construcții-montaj. Aceasta ar 
permite mai buna folosire a tim
pului de lucru, reducerea fluctua
ției fp^țe.i de muncă, o selegție mai .

la builă 'â meseriașilor și, iii consecin
ță. îmbunătățirea calității lucrărilor.

provoacă 
întreruperi 

Deoa- 
apreciem că 

între- 
re-

de 
lu- 
în

îm- 
sec- 
Gh.

mică a punctelor de lucru cu ma
terialele necesare (fie că materia
lele solicitate lipsesc din depozit, 
fie că sint prea puține mijloace de 
transport, fie că n-a fost lansată la 
timp comanda), precum și superfi
cialitatea, lipsa de exigență.

Ce propun specialiștii pentru 
bunătățirea activității în acest 
tor ? Iată câteva opinii : ing.
Pelecudi, din cadrul I.A.L. Foișor : 
„Cointeresarea constructorului în- 
tr-o activitate ritmică, în predarea 
la timp a lucrărilor, în asigurarea 
unei calități corespunzătoare. Pen
tru aceasta ar fi necesară schimba
rea modalității de finanțăce : 
contractare să se avanseze un acont, 
pe parcurs executantul să „trăiască" 
din credite, și abia la recepție să 
se facă încheierea socotelilor". Ing. 
Gh. Constantin, de la aceeași între
prindere : „Aoolo unde volumul lu
crărilor de reparații este mai mare 
ar trebui organizată munca în lanț, 
pe meserii, ca la marile construcții. 
Ar trebui experimentat — și, ulte
rior, extins — sistemul de lucru în 
acord global, în vederea unei coin
teresări mai strinse a echipelor de 
lucrători". Deputatul Nicolae Gh. 
Mihail, președintele comisiei de 
gospodărie locativă din. cadrul Con
siliului popular al municipiului 
București : „Pentru stimularea unei 
munci conștiincioase și de bună ca
litate, pentru evitarea unor practici 
de umflare a devizelor, ar trebui 
revizuite și reactualizate normele și 
cataloagele ce stau la baza activită
ții de reparații și prestații".

Desigur, problemele reparării și 
întreținerii fondului locativ intere
sează nu numai pe cetățenii Capi
talei, ele se pun și pentru celelalte 
localități. în dorința de a afla ce se 
preconizează la scara întregii țări, 
în sectorul pus în discuție, ne-am 
adresat inginerului I. Alexandrescu, 
director in C.S.E.A.L. : „Recent, la 

• noi a avut loc o consfătuire a ca
drelor din sectorul gospodăriei lo
cative — menționa d-sa. Cu această 
ocazie s-au ridicat numeroase pro
bleme care se cer soluționate. Unii 
participanți au criticat pe proiec- 
tanți, alții — anumite acte norma
tive și forme organizatorice, dar nu 
au fost evidențiate suficient defi
ciențele proprii, și mai ales ce se 
mai poate face pentru îmbunătăți-

dreaptă în principal spre serviciile 
de spălătorie și curățătorie rapidă, 
ceea ce presupune realizarea unui 
număr sporit de unități mici, de 
cartier. Or, la noi s-a procedat in
vers. S-a construit în Militari o 
unitate mamut pentru deservirea 
întregii Capitale. Cit de nerațională 
este soluția o demonstrează nu nu
mai nivelul scăzut al deservirii — 
sursa principală a nemulțumirilor 
populației — dar și rezultatele eco
nomice. Unitățile mici au o renta
bilitate cu 20—30 la sută superioară 
celei din Militari. Ce se poate în
treprinde în momentul de față, dată 
fiind situația creată ? Socotesc că 
ar trebui analizată într-o nouă vi
ziune dezvoltarea sectorului de spă
lătorie și curățătorie. Cele mai mul
te utilaje au fost deja asimilate în 
țară, existînd premisa — bineînțe
les printr-un efort mai susținut — 
asimilării lor în totalitate. Ar fi 
posibil deci să se treacă cit de cu- 
rînd la realizarea unor unități mici, 
de cartier, cît mai multe ca număr, 
amplasate în zonele de intensă soli
citare.

Desigur, materializarea unei ase
menea acțiuni la care se referea 
interlocutorul nostru nu se poate 
face peste noapte. Pină atunci însă 
ni se pare că o soluție pentru des
congestionarea unităților de spălat 
și curățat ar exista. Facem această 
apreciere bazîndu-ne pe analiza 
structurii cererii populației. Se ob
servă în prezent că unitățile de 
profil prezintă vîrfuri de exploatare 
în anumite luni ale anului, în timp

strict 
locul 
con-

Controlul medical
periodic alsalariaților

vaccinării antite- 
cu condiția ca a- 
să fie efectuată 
ea rănirea să se 

O asemenea

Ăvem în vedere și alte chestiuni, 
cum ar fi simplificarea evidențelor, 
diversificarea prestărilor etc. Spe
ram ca, în următoarele cîteva luni, 
in orice caz încă în acest an, să 
ajungem la rezultate palpabile în 
perfecționarea activității acestui 
sector important de deservire".

Al. PLAIEȘU 
I. MIHAI

ce în alte perioade capacitățile exis
tente sint solicitate sub posibilități. 
Iarna, de exemplu, unitățile lucrează 
doar la ' 
realiza, 
cedeze 
preziua 
pela la . .
toate că obiectele vestimentare de 
primăvară sau vară ar putea fi cu
rățate încă din iarnă. Cercetînd da
tele aflate la unitățile de deservire 
se constată că situația este identică 
și toamna, cînd predominante sînt 
obiectele pentru sezonul rece. Ce ar 
trebui făcut ? Soluția ne este oferită 
de însăși experiența altor sectoare 
ale deservirii, unde prin aplicarea 
tarifelor sezoniere s-a putut ajunge 
la o dirijare favorabilă a cererii, 
împletindu-se interesele populației 
cu cele ale întreprinderii.

Ne-am oprit în rîndurile de față 
doar la două din problemele ce ni 
se par de maximă importanță in 
momentul de față pentru sectorul 
de spălătorie și curățătorie din Ca
pitală. Desigur, îmbunătățirea ni
velului deservirii populației în uni
tățile de profil este dependentă și 
de alți factori. Solicităm de aceea 
direcției de resort a consiliului 
popular al municipiului, respectiv 
cea de industrie locală, o interven
ție hotărîtă pentru analizarea tutu
ror aspectelor și adoptarea celor 
mai eficiente soluții.

la cadrul acțiunilor de 
medicină preventivă, de 
apărare a sănătății oame
nilor muncii, pc un loc 
de frunte se înscrie exa
menul medical — la an
gajare, ca si cel periodic
— al salariaților.

— Examinările medica
le cu caracter preventiv
— ne-a spus dr. TRAIAN 
IONESCU, inspector ge
nerai sanitar in Ministe
rul Sănătății — per
mit, după cum se știe, 
urmărirea proceselor de 
adaptare fizică și psihică 
a angajaților la locurile 
de muncă : ele sînt de 
un real folos conducători
lor unităților economice. 
Acțiunile medicilor 
cer însă completate 
așa cum prevăd regle
mentările 
de măsuri 
partea comitetelor de di
recție și sindicale ale 
întreprinderilor : acțiuni 
menite să prevină mala
diile profesionale, să neu
tralizeze nocivitățile. să 
contribuie la reducerea 
îmbolnăvirilor ș.a.

Dar asemenea me
tode profilactice repre- 
zi’.itâ și un. instrument 
eficient. aflat la inde- 
mîna unităților, a co
mitetelor sindicale, in ve
derea organizării științi
fice a producției, a mun
cii. Datele culese cu acest 
prilej s-au dovedit utile 
și sistemului de protec
ție a muncii, organisme
lor de cercetare a noxe
lor industriale, inspecto
ratelor sanitare județene. 
Efectuarea examenelor

medicale preventive este 
obligatorie pentru toți sa- 
lariații — după cum se 
specifică în normele re
publicane de protecție a 
muncii și instrucțiunile 
Ministerului Sănătății ; 
conform acestor norme, 
angajarea oricărui sala
riat fără un control me

se

în vigoare — 
concrete din

Recent s-a dat în folosință în centrul orașului 
Pitești un modern magazin universal — primul din- 
tr-un șir de alte șapte magazine similare ce ur
mează să fie construite în diverse orașe din țară. 
Construcția are 7 nivele plus terasă și a fost reali
zată în principal din panouri prefabricate, iar pen
tru finisaj s-au folosit cesarom, plăci mozaicate, 
gresie, ceramică, stiplex etc. Pentru iluminat, pro- 
iectanții au folosit un sistem ingenios, ferestrele 
localului fiind in așa fel dispuse incit să nu per
mită pătrunderea directă a razelor solare spre raf
turi pentru a feri mărfurile de depreciere. Scările 
și lifturile au fost situate în afara sălilor destinate 
vînzării mărfurilor, evitîndu-se astfel aglomerația.

Iată și unele date privind profilul magazinului : 
dispune de o suprafață comercială utilă de 5 000 
mp, echivalentul suprafeței comerciale a orașului 
destinată mărfurilor nealimentare. Aici sint ame
najate 20 de raioane ce comercializează un bogat 
sortiment de articole produse de industria noastră 
de bunuri de consum, cit și din import. Să dăm 
citeva exemple : la încălțăminte — de la pantoful 
cel mai ieftin pină la cel mai fin : la stofe — 
de la pînză nealbită pină la țesătura de lină sută 
la sută : un bogat sortiment de cristaluri din im
port, articole de parfumerie și ceasornicărie. Ma
joritatea produselor ce se vor desface sint achizi
ționate direct de la furnizor. Dispunerea produselor 
are la bază o orientare logică : parterul oferă măr
furi de cerere curentă : de mercerie, cosmetică, 
ciorapi, produse de artizanat și altele. Etajul I este 
destinat obiectelor pentru copiii de toate virstele 
(jocuri, încălțăminte, îmbrăcăminte), Iar etajele ur
mătoare —'articolelor pentru femei și bărbați, pre
cum și produselor de uz gospodăresc. Terasa clă
dirii a fost amenajată pentru un cate-bar. întregul 
magazin se înfățișează ca o expoziție bine asortată.

O inițiativă ? Da. pen- ___ *__ ,i_,
tru, că inițial ideea apar- tocamioaaele. precum 
ține cetățenilor, sau poa- ............
ie unui singur cetățean, 
dar e greu de stabilit și 
de atribuit acum paterni
tatea acesteia. O acțiune? 
Răspunsul este tot afir
mativ, pentru că obiecti
vul vizează lucrări de 
amploare — moderniza
rea drumurilor din jude
țul Tulcea, la realizarea 
căreia participarea ma
selor de cetățeni este con
diția reușitei. în ultimii 
ani, cîteva artere princi
pale au fost asfaltate, 
permițind o legătură bu
nă cu județele limitrofe. 
Numai în ultimul cinci
nal s-au modernizat peste 
170 kilometri de drumuri 
și șosele. însă moște
nirea a fost vitregă 
în acest domeniu : cine 
cunoaște locul de al că
rui destin apa și piatra 
sint 
cum 
rile 
prea 
vărat calvar ! Este sufi
cient să amintim faptul 
că nici o șosea și nici un 
drum, din întregul județ, 
nu erau asfaltate. De a- 
ceea, efortul întreprins a- 
cum implică nu numai 
mobilizarea unor fonduri 
materiale importante, ci 
și un timp mai îndelun
gat de realizare.

Cum se pot moderniza 
mai multe drumuri cu o 
investiție afectată, spre 
exemplu, unei singure șo
sele ? Piatră se află la 
îndemîna aproape a fie
cărei comune, a fiecărui 
sat. Participarea în masă 
a cetățenilor — îndeosebi 
la scosul, spartul și tran
sportul pietrei — ar ti 
permis economisirea unor 
fonduri, punerea în va
loare a unor rezerve lo
cale. Ceea ce, de fapt, s-a 
și întîmplat : întregul ju
deț a devenit în primă
vara aceasta un ade
vărat șantier. Practic, nu 
există comună sau sat în 
care ideea modernizării 
drumurilor să nu fi găsit 
ecou. Mii de oameni, de 
diferite vîrste, au răspuns 
chemării deputățiilor, co
mitetelor executive 
consiliilor populare 
munale.

Obiectivele principale 
sînt: drumul județean 223, 
între localitățile Beidaud 
și Sarighiol-Deal, pină la 
limita cu județul Con
stanta ; drumul național 
22 B. între localitățile 
Sarighiol-Deal, Casimcea 
si Rahmanu; un alt drum, 
între Ceamurlia de Sus și 
Altîn-Tepe etc. Numai pe 
drumurile amintite, șan
tierul se întinde pe mai 
bine de 46 kilometri,

— Multe sînt de făcut — 
ne declară primarul co
munei Casimcea. Gheor- 
ghe Căoătînă. Avem un 
plan, potrivit căruia — 
de la 1 ianuarie și pînă 
Ia începutul lunii mai — 
er fi trebuit să extragem 
din carieră an-oana 3900 
m.c. de piatră. Noi am 
scos aoroaoe 5000 m.c. si 
am transportat aproape 
11 000 tone. Am folosit 
pentru aceasta atelajele 
celor patru cooperative a-

gricole de producție, au- 
----- ____1 Șl 

alte mijloace de transport 
de la I.A.S. și I.M.A.

în comuna Topolog, pri
marul Romus Mărgărit 
ne spune același lucru : 
„Scoatem, spargem și 
transportăm zilnic piatră 
pentru modernizarea dru
murilor". Zeci de cetă
țeni participă prin con
tribuție voluntară la aces
te lucrări. La Făgăraș, 
Simbăta Nouă, Baia, la 
Carcaliu, cît și în alte lo
calități din județ, angaja
mentele luate sînt îndepli
nite și depășite. Am notat 
nume de oameni harnici, 
de cetățeni și deputați, dar 
larga participare de care 
se bucură acțiunea, anu
lează exemplele nomina
le. Faptul cel mai sem
nificativ il constituie toc
mai prezența zilnică a 
sătenilor pe șantiere. La 
direcția de drumuri și 
poduri a consiliului popu
lar județean aflăm că. 
numai pină la 5 mai. pe 
tronsonul 
simeea, prin 
voluntară a 
s-au extras peste 14 000 
tone piatră din care a- 
proape 10 000 tone au și 
fost transportate. Alte a- 
proape 13 000 tone au fost 
extrase și în mare parte 
transportate pe tronsonul 
Ceamurlia de Sus—Altîn- 
Tepe.

Am solicitat directoru
lui, ing. Anghel Vasian, 
părerea despre aportul 
cetățenilor la vasta acți
une de modernizare a 
drumurilor județului. 
Dincolo de cifrele prezen
tate, de realizările obți
nute pină în prezent, am 
reținut ideea că partici
parea deputaților, a tutu
ror cetățenilor la această 
acțiune este un adevărat 
„ferment de energie". 
„Realizarea șoselei Tul
cea — Sulina — magis
trala pe uscat a Deltei, 
obiectiv al viitorului a- 
propiat. de mare impor
tanță, dar și de mari in
vestiții — capătă contur, 
devine mai ușor de abor
dat cînd se poate conta 
pe partioiparea largă a 
cetățenilor, pe contribuția 
voluntară, în muncă, a a- 
cestora — remarcă tova
rășul Eugen Tarhon, 
prim-vicepreședinte al 
comitetului executiv al 
Consiliului popular al ju
dețului Tulcea. Racorda
rea uriașei forțe pe care 
o reprezintă sprijcnul pu
blic la înfăptuirea unor 
obiective edilitar-gospo- 
dăresti a găsit în județul 
Tulcea un teren fertil, 
scoțind Ia iveală rezerve 
impresionante. Este, poa
te, cea mai bună dovadă 
a conjugării eforturilor 
noastre, este rodul dialo
gului permanent dintre 
denutati si alegători, din
tre edilii județului si ma
sa largă a cetățenilor, 
care generează nu numai 
idei, ci si ene’-via necesa
ră nent.ru înfăptuirea a- 
cestora".

nent.ru


SCÂNTEIA - duminică 23 mai J97J PAGINA 3

„Dezvoltarea cooperativei 
agricole înseamnă 

bunăstarea noastră"
întruniți în adunări generale, ță

ranii cooperatori adresează telegrame 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care își exprimă re
cunoștința față de recenta hotărîre 
a Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., privind îmbunătățirea condi
țiilor de viață ale celor ce muncesc 
pe ogoarele patriei. Totodată, ei se 
angajează să-și sporească eforturile 
pentru a asigura creșterea rapidă a 
producției agricole, pentru a înfăp
tui sarcinile trasate de Congresul al 
X-lea al partidului în scopul îmbu
nătățirii permanente a aprovizionării 
populației cu produse agroalimentare 
și a industriei cu materii prime.

în telegrama trimisă de partici
panții la adunarea generală a coo
peratorilor din Obirșia de Cimp, ju
dețul Mehedinți, se spune, intre al
tele : Ne exprimăm recunoștința și 
devotamentul față 
de conducătorul 
încercat al po
porului — Parti
dul Comunist Ro
mân — pentru 
noile măsuri de 
îmbunătățire a 
condițiilor de via
ță ale țărănimii 
cooperatiste. Ele 
oglindesc grija 
permanentă pe care 
tă întregului nostru 
jăm, tovarășe secretar general, să nu 
ne precupețim eforturile pentru ca 
anul acesta să realizăm, din producția 
agricolă, venituri peste plan în va
loare de 500 000 lei, iar la activitățile 
industriale și prestările de servicii să 
ne îndeplinim angajamentele luate, 
realizind o producție globală de peste 
1 350 000 lei.

Sentimente de recunoștință și ata
șamentul deplin față de politica știin
țifică a partidului sînt exprimate și 
de adunarea generală a cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Miercurea Sibiului, județul Sibiu. 
Asigurăm conducerea partidului, pe 
dumneavoastră, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se arată în telegramă, că 
vom folosi întreaga noastră capaci
tate de muncă pentru a îndeplini și 
depăși planul de producție, adueîn- 
du-ne în felul acesta prinosul recu
noștinței noastre față de grija părin
tească cu care ne călăuziți spre fe
ricire și prosperitate. Ne angajăm ca, 

»,în acest an, să realizăm peste sarci
nile de plan și să livrăm statului 
10 000 kg cartofi, 50 000 kg sfeclă de 
zahăr, 10 000 kg legume, 1 000 kg car
ne de porc și alte produse.

Sentimente asemănătoare exprimă 
în telegrama lor și membrii coope
rativei agricole de producție Idrifaia, 
comuna Suplac, județul Mureș. Pen
tru asigurarea aplicării măsurilor sta
bilite de partid, adunarea generală 
a hotărît ca începînd din 1971 să 
participe cu 7 la sută din valoarea 
producției globale la constituirea fon
durilor Casei de pensii. Ei se anga
jează, totodată, să realizeze produc
țiile planificate la toate culturile.

Luind cunoștință de recenta hotă
rîre, cooperatorii din satul Oroiu, 
comuna Band, județul Mureș, se an
gajează să muncească cu dăruire în 
vederea transpunerii în viață a tu
turor sarcinilor ce le revin. Vom 
munci în așa fel, se spune în tele
grama lor, îneît să obținem recolte 
superioare, iar contribuția de 7 la 
sută din valoarea producției globale 
prevăzută pentru constituirea fondu
rilor să fie realizată din depășirile 
de plan.

în telegrama expediată de coope
ratorii din Mahmudia, județul Tul- 
cea, se exprimă mulțumiri conduce
rii partidului, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija părintească 
ce li se acordă, deplina lor adezi
une la recenta hotărîre privind îm
bunătățirea condițiilor de viață ale 
membrilor cooperatori. Ne angajăm, 
se spune în telegramă, să facem tot 
ce stă în puterile noastre pentru rea
lizarea și depășirea sarcinilor de pro
ducție, convinși că prin aceasta ne 
aducem o modestă contribuție la pro
pășirea scumpei noastre patrii, Re
publica Socialistă România.

Exprimăm sentimentele de gratitu-

dine și recunoștință Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, personal tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, făgăduind că vom munci 
cu abnegație pentru a obține recolte 
cit mai bune, pentru a depăși sarci
nile de producție, scriu membrii 
C.A.P. „Drumul păcii" din comuna 
Moldovenești, județul Cluj. Aduna
rea generală a hotărît în unanimi
tate să contribuie cu 7 la sută din 
valoarea producției globale la consti
tuirea fondului Casei de pensii a 
cooperativelor agricole de producție, 
începînd din anul 1971, pentru a asi
gura plata integrală și la timp a drep
turilor sociale prevăzute in hotărîre.

Adunarea generală a cooperativei 
agricole de producție „Aurel Vlaicu", 
județul Hunedoara, se spune într-o 
altă telegramă, își exprimă din ini
mă profunda recunoștință pentru 
grija permanentă pe care partidul

in cooperativele agricole din județul Constanța
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• Buzăul curge-n
Zambezi ?

CONTRASTE

s-ar potrivi de minu
ne pentru fluviul Zam
bezi. E drept, proiec- 
tanții cei iscusiți și-au 
recunoscut prompt gre
șeala. Mai precis, e- 
xact în urmă cu șapte 
luni, tocmai de cînd 
nu au mai dat nici un 
semn de viață. Deși 
conducerea Ministeru
lui Industriei Materia
lelor de Construcții 
le-a atras atenția a- 
supra necesității unei 
intervenții rapide, a- 
vînd în vedere că, la 
mijloc, era în joc 
soarta a 36 milioane 
lei — costul întregii 
investiții.

De unde 
mă mare : 
balastiera 
bezi, sau 
balastieră?
înțelegători : 
zilele trecute, n-a prea 
fost sezon de ștrand. 
Acum a sosit, o dată 
cu căldura. O ocazie 
unică pentru ca cei 
răspunzători să fie puși 
să facă o baie rece. 
Desigur, în Buzău, că-i 
mai aproape — dar 
după unghiul potrivit !

Ce păcat că rîul Bu
zău nu vrea 
schimbe albia ! 
prea mult, puțin, dar 
totuși ! S-ar fi — 
struit aici o balastieră 
cu o capacitate de 
450 000 mc pe an de 
agregate sortate, în 
stare să funcționeze 
ca un ceasornic. Dar, 
fiind totuși vorba de 
rîul Buzău, balastiera 
executată aici, că de 
construit s-a construit, 
merge și ea cum și 
cînd poate. Adică, după 
cum ne relatează co
respondentul 
județean cu 
cea parte 
pacitatea 
amenințînd 
:lipă să se 
definitiv, 
sorta pietre de moară, 
nu de rîu. Autorii do
cumentației, specialiști 
de la Institutul de 
proiectări pentru in
dustria materialelor de 
construcții din Bucu
rești, au introdus în 
calcule alt unghi na
tural al terenului de
cît cel adevărat. După 
spusele unora unghiul

după cum s-a dovedit, nu
meroase rezerve de creștere 
a producțiilor și venituri
lor. Dar dacă vom pune 
la punct producția de că
rămidă, de care este atîta 
nevoie, și alte activități in
dustriale în cadrul atelie
relor de timplărie și tini- 
chigerie, putem realiza su
plimentar un venit de încă 
1 200 000 lei". Adunarea 
generală a aprobat în una
nimitate această propune
re. Tot în adunarea gene
rală s-a hotărît, printre al
tele, participarea coopera
tivei cu fonduri bănești 
proprii la asigurarea a 6 
locuri permanente în una 
din construcțiile ce se vor 
realiza prin asociere în- 
t.r-o .stațiune balneo-clima- 
terică.

în aceste zile au avut 
loc adunări generale ale 
membrilor cooperatori la 
Plopeni, Chiirnogeni, Co- 
mana, Negru Vodă și în 
multe alte zeci de coopera
tive agricole. „Prin mun
ca noastră, spunea coope
ratorul Petre Mocanu în 
adunarea generală de la 
Panteilimonul de Sus, ca 
urmare a condițiilor de 
care dispunem astăzi, 
putem realiza în plus la 
hectar 400 kg porumb și 
150 kg floarea-soarelui. 
Aceasta înseamnă un venit 
suplimentar de circa 600 000 
lei, care depășește sporul 
contribuției noastre la Ca
sa de pensii cu aproape 
300 000 lei". Angajamente 
asemănătoare s-au luat în 
toate cooperativele agri
cole. Ele sînt o dovadă că 
toți membrii cooperatori 
au înțeles să răspundă prin 
fapte recentelor măsuri 
luate de conducerea parti
dului.

Radu APOSTOL
corespondentul „Scînteii*

cît producțiile prevăzute să 
fie depășite și la aceste 
culturi. Este clar că prin 
îmbunătățirea asistenței so- 
Cia'le va crește capacitatea 
de muncă, se va prelungi 
vîcsta activă a membrilor 
cooperatori, ceea ce a 
stimulat dorința tuturor de 
a acționa neobosit pentru 
traducerea în fapte a an
gajamentelor luate.

Cei aproape 600 de par
ticipant la adunarea ge
nerală a cooperatorilor din 
Cobadin și-au manifestat 
ca un singur om totala a- 
deziune față de măsurile 
luate de conducerea parti
dului. „Niciodată, arăta 
în adunarea generală Sabin 
Emurla, președintele co
operativei, munca țăra
nilor, tineri sau vîrstnici, 
nu a fost apreciată și res
pectată atît de omenește. 
După calculele făcute de 
consiliul de conducere, a- 
vînd la bază hărnicia noas
tră, a tuturor, rezultă că 
putem achita întreaga con
tribuție suplimentară la 
Casa de pensii, fără să di
minuăm fondul de retribu
ire. Prin efectuarea la 
timp și de calitate superi
oară a lucrărilor de în
treținere putem realiza și 
vinde în plus statului 825 
tone gr:u, 1 300 tone po
rumb, 130 tone floarea-soa- 
relui și alte produse in 
valoace de 3 800 000 lei. 
Din acești bani vom be
neficia, în caz de nevoie, 
de medicamente și trata
mente medicale gratuite, 
de pensii sporite, ajutoare 
pentru copii și altele".

la propunerile consiliu
lui de oonduoere s-au 
adăugat cele ale coopera
torilor. „Să ne gîndiim 
bine, spunea cooperatorul 
Nicolae Gîrtone. în co
operativa noastră avem,

Măsurile luate de con
ducerea de partid pen
tru îmbunătățirea conti
nuă a nivelului de trai 
al țăranilor cooperatori au 
fost dezbătute 
în unanimitate 
le generale 
ținut zilele 
cooperativele 
județul Constanța, 
cuțiile care s-au purtat, 
numeroși țărani coopera
tori și-au exprimat con
vingerea fermă că recenta 
Hotărîre va avea multiple 
efecte pozitive asupra vie
ții sociale și a situației e- 
conomioe din cooperative
le agricole. Conștienți de 
ciștigul material pe care 
îl realizează prin introdu
cerea gratuității asistenței 
sociale, de sporirea sub
stanțială a veniturilor fa
miliilor cu muilți copii, ță
ranii cooperatori s-au an
gajat să muncească mai 
bine pentru creșterea pro
ducției agricole, să soco
tească cu mai multă chib
zuință fiecare leu cheltu
it. S-a conturat astfel ho- 
tărîrea unanimă a membri
lor cooperatori de a achi
ta în întregime contribuția 
suplimentară la Casa 
pensii, care pe 
județ ajunge la 65 
ne lei, numai din 
rile obținute prin 
rea producțiilor planificate, 
extinderea activităților in
dustriale și prestărilor de 
servicii și reducerea chel
tuielilor. Numai prin înde
plinirea 
luate 
producției 
cultura griului se vor ob
ține circa 10 milioane lei. 
Dar și porumbul, legumele, 
plantele tehnice se prezin
tă bine, cooperatorii anga- 
jîndu-se să execute cît mai 
judicios lucrările de întreți
nere și recoltare, astfel în-

totul pentru creșterea producției ve
getale și animale, să contribuim la 
mai buna aprovizionare a oamenilor 
muncii de la orașe și sate. Vom de
păși producția planificată la grîu cu 
25 tone, la sfecla de zahăr cu 370
tone, la cartofi de sămînță cu 200
tone, iar în zootehnie — producția 
marfă cu 690 hl lapte și 29 tone car
ne. Vom vinde statului, peste pre
vederile 
grîu, 200 tone cartofi pentru sămînță, 
370 tone sfeclă de zahăr, 85 tone le
gume, 29 tone carne. Totodată, în spi
ritul noilor legi, vom lua măsuri pen
tru dezvoltarea activităților economi
ce și de prestare, valoarea producției 
globale realizată in aceste sectoare 
urmînd să crească in 1971 cu peste 
500 mii lei.

Adunarea noastră generală, se spu
ne într-o telegramă expediată de 
membrii C.A.P. Ighișul Vechi, jude

țul Sibiu, dezbă- 
___________ tînd cu mult in

teres problemele 
privitoare la apli
carea măsurilor 
preconizate de re
centa hotărîre a 
Comitetului Exe
cutiv al C.C. al 
P.C.R. își expri
mă recunoștința 
deplină 

politica realist-științifică, 
manitară și consecventă a P.C.R. 
Dînd glas hotărîrii nețărmurite 
a cooperatorilor din satul Ighi- 
șul Vechi de a munci mai bine 
pentru îndeplinirea exemplară a sar
cinilor de producție, folosim acest 
prilej pentru a asigura Comitetul 
Central, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că nu vom precupeți nici un efort 
pentru realizarea unor producții cît 
mai bune, la nivelul condițiilor asi
gurate de partidul și statul nostru.

Telegrame similare au mai trimis 
participanții la adunările generale 
ale - cooperativelor agricole de pro
ducție din Cogealac, Cobadin și Co- 
nacu, județul Constanța, Potcoava, 
județul Ialomița, Briznic și Căstâu, 
județul Hunedoara, Aiton și Giula, 
județul Cluj. (Agerpres)
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TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R.,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

partidul o poar- 
popor. Ne anga-

și statul o acordă creșterii continue 
a producției agricole, consolidării e- 
conomice a unităților noastre și ri
dicării nivelului de viață al țărăni
mii cooperatiste. Asigurăm conduce
rea partidului, pe dumneavoastră, to
varășe secretar general, că vom 
munci mai mult și mai bine pentru 
a depăși producția planificată — la 
grîu cu 20 tone, la porumb cu 16 
tone, la legume cu 30 tone — și să 
valorificăm către stat, pe bază de 
contract, produse agroalimentare, pes
te prevederi, în valoare de 60 000 lei, 
iar din activitățile industriale și cele 
prestatoare de servicii să realizăm 
un venit de peste 170 000 lei.

Avînd încă vii In memorie pre
țioasele recomandări pe care le-ați 
făcut cu ocazia întîlnirii cu activul 

partid și lucrătorii din agricultura 
județului Ialomița și stimulați de re
centele măsuri luate de partid, scriu 
membrii C.A.P. Grivița, județul Ia
lomița, ne angajăm să realizăm încă 
din acest an, la principalele culturi, 
producțiile pe care dumneavoastră 
ați indicat ca județul Ialomița să le 
obțină în anul 1975 : 5 000 kg porumb 
Ia hectar și 4 000 kg grîu la hectar 
și vom depăși producțiile la cele
lalte culturi. Ne angajăm să valo
rificăm suplimentar 201 tone porumb, 
160 tone grîu, 51 tone floarea-soa- 
relui, 300 tone sfeclă de zahăr, 32 
tone carne taurine, 200 1 lapte pe 
vacă. Vă asigurăm, tovarășe secretar 
general, că ne vom înzeci eforturile 
pentru a obține producții cît mai 
mari, pentru a ne aduce în mai mare 
măsură contribuția la belșugul de 
bunuri materiale necesare ridicării 
bunăstării poporului român.

Ne îndreptăm gîndurile cu recu
noștință către partid, către secreta
rul său general, scriu membrii coo
peratori din comuna Ciobanu, jude
țul Constanța, angajîndu-ne să obți
nem producții vegetale și animale la 
nivelul prevederilor actualului cin
cinal, contribuind prin aceasta la o 
tot mai bună aprovizionare cu produ
se agroalimentare a populației și a 
industriei cu materii prime. Anul a- 
cesta ne-am propus să realizăm o 
producție medie de 3 500 kg grîu, 
4 500 kg porumb neirigat, 12 000 kg 
porumb irigat și să realizăm un ve
nit suplimentar de 1 500 000 lei. A- 
dunarea generală asigură conducerea 
de partid și pe dumneavoastră, iubi
te tovarășe Nicolae Ceaușescu, că nu 
vom precupeți nici un efort pentru 
îndeplinirea angajamentelor luate, 
participînd masiv la muncă și efec- 
tuînd toate lucrările agricole in 
timpul optim.

Exprimăm atașamentul nostru față 
de politica înțeleaptă a partidului, 
față de măsurile recent adoptate, care 
reflectă propriile noastre năzuințe, 
subliniază în telegrama lor țăranii 
cooperatori din comuna Hărman, ju
dețul Brașov. Ne angajăm să facem
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lea plan, servicii subdezvoltate, a că
ror participare la supravegherea ca
lității lucrărilor este pecetluită de 
formalism. Faptul că în Ministerul 
Construcțiilor Industriale se recu
noaște deschis o atare situație nu 
constituie nici o circumstanță. Sînt 
ani de cînd se tot atrage atenția a- 
supra necesității aplicării unor mă
suri, cu adevărat înnoitoare, in acest 
domeniu vitregit de indiferență și 
resemnare. Măsuri menite să întă
rească rolul C.T.C.-ului în procesul 
de asigurare a calității lucrărilor, 
să-i confere autoritatea necesară, să 
găsească o modalitate corespunzătoa
re de stimulare a activității controlo
rilor, bazată pe criterii diferențiate 
de cele ale restului personalului teh- 
nico-administrativ al constructoru
lui. Dar, tot de ani de zile, nu apare 
nici un element nou. Cum ar putea 
să fie altfel, cînd nici în minister lu
crurile nu sînt puse la punct, cînd nu 
s-a limpezit cum și sub ce autoritate 
va funcționa sectorul C.T.C. al mi
nisterului ce urmează să ia ființă ? 
întrebăm : este normal ca, de pildă, 
intr-o unitate a industriei construc
țiilor de mașini, avînd circa 3 000 sa- 
lariați, să existe de regulă pînă la 
100 controlori de calitate, în timp ce 
la întreprinderea de construcții-mon- 
taje din București, cu același efectiv, 
dar cu lucrări întinse pe un vast 
spațiu geografic, să existe numai 
patru ?

Nu e un lucru nou : pe numeroase 
șantiere au fost date uitării o serie 
întreagă de procedee tehnice și reguli 
menite să confere siguranță lucrări
lor executate. în cîte locuri se mai 
respectă cerința imperioasă de a se 
recepționa lucrările intre faze, de a

se da, bunăoară, „bun de turnare" 
pentru beton, dar numai după ce s-a 
verificat și consemnat în scris starea 
armăturii și cofrajelor ? Specialiștii 
abordați în cursul investigațiilor 
noastre au recunoscut deschis că 
„fazele intermediare de recepție 
scapă în mod obișnuit controlului". 
Să mai surprindă atunci apariția

lorilor de calitate este scăzută, ne-a 
spus ing. D. Catană, din Ministerul 
Construcțiilor Industriale. Obiecțiile 
lor nu sînt luate în seamă, deoare
ce ar trebui, în multe cazuri, să fie 
întreruptă execuția. Alteori, nici ei 
nu dovedesc fermitate cînd depis
tează un neajuns sau altul.

Dubla fațetă a „crizei" de autori-

CONTROLUL CALITĂȚII
LUCRĂRILOR

anomaliilor menționate la lucrările 
de betoane ? La respectarea exem
plară a tuturor acestor reguli, scrise 
sau nescrise, ale execuției ar trebui 
să vegheze controlorii de calitate. 
Din păcate, de multe ori nu o fac, 
iar atunci cînd intervin, cuvintul lor 
nu este ascultat. Lipsa de fermitate, 
coroborată cu absența, de multe ori, 
a autorității necesare pentru intro
ducerea ordinii în desfășurarea lu
crărilor ce se efectuează pe șantier, 
constituie unul din impedimentele 
cele mai grave care diminuează efec
tul intervenției specialiștilor din acest 
compartiment.

— E adevărat, autoritatea contro-

tate pe care ne-a relevat-o interlocu
torul consfințește inutilitatea unui 
volum apreciabil de muncă, reducînd 
acest serviciu Ia rolul unui organism 
consultativ și constatativ. Ce gene
rează această concepție eronată des
pre aportul controlului de calitate ? 
Să ilustrăm printr-un singur exemplu: 
secția de granulit de la întreprinde
rea de produse ceramice din Iași, dată 
în exploatare la 31 martie a.c., a 
funcționat doar... cinci zile. Disloca
rea unei porțiuni considerabile din 
zidăria cuptorului central a întrerupt 
fortuit activitatea secției pe timp de 
trei săptămîni. Pagubele, numai pe 
linie de producție : cantitatea de gra

nulit obținută în luna aprilie a fost 
cu o treime mai mică decît cantita
tea planificată.

Nu mai sînt necesare alte argu
mente pentru a constata poziția de 
verigă secundară, redusă ca activi
tate, slăbită ca autoritate, în care se 
găsește controlul tehnic de calitate 
din sectorul de construcții-montaj. 
Concepțiile eronate în această pri
vință, lipsa aproape totală de atitu
dine întîlnită chiar în minister, pe 
de o parte, și accentuarea deficien
țelor de calitate la o serie de lu
crări aflate în curs de execuție, pe 
de altă parte, întregesc o imagine 
care trebuie înlăturată cît mai cu- 
rînd posibil. Nu încape nici o în
doială că evitarea pe viitor a unor 
asemenea accidente tehnice, realiza
rea și consolidarea saltului calitativ 
așteptat impun obligativitatea re
considerării locului și atenției acor
date serviciilor C.T.C. de pe șan
tiere. Organizațiile de partid ale șan
tierelor, ale unităților de construcții, 
masa de salariați trebuie să inter
vină hotărit pentru revitalizarea unei 
activități lăsată pe nedrept în desue
tudine. Se impune o analiză atentă a 
aportului controlorilor de calitate, a- 
doptarea unor măsuri energice pen
tru îmbunătățirea activității acestui 
compartiment. Este subînțeles, în a- 
cest context, sprijinul larg, efectiv 
pe care este dator să-1 acorde în a- 
ceastă acțiune ministerul. Greșelile 
în construcții nu sînt un „rău nece
sar" decît pentru aceia care se com
plac să le privească ca atare. Și este 
grav, deoarece ei ignoră comanda
mentele supreme ale activității de 
investiții : costuri cît mai reduse, 
scurtarea duratelor de construcție și 
realizarea unor obiective eficiente 
din primul moment al funcționării 
lor.

Emblema „C.E.I.L-Focșani" 
- o marca de prestigiu
Emblema „C.E.I.L. Focșani" este cunos

cută acum nu numai în țară, ci și peste 
hotare pentru diversitatea de mobilier fa
bricat și livrat beneficiarilor. în această 
unitate, lemnul primește — la întîlnirea 
lui cu chimia și tehnologiile moderne de 
prelucrare si industrializare — noi va
lențe, o altă trăinicie și o nouă frumu
sețe. Datorită hărniciei și priceperii colec
tivului întreprinderii, s-a reușit ca de la o 
producție inițială de 15 000 de garnituri 
convenționale pe an, să se ajungă — fără 
investiții suplimentare sau sporirea nu
mărului de salariați — Ia o producție a- 
nuală care depășește 23 000 garnituri de 
mobilă.

Preocupîndu-se sistematic de aspectul 
calitativ al produselor livrate, specialiștii 
întreprinderii acordă o deosebită atenție 
aplicării, în procesele de fabricație, a unor 
tehnologii moderne, cum ar fi de exemplu 
generalizarea finisărilor cu lacuri polies- 
terice, lacuri mate, opace și altele.

Anul acesta varietatea sortimentelor pro
duse în cadrul „C.E.I.L. Focșani" va cu
noaște o îmbunătățire substanțială. Sînt 
pregătite, pentru a intra în fabricație, noi 
sortimente de mobilă. Este vorba de mo
dele care au întrunit bune aprecieri în 
diferite confruntări cu cerințele pieței in
terne și internaționale. De asemenea, ală
turi de fotoliile cu tapiserie din stofe 
superioare și din poliuretan, se vor mal 
produce canapelele tip „Vrancea", cu fur
nire de nuc și tapisate tot cu stofe supe
rioare. O mobilă solicitată va fi și noul 
tip de bufet vitrină, cu același furnir, 
în fotografie : aspect dintr-o unitate a 
combinatului.

• Vorba cintecului

trecătoare...
Se spune că dacă 

lucrurile nu sînt bine 
puse la punct de la în
ceput treaba s-ar pu
tea să meargă cît- 
va timp bine dar pînă 
la urmă tot se împot
molește. Așa s-a întîm
plat și cu Uzina de 
construcții metalice și 
mașini agricole din 
Bocșa unde acumu
larea în timp a unor 
deficiențe tehnico-or- 
ganizatorice și-a spus 
în cele din urmă 
cuvîntul : la sfîrșitul 
primei decade a lunii 
mai, restanțele fabricii 
reprezentau 647 tone 
construcții metalice, 3 
macarale turn, 3 po
duri rulante etc. Cau
zele nu au fost greu 
de descoperit și în a- 
ceastă situație diagno
sticul stabilit de orga
nele economice jude
țene s-a dovedit cît 
se poate de precis. 
Este vorba între altele 
— după cum ne rela
tează FI. Ciobanu, co
respondentul nostru — 
de lipsa unei încărcări 
raționale a secțiilor 
productive, slaba or
ganizare și urmărire a 
procesului de produc-

ție, introducerea 
planul secțiilor a unor 
comenzi nepregătite, 
indisciplină etc. Deși 
normal ar fi fost ca, 
în urma acestei situa
ții, conducerea Gru
pului de uzine din Re
șița, în subordinea că
reia se află uzina, să 
intervină operativ, cre
deți cumva că s-a în- 
tîmplat așa ceva ? 
Nici pomeneală, lucru
rile își urmează mai 
departe același drum. 
Indiferență sau 
lism 1 Vorba 
lui : „c’așa-i 
trecătoare..." _____
că, din păcate, pagu
bele nu trec deloc — 
ba dimpotrivă. Nu știm 
ce au de gînd cei din 
conducerea grupului, 
dar un lucru este si
gur, dacă se mizează 
probabil în continuare 
pe „naturo-terapie" ni
mic nu se va schim
ba. La o asemenea 
„boală", un astfel de 
tratament este contra
indicat. Trebuie găsit 
un altul mai eficient. 
Că prea devine poves
tea cu cîntec !

• Unul „agonisește 
și statul plătește

Este în spiritul bu
nei gospodăriri să se 
asigure o anume re
zervă de piese de 
schimb și materiale. 
Cu condiția, desigur, 
ca în formarea acestei 
rezerve să nu-și spună 
cuvintul nici lăcomia, 
nici superficialitatea. 
Căci altfel, de aici și 
pînă la crearea de 
stocuri supranormative 
nu este decît un pas 
pe care unii îl și fac. 
în județul Teleorman, 
la Baza de aprovizio
nare a cooperativelor 
agricole „rezerva" s-a 
făcut cu prețul de 3,5 
milioane lei. Este vor
ba de 26 tractoare le-

gumicole, 70 motoare 
tip „Timpuri noi" eu 
combustie internă care 
zac in curtea bazei din 
1968, 200 de eleveoze 
pentru încălzirea com
plexelor de păsări, 8289 
mp rame de răsadnițe, 
țeavă și alte mate
riale. Pentru toate a- 
cestea Baza de apro
vizionare plătește do- 
bîndă majorată, 
obicei, așa cum 
zice, lăcomia 
omenia. Dar aici, 
meni nu pierde nimic, 
nimeni nu se sinchi
sește, pentru că nimeni 
nu plătește din buzu
narul lui.

— „Să mai vină 
o baterie!" (pentru 
bietele

La consfătuirea pe 
țară a lucrătorilor din 
întreprinderile agrico
le de stat au fost for
mulate unele critici la 
adresa uzinei „Tehno- 
metal" din Timișoara 
cu privire la calitatea 
necorespunzătoare a 
bateriilor pentru găini 
outoare BGO-3. S-au 
înlăturat aceste nea
junsuri 7 Nu, este răs
punsul ,pe care îl dă 
tov. Savu Comloșan, 
directorul uzinei. Nea
junsurile se datoresc 
calității slabe a tablei 
zincate produse la Ga
lați și Oțelul Roșu, 
tablă care prezintă 
porțiuni oxidate încă 
de la intrarea în fabri
cație. La rîndul său, 
Centrala industrială 
de mașini agricole nu 
a reușit să aprovizio
neze uzina cu oțeluri 
inoxidabile necesare la 
secția lamelor racloare 
pentru dejecții, așa că 
acestea se confecțio
nează din oțel arc, 
care nefiind inoxida
bil se degradează mai 
repede. în curînd, ur
mează să fie asimilat 
în fabricație un nou 
tip de baterie destina

tă tineretului avicol 
crescut pentru prăsilă. 
Se afirmă că încă în 
luna august a.c. vor fi 
executate primele mo
dele. Reușita este însă 
condiționată și de ana
lizarea în comun de 
către beneficiar, exe
cutant și ceilalți fac
tori interesați a unor 
probleme privind tipi
zarea elementelor de 
fabricație în sensul 
utilizării celor de la 
actuala baterie BGO-3 
și alegerea aparataju- 
lui electric. Această a- 
naliză a fost solicitată 
de către uzină încă din 
luna ianuarie, dar nici 
pînă acum nu s-a pri
mit vreun răspuns. Fa
bricarea în serie a ba
teriilor pentru păsări 
tinere trebuie prece
dată de experimenta
rea necesară pentru a 
preveni eventualele 
surprize neplăcute — 
cum s-a întîmplat în 
cazul bateriei BGO-3 
în privința calității. 
Vor ține seama factorii 
interesați de această 
cerință sau vor lăsa să 
se repete o experiență 
tristă ?
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PRIMATUL ACTUALITĂȚII cin a

PE PELICULA
FILMULUI DE AMATORI

— Cel de-al doilea Festival 
național al cineaștilor amatori, 
organizat sub auspiciile Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Consiliului Central al 
U.G.S.R., C.C. al U.T.C., Consi
liului Național al Organizației 
Pionierilor, in colaborare cu A- 
sociația cineaștilor și-a consu
mat, nu de mult, la Pitești cele 
trei zile ale fazei sale finale. Ce 
date ne-ar putea oferi o succintă 
retrospectivă ?

— Manifestarea, închinată semicen
tenarului partidului, a trezit un inte
res larg în toate cinecluburile din 
tară. In urma unor previzionări, au 
fost selecționate din cîteva sute de 
l'ilme prezentate 143 de pelicule, care 
au adus în fața juriului o tematică 
ilustrînd cuceririle noii orînduiri so
cialiste, plenitudinea transformărilor 
social-economice, bogăția materială 
și spirituală a omului de tip nou. La 
festival au participat atît cinecluburi 
cu activitate îndelungată, precum 
cele din Timișoara, Arad, Cluj, Oțe
lul Roșu, Pitești, cît și altele mai 
tinere, cum sînt cele din Suceavă, 
Tîrgoviște, Sibiu, Craiova etc., repre- 
zentind sindicatele, așezămintele cul
turale, organizațiile de tineret și 
studenți, organizațiile de pionieri. 
Producțiile prezentate în finala festi
valului au alcătuit un evantai larg 
de genuri de la filmul-anchetă la do
cumentar, de la cel tehnic la cel de 
montaj, filme de animație, sportive, 
turistice, reportaje și artistice. Prima 
concluzie care s-a desprins din des
fășurarea sa a fost că, după aproape 
cincisprezece ani de activitate, cine
cluburile din România au ajuns la 
o remarcabilă maturitate.

rteni și muncă, mereu in mijlocul e- 
venimentelor. Iată de ce atunci cind 
faptul semnificativ se produce, ei 
sînt cei dinții care încearcă să-1 i- 
mortaiizeze. De fapt, cei mai buni 
artiști amatori au dovedit întotdea
una un acut simț al realului.

Și la Pitești s-a impus faptul că 
filmul de amatori este, de cele mai 
multe ori, o povestire a evenimente
lor trăite, a observațiilor și gîndurilor 
personale. în el, artistul amator este 
pus în fața complexității vieții, avînd 
datoria să reflecte viziunea sa per
sonală asupra a ceea ce descoperă 
interesant, particular și neobișnuit. 
Pe scurt, scopul său principal este să 
contribuie prin intermediul filmelor 
documentare, tehnice, științifice etc. 
la educația patriotică, estetică și etică 
a cinefililor, la îmbogățirea cunoștin
țelor profesionale și de " "
nerală ale acestora.

— Pentru că ați 
cuția despre rolul 
cinecluburilor, cum credeți că se 
pot ele integra in viața culturală 
a localității in care funcționează?

— Festivalul s-a încheiat. Pe
liculele au fost din nou închise 
in casetele lor. Pentru cită vre
me ? Care este soarta unui film 
de această factură ?

cultură ge-

deschis dis- 
educativ al

e-

— Emoțiile și atmosfera fier
binte a sălii de concurs fiind de
pășite, v-am ruga să apreciați 
felul cum s-a definit în festival 
filmul de amatori ?

— S-a discutat — și se mai discută 
încă — despre existența unor deose
biri, a unor limite între filmul de a- 
matori și cel profesionist. Intr-adevăr, 
aceste limite nu pot să nu existe, 
dată fiind existența a însăși celor 
două noțiuni distincte. Dar consider 
că nu trebuie să existe limite în ce 
privește creația propriu-zisă, expri
marea cinematografică. Și filmul 
de amatori, și cel profesionist, trebuie 
impregnate de gindirea epocii noas
tre, trebuie să reprezinte modul nos
tru de a fi. Viața de fiecare zi oferă 
o mulțime de subiecte demne de a 
face obiectul unui film.

— Au existat totuși in festival 
anumite genuri care aparțin prin 
excelență cineamatorilor (mă re
fer im special la filmele tehnice). 
Nu aduc ele o delimitare netă 
față de profesioniști ?

— Numai aparent. Un film tehnic 
sau de protecția muncii nu va avea 
niciodată ecoul scontat dacă nu va 
purta amprenta unei gîndiri crea
toare. Ca acesta să fie atractiv și ac
cesibil tuturor, trebuie găsită întot
deauna o idee artistică. Din acest 
punct de vedere un succes net l-a 
obținut filmul „Masca", realizat de 
cineclubul sindicatului întreprinderii 
„7 Noiembrie" din Arad. O temă de 
„protecția muncii", strecurată sub
til intr-o poveste omenească.

— Cu toate acestea, in sutele 
de metri de peliculă ale filmului 
de amatori poate fi identificată 
o zonă care ii definește incon- 
fundabil nota specifică : patosul 
actualității.

— Incontestabil. Cel de-al doilea 
festival republican a confirmat faptul 
că cineamatorii continuă să fie in 
miezul evenimentelor, continuă să 
oglindească prin producțiile lor com
plexitatea vieții noastre contempo
rane. Cineamatorii, fiind cu toții în 
producție, sînt foarte aproape de oa-

— Vă voi răspunde printr-un 
xemplu concret.

Unul din cinecluburile care au a- 
vut succes la ambele festivaluri este 
cel din Huși. într-o discuție cu unul 
din membrii săi, acesta mi-a mărtu-

— Una din nemulțumirile cine
amatorilor este aceea că producțiile 
lor au o circulație limitată. Intr-ade
văr așa este. Personal, consider că 
există posibilități ca respectivele fil
me să fie vizionate de mai multă 
lume, chiar dacă nu pot să fie difu
zate în rețeaua cinematografică de 
stat. Inițiativa cinecluburilor bănă
țene și vilcene — atit cit cunosc eu 
— de a-și prezenta peliculele în tur
nee prin casele de cultură ar trebui 
încurajată și extinsă. O altă exce
lentă sursă de valorificare a filme
lor cineamatorilor rămîne televiziu
nea. Cu ani în urmă aici s-au mai 
făcut asemenea tentative, dar lipsa 
peliculelor a făcut ca programul lu
nar să nu aibă continuitate și, deci, 
în ultimă instanță, să nu mai intere
seze. în prezent, condițiile se pre
zintă mult schimbate în bine, astfel 
încît o inteivenție eficientă a tele
viziunii ar îi bine venită.

— Credeți că din punct de 
vedere artistic și tehnic filmele 
cineamatorilor pot face față exi
gențelor proiecției publice (in
clusiv trimiterea lot, la festiva
lurile internaționale) 1

Interviu cu Geo SAIZESCU 
președintele comisiei de cinecluburi 

din ACIN

risit că înființarea cineclubului s-a 
datorat dorinței de a moderniza ac
tivitatea casei de cultură cît și ne
cesității de comunicare cu publicul 
care umplea zi de zi sălile sus-amin- 
titei instituții. Așa se face că au fost 
antrenați la noua activitate cei mai 
mulți dintre prietenii casei de cul
tură : cei de la cenaclul literar pen
tru găsirea unor idei, cei de la cercul 
dramatic pentru interpretare, cei de 
la foto — pentru a sprijini realizarea 
tehnică. In momentul de față, la ac
tivitatea cineclubului participă foarte 
mulți intelectuali din oraș, iar ulti
mul lor film, „Explozia" — cu un su
biect inspirat din anii ilegalității 
P.C.R. — este o pildă vie de muncă 
pasionată. Nu mai vorbesc de exce
lenta idee a cineclubului din Rm. 
Vîlcea care, într-o seară, a proiectat 
o peliculă, gen „Reflector", într-o 
piață publică, atunci cind toată lumea 
ieșise la plimbare. Efectul a fost fără 
precedent !

— Faptul că vă ocupați de 
mai multă vreme de activitatea 
cinecluburilor vă conferă privi
legiul de a le cunoaște bucuriile 
și necazurile, satisfacțiile și fră
mântările. Cel de-al doilea 
festival a avut darul de a vă 
confirma impresiile ?

— Din păcate, vechile mele con
statări negative nu au fost contrazise. 
De pildă, am observat că mulți se 
apucă și discută despre cinecluburi 
cu ocazia unor prilejuri fest’ve dar 
după ce trece evenimentul uită to
tul ; pe urmă vine un alt festival, 
se dă o altă „bătălie" și iar... liniște. 
Ar trebui sâ dispară întreg acest ca
racter ocazional, ar trebui să ne în
grijim să găsim forme din cele mai 
interesante pentru ca în cinecluburi 
să domnească o permanentă eferves
cență creatoare. Ani de-a rîndul, sub 
egida comisiei de cinecluburi din 
ACIN, mulți specialiști s-au stră
duit ca, în timpul lor liber, să spri
jine pe amatori. Au făcut îndrumare 
de specialitate, deplasări în scop or
ganizatoric pină in cele mai înde
părtate colțuri ale țării, intervenții 
în presă. S-au făcut multe lucruri 
bune dar s-au făcut sporadic și fără 
continuitate dată fiind absența cadru
lui organizatoric general care să 
permită o metodă și un stil de 
muncă eficiente.

— Cinecluburile românești dispun 
în momentul de față de numeroase 
pelicule capabile din punct de ve
dere artistic să ne reprezinte cu 
mult succes in cele mai prestigioa
se și exigente confruntări internațio
nale. în același timp, remarc faptul 
că, deși în ultimii ani organismele 
tutelare au făcut tot posibilul pen
tru o mai bună aprovizionare cu ma
teriale a cinecluburilor, totuși pro
blema înzestrării lor materiale ră- 
mine delicată : aparate de luat ve
deri, mese de montaj, peliculă, labo
ratoare etc. Să mă refer numai la 
situația acestora din urmă : pînă a- 
cum lucrările de prelucrare a peli
culei se făceau pe cont propriu, de 
cele mai multe ori rudimentar. 
Chiar în actualul festival, mul
te filme au făcut o neplăcută im
presie datorită necorespunzătoarei lor 
tratări de laborator. De aceea con
sider că s-ar cuveni în' sfîrșit re
glementată problema unui laborator 
central (sau a mai multora județene). 
De asemenea sint partizanul ideii în
ființării unui studio metodic, anexă 
a viitoarei asociații sau federații a 
cinecluburilor, studio capabil să ducă 
o activitate metodică și de informare 
în rîndul cineamatorilor.

Interviu consemnat de
Radu CONSTANTINESCU

• Facerea lumii : PATRIA — 9; 
11.30; 14; 16,30; 19; 21.30. FAVORIT
— 9,15; 11,30; 13,43; 16; 18,15;-----
• Serata : CENTRAL —
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30,
D.ERN — 9; 11,15; 13.30; 16; 
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 : FLO- 
REASCA — 15,30; 18; 30,30.
?Și caii se împușcă, nu-i așa ? :

APITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
18,30; 21, la grădină — 20.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 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; ÎS,30, 
GRADINA DOINA — 20, STADIO
NUL DINAMO — 19,45.
• Gool ! : TIMPURI NOI — »-17 
m continuare.
• Baladă pentru cei cizuți ; Ga
lați, oameni și otel : TIMPURI 
NOI — 18,30; 20,30.
• Cinci degete — Afacerea Cicero 
— 14,15; 16,30; 18,45, Prietenele — 
31 : CINEMATECA (sala Union).
• Sunetul muzicii : EXCELSIOR 
— 9: 12,30: 16; 19,30. GLORIA — 
9: 12,30; 16; 18,30, FLAMURA — 
10; 14,30; 19.
• zestrea domniței Rain : BU- 
CEGI. — 18; 18,13: 20,30, la grădină 
— 20,30.
• Haiducii Iui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : VOLGA — 10; 
15.30; 18,15, ARTA — 15,30, la gră
dină — 18,30.
e Mihai Viteazul : FERENTARI 
— 15; 19.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
GRTVITA — 9; 11,13; 13,30; 16;
18,15; 20,30, AURORA — 9; 11,15; 
13,30; 13,45; 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 — 
13,45; 18; 20.
• Adio, Granada ! : BUZEȘTI — 
13,30: 18, la grădină — 20,15.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DACIA — 8,45—20 în con
tinuare.
• Pan Wolodyjowski : UNIREA 
— 16, la grădină — 19,30.
• Moartea filatelistului ; URA — 
16,30; 18.

SWinnetou în Valea Morții : 
RADINA URA — 20.

• Pe cometă : DRUMUL SĂRII 
— 15,30; 17,43; 20.
• Clanul sicilienilor: GIULEȘTI 
— 15,30; 18; 20,30.
• Prețul puterii : PACEA — 15,45; 
13: 20,15, MOȘILOR — 15,30; 18; 
20,15.
• fx>s Tarantos : CB1NGAȘI — 
16,30; 18; 20,15.
• Domiciliul conjugal : MIORIȚA 
— 10; 12,30; 15- 17,30; 30, TOMIS 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,13, 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 — 16,30: 18; 20,15.
• Șarada : FLACĂRA — 15,30; 18; 
20,13.
• Cenoveva de Brabant : VITAN 
— 15,30; 18; 20,15.
• Eu, Francisc Skorina : RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Doar un telefon : PROGRESUL 
— 15,30; 18; 20,15.

20,30. 
9.15; 
MO- 
18,15;

La 23 mai 1971 se împli
nesc o sută de ani de la 
nașterea lui G. Ibrăileanu, 
fost profesor de istoria li
teraturii române la Facul
tatea de litere și filozofie 
din Iași și principal redac
tor al revistei Viața româ
nească între 1906 și 1930, 
încetat din viață acum trei
zeci și cinci de ani, în Bucu
rești, la 10 martie 1936. Ab
solvent al Școlii normale 
superioare, licențiat al Fa
cultății de litere din Iași și 
doctor al aceleiași facultăți, 
Ibrăileanu a desfășurat o 
activitate didactică și lite
rară de mare ecou, impu- 
nîndu-se ca o personalitate 
de prim ordin în viața cul
turală a lașului 8i a țării, 
reluând strălucita tradiție a 
societății Junimea și a re
vistei Convorbiri literare 
prin reunirea în jurul re
vistei Viața românească a 
scriitorilor cei mai însem
nați ai epocii și prin orien
tarea mișcării literare a 
vremii în direcția creației 
de caracter specific, legată 
de realitățile naționale și 
sociale contemporane.

Provenind dintr-o familie 
de oameni săraci, rămas 
timpuriu fără părinți, în 
grija rudelor, temperament 
înnăscut de luptător, revol
tat împotriva nedreptății și 
asupririi, Ibrăileanu s-a a- 
filiat încă de pe băncile 
școlii, spiritual, la mișcarea 
socialistă, întii la Roman, 
unde, în vara anului 1889. 
la 18 ani, scoate, împreună 
cu Panait Mușoiu și Eugen 
Vaian, revista Școala nouă. 
Ca student colaborează la 
ziarul din București Mun
ca, ia revista Critica so
cială din Iași, condusă de 
Ion Nădejde, în continuarea 
Contemporanului, la Eve
nimentul literar, condus de 
Sofia Nădejde, apoj la zia
rul partidului social-demo
crat Lumea nouă din Bucu
rești. unde, devenit membru 
al partidului, se stabilește, 
pentru scurt timp, în cali
tate de redactor. în 1895. 
Este faza marxistă a lui 
G. Ibrăileanu, cunoscut în 
această perioadă sub nu
mele de Cezar Vraja, mili
tant îndrăzneț pentru idea
lurile sociale, visînd cu în
credere societatea viitoare, 
fără clase.

Trecut in 1899 împreună 
cu alți socialiști la aripa 
stingă a partidului liberal. 
Ibrăileanu va deveni, măi 
ales din momentul apari
ției revistei Viața româ
nească, un susținător, ex
clusiv pe plan literar, al po
poranismului. înțeles de el, 
prin delimitare de liderii 
politici ai fracțiunii, ca un 
curent de simpatie pentru 
clasele dezmoștenite, îndeo
sebi pentru țărănime. Cu 
loată limitarea ideologică, 
poporanismul literar era, în 
concepția lui Ibrăileanu. o 
reacție împotriva romantis
mului idilic de la Semănă
torul, specializat in înfru
musețarea vieții din mediul 
rural, un curent câre-și 
propunea prin opoziție să

ridice vălul iluziei spre a o- 
feri imaginea realistă a fră
mântărilor și suferințelor 
din lumea satului. Spiritul 
democratic al lui G. Ibrăi
leanu a ferit poporanismul, 
m cei zece ani de existență 
(1906—1916), din prima se
rie a revistei Viața româ
nească, de excese ca și de 
exclusivism, permițind scri
itorilor importanți ai epocii. 
Mihail Sadoveanu, Ion A- 
gârbiceanu,-Gală Galaction, 
Octavian Goga, Tudor Ar- 
ghezi etc. să-și dezvolte li
ber activitatea.

După război, într-un all. 
deceniu, din 1920 pină in 
1930. Viața românească ne- 
maipăstrind din doctrina 
poporanismului decît teoria 
specificului național, sus-

La centenarul lui
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8.30 Deschiderea emisiunii. Sport 

și sănătate.
9,00 Matineu pentru copii • Film 

serial „Fiul mării" — episo
dul „Icebergurile" • „Penele 
negre" — film de animație 
realizat de studioul Anima- 
filni • Lumea copiilor : 
„Prieteni mari și mici... la 
cabana albastră".

10.00 Viața satului.
11,15 Ciclul „Simfonii de Beetho

ven". Simfonia a Iv-a * 
bemol major.

11,50 Publicitate. 
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea 

spectatorilor : „Timpul 
lor".

13.00 Emisiune în limba maghiară.
14.30 „Postmeridian" — magazin 

duminical. Din sumar: • Start 
în raliul automobilistic al 
primăverii ■ Sosirea din ra
liul automobilistic • Noutăți

în Si

tele- 
flon-

la Eleetrecord — cîntă Doina 
Badea • Desen animat • 
Transmisiune în direct — 
probe de departajare în ra
liul primăverii. • „Tinerețea 
ți bătrînețea automobilelor" 
— comentariu de Andrei Ba- 
ealu • Fotbal — repriza a 
fi-a a meciului dintre echi
pele Real Madrid — Chelsea 
Londra • Turism : „Platoul 
Bucegllor" — reportaj de Ho- 
ria Vasiloni « Secvențe de 
cinematecă : Gerard Phllipe
• Sosirea din Cursa Păcii — 
ciclism • Definiția umorului 
dată de Valentin Silvestru
• „Teatru scurt" : „învingă
torul lui Napoleon" — ecra
nizare după D. D. Pltrfișca- 
nu. Interpretează : Mlșu Fo- 
tino, Mircea Constantlnescu, 
Petre Popa. Regia Vlad Bît
că • Dans în interpretarea 
Iui Fred Astaire și Eleanor 
Powell • Caleidoscop « Con
curs de natație și atletism — 
înregistrări de la concursul 
internațional de natație de la 
Crystal Palace din Londra și 
concursul internațional de 
atletism de la Varșovia • 
Film serial „Planeta gigan-

l*.3O

19.30

20,00

30,15

21,50

vistei lui Mihail Kogâlni- 
ceanu, Dacia literară — 
unde se afirmă pentru pri
ma oară spiritul critic, con- 
damnindu-fie literatura de. 
imitație și se atrage atenția 
asupra necesității reprezen
tării caracterului național 
— pînă la constituirea sta
tului român modern, cind 
România a luat fizionomia 
unui .stat european". Com
parabilă cu Originile Fran
ței contemporane a lui 
Taine, această operă a lui 
Ibrăileanu. de o cuceritoare 
vioiciune dialectică, con
ține observații pătrunză
toare asupra atitudinii prin
cipalilor scriitori români 
față de formele de civili
zație și cultură dintr-un 
proces de patru decenii de

O mare
personalitate 

a criticii
literare

romanești
ținută de Ibrăileanu în sco
pul apărării originalității 
literaturii române față de 
fenomenele de pură imi
tație, își lărgește conside
rabil câmpul de recrutare a 
scriitorilor, devenind cea 
mai reprezentativă a pe
rioadei.

Opera critică a lui Ibrăi
leanu, al treilea moment 
important în critica româ
nească, poate fi privită ca 
o sinteză a direcțiilor ante
rioare ilustrate de Maio- 
rescu și Gherea. De la cel 
dinții, Ibrăileanu a luat pa
siunea pentru idei și ob
servații asupra sufletului 
omenesc, metoda psihologi
că în critică, de la cel de-al 
doilea, gustul analizei ca
tegoriilor de scriitori sau 
«roi, metoda sociologică.

întîia lucrare a lui Ibrăi
leanu, Spiritul critic in eul* 
tura românească (1908) este 
un eseu sociologic. Autorul 
analizează geneza formelor 
culturii în România, luînd 
ea documente operele scrii
torilor mai însemnați din 
perioada 1840—1880, adică 
din momentul apariției re-

ților". Emisiune realizată de 
Emanuel Valeriu, Cristina 
Sever. Vlad Bîtcă.

i „La poalele Semenicului". 
Caleidoscop folcloric.

i 1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.

i Telejurnalul de seară • 
Sport.
Reportajul saptămînii : „Că- 

' istoriile".
i Film artistic : „Lancea rup
tă". Interpreți principali : 
Spencer Tracy, Richard Wid- 
mark, Robert Wagner. Pre
mieră pe țară.
Scene din opere comice și 
din operete. In program : 
„Bărbierul din Sevilla" de 
Rossini, „Cosi fan tutte" de 
Mozart, „My fair lady" de 
Loewe.

i Telejurnalul de noapte.22.20 _________
22,30 Telesport.

PROGRAMUL II
20,00 Seară de teatru : „Titanic 

val6“ de Tudor Mușateseu.
22,05 Buletin de știri.
3»,10 Film serial „Incoruptibilii". 

Reluarea episodului de «îm
bată seara : „Femeia stigma
tizată".

I 
i

*
î
*

dezvoltare. trecînd prin re
voluția burghezo-democra- 
tă de la 1848, Unirea Prin
cipatelor și dobîndirea in
dependenței naționale E. 
Lovinescu în Istoria civili
zației române (1924—1925) ; 
Petre Pandrea în Chestia 
socială în România (apă
rută întii în Viața româ
nească), Lucrețiu Pătrășca- 
nu in Un veac de frimîn- 
tări sociale (1945) au reluat 
tema din eseul lui Ibrăi- 
leânu mereu plină de su
gestii, capabilă de a incita 
spiritul în vederea dezba
terilor de idei.

Următoarele volume de 
critică. Scriitori și curente 
(1909), Opera literară a d-lni 
Viahuță (1912), Note și im
presii (1920). După război 
(1921), Scriitori români și 
străini (1926), Studii lite
rare (1930) conțin obser
vații mereu valoroase des
pre clasici (Cîrlova. Alec- 
sandri. Eminescu, Creangă, 
Caragiale) sau despre con
temporani la impunerea 
cărora Ibrăileanu a contri
buit (Sadoveanu, I. AI. 
Brătescu-Voinești. Gala Ga- 
laction, G. Topîrceanu. De-

mostene Botez, Mihai Co- 
dreanu, Otilia Cazimir, Io
nel Teodorianu, Henriette 
Ivonne Stahl). Observația 
despre caracterul filozofic 
al romanțelor lui Eminescu. 
despre caracterul de nu
velă al basmelor lui Crean
gă, despre semnificația nu
melor comice din teatrul și 
proza lui Caragiale, subli
nierea lirismului prozei Iui 
Sadoveanu, a psihologiei 
inadaptatului din proza o- 
biectiyă a lui Brătescu- 
Voinești, a autoironiei lui 
Topîrceanu. a sincerității 
lui Demostene Botez, a po
zei rostandiene din so
netele lui Codreanu, a crea
ției de tipuri din proza de 
evocare a copilăriei a lui 
Ionel Teodoreanu au deve
nit apoi locuri comune ale 
criticii, circulînd detașate 
de autor, ca hiște adevă
ruri necesare.

Două eseuri originale, de 
răsunet ale lui Ibrăileanu 
sînt Literatura și societatea, 
apărut ca introducere la 
teza de doctorat Opera li
terară a d-lui Vlahută și 
Creație și analiză din volu
mul Studii literare. în cel 
dinții, criticul aruncă o lu
mină nouă asupra rapor
tului dintre artist Șj socie
tate prin teoria selecției, 
insistind asupra corespon
dentei dintre idealul artistic 
și aspirațiile publicului la 
un moment dat. relație care 
explică soarta plină de pe
ripeții a artistului de ge
niu. totdeauna receptat 
printr-o latură a creației 
sale și succesul sau insuc
cesul artistului conformist. 
In cei de-ai doilea, Ibrăi
leanu stabilește, referin- 
du-se la romanul contem
poran, două tipuri mai răs
pândite, unul constînd din 
prezentarea . comportării 
eroilor, a faptelor lor, și al
tul constînd din comentarea 
stărilor sufletești, altfel 
spus romanul narativ și ro
manul analitic, romanul 
epic și romanul liric sau 
romanul obiectiv și romanul 
subiectiv. Disociațiile lui 
Ibrăileanu între creație și 
analiză, bogat exemplifi
cate, arată avantajele și 
dezavantajele celor două 
procedee, lămurind citeva 
din misterele capodoperei.

Un volum de aforisme 
privitoare la conduita în
țeleptului Privind viața 
(1930) și un roman de ana
liză a sentimentului iubirii 
Adela (1933). clasic în li
teratura noastră, comparat 
cu Adolphe de Benjamin 
Constant și Dominique de 
Eugene Fromentin, încheie 
activitatea lui Ibrăileanu, 
rămas în amintirea tutu
ror celor care l-au cunoscut 
drept un profesor impeca
bil. impunător șef de ce
naclu. om de o rară dis
tincție sufletească, prieten 
de neuitat, intelectual de o 
elevată ținută, a cărui operă 
se constituie într-un mo
ment remarcabil în istoria 
criticii românești.

a

AL. PIRU

CINE PE CINE
NU ÎNȚELEGE?

(Urmare din pag. I) mediu social, simbolic și cultural, 
concret. ,,Ansamblul“ devine esența 
tematică a arhitecturii ; comanda so
cială caracteristică procesului ac
tual de creație implică pentru arhi
tect elaborarea cu precădere a viziu
nii de ansamblu — uneori chiar la 
nivel regional, dar mai ales urban. 
Este o viziune dinamică, prospectivă, 
de echilibrare permanentă a posibi
lităților economice și tehnologice cu 
necesitățile, nevoile și aspirațiile 
sociale.

Sistematizarea și arhitectura tre
buie învățate continuu, căci sînt in 
continuă prefacere, reprezintă o la
tură a culturii, a comunicării intra 
oameni — o limbă și o gramatică. Ca 
atare, se cerc un efort susținut din 
partea tuturor : se cere ca arhitecții 
să păstreze contactul viu cu realita
tea prin consultarea permanentă a 
opiniei publice, la toate nivelurile. 
Nu noi tranșăm opțiunile, ci benefi
ciarul. Desigur că și opinia publică, 
beneficiarul mediului construit, tre
buie, de asemenea, să facă un efort 
de înțelegere pentru a contribui ac
tiv și constructiv, în propriul său in
teres, la întregul proces de creație. 
Dar cu toate declarațiile profesioniș
tilor despre consultarea opiniei pu
blice, problemele majore se mențin 
in ermetismul tradițional al ateliere
lor de urbanism și arhitectură, care 
nu comunică decît hotăriri.

Relația intre om și mediul construit 
și natural cere ca opinia publică, fac
torii de conducere să fie permanent 
informați cu privire la tendințele și 
consecințele acțiunilor prezente și de 
viitor. Sintezu amplă, cerută arhitec
turii, in sensul definitoriu cel mai 
larg, implică noi poziții de înțelegere 
a rolului social, a menirii arhitectu
lui. De prea multe ori mai auzim, o 
mai surprindem vehiculată, ideea că 
intențiile de creator ale arhitectului 
nu sînt înțelese ; de fapt, lucrurile 
stau tocmai pe dos : noi sîntem cei 
care am pierdut, de prea multe ori. 
contactul cu realitatea, noi nu am 
înțeles...

Cercetarea, verigă omisă dar esen
țială a procesului de creație a mediu
lui de viață socială construit, trebuie 
axată pe probleme sociale, economice 
și psihologice, integrate în tehnologia 
și metodica timpurilor noi. Introdu
cerea teoriei interdisciplinare în prac
tică. asigurarea unei metodologii 
complexe, eficiente și riguroase, de 
critică de arhitectură, organizarea 
mijloacelor de informare — printre 
care participarea opiniei publice de 
creație — sînt priorități ale veritabi
lei structuri a procesului de creație. 
Cred că cercetarea șt învâțămîntul 
superior de arhitectură ar trebui sâ 
depășească unele inerții existente și, 
în acest sens, să deschidă drum pen
tru noi moduri de exprimare, limbaj 
și analiză : logica Creatoare, intuitivă 
și vitală, nu poate să se împlinească 
decit prin sprijinul aparatului mate
matic in prelucrarea riguroasă a da
telor realității. Este calea științei con
temporane, care trebuie să devină și 
calea arhitecturii ! „Arhitectura — 
spunea Le Corbusier — este organi
zare ; sîntem organizatori, nu artiști 
ai planșetei". în lumea contempora
nă, organizarea înseamnă informare 
permanentă, realistă ; informare șî 
comunicare, ceea ce coincide cu de
finirea culturii.

apare nevoia de a crea, se consti
tuie in primul rind un model de 
activitate, al cărui scop este să for
muleze o temă sau variante posibile 
de teme. Modelul tematic corelează o 
serie de legături desfășurate între 
beneficiar, proiectant și constructor, 
cu scopul de a stabili între ei o ar
monie de interese.

Dar de cele mai multe ori, o dată 
cu realizarea construcției, cu concre
tizarea spațială a temei, procesul se 
întrerupe ; socotesc că principalele 
lipsuri semnalate cu prilejul recen
telor lucrări ale conferinței U.A. 
provin tocmai din această cauză, 
factorul de cercetare a realizărilor 
lipsește. Studiul științific al eficien
ței complexe în exploatare, locali
zat la această verigă, ar trebui .să 
furnizeze tuturor factorilor structu
rali — dar mai ales celui de control 
și decizie — datele necesare îmbună
tățirii produsului ; este un lucru evi
dent necesar, și totuși 
totdeauna.

Pentru ca procesul 
facă față comenzilor 
bite — de pildă, in 
masă a locuințelor și

solicită protecția legii

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări • adnotări

0 nouă revistă

ff VA TRA“
O nouă revistă social-cul- 

turală — „Vatra" — s-a a- 
dăugat peisajului publicis
ticii noastre. Continuatoare 
în timp a cunoscutei publi
cații fondate în 1894 de 
marii ctitori : I. Slavici. I. 
L. Caragiale. G. Coșbuc, 
revista „Vatra", apărută 
sub egida Comitetului pen
tru cultură și artă al jude
țului Mureș, intr-un oraș 
cu vechi și remarcabile tra
diții culturale — Tirgu Mu
reș — se angrenează o dată 
cu numărul ei inaugural în 
climatul de efervescente 
căutări și împliniri, de e- 
mulație a valorilor spiritu
ale specifice epocii actua
le. „Cuvintele de început" 
ale editorialului redactional 
trasează programatic prin
tre obiectivele activității 
sale: militarea pentru o li
teratură și o artă ancorate 
ferm in realitățile sociale, 
politice și economice carac
teristice orinduirii socialis
te, prospectarea și promo
varea sistematică a talen
telor din această parte a 
tării „indiferent de limba 
in care vorbesc". Înființată 
într-o zonă in care se în
registrează profundele mu
tat» spirituale produse de 
industrializare, de tonusul 
ridicat al vieții cultura
le, „Vatra" confirmă incâ 
o dată că alături de armoni
oasa dezvoltare a econo
miei, politica înțeleaptă si 
creatoare a partidului im
pulsionează afirmarea me-

reu ascendentă a oamenilor 
de cultură și litere din toa
tă țara. Oraș al unor căr
turari ca: Gh. Șincai, Petru 
Maior, I. Bolyai, Avram 
Iancu, Teleki, Papiu Mari
an, Tirgu Mureș a fost 
și în trecut o citadelă a 
culturii în care tipărirea 
concomitentă a unor nume
roase publicații românești 
și maghiare, cu un profil 
distinct și elevat, certifica 
existența prețuirii recipro
ce dintre români, maghiari 
și germani. Continuînd o 
tradiție validată de istorie, 
noul periodic va antrena 
intelectualitatea acestor

meleaguri, devotată, fără 
deosebire de naționalitate, 
aceluiași ideal, într-un larg 
schimb de idei. „Să con
tribuim la ridicarea conști
inței socialiste a locuitori
lor județului. Ia orientarea 
vieții cultural-artistice in 
spiritul politicii partidului 
nostru, la răspîndirea filo
zofiei marxist-leniniste", se 
spune în editorialul primu
lui număr. Sînt cuvin- 
te-program, sînt cuvinte 
angajante ! Consemnîndu-le 
și salutînd cu bucurie în
scrierea în peisajul publi
cistic românesc a acestei noi 
reviste, urăm colectivului 
redacțional să-și îndepli
nească cu consecvență o- 
biectivele propuse, să im
prime revistei o individua
litate certă, să contribuie 
permanent și decisiv la rea
lizarea marilor sarcini u- 
maniste ale culturii socia
liste.

loan ADAM

Reviriment
în nu prea îndelungata 

sa istorie, teatrul dramatic 
gălățean a parcurs nume
roase volute, 
fiindu-i, din 
proprii decît 
Un asemenea 
materie de repertoriu, 
artă a spectacolului, de 
porturi cu publicul și 
critica — a caracterizat 
ultima stagiune a trupei, 
cind la Galați nu s-au pro
dus prea multe evenimente 
teatrale demne de atenție.

în aceste împrejurări. în

coborîșurile 
păcate, mai 
ascensiunile, 

coboriș — in 
de 

ra- 
cu 
și

sușirile cu totul remarca
bile ale spectacolului cu 
1 om = 1 om de Bertolt 
Brecht, în regia Arianei 
Kunner-Stoica, prezentat 
zilele trecute intr-un tur
neu în Capitală, au dobin- 
dit caracterul unei 
te surprize. Intr-o 
șurare regizorală 
trată, ritmată cu
într-un savant contrapunct 
al grotescului și al tragicu
lui, tîlcul parabolei brech- 
tiene a fost pus în lumină 
în chip autoritar și atrăgă-

plăcu- 
desfă- 

concen- 
precizie,

tor. Principalii interpreți, 
Olga Dumitrescu și Gheor- 
ghe V. Gheorghe, au de
monstrat că se pot mișca 
cu dezinvoltură și exacti
tate in zonele moderne ale 
limbajului teatral; alți câți
va actori (Marcel Hîrjoghe, 
Ion Lemnaru, Eugen Po- 
pescu-Cosmin, Radu Gheor
ghe Jipa, Sorin Lepa etc.) 
au avut, la rîndul lor, mici 
momente de pregnanță co
mică sau dramatică, născu
te mai cu seamă dintr-o 
vizibilă plăcere a jocului.

Evident, spectacolului i 
se pot aduce o sumă de o- 
biecții : stilul său prezintă 
momente de indecizie ; cî
teva propuneri regizorale 
sînt doar „executate" nu și 
asimilate organic de inter
preți : funcționalitatea de
corului iui Ion Popescu-U- 
driște este, pe alocuri, im
precisă. Dincolo de toate a- 
cestea, important e-ste că 
1 om = 1 om poate anunța 
un reviriment real în viața 
teatrului gălățean.

Seriozitatea acestui revi
riment depinde insă de cî
teva condiții elementare. 
Pentru a-și demonstra, în 
primul rind sieși, că suc
cesul de astăzi nu este ur
marea unor factori inciden
tali. teatrul trebuie să 
transforme acest spectacol 
in cel dinții punct al unui 
temeinic program spiritual, 
care să vizeze un reperto
riu de neabătută seriozita
te, transpus în spectacole 
de ținută.

S. COSTIN

Printre alte multe așezări 
romane, din ținuturile de 
astăzi ale Hunedoarei și 
Munților Apuseni, Pagus 
Micia ocupa un loc deose
bit. Aflat nu departe de o- 
rașul Deva, în comuna Ve- 
țel, acest pagus fusese în
temeiat ca o așezare sta
tornică pe malul Mureșu
lui, cuprinzînd un castru 
de piatră dintre cele mai 
puțin cunoscute în Dacia 
romană, un amfiteatru, 
terme, un mic port la Mu
reș, mai multe temple si 
numeroase alte construcții 
monumentale civile și fu
nerare. In aria acestui cu
noscut pagus a fost hotărâtă 
amplasarea unui obiecții' 
industrial, a unei termocen
trale.

Rezultatul a fost că, în 
paralel cu „săpăturile de 
salvare" cu lanțeta ale ar
heologilor muzeului din 
Deva, au început degajări 
grabnice de teren de către 
constructori ; cu ajutorul 
cupelor excavatoarelor, al 
tractoarelor și benzilor 
transportoare au fost scoa
se de la locul lor 
multe statui de lei dintr-o 
stațiune funerară, 
din andezit roșu de Uroiu ; 
au fost aduse la iveală, de 
asemenea, nenumărate frag
mente sculpturale sau piese 
arhitectonice — frize, co
loane, capiteluri etc. — de 
mare interes artistic sau do
cumentar, care atestă gra
dul de dezvoltare a aces
tor așezări. O inscripție 
menționează chiar geniul

foarte
făcute

protector al Miciei. iar un 
mare basorelief înfățișează 
„Răpirea Europei". S-au 
scos în același fel multe 
vase de dimensiuni apre
ciabile pentru provizii, al
tare și monumente funera
re, un mare tezaur cu peste 
2 500 de monede romane etc.

Datorită grabei cu care 
s-a trecut la executarea lu
crărilor au fost condamnate 
dispariției un atelier de 
mari proporții cu cinci cup
toare de ars ceramică, uti
lizate pentru fabricarea u- 
nor materiale de construc
ții, vase de uz casnic și de
corative, diverse obiecte 
fine de artă etc.

In atari condiții sînt jus
tificate preocuparea oame
nilor de știință, solicitările 
lor ca, in interesul științei, 
dind curs preocupărilor ge
nerale pentru păstrarea 
monumentelor și relicvelor 
istorice să se facă totul 
pentru ca să fie protejate, 
conservate cu grijă mărtu
riile existente în această 
zonă, să fie cu grijă de
pozitate în muzee etc. 
Această măsură se im
pune cu atît mai mult cu 
cît este vorba de o așezare 
care se întinde pînă în se
colul IV al erei noastre, o 
așezare în care unele ma
teriale atestă că elemente 
ale vechii culturi dacice au 
continuat să ființeze și sâ 
se dezvolte și după cuceri
rea romană.

Andrei PAUNOIU

nu se face în-

de creație să 
sociale deose- 
producția de 

____ ______ ..... a altor dotări 
sociale de mare frecvență — trebuie 
să modificăm unele raporturi stator
nicite de obișnuința și răspândirea 
unor concepții învechite, care dăi
nuie intre proiectant (arhitect sau 
inginer) și constructor. Socotesc că 
nu se poate vorbi despre o indus
trializare a acestei producții fără sâ 
se asigure integrarea totală a pro
iectantului în ciclul de producție uzi
nal, care să ofere un produs final 
complet. Locuința devine astăzi un 
element montat rapid in cadrul unui 
ansamblu. Independența profesio
nală — fie personală ca în trecut, 
fie în institute de proiectare — re
prezintă un obicei ineficient, care a 
dispărut în țările dezvoltate.

La conferință, proiectanții au fost 
criticați că nu se străduiesc să gă
sească loc pentru diferitele materiale 
de construcție noi, în sine valoroase, 
elaborate și prodiise de industria 
materialelor de construcție. Este, 
cred, o problemă falsă ; tocmai in
dustria este aceea qare ar trebui să 
elaboreze sisteme- complete de con
strucții prefabricate, pentru monta
rea directă, care să folosească ma
terialele produse în acest scop. In 
problema locuinței, ca obiect de larg 
consum, numai o astfel de abordare 
poate duce la o rezolvare pe plan 
social. Numai în acest fel vom ima
tura treptat artizanatul și metodele 
milenare, folosite încă în industria 
construcțiilor (și nu numai la noi). 
Depășirea desuetei contradicții între 
constructor și proiectant este impe
rios necesară. Ea cere aplicarea ști
inței conducerii și în acest sector ; 
cere, pe lingă rezolvări tehnice în
drăznețe, o rețea de vînzare, între
ținere și înlocuire a pieselor lo
cuinței.

O asemenea locuință, produs al 
zilei de miine, în forme de o deose
bită diversitate (ca în industria mo
dernă de automobile), poate deveni 
elementul prin care arhitecții să 
realizeze o nouă valoare a „locuibi- 
lității", ca model variat de viață în
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Vizita ministrului relațiilor externe 
al Republicii Chile, Clodomiro Almeyda

• CONVORBIRI LA MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE, MI
NISTERUL MINELOR, PETROLULUI Șl GEOLOGIEI Șl LA MI
NISTERUL COMERȚULUI EXTERIOR • SOLEMNITATEA lNMi- 

NÂRII UNOR ÎNALTE DISTINCȚII

Sîmbătă dimineața s-au încheiat 
convorbirile oficiale intre Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, și 
Clodomiro Almeyda, ministrul rela
țiilor externe al Republicii Chile.

La convorbiri au participat, din 
partea română, George Nîacovescu, 
prim-adjunct al ministrului afacerilor 
externe. Virgil Constantinescu si Mi
hai Ștefan, directori în M.A.E., iar 
din partea chiliana Hugo Cubillos, 
ambasador, director general-adjunct 
în Ministerul Relațiilor Externe, și 
Julio Homero Luciano Ruiz de Loi- 
zaga, ambasadorul Republicii Chile 
la București.

Cu prilejul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă sinceră, 
cordială, cele două părți au continuat 
schimbul de păreri privind relațiile 
bilaterale și perspectivele dezvoltării 
si diversificării lor, precum și asupra 
unor aspecte ale situației internațio
nale.

♦
Ministrul relațiilor externe al Re

publicii Chile, Clodomiro Almeyda, 
a avut. în cursul dimineții, o între
vedere cu Bujor Almășan, ministrul 
minelor, petrolului și geologiei.

în timpul convorbirii, la care au 
participat colaboratori ai celor doi 
miniștri, precum și Julio Homero Lu

ciano Ruiz de Loizaga, ambasadorul 
Republicii Chile la București, au fost 
discutate o serie de probleme vizlnd 
dezvoltarea și lărgirea colaborării și 
cooperării româno-chiliene, eviden- 
țiindu-ae modalitățile și formele con
crete, ca și sectoarele în care este 
previzibilă o conlucrare fructuoasă, 
reciproc avantajoasă.

★
Conducătorii întreprinderii româ

nești de comerț exterior „Geomin“ și 
Corporației pentru dezvoltarea econo
mică (CORFO) au semnat apoi un 
Memorandum oare prevede extinde
rea colaborării și cooperării româno— 
chiliene in industria minieră.

★
Din însărcinarea Consiliului de 

Stat, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat, sîm
bătă dimineața, în cadrul unei so
lemnități, ministrul afacerilor exter
ne al României, Corneliu Mănescu, 
a înmînat ministrului relațiilor ex
terne al Republicii Chile, Clodomiro 
Almeyda — Ordinul .,23 August" 
clasa I, și ambasadorului Republicii 
Chile la București, Julio Homero 
Luciano Ruiz de Loizaga — Ordinul 
.,Tudor Vladimirescu" clasa I. înalte 
distincții conferite de Consiliul de 
Stat al Republicii Socialiste România, 
pentru contribuția adusă la dezvol

tarea relațiilor de prietenie și cola
borare între Republica Chile și Re
publica Socialistă România.

Prin Decret al Consiliului de Stat 
au fost conferite, de asemenea, ordine 
și medalii ale Republicii Socialiste 
România celorlalți membri ai dele
gației care însoțesc pe ministrul re
lațiilor externe al Republicii Chile 
în vizita oficială în țara noastră.

Mulțumind pentru cinstea acor
dată, ministrul Clodomiro Almeyda a 
arătat că înaltele distincții conferite 
Iui și celorlalte personalități chiliene 
care îl însoțesc le consideră o do
vadă a simpatiei României față de 
Republica Chile, un simbol al dez
voltării relațiilor de prietenie și co
laborare dintre cele două țări.

★
în urma convorbirilor care au avut 

loc la Ministerul Comerțului Exterior 
între ministrul român al comerțului 
exterior, Cornel Burtică, și ministrul 
chilian al relațiilor externe, Clodo
miro Almeyda, sîmbătă la amiază a 
fost semnat un Memorandum cu pri
vire la acțiunile ce urmează a fi în
treprinse de cele două țâri în scopul 
dezvoltării relațiilor economice bila
terale.

Documentul a fost semnat de cei 
doi miniștri.

(Agerpres)

SEMNAREA PROTOCOLUEUI DE COLABORARE 
INTRE MINISTERELE AGRICULTURII 

DIN ROMÂNIA SI CEHOSLOVACIA
Sîmbătă la amiază a fost semnat la 

București Protocolul de colaborare 
economică și tehnico-științifică pe 
anul 1971 între Ministerul Agricultu
rii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor și Ministerul Federal 
pentru Agricultură și Alimentație al 
R.S. Cehoslovace.

Protocolul prevede stabilirea unui 
program privind producerea și li

vrarea reciprocă de semințe și ma
terial săditor pe perioada 1971—1975, 
cooperarea în realizarea unor obiec
tive zootehnice și de industrie ali
mentară, colaborarea între acade
miile de științe agricole din cele 
două țări, vizite reciproce de specia
liști pentru documentare.

(Agerpres)

LUCRĂRILE REUNIUNII EUROPENE DE STUDIU 
„ROLUL TINERETULUI 

IN PROCESUL DEZVOLTĂRII SOCIALE"
La lucrările Reuniunii europene de 

studiu „Rolul tineretului în procesul 
dezvoltării sociale" — ce se desfă
șoară la București sub egida Divi
ziei pentru problemele sociale a O- 
ficiului Națiunilor Unite de la Ge
neva, în colaborare cu Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist și Centrul de cercetări pen
tru problemele tineretului din țara 
noastră — participanții au dezbătut 
sîmbătă, pe grupe de lucru, raportul

intitulat „Mediul înconjurător" pre
zentat de Jan Fjellander, expert 
O.N.U. în probleme de tineret.

★
în aceeași zi, participanții la reu

niune au plecat într-o excursie pe 
litoralul Mării Negre. Timp de două 
zile, ei vor vizita stațiunile balneo
climaterice Mangalia. Mamaia, E- 
forie, Costinești. portul Constanța și 
stațiunea zoologică marină de la 
Agigea.

(Agerpres)

Turneul corului „Madrigal"

Noul mers 
al trenurilor

La 23 mai întră în vigoare noul 
mers al trenurilor, care va fi valabil 
pînă la 27 mai 1972. La elaborarea 
noului grafic, Departamentul căilor 
ferate a avut în vedere reducerea 
timpului de parcurs pe liniile princi
pale, crearea unor legături lesnicioa
se cu traseele locale, precum și cu 
mijtoacele de transport auto, navale 
și aeriene.

Pe magistrala care leagă Capitala 
cu municipiile Craiova, Tr. Severin și 
Timișoara, trenurile rapide „Traian" 
și acceleratele 101/102 vor circula în 
unele sectoare cu o viteză de pînă la 
140 km pe oră, timpul reducîndu-se 
astfel cu 40 de minute. La viteza de 
120 km pe oră vor circula rapidul 
„Maramureș" — pe distanța Bucu
rești — Teiuș — Satu-Mare și acce
leratele de pe traseele București — 
Constanța și București — Tulcea. 
Personalele directe, care au plecarea 
din București spre Timișoara, Cluj, 
Constanța, Galați, Satu-Mare, Iași, 
vor parcurge de asemenea distanțele 
respective intr-un timp mai scurt.

Noul mers al trenurilor cuprinde o 
serie de îmbunătățiri în privința 
transportului călătorilor spre litoral 
și stațiunile balneo-climaterice. Prin 
introducerea a pafru perechi de acce
lerate și trei de trenuri personale, 
numărul locurilor în garniturile care 
fac legătura cu litoralul se va dubla, 
ajungînd la 17 500 zilnic. Rapidul „To- 
mis“ și acceleratele 851/852 vor circu
la între București și Constanța fără 
oprire.

Elaborat pe baza unei largi consul
tări cu organele locale și conducerile 
marilor întreprinderi din fiecare ju
deț. graficul de circulație prevede 
îmbunătățirea transportului salariați- 
lor spre locul de muncă. Ca rezultat 
al acestor consultări s-a aprobat pu
nerea în circulație a unor trenuri su
plimentare, respectiv patru perechi 
de accelerate. 5 personale și 32 de 
perechi de trenuri cursă.

(Agerpres)

Ședința Consiliului 
Comerțului Exterior

Sîmbătă a avut loc ședința Consi
liului Comerțului Exterior, care a a- 
nalizat modul în care se aplică pro
gramele de promovare a schimburi
lor și de cooperare internațională, 
stabilite pentru perioada 1971—1975.

Programele conțin măsuri ce tre
buie concretizate de către Ministerul 
Comerțului Exterior, ministerele e- 
conomice și organele centrale cu ac
tivitate de comerț exterior, în scopul 
realizării planului la toți indicatorii.

Participanții la dezbateri au subli
niat oportunitatea măsurilor adoptate 
pînă în prezent și au relevat necesi
tatea unor noi acțiuni care să stimu
leze îmbunătățirea continuă și crește
rea eficienței activității de comerț 
exterior, a participării României la 
schimburile internaționale.

în încheiere a luat cuvîntul minis
trul comerțului exterior. Cornel Bur
tică, președintele Consiliului Comer
țului Exterior.

(Agerpres)

A apărut numărul 5/1971 al revistei

„Probleme economice"
cu următorul cuprins :

1971—1975 — ORIENTĂRI, STRUC
TURI. RITMURI : » • • Cincinalul 
transformărilor calitative ; Dr. A. 
Rosen Venitul național — dinamică 
și proporții ; Dr. I. Bold și E. Șerban 
Judiciozitate în folosirea fondurilor 
pentru zootehnie. CREȘTERE ȘI 
EFICIENTA ECONOMICA : Miron 
Constantineseu Unele observații cu 
privire la evoluția științelor sociale 
și a științelor matematice ; Dr. Ion 
Trăistaru Relația eficiență economică 
— progres tehnic ; P. Bașturea Ac
țiuni pentru lichidarea stocurilor. 
INSTRUMENTAR MODERN DE 
CONDUCERE ȘI PLANIFICARE 
ECONOMICA : Dr. Gh. Șiclovan 
Criterii de fundamentare a eficienței 
investițiilor ; D. Agapeșcu Qmn. 
gindim structura organizatorică ? 
EFICIENTA CERCETĂRII ȘTIINȚI

în curînd, Tr. Severin va fi conectat 
la sistemul telefonic interurban automat

TR. SEVERIN (prin 
telefon de la Ion An- 
ghel). — La Tr. Seve
rin a fost terminată 
extinderea capacității 
centralei telefonice au

tomate, ceea ce creea
ză condițiile necesare 
in vederea sporirii cu 
50 la sută a număru
lui de abonați tele
fonici. De asemenea. în

acest oraș s-au intro
dus cinci cifre la nu
merele de telefon, asi- 
gurîndu-se conectarea, 
in viitor, a localității 
la sistemul telefonic 
interurban automat.

FICE : Nicoară Ionescu și Vasîle 
Porumbescu Valorificarea creației 
tehnico-științifice românești — im
perativ al progresului economic și 
social (pe marginea anchetei). DEZ
BATERI : • • • Anchetă privitoare 
la sistemul indicatorilor de plan.. 
Convorbire cu cont. univ. G. Laza- 
ride (I) ; • • * Profilarea producției 
în cooperativele agricole de produc
ție (I). REDUCEREA CHELTUIELI
LOR MATERIALE : » • • Economi
sirea resurselor materiale — nece
sitate vitală a ridicării calitative a 
activității de producție (continuarea 
anchetei). FUNDAMENTAREA DE
CIZIILOR ECONOMICE : (materiile 
pentru o dezbatere) Dr. M. C. De- 
metrescu Experimentele statistice în 
marketing ; CONSULTAȚII : Andrei 
A. Popper Contabilitatea națională. 
TERMENI ȘI DEFINIȚII : Dr. C. 
Pintilie Ce este managementul ? 
RECOMANDĂRI pentru învă
țământul DE PARTID : ECONO
MIA MONDIALA : Dr. E. Prahovea- 
nu Interferența știință-producție și 
implicațiile ei economice ; Dr. Gh. 
Preda—O. Rujan Economicitatea na
velor nucleare. CONJUNCTURA ȘI 
PROSPECTIVA ECONOMICA : Dr. 
T. Cristureanu Piața internațională 
a covoarelor orientale ; L. Stroja 
Direcții ale creșterii economice în 
anii 1990—2000. ' CRITICA ȘI BI
BLIOGRAFIE :

Note bibliografice : DIN VIAȚA 
ȘTIINȚIFICA ; SCRISORI CĂTRE 
REDACȚIE : PUBLICITATE.

Corul „Madrigal", formație a cărei 
faimă este de mult statornicită, a ple
cat intr-un nou turneu prin mai 
multe țări europene. Itinerarul tur
neului începe cu italia, unde vor ti 
prezentate, la Academia .,Santa Ce
cilia" din Roma, trei concerte cuprin- 
zînd lucrări de muzică veche univer
sală și muzică românească. în conti
nuare, membrii formației vor fi oas
peții publicului din orașul Diisseldorf 
— R.F. a Germaniei, pentru care vor 
interpreta un program de madrigale 
și piese de compozitori români con
temporani. în același oraș, corul va

înregistra lucrări de Ștefan Nicu- 
lescu, Myriam Marbe și Alexandru 
Pașcanu.

Luna viitoare, „Madrigal“-ul va po
posi în Norvegia, unde va participa la 
cel de-al XIX-lee Festival internațio
nal de la Bergen, și in Danemarca, 
unde va fi prezent la Festivalul de 
la Soro și va mai da o serie de con
certe la Copenhaga și în alte orașe 
daneze. De asemenea, între 22 și 23 
iunie, artiștii români vor lua parte la 
Festivalul de la Ossiach. in Austria.

(Agerpres)

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Re
cital de muzică de orgă susținut 
de Schlandt Eckart — 20.
• Teatrul de operetă : Soarele
londrei — 10,30; Secretul lui
Marco Polo — 15,30; Se mărită 
fetele — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Fanny — 
10; Săptămtna patimilor — 20: 
(sala Studio) ; Moartea ultimului 
golan — 10: Cui i-e frică de Vir
ginia Woolf t — io, Pisica în 
noaptea Anului Nou — 30.

& Teatrul de Comedie : Alcor si 
ona — 10.30; Fata Morgana

— 30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Iubire pentru iubire — 
10,30; D-ale carnavalului — 15;
Gluga pe ochi — 30; (sala din str. 
Alex. Sahla) : Transplantarea ini
mii necunoscute — 10,30; Purieele 
în ureche. — 20.

• Teattul Mic : Timp și adevăr
— 10,30; Fata care a făcut o mi
nune — 15,30; Pisica sălbatică
— 20.
• Teatrul „C. I, Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 10; 
Bărbați fără neveste — 10,30; (sala 
Studio) : Cînd Luna e albastră
— 16; O lună la țară — 20.
• Teatrul Giuleștt : Comedie cu 
olteni — 10: Gllcevlle din Chioggia
- 19,30.
• A.T.M. (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Edith Piaf — „Nu, 
nu regret nimic" — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Presti
gioasa Loredana — 16; (la Sala 
Palatului) : Cinci săptămtni în 
balcon — 10,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Șoricelul și pă
pușa — 11; (sala din str. Acade
miei) : Căluțul cocoșat — "
• Studioul I.A.T.C. „I. L. 
giale" ; Caragiale... dar nu 
— 10,30; Comodiile vremii 
Divertisment ”lt
• Teatrul de revistă ți comedie 
„Ion Vasilescu" : Se caută un 
mincinos — 10; 19.30.
• Teatrul satirlc-muzical ,.C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirică — 
10,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174): La grădina „Cărăbuș" — 
19,S0.

30.

ii.
Cara- 
teatra 
— io;

I

*
*

*

LABORATOR 
DE ETNO- 

MUZICOLOGIE
La Conservatorul „Ciprian 

Porumbescu" din București a 
fost înființat primul laborator 
ăe etnomuzicologie din țară, în 
cadrul căruia vor fi studiate e- 
lemente stilistice și structurale 
ale muzicii noastre folclorice. 
Aici se efectuează cercetări in 
vederea descoperirii unor trăsă
turi proprii folclorului autohton, 
se studiază tipologia structuri
lor și tipurile compoziționale. 
De asemenea, studenții secției 
de muzicologie și cei care ur
mează cursul special de folclor, 
împreună cil profesorii de spe
cialitate. avind la dispoziție o 
aparatură modernă, culeg dife
rite materiale din zone geogra
fice neeercetate pînă în prezent, 
pentru a le transcrie și clasifica. 
Un loc special în activitatea 
laboratorului este ocupat de de
finitivarea unei metode moderne 
de clasificare a melodiilor popu
lare și alegerea, după această 
tipologie, a pieselor reprezenta
tive necesare profesorilor de 
canto, compozitorilor, muzicolo
gilor. metodiștilor, precum și tu
turor celor preocupați de valo
rificarea folclorului românesc.

(Agerpres)
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'FAPTUL 
'DIVERS
I Consultați 
| „cartea 
norocului"!

• Nu demult,» Casa de Economii 
Iși Consemnațiuni a scos de sub 

tipar și a difuzat la toate a- 
gențiile sale o broșură, care, deși

I plină numai de cifre, pare a fi 
destinată unei lecturi mai mult 
decît agreabile. Pentru simplul 
motiv că toate cifrele înșirate

Ipe coloanele celor 22 de pagini 
sint numai cifre purtătoare da 
noroc 1 Ele reprezintă obliga-

Ițiunile C.E.C. care, cu toate că 
au ieșit ciștigătoare la tragerile 
la sorți (începind din anul 1954

Iși pînă in prezent), continuă să 
fie ignorate de către posesorii 
lor. Și cîștigurile sînt substan
țiale : 10 a cite 100 000 de lei, 13 

Ia cite 75 000 de lei, 17 a cite 
50 000 de lei, 20 a cite 25 000 de 
lei ș.a.m.d. Fiecare cifră din a-

I ceasta veritabilă „carte a noro
cului" este deci prețioasă, iar 
C.E.C.-ul a editat-o tocmai în 
intenția de a o deconta în între-

Igirne. Va reuși oare, de vreme 
ce mai sînt atîția care iși alun
gă singuri norocul ce se ține 
a totuși scai de ei ?

Absență 
I nepermisă
IUn grup de elevi din clasa a 

XI B de la liceul „N. Bălcetcu"

Idin Rm. Vilcea a pornit, in- 
tr-una din zilele trecute, spre 
platforma de produse stratificate 
din lemn din localitate, unde

I urmau să-fi efectueze progra- 
I mul de instruire practică. Ne- 
■ fiind insă supravegheați de nici 
Iun cadru didactic, cițiva dintre 

ei au plecat să facă baie în Olt. 
In acest timp, elevul Ion Suciți 

Idin comuna Muiereasca s-a ho- 
tărit să treacă pe malul celălalt 
al fiului. Ajuns spre mijlocul 
apei, el n-a mai reușit insă

I să-și ducă intenția pină la ca
păt fi nici să se mai întoarcă 
înapoi. Văzîndu-l în pericol, co-

I legii au încercat să-i vină in a- 
jutor, dar... era prea tîrziu ! Un 
epilog tragic la o absență, pe

Icare cei ce erau datori să în
drume îndeaproape instruirea 
practică a elevilor respectivi nu 
știm cum și-ar putea-o motiva.

I Foc la... „Doi 
| iepurași"
IAcum citeva zile, Ia restau

rantul și campingul „Doi iepu
rași" de pe șoseaua Constanța—

I Tulcea. situate la intrarea în o- 
rașul Babadag, a izbucnit un in
cendiu. A ars o parte din aco
periș, paguba pricinuită ridicin-

Idu-se la circa 50 000 lei. Cauza 
— necurățarea la timp a coșuri
lor. Neglijență cu atît mai mare

Icu cît se știa bine că acoperișul 
restaurantului este de stuf. De 
aceea nici nu e de mirare că 
I„Doi iepurași" a căzut dintr-un 
singur foc. în urma anchetei 
care este în curs, autorii acestei 
„performanțe" vor trage, spe-

I răm. ...consecințele de rigoare !

Cînd
• schimbați... 
| atmosfera ?

fotbal Nici la Ploiești REZULTATE TEHNICE CLASAMENT

tentativa Progresului n-a avut succes
Echipa Progresul — despre a că

rei valoare, ca și despre ale cărei 
șanse de a scăpa de retrogradare, 
părerile specialiștilor sint destul de 
contradictorii — s-a aflat ieri după- 
amiază in fața unui nou examen di
ficil, intilnind la Ploiești pe Petrolul. 
Miza în sine a meciului i-a interesat 
poate mai puțin pe fotbaliștii ploieș- 
teni, cit pe cei din Capitală. Aflați 
în imediata vecinătate a „lanternei 
roșii", după unele calcule prea puțin 
salvabili de Ia penultimul loc în cla
samentul final, Raksi, Năstase. Dudu 
Georgescu și coechipierii lor încear
că acum aproape imposibilul, cu o 
ambiție și un potențial, trebuie re
cunoscut, evidente pentru oricine. 
N-a lipsit mult — comentariile încă 
nu s-au stins — ca să cîștige (cel 
puțin un punct) In etapa precedentă 
și tocmai în fața unei formații ca a 
rapidiștilor. aflați în plină cursă pen
tru titlu. De altfel, despre acel meci 
s-a spus : „Progresul a dominat, dar 
Rapid a cîștigat !“. Cum au evoluat 
insă lucrurile ieri ?

O primă repriză am asistat la un 
joc doar pe alocuri vioi, alert, cu ci- 
teva faze „aprinse" și la o poar
tă, și la alta. Este în mare 
parte meritul celor doi portari — 
Zamfir (Progresul) și Plopeanu (Pe
trolul), un demn urmaș al „vetera
nului" Mișu Ionescu, aflat ieri pe 
tușă — că mingea nu a poposit deloc 
în plasa vreunuia dintre ei. Prin
tre cei ce au dat emoții portarilor 
și, firește, suporterilor respectivi au 
fost Năstase, Dincuță și... cam atil.

O dată eu reluarea, după pauza 
regulamentară, jocul a lăsat impre
sia la început că interesat de victorie 
ar fi doar Petrolul. In plină domi
nare ploieșteană insă, un contraatac 
al fotbaliștilor bucureșteni — destul 
de greu conceput și, pentru foarte 
mulți, fără sorți de izbindă — avea 
să ducă la deschiderea scorului. Min
gea a rămas să și-o dispute, Ia circa 
20 de metri de poarta lui Plopeanu, 
tinărul atacant central bucureștean 
Năstase. Prin citeva driblinguri ra
pide, acesta din urmă și-a depășit 
adversarii, a intrat în careu, înca
drat de aceiași adversari „furioși" de 
nereușita lor și, dintr-o poziție ca 
*1 imposibilă, a înscris pentru echipa

sa. în minutul 55, Progresul ia con
ducerea.

Echipa ploieșteană este demora
lizată, fapt de care formația oaspete 
încearcă să profite. Prea multe mi
nute nu trec și iată o nouă situație 
neașteptată ; ploieștenii egalează, de 
asemenea, la un contraatac. Autorul 
golului este Grozea, pină atunci des
tul de anonim în joc. Deznădejdea 
în rindul echipei bucureștene este 
atît de mare, îneît cîteva minute 
atacurile Ia poarta lui Zamfir nu 
contenesc, un al doilea gol părind să 
plutească deasupra porții acestuia. 
N-a lipsit decît foarte puțin ca min
gea să intre în plasă în min. 68, 
■cind Dincuță — singur, doar cu por
tarul bucureștean în față — a ratat.

De fapt ptoieștenii au ratat și faza 
imediat următoare, căci mingea — 
respinsă de Zamfir cu prețul unui 
mare efort — a revenit pioieștenilor, 
care, culmea, n-au putut să înscrie, 
deși Zamfir se afla în imposibilitate 
practică de a mai interveni în vreun 
fel. Același portar (căruia, pe deplin 
merit, i s-ar putea atribui califica
tivul de ..cel mai bun fotbalist ai 
meciului" !) a salvat un gol cu circa 
5 minute înainte de finalul partidei, 
respingînd șutul lui Dridea. Scor fi
nal : 1—1.

Tentativa echipei bucureștene de 
a se desprinde de penultimul Ioc al 
clasamentului a eșuat așadar și de 
această dată.

I. D.

FARUL—F. C. ARGEȘ 1—1 (1—1). Au marcat : Radu (min. 33), la o ac
țiune a Iui Dobrin, și Ologu (min. 37). In min. 35, Kallo a ratat un penalti.

U.T.A.—DINAMO 0—2 (0—0). A marcat : Dumitrache (min. 69, I* o cen
trare a lui Radu Nunweiller, și min. 80).

POLITEHNICA IAȘI—C.F.R. CLUJ 2-4) (1—0). A mareat : Moldoveana 
(min. 30 și 76).

STEAUA—UNIVERSITATEA CRAIOVA 1—1 (1-0). Au mareat : Iordă- 
nescu (min. 41), după o combinație cu Naom, și OMemenco (min. 55). A ar
bitrat slab N. Rainea.

„U“ CLUJ—S. C. BACĂU 1—1 (1—1). Au marcat : Uifăleanu (min. 14) și 
Velicu (min. 39).

JIUL—STEAGUL ROȘU 2—1 (1—0). Au marcat : Constantin (min. 33 și 
63) și, respectiv, Necula (min. 74).

RAPID—C.F.R. TIMIȘOARA 3—0 (2—0). Au marcat : Angelescu (min. 34) 
și Dumitru (min. 37 și 59).

PETROLUL—PROGRESUL 1—1 (0—0). Au marcat : Năstase (min. 55) și 
Grozea (min. 65).

Dinamo 24
Rapid 24
Farul 21
Politehnica 24
Steaua 24
U.T.A. 24
U. Craiova 24
Petrolul 24
Steagul roșu 24
U. Cluj 24
F. C. Argeș 24
S. C. Bacău • 24 
Jiul 24
C.F.R. Cluj 24
Progresul 24
C.F.R. Tim. 24

13 6 5 39—18 32
11 10 3 28—14 32
10 7 7 34—33 27
11 4 10 37—29 28
9 8 7 31—25 2S

11 4 9 32—27 26
10 8 8 20—19 86
9 8 7 27—26 26

10 5 9 19—20 25
8 7 9 23—83 23
8 7 9 31—31 23
9 3 12 29—34 21
9 3 12 21—27 21
7 6 11 27—38 20
6 6 12 20—29 ÎS
5 2 17 1 5—40 12

ÎN CÎTEVA RÎNDURI
RAPID - C. F. R.
înainte de începerea meciului Ra

pid — C.F.R., Macri, antrenorul timi
șorenilor, a organizat cu jucătorii săi 
o „încălzire" demnă de Chelsea, oas
peții făcînd o adevărată demonstrai ie 
de ce sint in stare cind este vorba 
de gimnastică ritmică. Trei minute 
după fluierul de inceput al arbitrului 
Cimpeanu. timișorenii alergau insă 
atît de lent și de dezordonat îneît 
fiecare părea că are o piedică pusa. 
Dacă mai adăugăm la aceasta și con
diția tehnică precară a majorității 
componenților echipei oaspete, pre
cum și părerea bucureștenilor că ori
cum vor juca, vor cîștiga, avem toate 
motivele ce-1 făceau pe un spectator 
să declare că partida de pe Republi
cii se dispută probabil în cadrul „Cu
pei de vară". Alura de competiție 
semiamicală cu încărcătura de plictis 
de rigoare a ținut mai mult de o 
jumătate de oră și mulți dintre noi 
uitaserăm aproape că pentru Rapid 
meciul nu-i chiar o simplă formali
tate, giuleștenii avînd totuși stringen
tă nevoie de cele două puncte, și nu 
numai de puncte, ci și de citeva go
luri în plus Ia capitolul „marcate". 
Toate acestea ni le-am reamintit 
brusc în minutul 35 cind Angelescu 
a marcat la un „luft“ al lui Pîrvu.

TIMIȘOARA 3-0
Probabil, aceeași „tresărire" au avut-o 
și rapidiștii, care au înscris aproape 
imediat (min. 39) din nou, prin Du
mitru, continuîndu-și apoi cursa pen
tru rotunjirea golaverajului.

Meciul și-a păstrat, totuși, aceeași 
tensiune joasă și poate că cel mai 
simpatic moment al întilnirii s-a pe
trecut în minutul 55. cind Regep. scă
pat singur cu Răducanu. s-a speriat 
pur și simplu de uriașul portar al 
giuleștenilor care-i venea în întîmpi- 
nare și a renunțat la șut ! Imediat 
după aceasta, Dumitru a ridicat sco
rul Ia 3—0, dintr-o lovitură liberă, 
excelent realizată (min. 60). Din acest 
moment, calitatea meciului a scăzut 
sub nivelul unui antrenament de joi 
al unei echipe de „A“ cu una din 
categoria „promoție". Cuvintele pen
tru timișoreni sint poate prea aspre, 
dar evoluția lor de ieri nu merită 
altele. I-am mai văzut jucind la 
București cu Progresul, Dinamo, cînd 
au reușit unele lucruri frumoase, pen
tru care i-am apreciat, dar acum... 
Și Rapid a jucat tot slab, singurul 
fotbalist de pe teren care nu și-a de
zis „firma" fiind Dumitru, strălucitor.

V. P.

LA PHILADELPHIA, sprinterul a- 
merican Jim Green a cîștigat cursa de 
100 yarzi cu performanța de 9”4/10. 
Un rezultat bun a fost înregistrat și 
in proba de săritură in lungime cîș- 
tigată de Norman Țațe cu 7,82 in. 
în cursa de 380 yarzi pe primul loc 
s-a clasat Juris Luzins, cronometrat 
in 1'48", iar la 440 yarzi garduri vic
toria a revenit lui Bruce Collins cu 
timpul de 51”.

CONCURSUL DE MOTOCROS DE 
LA KARLOVAC contînd pentru cam
pionatul mondial la clasa 250 cmc 
s-a încheiat cu victoria campionului 
belgian Joel Roberts. El a cîștigat 
ambele manșe ale competiției, totali- 
zind 15 puncte. Pe locurile următoare 
s-au clasat compatriotul său Sylvain 
Geboers — 12 puncte, suedezul Uno 
Palm — 10 puncte și cehoslovacul 
Jaroslav Falta — 8 puncte. La star
tul cursei au fost prezenți 42 de con- 
curenți din 19 țări.

în clasamentul campionatului mon
dial, pe primul loc se află Joel Ro
berts cu 45 puncte, urmat de Mikkola 
(Finlanda) — 39 puncte.

LA RIGA se desfășoară un concurs 
internațional de sărituri în apă la 
care participă sportivi și sportive din 
mai multe țări ale lumii, printre care 
Anglia, Canada, Cuba, Cehoslovacia, 
R.D. Germană, Finlanda, România, 
Ungaria și U.R.S.S.

Proba masculină de sărituri de la 
trambulină a fost cîștigată de îno
tătorul sovietic Vladimir Vasin cu un 
total de 494,45 puncte. Concurentul 
roman Ion Ganea a ocupat locul 8 cu 
445,75 puncte.

în proba feminină de sărituri din 
turn, victoria a revenit campioanei 
olimpice Milena Ducikova (Cehoslo
vacia) cu 330.40 puncte.

ÎN TURNEUL FINAL AL CAM
PIONATULUI MONDIAL FEMININ 
DE BASCHET (întrecerile se des
fășoară la Sao Paulo), echipa Ceho
slovaciei a invins eu scorul de 80—54 
(42—25) selecționata Cubei, iar re
prezentativa Coreei de Sud a Între
cut cu 72—47 (39—21) formația 
Franței.

în turneul de consolare s-au înre
gistrat următoarele rezultate : Ca
nada—Madagascar 102—52 (49—35) ;
Australia — Argentina 72—82 (33—33).

DUPĂ CE ȘI-A APARAT DE PA
TRU ORI CONSECUTIV TITLUL DE 
CAMPION EUROPEAN Ia categoria 
superușoară, pugilislul francez Rene 
Roque a fost nevoit să abandoneze 
centura la Madrid, unde a pierdut 
la puncte in fața spaniolului Pedro 
Carrasco. 12 000 de spectatori au ur
mărit meciul, în care spaniolul, cu un 
box mai clasic și folosind avantajul 
alonjei, l-a învins net la puncte pe

pugilistul francez, handicapat și de 
o arcadă deschisă încă în repriza a 
3-a.

ÎNTR-UNUL DIN DERBIURILE 
CAMPIONATULUI SOVIETIC Dl; 
FOTBAL, echipa Dinamo Kiev a În
vins în deplasare cu scorul de 2—9 
formația Spartak Moscova.

în clasament conduce Dinamo Kiev 
eu 15 ouncte.

LOTUL DE ÎNOTĂTORI AUS
TRALIENI și-a continuat turneul 
in Europa evoluind în cadrul unui 
concurs internațional disputat în 
bazin de 50 m la Roma. Manifestind 
aceeași bună pregătire, ci au termi
nat învingători in toate probele în 
care au luat startul.

Cea mai bună performanță a fost 
Obținută de Graham Windeatt, cro
nometrat în proba de 400 m liber cu 
4'03”. Celebra campioană Shane 
Gould s-a clasat pe locul intîd in 
cursa de 200 m mixt cu timpul de 
2’33’’7/10. Sue Funch a ocupat pri
mul Ioc in proba de 100 m fluture 
feminin cu rezultatul de 1'06’’8/10.

PESTE 15 000 DE SPECTATORI 
AU URMĂRIT LA ADDIS ABEBA 
meciul dintre selecționatele Etiopiei 
și Zambici, contînd pentru prelimi
nariile turneului olimpic de fotbal. 
Victoria a revenit fotbaliștilor etio
pieni cu scorul de 6—3 (3—2).

Ilncă in anul 1968. Inspectora
tul sanitar de stat București a 
stabilit, pentru mai multe obiec- 
Itive industriale din oraș, măsu

rile ce trebuiau luate pentru 
protecția atmosferei Capitalei.

I Termenul fixat atunci pentru 
înfăptuirea lor — 31 decembrie 
1970. lată că ne apropiem de 
jumătatea anului 1971 și cinci

I unități (Topitoria de grăsimi in
dustriale a abatorului, secția de 
perii grafit a 'întreprinderii „E-

Ilectro bo binajul", întreprinderea 
„SIN“ și secțiile de luminări ți 
de săpun ale cooperativei „Chi
mica") n-au catadicsit incă să 

Iducă la îndeplinire hotăririle 
prevăzute în decizia 1742 din anul 
1968. Mai mult, între timp au 

If ost respinse fi contestațiile de
puse de întreprinderile in cauză. 
Cu toate acestea, efectele nu se 
vid incă. Fiind vorba de o „at
mosferă" vâdi't potrivnică pro
tecției aerului Capitalei, n-ar fi 
cazul ca organele de resort să 
întreprindă măsuri pentru schim
barea ei '!

j După ce 
I buldozerul 
' „a descope- 
I rit" mina...
(Relatam, nu demult, la aceas

tă rubrică, despre explozia unei 
mine sub șenilele unul buldo- 
Izer pe un cimp în apropiere de 

comuna Lunca Bradului (Mu
reș). La cîteva zile după aceea 
— ne scrie corespondentul vo
luntar Aurel Trebiei — a sosit 
la fața locului o echipă militară 
dotată cu aparate speciale pen- 

Itru detectarea minelor. în urma 
cercetărilor întreprinse în zona 
în care s-a produs norocoasa ex
plozie au mai fost depistate 
încă 11 mine îngropate în pă- 
mînt din timpul războiului. A- 
cum cițiva ani fuseseră plantați 
printre ele mai mulți stilpi de 
beton pentru rețeaua de electri

ficare a comunei. Unul dintre 
Iei — la circa 2—3 metri de 

groapa produsă de explozie. Cu 
alte cuvinte, un loc al norocu
lui.

Rubricâ redactată de : 
Dumitru TÎRCO3

Gheorghe POPESCU 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"



viața internațională
STARE 

DE ALERTĂ 

ÎN BOLIVIA

• Reuniunea extraordina

ra a guvernului

• Tulburări în importante 

centre ale țării

VIETNAMUL DE SUD

Baze americane 
bombardate de artileria 

forțelor patriotice
SAIGON 22 (Agerpres). — Unită

țile de artilerie ale Guvernului Re
voluționar Provizoriu au efectuat, în 
zorii zilei de sîmbătă, un puternic 
bombardament asupra bazelor S.U.A. 
situate în partea septentrională a 
Vietnamului de sud — a anunțat co
mandamentul militar american de la 
Saigon. în cursul acestor atacuri 30 
soldați americani au fost uciși, iar 
alți 50 grav răniți. Trupele americane 
au suferit, de asemenea, pierderi în 
urma bombardamentelor de artileria 
lansate de forțele patriotice în apro
pierea fostei capitale imperiale, Hue,

precum și la Hoi An, în provincia 
Quang Nam.

★
CANBERRA. — La Canberra au a- 

vut loc puternice manifestații de pro
test împotriva agresiunii S.U.A. din 
Vietnam. în fața clădirii Parlamen
tului, mii de studenți au organizat 
pichete, cerind retragerea trupelor 
australiene care participă, alături de 
Statele Unite, la războiul din Viet
nam. Detașamente ale poliției au in
tervenit pentru a-i împrăștia pe ma- 
nifestanți. Au fost rănite numeroase 
persoane, iar 170 de studenți au fost 
arestați.

Tovarășul Gheorghe Radulescu 
în vizită la obiective 

agrozootehnice din provincia Havana

MANIFESTĂRI CONSACRATE

SEMICENTENARULUI P. C. g.

LA PAZ 22 (Agerpres). — 
Autoritățile guvernamentale și 
armata boliviană se află in stare 
de alertă, in scopul preintimpi- 
nării „unei lovituri de stat**, 
transmit agențiile de presă.

Guvrenul președintelui Juan Jose 
Torres a fost convocat în cursul 
nopții de joi spre vineri într-o re
uniune extraordinară pentru a exa
mina situația creată, ca urmare a 
unei mișcări subversive care a in
tenționat să asigure reîntoarcerea la 
putere a liderului Mișcării Revolu
ționare Naționale (M.N.R.), Paz Es- 
tenssoro, fost președinte al țării.

Știrile parvenite din Cochabamba 
și Potosi, importante centre urbane, 
semnalează izbucnirea unor tulburări 
la care participă forțele gărzii națio
nale și ale poliției. La Potosi, auto
ritățile au instituit starea de asediu 
pentru a pune capăt incidentelor.

Informațiile care parvin din La 
Paz continuă să fie încă neclare cu 
privire la evoluția situației din țară.

Instituirea sistemului 
unicameral in Ceylon

COLOMBO 22 (Agerpres). — Cu 
113 voturi pentru și 15 împotrivă, Ca
mera Reprezentanților a Parlamen
tului ceylonez a hotărât desființarea 
Senatului. După adoptarea, în oc
tombrie anul trecut, a unui proiect 
de lege în acest sens. Camera Re
prezentanților a fost chemată din 
nou vineri să se pronunțe asupra a- 
celuiași proiect, deoarece Senatul îl 
respinsese. Potrivit constituției țării, 
un proiect de lege adoptat pentru a 
doua oară de Camera Reprezentan
ților Ii conferă automat putere de 
aplicare, indiferent de atitudinea Se
natului.

Trecerea la sistemul unicameral a- 
vantajează coaliția guvernamentală 
care deține majoritatea în Camera 
Reprezentanților. Oficialitățile apre
ciază că, prin adoptarea acestui sis
tem, organismul legislativ suprem va 
deveni mai operativ.

Pe de altă parte, guvernul Ceylo
nului a adoptat hotărirea de a re
deschide, incepînd de la 2 iunie, insti
tuțiile de învățămînt superior. Uni
versitățile au fost închise in luna 
aprilie, ca urmare a situației politice 
din tară, creată în urma acțiunilor 
antiguvernamentale desfășurate de 
elemente insurgente care au acționat 
în diferite regiuni ale țării.

0 declarație a M.A.E. al R.P.D. Coreene
PHENIAN 22 (Agerpres). — Mi

nisterul Afacerilor Externe al R.P.D. 
Coreene a dat publicității o declarație 
în care este sprijinită recenta propu
nere a Frontului Patriotic din Laos 
privind rezolvarea problemei laoție- 
ne. Declarația menționează că noua 
propunere a F.P.L. este o inițiativă 
importantă, care corespunde interese
lor poporului laoțian și păcii în Asia 
de sud-est. Guvernul R.P.D. Coreene 
și poporul coreean condamnă cu ho- 
tărîre agresiunea și intervenția impe
rialiștilor americani împotriva po-

porului laoțian și sprijină întru totul 
propunerile juste cuprinse în comu
nicatul comun al Comitetului per
manent al C.C. al Frontului Patriotic 
din Laos și al Prezidiului Comitetului 
Unificat al Forțelor Patriotice Neu- 
traliste din Laos — se spune în de
clarație.

în vederea soluționării pașnice a 
problemei laoțiene, se subliniază in 
încheiere, este necesar, în primul 
rînd. să se pună capăt acțiunilor a- 
gresive ale imperialiștilor americani 
împotriva poporului laoțian.

HAVANA 22 — Corespondentul A- 
gerpres, Victor Stamate, transmite : 
Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
șeful delegației guvernamentale ro
mâne, a vizitat în cursul zilei de vi
neri diferite obiective agrozooteh
nice din provincia Havana. în timpul 
vizitei, oaspetele a fost însoțit de 
Carlos Rafael Rodriguez, președintele 
Comisiei naționale cubaneze de co
laborare economică și tehnico-științi- 
fică, Jesus Betancourt, prim-secretar 
al Comitetului provincial de partid 
Havana, și de Vasile Mușat, amba
sadorul României în Cuba.

După ce a luat cunoștință de acti
vitatea unui centru de creștere a tau
rinelor și a institutului de științe zoo
tehnice, tovarășul Gheorghe Ră
dulescu a fost invitat să vizi
teze diferite regiuni din su
dul provinciei Havana, unde se 
realizează un vast plan de dezvol
tare agricolă, menit să asigure apro
vizionarea capitalei cu orez, carne,

lapte, legume, cafea și citrice. Con
comitent, în această zonă se înfăptu
iesc importante lucrări de construc
ții de șosele, baraje și lacuri de acu
mulare pentru irigații, sate model. în 
încheiere, a fost vizitat Centrul de 
dirijare a agriculturii din provincia 
Havana, situat în apropierea locali
tății Nazareno. Jessus Betancourt a 
dat oaspetelui explicații asupra pla
nurilor de dezvoltare a provinciei 
Havana.

Mulțumind gazdelor pentru prilejul 
care i-a fost oferit de a cunoaște rea
lizările agrozootehnice din provin
cia Havana, tovarășul Gheorghe Ră
dulescu a dat o înaltă apreciere e- 
fortului pe care-1 depun oamenii 
muncii cubanezi de a transforma din 
temelii aspectul acestei provincii, de 
a folosi la maximum condițiile geo- 
climatice specifice de la tropice și de 
a traduce în viață sarcinile și obiec
tivele fundamentale trasate de con
ducerea de partid și de stat a Cubei.

PEKIN 22. — Corespondentul A- 
gerpres, I. Gălățeanu, transmite : In 
cadrul manifestărilor organizate în 
cinstea semicentenarului Partidului 
Comunist Român, ambasadorul Româ
niei la Pekin, Aurel Duma, a oferit 
vineri un cocteil-film la clubul in
ternațional din capitala R. P. Chi
neze.

Au participat U De, al doilea se
cretar al Comitetului de partid oră
șenesc Pekin, Liu Si-cian, membru 
în conducerea organizației reprezen
tanților muncitorilor din orașul Pe
kin, Ken Piao, șeful secției relații 
externe a C.C. al P.C. Chinez, Ciao 
Kuan-hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Pîn Șao-hui, ad
junct al șefului Marelui Stat Major 
al Armatei Populare Chineze de Eli
berare, Siao Cin-kuan, adjunct al 
ministrului apărării naționale. Li 
Cian, adjunct al ministrului comer
țului exterior, și alte persoane ofi
ciale chineze.

Participanții au vizionat filmul do
cumentar „Evocări" și au vizitat o 
expoziție cuprinzînd imagini din tre
cutul de luptă a Partidului Comu
nist Român și din construirea socia
lismului în România.

PARIS 22. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Diaconescu, transmite : 
La institutul de studii „Maurice 
Thorez" din Paris s-a deschis expo
ziția „Partidul Comunist Român la 
a 50-a aniversare". Cu același prilej, 
a fost prezentat și un stand de cărți 
românești, printre care culegeri de 
cuvîntări, rapoarte și articole ale se
cretarului general al P.C.R., publi
cate în limba franceză. Toate căr
țile expuse vor fi oferite în dar in
stitutului de studii „Maurice Tho
rez". Expoziția a fost organizată sub 
auspiciile institutului „Maurice Tho
rez" și ale Asociației de prietenie 
Franța—România.

în cuvintul rostit la deschidere, 
Victor Joannes, membru al C.C. al 
P.C.F., a vorbit despre vechile rela
ții de prietenie și colaborare dintre 
P.C.F. și P.C.R., despre contribuția 
și sacrificiul unor comuniști români 
în perioada luptei de Rezistență din 
Franța împotriva ocupației naziste, 
despre sprijinul dat de clasa munci
toare franceză luptei antifasciste a 
muncitorilor din România.

A luat, de asemenea, cuvintul 
Constantin Flitan, ambasadorul 
României la Paris.

(Urmare din pag. I)

cerile Externe al R.S.F. Iugoslavia, 
care a menționat că țara sa sprijină 
toate inițiativele care duc la redu
cerea armamentului și a forței ar
mate în Europa ; a secretarului De
partamentului de Stat, W. Rogers, 
care a arătat că S.U.A. „ar fi gata 
să discute imediat reducerea mutuală 
și echilibrată a forțelor armate la 
o conferință cu privire la securitatea 
europeană".

Este evident că realizarea unor pași 
efectivi în direcția reducerii înarmă
rilor în Europa răspunde intereselor, 
voinței și aspirațiilor popoarelor, este 
o problemă importantă și de larg 
interes pentru opinia publică de pe 
continent, cit și din restul lumii.

în acest context se cuvine, de ase
menea, consemnată știrea cu privire 
la înțelegerea intervenită între gu
vernele U.R.S.S. și S.U.A. în cadrul 
convorbirilor cu privire la limitarea 
înarmărilor strategice — înțelegere 
care este apreciată ca fiind de na
tură să marcheze o evoluție impor
tantă în aceste convorbiri, să ducă 
la scoaterea lor din impasul prelungit 
in care se aflau.

Viața arată, ca un fapt deosebit de 
semnificativ, că inițiative, propuneri, 
căutări pozitive în favoarea destin
derii și opririi cursei înarmărilor vin 
și din partea unor persoane și cercuri 
politice influente din Occident, care 
manifestă realism și luciditate.

în această privință, a fost deo
sebit de revelatoare dezbaterea din 
Senatul american asupra amenda
mentului depus de senatorul Mans
field, liderul majorității democrate 
din Senat — amendament prin care 
se urmărea să se obțină reducerea 
la jumătate pînă la sfîrșitul acestui 
an a efectivului trupelor americane 
staționate în Europa occidentală, eva
luat la 300 000 militari. în motivarea 
propunerii sale, Mansfield a afirmat 
că „Statele Unite cheltuiesc prea 
mult (14 miliarde de dolari anual) 
și de un timp prea îndelungat pen
tru menținerea trupelor lor pe Rin",
— ceea ce nu rămîne fără urmări 
pentru balanța de plăți americană. 
Dar rațiunea sa principală este de 
ordin mult mai general : „Este cu 
totul anormal, ca o armată străină 
să se afle in Europa la un sfert de 
veac după al doilea război mondial"
— a spus Mansfield.

într-adevăr, este nefiresc și profund 
iăunător ca la atîta timp de la în

Președintele Nixon despre Presa franceză și britanică despre convorbirile

Vizita delegației economice 
italiene în R. P. Chineză

PEKIN 22 (Agerpres). — Luînd 
cuvintul la o recepție oferită în 
cinstea delegației economice italie
ne, conduse de Mario Zagari, minis
trul comerțului exterior, care între
prinde o vizită la Pekin, Li Sien- 
nien, vicepremierul Consiliului de 
Stat, a relevat că stabilirea de rela
ții diplomatice între R. P. Chineză și 
Italia — un mare eveniment în isto
ria relațiilor chino-italiene — re
flectă aspirațiile comune ale celor 
două popoare și este în conformitate 
cu interesele comune ale celor două 
țări.

Guvernul chinez, a continuat el, se 
situează întotdeauna pe poziția ega
lității și respectului reciproc al 
suveranității tuturor țărilor lumii, 
mari și mici, și se opune cu hotărîre 
politicii de forță și hegemonie. Noi 
căutăm stabilirea și dezvoltarea de 
relații de prietenie cu toate țările,

pe baza egalității și avantajului re
ciproc, a respectului mutual al suve
ranității și integrității teritoriale.

La rîndul său, Mario Zagari a 
subliniat că vizita delegației pe care 
o conduce este primul rezultat rod
nic al stabiliri relațiilor diploma
tice dintre Italia și R. P. Chineză. 
Amintind că legăturile de prietenie 
dintre popoarele celor două țări au 
adinei rădăcini în trecut, Zagari a 
exprimat satisfacția pentru faptul că 
aceste legături au fost restabilite pe 
baza aspirațiilor comune, în primul 
rînd spre menținerea păcii în lume, 
condiție a progresului social al po
poarelor din toate țările.

Italia și China sînt angajate, în 
prezent, în convorbiri rodnice care 
ne fac să credem că delegația ita
liană își va încheia vizita cu rezul
tate remarcabile și pozitive, a spus 
Zagari.

EVOLUȚIA NEGOCIERILOR SOVIETO-AMERICANE 
IN PROBLEMA LIMITĂRII 

ARMAMENTELOR STRATEGICE

SENATORUL MUSKIE:

Pentru restabilirea grabnică a drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze la O.N.U.

NEW YORK 22 (Agerpres). — Se
natorul american Edmund Muskie, 
unul din principalii candidați poten
țiali la obținerea învestiturii Parti
dului democrat în alegerile prezi
dențiale din 1972, s.-a pronunțat 
vineri in favoarea restabilirii grab
nice a drepturilor legitime ale R. P. 
Chineze la O.N.U. Muskie a subli
niat că revenirea R. P. Chineze la 
O.N.U. pînă la sfîrșitul anului în 
curs constituie o cerință a desfășu-

rării normale a activității organiza
ției.

★
Luînd cuvintul la un dejun oferit 

în cinstea unor oameni de știință 
americani, secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, a declarat că 
Statele Unite sînt gata „să încheie 
aranjamente adecvate" pentru schim
buri de informații științifice și teh
nice cu R. P. Chineză și cu orice altă 
țară cu care S.U.A. nu au relații di
plomatice.

WASHINGTON 22 (Agerpres). — 
într-o cuvîntare rostită la încheierea 
conferinței INTELSAT, președintele 
S.U.A., Richard Nixon, și-a exprimai 
speranța că, în cursul acestui an, va 
fi realizat un acord în cadrul nego
cierilor sovieto-americane privind li
mitarea înarmărilor strategice, ca ur
mare a înțelegerii survenite intre 
cele două guverne. în acest scop, a 
precizat el, vor trebui să se desfă
șoare negocieri intense.

Declarația președintelui Nixon a 
fost făcută după o convorbire pe caro 
a avut-o cu conducătorul delegației 
S.U.A. la convorbirile sovieto-ameri
cane pentru limitarea înarmărilor 
strategice, Gerhard Smith, in cursul 
căreia a fost discutată, potrivit sur
selor oficiale, continuarea tratative
lor S.A.L.T. în lumina înțelegerii in
tervenite între guvernele Uniunii So
vietice și Statelor Unite.

Această înțelegere a fost primită 
favorabil de numeroși senatori ame
ricani. Senatorul Fulbright a dat pu
blicității o declarație specială în care 
subliniază că acest eveniment este 
„încurajator". La rîndul său, senatorul 
Humphrey și-a exprimat speranța că 
un acord pentru limitarea desfășură
rii sistemului rachetelor antibalistice 
(A.B.M.) va fi realizat în cursul anu
lui viitor și va fi urmat de un al doi
lea acord — dependent de primul — 
pentru limitarea armelor strategice 
ofensive. Senatorii Edmund Muskie, 
Walter Mondale, Adlai Stevenson și 
Edward Brooke au salutat și ei înțe
legerea sovieto-âipericană.

înarmărilor strategice. Șeful delega
ției S.U.A. a părăsit capitala austria
că la 10 mai pentru a prezenta pre
ședintelui Nixon un raport asupra 
stadiului negocierilor sovieto-ame
ricane.

★
WASHINGTON 22. — Agenția

Associated Press relevă că guvernul 
american va urmări în continuare să 
exercite presiuni asupra aliaților săi 
vest-europeni pentru a-i determina 
să suporte o parte mai mace a chel
tuielilor în devize necesitate de sta
ționarea trupelor S.U.A. in Europa 
occidentală. Agenția citată afirmă că 
subsecretarul de stat american, Na
thaniel Samuels, care va pleca la 
Miinchen săptămîna viitoare va atra
ge atenția oficialităților vest-germane 
că înfrângerea amendamentului 
Mansfield, privind reducerea cu 50 
la sută a trupelor americane stațio
nate în Europa occidentală, nu în
seamnă că Senatul va permite Admi
nistrației să continue să acopere sin
gură cea mai mare parte a cheltuie
lilor de întreținere a acestor trupe.

dintre președintele Pompidou și premierul Heath

Parisul a respins din nou 
ideea supranaționalității

PARIS 22 (Agerpres). — După convorbirile dintre președintele Franței, 
Georges Pompidou, și premierul britanic, Edward Heath, consacrate pro
blemei aderării Angliei la Piața comună și după declarațiile făcute de cele 
două părți la sfîrșitul convorbirilor, comentatorii politici incearcă să des
prindă sensuri mai adinei ale acestui eveniment.

Astfel, ei relevă că președintele 
Franței a respins și de data aceasta 
ideea de a renunța la suveranitatea 
țării sale în beneficiul unei integrări 
vest-europene. în același timp, Heath 
a acceptat într-o mare măsură punc
tul de vedere francez ca o consecință 
firească a faptului că opinia publică 
britanică se arată foarte reticentă față 
de eventualitatea știrbirii suverani
tății țării, ca urmare a unei aderări, 
așa cum o preconizează unii partizani 
ai integrării. O părere similară ex
primă și ziarul „COMBAT" : „Pom
pidou a obținut de la Heath respin
gerea supranaționalității și admite
rea principiului adoptării hotăririlor 
in unanimitate de către țările mem
bre ale Pieței comune". „l’AURORE" 
este și mai categoric în acest sens : 
„La Elysee noțiunea unei Europe 
(occidentale — n.r.) politice unite, do
tată cu autoritate supranational» și

bazindu-se pe prestigiul politic al 
Franței și puterea economică a R.F. 
a Germaniei, astfel cum au visat a- 
cum 20 de ani promotorii ei, Konrad 
Adenauer și Robert Schumann, a fost 
inmormintată".

O parte a presei britanice mani
festă rezerve față de rezultatul con
vorbirilor de la Paris. „Nu va mai 
exista veto, scrie „GUARDIAN", dar, 
in ciuda optimismului lui Pompidou, 
pe care Heath l-a împărtășit in în
tregime, negocierile de la Bruxelles 
ar putea încă eșua". Ziarul „DAILY 
TELEGRAPH" este de părere că vii
toarele negocieri privind aderarea 
britanică vor trebui să lămurească u- 
nele puncte din comunicatul franco- 
britanic pe lingă faptul că altele ră- 
mîn complet obscure. De aceea, co
tidianul consideră că „probabil nego
cierile de luna viitoare vor fi extrem 
de dure".

agențiile de presă transmit:
★

Sîmbătă s-a reîntors la Viena, ve
nind de la Washington, Gerard 
Smith, șeful delegației americane 
la convorbirile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. cu privire la limitarea cursei

cheierea războiului, aproape 300 000 
de militari americani să mai fie can
tonați în cazărmi pe teritoriul unor 
țări vest-europene. Prezența lor a- 
colo nu este legată de interesele de 
securitate și prosperitate ale po
poarelor respective ; ea este o con
secință a existenței N.A.T.O., con
ceput de la origine ca instrument al 
politicii de forță, al încordării in
ternaționale, ca mijloc de presiune 
și tutelă în cadrul blocului. Această 
prezență apare ca un vestigiu al 
„războiului rece", de mult discreditat 
și dezavuat de popoare.

Faptul că în Senatul S.U.A. s-a 
angajat o astfel de dezbatere, că

pentru interesele lor înguste. Dar 
cu atît mai mult și tocmai de aceea 
se impune cu și mai multă necesitate 
ca opinia publică să acționeze cu o 
fermitate sporită, pentru a învinge 
aceste rezistențe, pentru a impune 
măsuri efective de dezarmare. în
treprinderea unor acțiuni concrete în 
vederea reducerii forțelor armate și 
armamentelor, îndeosebi in Europa, 
in centrul căreia s-a acumulat un 
imens potențial militar, ar a- 
vea un mare rol pozitiv. Aceasta 
ar contribui considerabil la diminua
rea riscurilor de război, la promova
rea încrederii între state, la crearea 
unui climat favorabil pentru realiza-

ÎNFĂPTUIREA DEZARMĂRII
- ASPIRAȚIE ARZĂTOARE 
A LUMII CONTEMPORANE

în cursul ei un mare număr de sena
tori — aproape jumătate — s-au pro
nunțat direct sau indirect în favoa
rea aducerii acasă a trupelor ameri
cane staționate în Europa, că au fost 
depuse și alte amendamente în ace
lași sens de către alți senatori re
flectă tendințe noi in care-și găsește 
expresie starea de spirit antirăzboi
nică tot mai pronunțată a păturilor 
largi ale populației americane — 
manifestată viguros în recentele de
monstrații pentru pace de la Wa
shington.

Amendamentul Mansfield și va
riantele sale n-au fost aprobate de 
Congres la actuala dezbatere — ceea 
ce nu face decît să confirme încă 
odată că există încă forțe care văd 
în perspectiva dezarmării un pericol

rea altor pași spre destindere, spre 
lichidarea concomitentă a grupărilor 
militare și crearea unui sistem ge
neral de securitate in Europa, la în
tărirea păcii și securității generale.

După cum este știut, România so
cialistă, pronunțîndu-se cu fermitate 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale și, în primul rînd, a celei nu
cleare, a subliniat întotdeauna, cu 
realism și flexibilitate, utilitatea unor 
măsuri parțiale cum sînt : lichidarea 
bazelor militare existente pe teri
toriile altor state, retragerea trupe
lor în teritoriile naționale, reducerea 
cheltuielilor militare și altele, dife
ritele măsuri cu caracter tranzitoriu 
în domeniul nuclear, ca încetarea ex
periențelor, neproliferarea înarmări
lor atomice — toate de natură să

favorizeze destinderea, să creeze 
condiții propice pentru desființa
rea blocurilor militare și pentru 
alte acțiuni majore, să netezească 
drumul spre dezarmarea generală. 
Deși în aceste probleme s-au purtat 
discuții îndelungate, rezultatele sînt 
încă minime, departe de aspirațiile 
și cerințele popoarelor. Ideea ce se 
înrădăcinează iot mai puternic în 
conștiința tuturor popoarelor lumii 
este că a sosit timpul să se treacă 
de la discuții generale despre dezar
mare, la măsuri concrete.

Manifestînd spirit de inițiativă, 
prezentînd propuneri proprii, țara 
noastră este totodată gata să exa
mineze cu receptivitate orice pro
puneri constructive ; ea cheamă toate 
țările să-și conjuge eforturile în ca
drul tratativelor de dezarmare, in
clusiv a unei conferințe mondiale de 
dezarmare.

Forța decisivă a soluționării tutu
ror problemelor sociale ale lumii 
contemporane, inclusiv a problemei 
dezarmării, o reprezintă popoare
le. Așa cum a arătat recent to
varășul Nicolae Ceaușescu, „nu 
trebuie să se accepte ca aceste 
probleme vitale ale omenirii să fie 
rezolvate numai la masa tratativelor; 
este necesar ca masele să lupte pen
tru a-și apăra, prin forță proprie, 
viața, securitatea, perspectiva dezvol
tării civilizației umane. Numai ma
sele pot impune dezarmarea, numai 
ele vor realiza dezarmarea". într-a- 
devăr, masele populare — cele care 
suportă pe umerii lor poverile aces
tei curse pentru mijloace de distru
gere, cele care sînt nemijlocit ame
nințate de riscurile decurgînd din 
continuarea înarmărilor — au de în
deplinit un mare rol în determinarea 
și stimularea curentului spre dezar
mare. Intensificîndu-și lupta, accen- 
tuîndu-și presiunea asupra cercurilor 
militariste, războinice, a beneficiari
lor producției și negoțului cu arme, 
afirmîndu-și viguros aspirația de 
a elibera omenirea de coșmarul acu
mulării armamentelor, desfășurînd 
acțiuni energice, spre a-și impune 
voința și interesele — popoarelor lu
mii le revine cuvintul determinant, 
esențial în realizarea practică a dezi
deratului dezarmării.

Este convingerea fermă a poporu
lui nostru că prin unirea eforturilor 
tuturor forțelor păcii și progresului, 
ale tuturor popoarelor, prin acțiunea 
tuturor statelor se poate înainta cu 
succes spre înfăptuirea nobilului de
ziderat al dezarmării.

Au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a 24-a sesiuni a 
O.M.S. (Adunarea Mondială a Să
nătății). Participanții la dezbateri au 
adoptat o serie de rezoluții privind 
colaborarea internațională și activi
tatea O.M.S. în importante domenii 
ale ocrotirii sănătății. România a 
participat activ la elaborarea unor 
documente și a devenit coautoare la 
rezoluțiile privind pregătirea cadre
lor naționale în domeniul sănătății, 
prevenirea poluării mediului încon
jurător, profilaxia și combaterea ho
lerei.

Secretarul general al 
O.N.U., U Thant, a prezentat vi
neri Consiliului de Securitate un ra
port prin care solicită prelungirea 
mandatului forțelor Națiunilor Unite 
din Cipru, care expiră la 15 iunie, 
pentru o nouă perioadă de șase luni, 
respectiv pînă la 15 decembrie a.c. 
în sprijinul cererii sale, U Thant 
susține că în ultimele șase luni si
tuația din insulă s-a agravat. Secre
tarul general al O.N.U. cheamă păr
țile interesate să depășească dificul
tățile actuale și să declare din nou 
în mod public că sînt hotărîte să re
glementeze problemele Ciprului 
printr-un acord durabil, realizat pe 
cale pașnică și bazat pe principiul 
independenței și suveranității unui 
stat cipriot unitar.

întrevedere E. Gierek — 
K. Bachmann. Agen*ia PAP- »- 
nunță că Edward Gierek, prim-secre- 
tac al C.C. al P.M.U.P., a primit de
legația Partidului Comunist German, 
condusă de președintele acestuia, 
Kurt Bachmann, care se află la Var
șovia. întîlnirea. adaugă agenția, s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială.

Ministrul minelor din 
PerU, generalul Jorge Fernandez 
Maldonado, a anunțat vineri că a 
acordat societății americane „Sou
thern Peru Copper Corp." un nou 
termen, pînă la 19 iunie, în vederea 
finanțării exploatării zăcămintelor 
cuprifere de la Cuajone. Dacă socie
tatea nu va respecta acest termen, 
a declarat Maldonado, concesionarea 
terenului îi va fi anulată, iar zăcă
mintele vor intra în patrimoniul sta
tului.

Ministrul afacerilor ex
terne al Italiei, Aldo Moro, 
aflat la Helsinki într-o vizită oficială, 
a fost primit vineri de președintele 
Finlandei, Urho Kekkonen, și de pri

mul ministru, Ahti Karjalainen. în 
cadrul întrevederilor, au fost trecute 
în revistă o serie de probleme actua
le ale situației internaționale, prin
tre oare și problema convocării unei 
conferințe general-europene pentru 
securitate și cooperare.

Compania națională li
biana de petrol „Linoco" ® 
anunțat hotărirea de a construi două 
rafinării care să asigure necesarul de 
carburanți al țării. Cele două rafi
nării urmează a fi construite la Zavia 
(în apropiere de Tripoli) și la Ben
ghazi. Ele vor avea o capacitate to
tală de prelucrare de 13 500 tone de 
țiței pe zi.

Ministrul de externe ve- 
nezuelean, Aristides Cal- 
VOni, va informa Parlamentul ță
rii în legătură cu disputa de frontie
ră dintre Venezuela și Columbia, care 
privește platforma submarină a Pe
ninsulei Guajira. Pentru soluționarea 
acestei probleme au fost inițiate o 
serie de tratative care n-au dat pînă 
în prezent rezultate satisfăcătoare.

Președintele Franței, 
Georges Pompidou, se va întîlni în 
zilele de 5 și 6 iunie la Bonn cu can
celarul R. F. a Germaniei, Willy 
Brandt. Această reuniune are loc în 
cadrul consultărilor periodice prevă
zute de Tratatul de cooperare franco- 
vest-german.

Ministrul de externe al
Ungariei, Janos Peter, a continuat
convorbirile cu omologul său polonez. 
Ștefan Jedrychowski, aflat în vizită 
la Budapesta. Cei doi miniștri de ex
terne au examinat problemele colabo
rării politice dintre țările lor, în spe
cial cele privind întreprinderea unor 
noi pași în vederea convocării con
ferinței europene în problemele secu
rității și colaborării pe continent.

0 delegație a Camerei de 
Comerț Exterior a R. D. Ger
mane condusă de președintele ca
merei, Rudolf Murgott, se află în 
vizită în Anglia, 1a invitația Camerei 
de comerț din Londra. în cadrul 
unei conferințe de presă, Rudolf 
Murgott a vorbit despre importanța 
normalizării relațiilor între R.D.G. și 
Marea Britanic ca premisă a dezvol
tării comerțului dintre cele două țări.
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„Fluviul de foc
continuă să

Un spectacol fantastic, dar din 
ce in ce mai periculos, continuă 
să ofere milenarul și neobositul 
vulcan din Sicilia — Etna. Din 
cele două cratere, formate mult 
mai jos decit cel principal (la 
1.850 de m.), trup în fiecare oră, 
cu o forță demonică, circa 
30 000—40 000 metri cubi de 
piatră și nisip, într-un a- 
mestec de flăcări și fum 
dens. Fluviul de lavă incan
descentă înaintează pe ver
santul nord-estic cu o viteză 
de aproximativ 20 de metri pe 
oră, incendiind și distrugînd in 
calea sa mii de arbori, plantații 
cu pomi fructiferi și viță de vie. 
In ultimele zile au fost cuprinse 
de lavă 29 de clădiri — precum 
și o întreprindere de prelucrare 
a alunelor. inregistrindu-se și 
primii sinistrați. Aproape toate 
șoselele ce leagă localitățile din 
această zonă cu orașul Catania 
au fost întrerupte de lavă in

REDACȚIA 91 ADMINISTRAȚIA : București, Piața „Sclntell". Tel. 17 60 10, 17 60 *>. Abonamentele se fac la oficiile poștale șl dlfuzoril din întreprinderi șl Instituții, Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteil.

înainteze
mai multe puncte, distrugindu-se 
poduri, instalații de lumină e- 
lectrică și telefonice. Există, tot
odată, pericolul distrugerii con
ductei de aprovizionare cu apă 
a localității Sant’Alfio. De ase
menea, dacă lava va continua 
să înainteze, starea de alarmă se 
va extinde și asupra așezărilor 
Macchi di Giarre, Sciarra și 
chiar orașul Giarre, cu 40 000 de 
locuitori. .

Pentru a-și da seama de conse- 
cinețele acestei situații, miniștrii 
Uupis, reprezentind guvernul, și 
Donat Cattin au vizitat zonele 
amenințate de erupția vulcanu
lui, dispunind măsuri pentru 
preintimpinarea unui dezastru. 
Radioul și televiziunea, presa, 
informează de mai multe ori pe 
zi, de la fața locului, despre si
tuația de pe „frontul Etna".
Roma

N. PUICEA
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