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ȘEDINȚA Produse de calitate
ale petrochimiei

COMITETULUI EXECUTIV prahovene

AL C. C. AL P. C. R
în ziua de 25 mai 1971 a avut loc ședința Co

mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul ge
neral al Partidului Comunist Român.

Au participat miniștri și șefi ai unor organi
zații și instituții centrale.

In cadrul ședinței a fost examinat proiectul 
legii cu privire la organizarea și conducerea uni
tăților economice de stat. Comitetul Executiv a 
hotărit ca proiectul de lege să fie supus dezba
terii publice și prezentat apoi spre adoptare 
Marii Adunări Naționale.

De asemenea, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a aprobat măsuri privind organizarea ac
tivității de elaborare a prognozelor pe termen 
lung de dezvoltare economică și socială a țării

noastre și componența nominală a Comisiei 
centrale de partid și de stat constituită in acest 
scop.

Au mai fost adoptate hotăriri cu privire la 
planificarea, finanțarea și creditarea mijloace
lor circulante, a investițiilor, repartizarea și 
vărsarea beneficiilor în întreprinderile pentru 
mecanizarea agriculturii; indicatorii tehnico- 
economici ai Centralei electrice de termoficare 
București-Vest; reglementarea activității geo
dezice, topofotogrametrice și cartografice, 
procurarea, deținerea și folosirea datelor și do
cumentelor rezultate din această activitate, 
precum și hotărîri privind rezolvarea unor 
probleme curente.

capacitatea
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iși sporesc TELEGRAME ADRESATE

C.C. AL P.C.R.,
BOTOȘANI (corespondentul 

„Scînteii", N. Zamfirescu). —
La uzinele textile „Moldova" 

din Botoșani a intrat in func
țiune o nouă capacitate de pro
ducție : linia de finisare a țesă
turilor din fire poliesterice. 
Noua capacitate va furniza 
anual 10 milioane de metri pă- 
trați de țesături din poliesteri 
în amestec cu bumbac 6au cu 
celofibră, sporind prin aceasta 
substanțial gradul de divensifi-

care a produselor cunoscutei 
unități industriale botoșănene. 
De subliniat că, pe baza unor 
studii minuțioase ale specialiș
tilor din uzină, noile mașini și 
utilaje au fost amplasate in ca
drul acelorași suprafețe de 
producție cu cheltuieli de mon
taj minime. Noua capacitate se 
compune din oatru mari insta
lații de mare productivitate, 
dispunind de un grad înalt de 
automatizare a operațiunilor.

TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU

Capacitatea de producție globală a 
Grupului industrial de petrochimie 
Ploiești va crește, în actualul cinci
nal, de aproape două ori și jumătate 
față de anul 1970. Sporurile impor
tante de producție se vor realiza, 
in principal, prin mai eficienta ex
ploatare a instalațiilor și utilajelor 
existente, cit și prin punerea în 
funcțiune a unor noi unități și folo
sirea unor tehnologii moderne de fa
bricație. în acest scop, actualul cin
cinal prevede în cadrul Grupului in
dustrial de petrochimie Ploiești con
struirea unor noi instalații de anhi
dridă ftalică și dimetiltereftalat. Alta 
capacități moderne se găsesc in stadii 
avansate de construcție sau in pro
be mecanice ; produsele lor vor fi de 
o mare utilitate pentru alte ramuri 
ale industriei noastre chimice și far
maceutice. De asemenea, aici mai 
urmează să se construiască și o nouă 
instalație de cauciuc.

Diversitatea de materii prime, pen
tru alte sectoare economice, cit și 
de produse finite — livrate de la a- 
ceastă mare unitate a petrochimiei 
românești — fac ca producția de aici 
să fie. în prezent, solicitată și apre
ciată nu numai pe piața internă, ci 
din ce în ce mai intens și pe piața 
externă, în numeroase țări. Așa, de 
exemplu, o întreagă gamă de pro
duse cum ar fi : fenolul, acetona, 
clorura de colină (un btostimulator 
în creșterea animalelor și a păsări
lor). anhidrida ftalică și cea malei- 
că (principalele materii prime in in
dustria de lacuri și plastifianți), apoi 
mult răspîndita polietilenă și altele 
sînt solicitate în cantități tot mai 
mari de firme străine. în acest sens 
se poate arăta că mai bine de jumă
tate din producția petrochimică, fa
bricată actualmente pe platforma 
industrială de la Brazi, este destinată 
exportului.

C. CAPRARU
corespondentul „Scînteii*
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Acum un an, un an ți 
ceva, trăiam cu toții zile 
grele și nopți de împo
vărătoare încercare. Ploi 
nesfîrșite cădeau, ca pe 
vremea legendară a po
topului, din văzduh. Riu- 
rile și fluviile iși ieșiseră 
din matcă și se năpusti
seră sălbatice asupra sa
telor și asupra timpurilor 
pe care creștea, frumoasă 
și bogată, recolta. In fața 
neprevăzutului, catastrofa 
generală părea multora 
inevitabilă. Atunci, 
chemarea conducerii 
tidului, oamenii din 
nuturile primejduite 
pornit lupta organizată cu 
apele. In aiutorul lor a 
venit de îndată și ar
mata. Lupta cu apele era 
o luptă ciudată, crincenă 
cum nu mai fusesi nici
odată alta pe păminturile 
românești. A fost evacua
tă in grabă populația care 
se afla tn pericol, s-au 
ridicat repede diguri, nă
vala apelor a fost Intii 
domolită și nu după mul
tă vreme Infrîntă. Ca o 
urmare firească a primei 
biruințe, pagubele nu au 
mai crescut și s-a trecut 
la refacerea, pe toate pla
nurile, a țării.

Am vizitat in acel timp 
citeva regiuni greu lovite, 
am cercetat sate de pe 
valea Dunării și localități 
de pe țărmul mării, am 
străbătut de citeva ori Ar
dealul, Bărăganul ți Do- 
brogea. Zilele acestea am 
avut prilejul să văd ia
răși o parte din locurile 
vizitate acum un an. Nu 
m-am mirat, pentru că de 
mulți ani nimic nu mă 
mai miră. Dar satele care 
acum un. an erau sub ape 
au fost rezidite. Rezidite 
au fost fi cartierele unor 
orașe. In centrele, indus
triale stricăciunile au fost 
înlăturate, munca in fa
brici ți uzine se desfă- 
șoară normal, ba, după u- 
nele date, chiar cu

la 
par

c
au

ÎNVECHIREA
LICENȚELOR

ale industriei constructoare de mașini
Incontestabil, in industria construc

țiilor de mașini licențele de produc
ție se valorifică în prezent mai ope
rativ și mai bine decît în urmă cu 
cinci-șase ani. Se acoperă, astfel, 
mai rapid diferite cerințe importante 
ale economiei naționale, se amplifi
că posibilitățile țării noastre de a 
participa la schimburile internațio
nale de valori materiale. O serie de 
deficiențe, care, pînă nu de mult, 
diminuau eficiența fondurilor chel
tuite de către stat în acest scop au 
fost înlăturate. Totuși, durata de va
lorificare a licențelor și, mai ales, 
cea de integrare a acestora in fabri
cație continuă să fie nefiresc de 
lungă intr-un șir de cazuri. Aducem 
din nou în discuție această proble
mă pentru că, în pofida unor pro
grese evidente, în acest domeniu nu 
s-a făcut încă tot ce trebuia.

în cincinalul trecut, uzinele con
structoare de mașini au asimilat în 
fabricație pe bază de licențe 48 de 
grupe de produse importante. Unele 
dintre ele însă nu au fost asimilate 
chiar atit de rapid pe cit ar fi fost 
posibil. Fabricația de serie a nouă 
categorii de produse urmează să în
ceapă abia anul acesta sau în 1972, 
deși fusese prevăzut ca 
lor să se încheie încă 
ce această încetineală ?

Cauzele sînt mai 
puține întîrzieri în 
licențelor și în atingerea gradului de 
integrare prevăzut sînt generate de 
insuficienta capacitate de pregătire a 
fabricației, de neasigurarea Ia timp 
a dotării cu sculele, dispozitivele și 
verificatoarele necesare începerii fa
bricației. Din acest motiv, la uzina 
„Eleotroprecizia" din Săcele n-a fost 
asimilat încă echipamentul electric 
auto și pentru tractoare, iar la 
Uzina de piese auto din Sibiu n-a 
început fabricația instalațiilor de aer 
comprimat și a aparaturii hidraulice 
după o licență achiziționată în urmă 
cu peste 
lării nu 
noapte, 
de înaltă 
prezent din sculării pot fi 
printr-o corespunzătoare 
sare, în aceste sectoare. Conducerile 
uzinelor pot determina, așadar, fără 
a mai lăsa să treneze în continuare 
lucrurile, o maii substanțială partici
pare a sculăriilor la asimilarea și 
integrarea în fabricație a licențelor.

Diferite centrale industriale și uzi
ne invocă adesea, pentru a justifica 
lntirzierea cu care valorifică unele Li-

asimilarea 
în 1970. De

trei ani. 
pot 
schimb.

multe. Nu
asimilarea

se 
în 
calificare care

Desigur, scu- 
construi peste 

muncitorii 
lipsesc în 

atrași, 
cointerc-

cențe, încălcarea de către firmele 
furnizoare a unor terniene contrac
tuale. Incorectitudinea unor parteneri 
externii îngreunează deci, valorifica
rea licențelor. Dar atunci de ce nici 
unul, dar absolut nici unul dintre 
partenerii în culpă nu a fost acționat 
pe căile cunoscute și obligat să plă
tească despăgubirile de rigoare ? 
„Mărinimia" de care au dat dovadă 
în această privință uzine ca „23 Au
gust" din Capitală, „Progresul" din 
Brăila. „Steagul roșu" din Brașov, 
Uzina de utilaj petrolier din Tîrgo- 
viște și altele — care admit, în fond, 
ca partenerii de peste hotare să a- 
mine în mod arbitrar onorarea unor 
obligații contractuale — este pe cit 
de inadmisibilă, pe atît de străină 
relațiilor comerciale normale.

Ne referim și la o altă latură a 
problemei. Unele uzine suportă — 
vor nu vor — consecințele lipsei de 
promptitudine a unor unități colabo
ratoare din țară in ce privește li
vrarea de piese și subansamble de 
completare. La Fabrica de mașini- 
unelte si agregate din Capitală, de 
pildă, 16 tipodimensiuni (cinci li
cențe diferite) n-au putut fi asimilate 
după un număr apreciabil de ani 
deoarece diverși colaboratori și, în 
special, sectoarele calde ale uzinei 
vecine „23 August" nu și-au însușit 
operativ anumite procedee speciale de 
turnare și au livrat piese de calitate 
necorespunzătoare. Din același mo
tiv, nici gradul de integrare în fa
bricație a unor produse nu este aici 
cel prevăzut : bunăoară, 65,1 la sută 
în loc de 85 la sută în cazul mașinii 
de rectificat exterior. Uzina „Pro
gresul" din Brăila n-a putut realiza 
anul trecut 100 de excavatoare asi
milate pe bază de licență, deoarece 
Uzina mecanică din Plopeni și Uzi
na de utilai chimic din Ploiești nu 
i-au livrat o serie de piese și suban
samble. în loc de 80,5 la sută, gradul 
de integrare a acestui excavator a 
fost în 1970 de 74 la sută, ceea ce 
anul trecut a echivalat cu importuri 
suplimentare de peste 3,4 milioane 
lei, la care în primul trimestru al 
acestui an s-au mai adăugat alte 2,5 
milioane lei. întrucît uzinele colabo
ratoare n-au asimilat Ia timp difărite 
6ubansamble, la uzina „Unirea’ 
din Cluj gradul de integrare a li
cenței pentru carda de mare produc
tivitate și a laminorului de bumbac

Ing. Adrian PRODAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

mutt spor. Poporul fi-a 
arătat încă o dată hărni
cia fi încrederea in partid. 
Potopul din primăvara 
trecută parcă nici n-a fost. 
Acum Ardealul tot este 
înfloritor fi făgăduiește 
recolte îmbelșugate. Bără
ganul se asemuie, de la o 
zare la alta, cu o mare 
care îți leagănă valurile 
verzi de grîu, căruia a in-

de celălalt. Griul Dobro- 
gei e tot atit de înalt, tot 
atit de frumos ca al cim- 
piei transilvane sau al 
Bărăganului, iar livezile 
de pretutindeni mi se par, 
acum cind vara este atit 
de aproape, de o bogăție 
ți in același timp de o 
mindrețe deosebită. Tot 
de o deosebită mindrețe 
este și litoralul. Întregul

privit
oamenii și

tn-ain bucurat
ÎNSEMNĂRI de Zaharin STANCU

ceput să-i crească spicele, 
sub adierea ușoară a via
tului. Pe locurile rămase 
încă negre au răsărit, vi
guroase, fire de porumb. 
Sint îndreptățit să cred 
că avem toate motivele 
să așteptăm ca anul aces
ta să fie unul dintre cei 
mai rodnici.

In drum către litoral, 
Dunărea nu se mai trece 
pe pod de vase, ci pe un 
splendid pod arcuit, de 
metal — al doilea con
struit In anii puterii 
populare — care leagă te
meinic un mal al Dunării

litoral. Unii vor spune : 
„L-am văzut anul trecut". 
Și eu l-am văzut anul tre
cut, și nu o dată. Acum 
insă, litoralul este alt
ceva. Fiecare localitate a 
crescut, a devenit mai 
frumoasă. Și trebuie ne
greșit să adaug : mai con
fortabilă, mai atractivă, 
mai plină de farmec.

In unele părți ale lito
ralului am văzut noi case, 
noi hoteluri în construc
ție. Var. Nisip. Praf. Și 
o sumedenie de muncitori 
In salopete. Oare toate a- 
cestea nu-i vor stinjeni

pe vizitatori ? Mi s-a răs
puns de către conducătorii 
lucrărilor : „Pină la sfir
șitul lunii mai totul va fi 
gata".

In drumurile mele ar
delene și in drumul către 
litoral m-am uitat la oa-" 
menii care lucrau pe 
timp. Pe litoral m-am ui
tat la cei ce înălțau noile 
și impresionantele con
strucții. M-am uitat la cei 
ce lărgeau ți asfaltau șo
seaua care ducea spre 
sud — femei și bărbați, 
în cea mai mare parte ti
neri. Erau, toți, oamenii 
noștri, oamenii acestor 
vechi pământuri româ
nești, oamenii care fău
reau și care făuresc, in 
bătaia soarelui sau a ploii, 
scăldați uneori in sudoa
re, patria noastră de as
tăzi, patria noastră de 
miine — care trebuie să 
fie una dintre cele mai 
frumoase patrii din lume, . 
și nu vedem de ce nu 
s-ar putea, și una dintre 
cele mai fericite.

Am cunoscut bine tara 
de altădată, cu Bărăga
nul ei pustiu, plin de să
răcie ți de lacrimi — așa 
cum l-a descris Panait Is- 
trati In Ciulinii Bărăga
nului — cu Dobrogea ei 
săracă și aproape sălba
tică. așa cum am descris-o 
In citeva capitole din ro
manul Pădurea nebună.
'e minune s-a produs 

oare in viața României 
de au fost cu putință a- 
semenea schimbări ? Nici 
o minune. Ci un fapt isto
ric și anume: prezența 
la conducerea statului 
nostru a Partidului Co
munist Român, prezența, 
la conducerea partidului 
ți a statului nostru a 
bărbatului politic, de ge
niu, care este Nicolae 
Ceaușescu, și hărnicia, 
care de pe acum a deve
nit proverbială, a poporu
lui român.
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peste plan

Complexul de xileni din cadrul Grupului industrial de petrochimie Ploiești Foto : Gh. Vințilă
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IN JUDEȚUL ALBA

ALBA IULIA (corespondentul 
„Scînteii", Ștefan Dinicâ). în 
cursul zilei de ieri unitățile in
dustriale din județul Alba au ra
portat îndeplinirea sarcinilor de 
plan pe primele 5 luni ale a- 
cestui an cu 6 zile mai devreme. 
Valoarea acestor 6 zile ciștigate, 
calculată in producția realizată 
în această perioadă, se ridică la 
65 milioane lei. Industria ju
dețului Alba, care iși realizează 
exemplar sarcinile noului plan 
cincinal, va produce suplimen
tar pină la sfirșitul lunii mai 
200 tone oțel, 210 tone acid sul
furic, 600 tone produse sodice, 
6 400 tone sare, 11 mașini-unel- 
te, 300 mașini de cusut, 
mc cherestea, 1 200 mc 
fabricate din beton, 37 000 
rechi ciorapi, încălțăminte 
valoare de 1 milion lei și altele.• »

Cind consiliul popular este atent

la întrebările cetățeanului

și știe
Despre așezarea dobrogeană Ham- 

cearca se spunea în rapoarte că este 
comuna „in care toate treburile merg 
prost". Intr-adevăr, cooperatorii de 
aici obțineau cele mai modeste veni
turi din județ, comuna nu avea dis
pensar și cămin cultural, iar medicii 
și profesorii începuseră să plece in 
altă parte, pentru că n-aveau unde 
locui și lucra.

E adevărat, Hamcearca era un 
„caz". Nu insă singura comună in 
care cooperativa agricolă nu mergea 
bine, sau in care treburile gospo
dărești și edilitare rămineau nere
zolvate.

— Am înțeles că nu putem aștepta 
pînă cind lucrurile se vor rezolva de 
către forțele din comune. Am hotă- 
rît ca noi înșine să punem umărul 
unde e mai greu, să deslușim la fața 
locului, sfătuindu-ne cu cetățenii, cu 
autoritățile comunale, cauzele rămi- 
nerilor în urmă 
deunăzi tovarășul Teodor 
primul-secretar al comitetului 
țean de partid și președintele 
tetului executiv al Consiliului 
Iar județean Tulcea. Fiecare 
membrii comitetului executiv, 
preună cu specialiștii, și-au asumat 
obligația de a rămine în comunele res
pective pînă vor considera că trebu-

— . ne povestea
— ' Coman, 

jude- 
comi- 
popu- 
dintre

îm-

să-i răspundă...
rile sint definitiv puse pe făgașul lor 
normal.

S-a înțeles, deci, esențialul — că 
pentru a ajuta efectiv perfecționarea 
activității economice, a vieții sociale 
trebuie să vezi, să cunoști lucrurile 
la fața locului, prin consultări largi 
cu cetățenii. Analiza problemelor di
rect la sursă a permis stabilirea unor 
măsuri concrete, corespunzătoare fie
cărei situații in parte, care s-au ela
borat și aplicat sub îndrumarea și 
controlul de zi cu zi al cadrelor cu 
cele mai înalte responsabilități din 
conducerea județului. Numeroasele 
propuneri pe care oamenii, intere
sați in îndreptarea lucrurilor, le fă
ceau mereu nu au mai fost notate 
ca altădată în carnete, pentru a fi 
duse la județ să „fie aprobate", ci 
s-a hotărit pe loc — cu termene și 
responsabilități precise — înfăptuirea 
lor. Rezultatul ? în mai puțin de doi 
ani — timp în care președintele con
siliului popular, vicepreședinții și 
celelalte cadre cu munci de răspun
dere au „locuit", cum ne spunea Con
stantin Hagiu, primarul de la Ham
cearca, mai mult aici — cele 10—12 
comune cu C.A.P.-uri slabe, cu multe 
probleme social-gospodărești nerezol
vate au fost ridicate la nivelul comu
nelor fruntașe.

Vorbeam mai

pe comune a membrilor comitetului 
executiv, a celorlalte cadre cu 
munci de răspundere, pentru a cu
noaște în permanență 
pentru a avea un contact 
cu cetățenii.

Dacă înainte 
cetățenească se 
sediul județului 
interesul pentru 
ta doar din partea solicitantului — 
astăzi se constată o deplasare a dia
logului, in cele mai diverse forme, 
chiar la fața locului. Spre exemplu : 
în mod curent au loc sesiuni ale 
consiliilor populare comunale și oră
șenești, alte adunări cetățenești, la 
care iau parte toate cadrele de con
ducere ale județului.

Pentru situații deosebite, unde 
este nevode nu numai de analize și 
îndrumări, ci și ae ajutor concret, de 
pus umărul la rezolvarea problemelor, 
sint constituite colective complexe, 
alcătuite din diverși specialiști — in 
agricultură, învățămînt, sănătate, ad
ministrație de stat — care se depla
sează în comunele județului, pentru

Constantin PRIESCU 
Gheorghe GRAURE

realitățile, 
nemijlocit

cu opiniacontactul
realiza mai mult la
— cu alte cuvinte, 

discuție se manifes-

sus de repartizarea (Continuare în pag. a Il-a)
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Președintele Consiliului de Mi

niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit, la 25 mai, pe ministrul co
merțului exterior al Finlandei, 
Olavi J. Mattila, care face o vizită 
în țara noastră.

La primire a participat Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior.

Au fost de față Kaarlo Veikko 
Mâkelă, ambasadorul Finlandei la

București, și Kauko Uusitalo, di
rectorul general al Grupului „Me- 
tex".

în cursul convorbirii, care a 
avut loc cu acest prilej, au fost 
discutate probleme referitoare la 
evoluția relațiilor de colaborare 
economică dintre cele două țări.

Convorbirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres).

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului Național al Frontului Unității Socialiste 

din Republica Socialistă România

BUCUREȘTI
Primiți, vă rog, mulțumirile mele sincere, pentru felicitările cordiale 

și salutările pe care mi le-ați adresat cu prilejul celei de-a 75-a ani
versări a zilei mele de naștere. Aș dori, la rîndul meu, să vă transmit 
salutări, împreună cu cele mai bune urări.

Prof. dr. H. C. ERICH CORRENS
Președintele Consiliului Național 

al Frontului Național 
al Germaniei Democrata

1*
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FAPTUL JURISCONSULTUL-

DIVERS
Competiția 
pentru 
ospitalitate

Consemnam, cu cîtva timp

V V fl iiaparator al legii,

nu sfătuitor de ocazie

cinema ECOUL ANCHETELOR „SCiNTEII"

Consemnam, cu cîtva timp în 
urmă, o frumoasă inițiativă din 
Dîmbovicioara (Argeș), devenită, 
incepînd din primăvara acestui 
an, sat turistic. O scrisoare pri
mită din partea profesorului 
Iosif Căciulă ne aduce acum o 
veste asemănătoare dintr-o altă 
localitate situată de-a lungul 
culoarului Rucăr—Bran — satul 
Ciocanu, „așezat pe un tăpșan 
între culmile Pietrei Craiului, 
Bucegilor și Leaotei, la 1 400 de 
metri altitudine", Și aici local
nicii au început să marcheze 
traseele turistică (spre Bran, ca
bana „Brusturet" și peștera Dîm
bovicioara) ; în fiecare casă a 
fost pregătită anume cite o ca
meră rezervată pentru viitorii 
oaspeți (nu de mult, satul a fost 
electrificat) ; meșterii locali s-au 
reîntors cu încredere spre con
fecționarea diverselor obiecte 
de artizanat ; în curînd se va 
deschide un muzeu etnografic, 
iar biroul local de turism se gîn- 
dește deja la amenajarea unei 
pîrtîi de schi și eventual chiar a 
unui hotel-sanatoriu. Pregătiri 
și planuri care atestă că satele 
dintre Rucăr și Bran au început 
o adevărată competiție pentru 
ospitalitate.

Amuzament
periculos

Ștefan Benedek din Brașov, 
str. Podul lui Grid nr. 3, de pro
fesie cizmar, a vrut deunăzi să 
se amuze. Aflindu-se printre 
consumatorii din grădina bufe
tului „Panciu", a aruncat citeva 
petarde (pe care el știe cum și 
de unde le-a procurat). Explo- 
darea lor a produs însă un cu 
totul alt efect decît cel așteptat. 
Speriați in urma zgomotului 
produs, locatarii din imobilele 
vecine au anunțat organele de 
menținere a ordinii publice, care 
l-au reținut pentru cercetări. In 
urma „salvei" de petarde explo
date in condițiile de mai sus, 
cizmarului vesel i se pregătește 
acum binemeritata „bombă" : 
trimiterea in fața instanței de 
judecată.

Cineclubul 
veterinarilor

De doi ani de zile, în cadnjl 
Laboratorului veterinar județean 
Satu-Mare, funcționează un ci- 
neclub, al cărui obiectiv a fost 
îndreptat, încă de la început, 
spre problemele dezvoltării zoo
tehniei în această zonă a țării. 
Pină în prezent, membrii săi 
(îndeosebi dr. Constantin Vișan, 
directorul laboratorului — în ca
litate de regizor, și tehnicianul 
Zoltan Rogojan — operator de 
imagini) au realizat numeroase 
scurt-metraje despre diverse 
metode folosite în îngrijirea a- 
nimalelor și în combaterea unor 
boli, despre rezultatele deosebite 
obținute în acest domeniu de 
unele cooperative agricole din 
județ. Bineînțeles, pelicula s-a 
dovedit la fel de sensibilă și 
față de aspectele negative întil- 
nite în alte unități. Filmele au 
fost vizionate pînă acum de sute 
de brigadieri zootehniști, în ca
drul schimburilor de experiență 
organizate de laborator. Pentru 
că deviza înscrisă pe „generi
cul" activității cineclubului este: 
„Cele bune să se adune, cele 
rele să se spele". Și se pare că 
ambele obiective sînt îndepli
nite cu succes.

Un „trata
ment"... 
penal

Zilele trecute. Cristea Bălescu 
și-a internat soția la spitalul din 
Alexandria. Trebuia operată de 
urgență. Medicul chirurg Dumi
tru Șerban nu putea insă să 
pună mina pe bisturiu decît 
dacă i se numărau în prealabil 
400 de lei in palmă. C. B. nu 
avea asupra sa decît 200 de lei 
și, cum medicul n-a coborît 
prețul, a plecat să se împrumu; 
te. A făcut rost de 200 de lei 
și... s-a realizat flagrantul. In
tenția doctorului de a ascunde 
banii între elemenții unui radia
tor din cabinetul său nu i-a fo
losit la nimic. In continuare, ur
mează ca D.Ș. să fie „consultat" 
de procuratură pentru a 1 se ad
ministra „tratamentul" prevăzut 
de codul penal.

Problema pe care vrem s-o adu
cem in discuție nu este cu totul nouă. 
Necesitatea ca în toate domeniile de 
activitate să se acționeze in deplină 
concordanță cu legile impune orga
nelor de conducere din întreprinderi 
și instituții obligația de a face totul 
pentru ca actele, hotărîrile și măsu
rile lor să se înscrie ferm pe coordo
natele legalității socialiste. în acest 
sens, participarea oficiilor juridioe — 
ca organe special investite cu atri
buții în respectarea și aplicarea 
corectă a legilor — trebuie să fie in
tegrată organic în actul de conducere, 
de decizie, ceea ce solicită nu o re
lație incidentală, ci o conlucrare 
strînsă intre conducere și oficiul ju
ridic. în condițiile în care întregului 
sistem de relații economice și so
ciale dintre întreprinderi, instituții — 
dintre acestea și cetățeni — i-a fost 
asigurat, prin elaborarea a nume
roase legi și acte normative, un ca
dru legal adecvat, misiunea juris
consultului izvorăște tocmai din ce
rința obiectivă de a contribui la așe
zarea oricăror raporturi pe temeiia 
trainică a legii. Sînt lucruri bine cu
noscute și acolo unde organele da 
conducere au înțeles să folosească 
din plin aportul oficiului juridic, sub 
forma unei colaborări nemijlocite, 
permanente, rezultatele Bînt cele aș
teptate : litigii puține, respectarea 
obligațiilor, eficiență. Am avut însă 
prilejul să constatăm și reversul me
daliei : ignorarea acestor cerințe face 
din jurisconsulți niște combatanți de 
circumstanță, împinși să „rezolve si
tuația". „Doar ești jurist, trebuie să 
găsești o soluție să cîștigăm", sună 
citecdată imperativul directorial.

...întreprinderea de vinuri pentru 
export Focșani a fost păgubită de 
furnizorul său. Combinatul de sticlă
rie București și ca atare a cerut 
daune în valoare de 201 776 lei. N-a 
reușit să obțină decît... 802.40 Iei ! In
stanța arbitrată a constatat că pen
tru restul sumei — conform legii — 
„dreptul la acțiune s-a prescris". Un 
șir de „minute" încheiate intre cele 
două unități au făcut ca dintr-un 
termen intr-altul să se stingă cite, o 
parte din dreptul la acțiune al păgu
bașului. Neparticipînd la încheierea 
lor — cînd putea sesiza consecințele 
— jurisconsultul n-a putut avea, la 
arbitraj, decît o intervenție tardivă.

Sînt rare asemenea cazuri ? Ce 
consecințe produc aceste cauze pier
dute ? Discuțiile avute în cursul in
vestigațiilor noastre. cu arbitrii 
A. Milieș și I, Iczkovits, de la Arbi
trajul de Stat Central, ne-au oferit 
și alte puncte de reper, relevate de 
participarea jurisconsultilor la solu
ționarea litigiilor : unii, presați de 
conducerea interesată să obțină „jus
tificări" în vederea-unor eventuale 
controale, pun confuzii în favoarea 
unității ce o reprezintă, deși își dau 
seama că o astfel de soluție ar fi ine
chitabilă și nelegală ; alții introduc 
la arbitraj acțiuni nefondate despre 
care știu bine că vor fi respinse.

Asemenea situații sint imputabile, 
credem, in primul rind juriștilor în 
cauză. Datoria lor de oameni ai legii 
îi obligă să dovedească competență 
și obiectivitate. Soluția pe care în
cearcă s-o obțină „la ananghie" nu 
înseamnă nicidecum asistență juridi
că eficientă, fiindcă pe plan econo
mic interesează nu atît cine cișt.igă 
litigiul, cit mai ales evitarea situației 
litigioase. Neajunsurile pe care le 
generează absența sau poziția neco
respunzătoare a jurisconsultului la 
încheierea oricăror acte care anga
jează unitatea respectivă se repercu
tează ulterior și asupra celeilalte 
părți care, stinjenită de executarea 
necorespunzătoare a obligațiilor asu
mate. poate crea la rîndul ei greu
tăți altui beneficiar. Cîștigarea unor 
sume drept despăgubiri nu este decît 
un paleativ, fiindcă în sistemul eco
nomiei socialiste planificate cerința 
majoră este executarea obligațiilor 
contractuale in natură, așa cum a 
fost stabilit in contract.

Să pătrundem însă și în cealaltă 
zonă în care acționează jurisconsulții 
în numele conducerii pentru a “apăra 
interesele organizației respective : 
activitatea instanțelor judecătorești. 
Se manifestă și aici carențe de genul 
celor amintite mai sus ? Fiind vorba 
de oameni ai legii și de o activitate 
desfășurată iți contact nemijlocit cu 
legea, firesc este ca totul să decurgă 
cu precizia unui ceasornic. Consta
tările prilejuite de ancheta noastră 
n-au dovedit că așa se și petrec lu

crurile, în cele mai multe cazuri. Am 
relevat nu de puține ori in pledoa
riile jurisconsultilor argumente so
lide, bine fondate juridic și expuneri 
temeinice asupra situațiilor de fapt. 
A trebuit, din păcate, să reținem si 
împrejurări cînd ei înșiși păreau stîn- 
jeniți de propriile susțineri. „Cite- 
odată ne dăm seama — ne relata u- 
nul din interlocutorii noștri, tovarășul 
I. Militarii, președintele secției civile 
a Tribunalului județean Ilfov — că 
jurisconsulții sînt nevoiți să promove
ze soluția conducerii, transpusă, pe cit 
se poate, în termeni juridici. Altfel, 
încep să fie luați drept „unii care nu 
țin cu întreprinderea". Intryo acțiune 
intentată de I.I.S. Valea Roșie, prin
tre pirîți l-am descoperit cu surprin
dere și pe oonsilierul juridic. Intru- 
cit unitatea pierduse un litigiu la 
arbitraj — era vorba de o canti
tate de roșii depreciate din vina a- 
cestei întreprinderi — conducerea a 
găsit cu cale să impute, drept pe
deapsă, o parte din pagubă... juris
consultului ! Cred că nu mai este ne
cesar să insist asupra neajunsurilor 
pe care le provoacă asemenea mani
festări. In justiția noastră cîștigă cel 
care are dreptate, iar sarcina acestui 
specialist este să vegheze Ia respec
tarea legilor, nu să acopere greșelile 
altora".

Fapte, stări de lucruri, împrejurări 
care evidențiază o serie de dificul
tăți in munca jurisconsultului, înde- 
părtîndu-1 de la ceea ce trebuie să 
fie cu adevărat : in primul rînd un 
consultant juridic indispensabil con
ducerii unității și în al doilea rînd, 
reprezentantul obiectiv al intereselor 
acesteia în fața instanțelor judecă
torești și arbitrate.

în legătură cu problema îmbună
tățirii activității oficiilor juridice, am 
solicitat, pornind de la cele consta
tate, opinia tovarășului Nicolae Po- 
povici, adjunct al ministrului justi
ției. Am întrebat pentru început ce 
ar trebui întreprins pentru ca juris
consultul, apărînd interesele unității, 
să fie un promotor ferm al legali
tății.

— In primul rînd — ne-a spus 
domnia-sa — țin să precizez din capul 
locului că nu putem concepe nici un 
moment că interesele vreunei între
prinderi sau instituții ar'putea fi al
tele decît cele care concordă pe de
plin cu litera și spiritul legii. Situa
țiile de genul celor constatate de dv. 
și semnalate în mai multe rinduri în 
presă dovedesc că unii conducători 
uită cîteodată acest lucru : nu cer 
sfatul acestor specialiști, consideră că 
rolul lor se rezumă doar la repre
zentarea unităților în fața organelor 
de jurisdicție, ori, ceea ce este cu 
totul inadmisibil, le cer să găsească 
„forma legală" unor acte făcute .cu 
ignorarea legii. Trebuie- Înlăturate 
aceste practici dăunătoare, conducă
torii unităților — care au principala 
responsabilitate în legătură cu apli
carea întocmai a legii — fiind pri
mii chemați să împiedice încălcarea 
ei și în nici un caz nu pot invoca 
vreun motiv pentru a justifica ase
menea abateri.

— Sarcina principală a jurisconsul
tilor, cea care se poate spune că dă 
tonul întregii lor activități, este avi
zarea unor măsuri pe care le preco
nizează organul de conducere. Ce ne 
puteți spune in această privință des
pre aportul lor ?

— Din aceleași motive despre care 
vorbeam mai sus, nu sînt create, tot
deauna, condiții pentru ca juris
consulții să desfășoare o activitate 
corespunzătoare. De multe ori se a- 
preciază cu ușurință că un act sau 
altul nu este necesar să mai fie 
examinat și de oficiul juridic.. Con
secințele apar mai tîrziu și uneori 
nu mai pot fi înlăturate. Această 
stare de lucruri se reflectă și în prac
tica unor ministere și a altor organe 
centrale, care emit cîteodată acte 
normative fără consultarea oficiilor 
juridice, ceea ce face să nu poată fi 
apreciate toate implicațiile de ordin 
juridic. Drept urmare, survin apoi 
dificultăți in aplicarea legii.

Respectarea neabătută a principiu
lui legalității impune ca toate hoiă- 
rîrile ce se iau de către unitățile so
cialiste, întreaga lor activitate să fie 
bazată nemijlocit pe lege, căreia să i 
se asigure in fiecare situație o inter
pretare justă, o aplicare corectă.

— După cum se știe, se află în

curs de elaborare o nouă reglemen
tare cu privire Ja activitatea, drep
turile și obligațiile jurisconsultilor. 
In ce măsură va contribui aceasta la 
îmbunătățirea muncii lor, la elimi
narea unor neajunsuri de felul celor 
amintite ?

— în viitoarea reglementare va fi 
mai bine precizat statutul juris
consultilor, insistindu-se îndeosebi a- 
supra sarcinii oficiilor juridice ca 
organe de specialitate chemate să 
contribuie la asigurarea legalității in 
activitatea unităților în care funcțio
nează. într-o asemenea viziune a 
sarcinilor oficiilor juridice, juris
consultilor le va reveni — pe 
lingă activitatea de avizare a 
legalității actelor juridice, a măsuri
lor care pot angaja patrimoniul uni
tății și a proiectelor de acte norma
tive — și atribuția de a analiza pe
riodic cauzele care generează litigii.

Elaborarea avizelor importante de 
către organele centrale ale adminis
trației de stat va trebui să fie opera 
unor colective formate din juriscon
sulți de la oficiile juridice ale acestor 
organe și de la unitățile subordonate.

In vederea unei bune selecționări 
a jurisconsultilor se va introduce exa
menul de capacitate similar cu cel 
prevăzut pentru judecători, procu
rori, notari de stat și avocați. Un deo
sebit interes va fi acordat pregătirii 
lor profesionale. Pregătirea juridică 
generală urmează a fi organizată de 
Ministerul Justiției, iar pentru pro
blemele specifice ramurii în care ac
tivează, de organele centrale intere
sate ale administrației sau, după caz, 
de către comitetele executive ale con
siliilor populare.

In sfîrșit, se va da o atenție deose
bită organizării, conducerii și atri
buțiilor colegiilor județene de juris
consulți, care vor aduce la îndepli
nire măsurile stabilite de Ministerul 
Justiției pentru perfecționarea pre
gătirii profesionale generale a juris
consultilor și vor efectua controlul 
activității de reprezentare desfășura
tă de aceștia.

Adoptarea acestor reglementări, 
menite să sporească eficiența asisten
ței juridice pe care o asigură juris
consulții, trebuie să fie urmată de o 
înțelegere deplină a rolului lor de 
promotori ai legalității socialiste.

Au fost relevate aici fapte, stări de 
lucruri, opinii competente. Concluzia 
care se impune este aceea că oficiile 
juridice și prin ele jurisconsulții tre
buie să constituie o prezență perma
nentă în toate actele care influen
țează desfășurarea activității unității 
din care fac parte. Rolul lor nu poa
te fi în nici un caz rezumat la acela 
de instrument „specializat" în cîștiga
rea proceselor. Noua reglementare le 
vă crea, desigur, posibilități mai largi 
de afirmare, de eliminare a oricăror 
neajunsuri. Este limpede însă că ori- 
cîte reglementări ar apărea, totul de
pinde de măsura în care conducerea 
întreprinderii va integra aceste oficii 
în sistemul său de lucru și mai ales 
de activitatea oficiilor Juridice în
seși, de măsura în care ele vor reuși 
să-și exercite rolul preventiv în 
asigurarea legalității tuturor actelor 
și deciziilor, în cultivarea respectu
lui pentru lege.

Dinu POPESCU

J ————.
ț • Filarmonica de stat „George
, Enescu" (la Ateneul Român — sala
\ Studio) : Recital de pian susținut
i de Marilena Dobrea Ilae ; Recital
J de flaut susținut de Nicolae Ma
li xlm, la plan Irina Stalcu — 20.
J • Teatrul de operetă : Voievodul 
1 țiganilor — 19,30.
I • Teatrul Național „I. L. Cara-

giale" (sala Comedia) : Heideiber- 
ț sul de altădată — M; (sala Stu- 
1 dio) : Pisica în noaptea Anului
* Nou — 20.
\ • Teatrul de comedie : Chir An-
i tolne — 20.

• Teatrul „Luci* Sturdza Bulan-

■ ■ d a
I_____ _______________ ____________

ClND CONSILIUL POPULAR ESTE ATENT
LA ÎNTREBĂRILE CETĂȚEANULUI

în locul notei 
de plată

(Urmare din pag. I)

După ce intrase in bufetul 
„Delta" din Brăila și consumase 
o doză apreciabilă de alcool, Pe
tru Manea căuta o cale pentru 
a ieși afară din local fără să-și 
achite nota de plată. Și-a ales 
un moment mai mult sau mai 
puțin „potrivit" și s-a făcut ne
văzut. Abia a ieșit însă pe ușă 
și și-a dat seama că un ospătar 
se afla deja pe urmele lui. Pen
tru a scăpa de el, a pornit in 
fugă spre partea cealaltă a stră
zii. N-a mai apucat însă să o 
traverseze. Pentru că, aruncin- 
du-se in fața autosalvării 31- 
BR-1436, cu toate manevrele de 
ultim moment ale șoferului, a 
fost lovit in plin și a decedat 
înainte de a fi transportat la 
tpital.

Rubrică redactată de :
Dumitru TÎRCO3

Gheorgha DAVID 
cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

o perioadă mad îndelungată și parti
cipă direct la găsirea soluțiilor, la a- 
pîicarea lor în practică. Asemenea 
colective au activat anul trecut în 15 
comune, iar anul acesta în 5 și acți
unea este în curs de desfășurare. Ce 
atestă toate acestea ? Centrul de gre
utate al activității s-a deplasat, asi- 
gurind legătura nemijlocită cu ma
sele, consultarea lor în toate proble
mele care frămîntă viata satelor, ca 
metodă curentă. Ceea ce dă consis
tentă acestui dialog, un pronunțat 
caracter operativ, este faptul că la el 
iau parte, în primul rînd. cadrele cu 
munci de răspundere din con
ducerea consiliului popular, con
ducerile direcțiilor de specialitate. 
Astfel. în primele 4 luni din acest 
an, președintele, vicepreședinții și 
secretarul comitetului executiv s-au 
deplasat pe teren, în medie, cite 
10—15 zile pe lună, iar inspectorii 
corpului de control și directorii di
recțiilor de specialitate — cite 15—20 
de zile.

Contactul nemijlocit cu masele a 
căpătat, fără îndoială, forme care se 
bazează în primul rind pe discuția 
sinceră și deschisă, cu cetățenii, pe 
ascultarea cuvintului acestora și, mai

ales, pe adoptarea acelor măsuri care 
să asigure o finalitate deplină propu
nerilor, sugestiilor și doleanțelor ex
primate. Aceasta a pus în mișcare 
gîndirea și inițiativa creatoare a ma
selor. Numai în ultimii doi ani, de 
pildă, prin traducerea în viață a pro
punerilor cetățenilor s-au construit și 
asfaltat aproape 200 km de drumuri, 
s-au ridicat peste 100 de obiective 
social-culturale (săli de clasă, dispen
sare, băi comunale, brutării etc.), s-au 
extins canalizarea și alimentarea cu 
apă în zeci de localități rurale. In 
urma dezbaterii în comune, cu repre
zentanții obștei — comitete de cetă
țeni, deputați, intelectuali — a schițe
lor de sistematizare a satelor județu
lui, sînt în curs de a fi înființate vă- 
rării, cărămidării, secții de țiglă, u- 
nități proprii de prestații industria
le (dulgherie, zidărie, covoare etc.), 
care vor da un impuls și mai pu
ternic dezvoltării social-gospodărești 
a satelor tulcene.

Ușile instituțiilor județene sint și 
ele oricînd deschise pentru cetățean, 
sesizările și doleanțele acestuia sînt 
ascultate cu toată solicitudinea. Oa
menii vin în audiență sau se 
adresează organelor județene cu 
probleme care se pot rezolva, dar 
și cu probleme ’care nu se pot 
rezolva. Sint vizibile eforturile

depuse pentru ca toate cererile să 
fie rezolvate pe loc, sau în cel mai 
scurt timp. Nu se mai fac, ca altă
dată, promisiuni formale, cetățeanul 
nu mai este purtat pe drumuri, ci i 
se spune limpede cind are și cînd 
nu are dreptate. în acest fel s-a creat 
acum un climat de respect reciproc — 
al instituției față de cetățean și *1 
cetățeanului .fată de instituție.

Nu putem spune, fără îndoială, că 
dialogul între cetățean și consiliul 
popular se desfășoară perfect, la toa
te verigile la care se poartă, că nu 
se mai manifestă — mai ales la ni
velul instituțiilor consiliului popular 
și al primăriilor comunale — negli
jente, lipsă de solicitudine, o trata
re superficială a părerilor și propu
nerilor cetățenilor, subaprecieri ale 
observațiilor și sesizărilor acestora. 
„Sîntem conștienți că mai persistă a- 
semenea deficiențe — ne spunea to
varășul Teodor Coman, prim-secre- 
tar al comitetului județean de partid, 
președintele comitetului executiv al 
consiliului popular județean — dar 
facem tot ce ne stă in putință să le 
înlăturăm, să colaborăm cu cetățea
nul in spiritul orientării stabilite de 
conducerea partidului nostru, spirit 
constructiv de respect pentru cetă
țean și rolul său în societatea noas
tră socialistă".

*
*
*
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• Facerea lumii : PATRIA — 9; 
12; 15; 13; 21, FEROVIAR — 9,15; 
12; 15; 17,45; 20,30, MELODIA — 
9; 31.13; 13,30; 16; 18,30; 20,45, FLA
MURA — 9; 12; 15; 17,30; 20.
• Hello, Dolly ! (ambele serii — 
pe ecran panoramic) : SALA .PA
LATULUI — 16,30 (seria de bilete
— 3722); 20,30 (seria de bilete 
3727).
• Serata : CENTRAL — 9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, GRIVI- 
ȚA — 9,15; 11,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
POPULAR — 15,30; 18; 20,30.
• Cronometrul : VICTORIA —- 
8,45; 11; 13,15; 15,30; 13; 20,15.
• Bătălia de pe Neretva : FESTI
VAL — 8,45; 12,15; 15,45; 19,15, la 
grădină — 20,30, FAVORIT — 9; 
12,30; 16; 19,30, EXCELSIOR — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Și caii se împușcă, nu-1 așa ? :
CAPITOL — 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, 
GLORIA —• 9; 12,30; 16; 19,30, AU
RORA — 9; 12,30; 16, la grădină 
19,45, MODERN — 9; 12,30; 16; 19,30, 
la grădină — 20,15, STADIONUL 
DINAMO — 20, GRADINA DOINA
— 20.
• Eu, Francisc Skorina : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20.
• Printre 
ZEȘTI — 
20,15.
• Eclipsa
16.30, Retrospectiva filmului de a- 
nimațle italian — 18,45, Strigătul
— 31 : CINEMATECA (sala Union).
> Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Raiu : DACIA — 8,45— 
19,15 în continuare, GIULEȘTI — • 
15; 19.
• Clanul sicilienilor : DRUMUL 1 
SĂRII — 15,30; 17,45; 30, GRADINA 
VITAN — 20,15.
• Moartea filatelistului : V1TAN 1
— 15,30; 18.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
BUCEGI — 16; 18,15; 20,30, la gră
dină — 20,30, VOLGA — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 10,15; 20,30, ARTA — 
15,30; 18, la grădină — 20,15, GRA
DINA PARCUL HERĂSTRĂU — 
20.
• Cei trei care au speriat Vestul : 
LUMINA — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 
13,30; 20,45, UNIREA — 15,30; 18, 
la grădină — 20,15.
• Aventurile lui Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joc Indianul : TIM
PURI NOI — 9; 12,15; 15,45; 19.
• Adio, Granada : LIRA — 15,30;
10, la grădină — 20.
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca-: FERENTARI — 15,30; 17,45; 20.
• Mihai Viteazul : PACEA —
15,15; 19,15. 1
• Prețui puterii ; CRÎNGAȘI — |
15.30, 10; 20,15.
• Domiciliul conjugal : FLO- ’
REASCA — 15,30; 18; 20,30. (
• Genoveva de Brabant : VIITO
RUL — 16; 18; 20. I
• Sunetul muzicii : MIORIȚA — i
9; 12,30; 16; 19,30, TOMIS — 9,30; 
13; 16,30, la grădină — 20,15. I
• Pan Wolodyjowski : MOȘILOR i 

- — 15,45; 19.
ț • Cinci pentru infern: MUNCA I

— 15,30; 18; 20,15, PROGRESUL — , 
15,30; 18; 20,15.
• Doar un telefon : COSMOS — I 
16; 18; 20.
• Pe cometă : FLACARA — 15,30; 
18; 20,15, LAROMET — 15.30; 17,30; |
19.30,

colinele verzi : BU- 
15,30; 18, la grădină —

— 9; 10,30; 12,30; 14,30;

POȘTA PE RECEPȚIE...
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• Secretul din Santa Vittoria : 
RAHOVA — IS; 17,45; 20,30.

„Pentru ca deficien
tele semnalate în ar
ticolul „Ca glumă 
n-are haz ; in serios 
luat are... prea mult 
umor" — se spune in 
răspunsul Direcției 
județene de poștă și 
telecomunicații Brăila 
— să nu se mai re
pete, diriginții oficii
lor P.T.T.R. din mu
nicipiul nostru și în
treg aparatul de difu
zare a presei, inclusiv 
conducerea oficiului, 
au fost convocați la Di
recția județeană, unde 
s-au stabilit măsuri 
pentru îmbunătățirea 
activității de difuzare 
a presei. Tn cadrul a- 
cestei ședințe, dirigin
ta oficiului Brăila-3, 
tov. Maria Stanciu, a

fost aspru criticată și 
avem convingerea că 
toți participanții la a- 
ceastă analiză au tras 
concluzia că în viitor 
trebuie să facă to
tul pentru servirea 
promptă a abonatilor.

Cit privește cartări
le eronate, deși s-au 
redus, numărul lor 
este încă mare și noi 
experimentăm diferite 
metode pentru a le 
elimina. In prezent, 
am întocmit o nomen
clatură a străzilor din 
municipiul Brăila care 
urmează a fi dată atît 
oficiilor P.T.T.R. cit și 
marilor întreprinderi. 
Folosirea acestei no
menclaturi în cartarea 
chitanțelor de presă și 
a corespondentei pe 
oficii șl sectoare va

duce la reducerea 
cartărilor greșite. In 
scopul găsirii celei 
mai bune soluții care 
să permită îmbunătă
țirea continuă a acti
vității de difuzare a 
presei, avem în stu
diu înființarea în mu
nicipiul Brăila a unui 
oficiu specializat de 
difuzarea presei. Prin 
crearea acestuia se 
va reduce volumul o- 
peratiunilor, se va 
simplifica modul de 
lucru, pornind încă de 
la D.E.P. și pînă la 
servirea abonatilor. In 
final, sperăm ca, prin 
această măsură, să ob
ținem nu numai îm
bunătățirea calității în 
sectorul de difuzarea 
presei, ci și econo
mii".

...LA FEL Șl TELEFONIA

Referitor la artico
lul intitulat „Litoralul 
în așteptarea a două 
milioane de oaspeți", 
apărut în ziarul 
„Scîntela", organele de 
resort ne comunică :

„Departamentul poș
telor și telecomunica
țiilor a luat măsurile 
corespunzătoare pen
tru asigurarea cu

prestații de poștă și 
telecomunicații a tu
riștilor de pe litoral. 
Pînă tn prezent au 
fost puse în funcțiune 
noi circuite telefonice 
intre București și li
toral și s-au instalat 
noi cabine telefonice 
la Mamaia. Sint in 
curs de execuție lu

crări ds Instalare 
de rețele de ca
bluri și cabine tele
fonice în interiorul și 
exteriorul oficiilor 
P.T.T.R. și noi cen
trale telefonice auto
mate : 3 000 de linii la 
Constanța și 1000 de 
linii în stațiunea Nep- 
tun“.

„CODUL PROFESIEI" REPUS IN DREPTURI

„Publicarea In zia
rul din 3 aprilie (nr. 
8745) a articolului 
„Codul profesiei con
ține reguli obligatorii" 
a constituit pentru lu
crătorii organizațiilor 
comerciale din Con
stanta un semnal cri
tic asupra activității 
desfășurate — se spu
ne în scrisoarea sem
nată de P. Banciu, di
rector al Direcției co
merciale a județului 
Constanța. Aspectele 
negative semnalate în 
cuprinsul articolului 
sus-amintit au fost 
constatate și cu prile
jul controalelor per
manente efectuate de 
organele comerciale. In 
afara sancțiunilor ad
ministrative aplicate — 
amenzi, penalizări, re
trogradări — s-a in
tensificat munca edu
cativă a lucrătorilor 
din comerț, insistîn- 
du-se în mod deo
sebit pe cunoașterea 
și aplicarea regu
lilor de comerț gene
rale.

In cursul lunii apri

lie a.c., s-au format 
brigăzi mixte de con
trol al unităților cu a- 
mănuntul, cu partici
parea organelor co
merciale a)e munici
piului Constanta, a 
Inspecției comerciale, 
care au verificat în
treaga rețea comer
cială asupra stării 
igienico-sanitare a u- 
nităților, asupra apro
vizionării, sortimente
lor, respectării reguli
lor generale de co
merț. Această acțiune 
a dus Ia creșterea’ ni
velului dă servire a 
populației.

In același timp, la 
verificările cunoștințe
lor lucrătorilor cu 
funcții de răspundere 
(șefi de unități, ra
ioane, secții), efectua
te în cursul lunii a- 
prilie, s-a insistat în 
special asupra cunoaș
terii și aplicării regu
lilor generale de co
merț și igienico-sani
tare. De asemenea, cu 
sprijinul sindicatelor, 
în adunările de anali
ză a activității în tri

mestrul I din acest an, 
s-au prelucrat din nou 
prevederile legale în 
cauză, insistlndu-se 'în 
mod deosebit pe apli
carea in practică a a- 
cestora. S-au citat e- 
xemple concrete de 
nerespectare a lor, 
s-au adus la cunoș
tință sancțiunile pri
mite de conducerile de 
unități și de alțl sa- 
lariați. Pentru sala- 
riații T.A.P.L. Con
stanța a fost organi
zată, la 28 aprilie, o 
consfătuire la care s-a 
prelucrat legislația tn 
vigoare privind activi
tatea comercială.

Considerăm că ase
menea acțiuni — rea
lizate înainte de înce
perea sezonului turis
tic, cu participarea tu
turor factorilor inte
resați în buna desfă
șurare a activității co
merciale — și-au atins 
scopul: cunoașterea a- 
mănunțită și aplicarea 
întocmai de către sala- 
riați a obligațiilor lor 
de serviciu, a îmbună
tățirii servirii popu
lației.

hrs" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Iubire pentru Iubire — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara” (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 18,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Pinoc
chio — 16.
• Teatrul Gluleștl : Gîlcevlle din 
Chioggia — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînziana 
— 17; (sala din str. Academiei) : 
De ce a furat zmeul mingea ? — 
17.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Diavolul alb — 20.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Bimbirlcă — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș" — 
19.30.
• Circul „Globus" : Arena priiriă- 
verii — 19,30.

18,00 Deschiderea emisiunii. Uni- 
versal-șotron — enciclopedie 
pentru copil.

18,25 Mult e dulce și frumoasă. 
Emisiune de prof. dr. Sorin 
Stati • Realizări și perspec
tive ale lingvisticii româ
nești. Prezintă Dlmltrle Ma- 
crea • Un minut pentru... 
corectitudine • Tableta cri
tică de Valentin Silvestru. 
Elogiul clarității.

18,40 Confruntări „ A gîndi cu 
capul propriu • Anchetă 
privind raporturile dintre în
treprinderi și centralele In
dustriale • Pledoarie pentru 
eliminarea tutelei mărunte

tn spiritul noilor reglemen
tări privind activitatea orga
nismelor colective de condu
cere • Glosar economic : 
Marketing-ul.

19.10 Tragerea Pronoexpres.
19,30 1901 de seri —' emisiune pen

tru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară • Sport.
20.10 Reflector.
20,25 Film artistic ; „La flaca" — 

— comedie satirică — pro
ducție a studiourilor argenti-' 
nene. In rolurile principale : 
Norman Briski, Norma 
Leandro.

21,50 Antologie lirică. Emisiunea 
cuprinde versuri de W. 
Shakespeare, H. Heine, E. A. 
Poe, M. Emlnescu. Muzică 
de Beethoven, Brahms, Schu
mann.

22,05 Film TV : Yehudi Menuhin 
la București.

22,40 Telejurnalul de noapte.
22.30 închiderea emisiunii.

*

*

LA I.A.S. PANCIU

Calitățiie vinurilor de Panciu 
sînt atestate prin numeroase 
distincții, diplome și medalii, 
Obținute de-a lungul anilor, la 
diferite confruntări din țară și 
de peste hotare. I.A.S. Panciu 
dispune de instalații moderne 
de vinificatie. de condiții deo
sebite care să confere produse
lor sale... bahice, gusturi de 
neuitat. Șampaniile albe, reali
zate aici : natur, sec, demisec, 
desert, șampania roze demisec 
etc. — iată numai citeva exem
ple care sînt o necontestată ga
ranție a prestigiului acestui 
producător. Este de amintit că 
fermentarea șampaniei are loe 
intr-o hrubă, in lungime de 
peste 1 500 m și la o adîncime 
de 15 m sub pămînt, cu o tem
peratură constantă de-a lungul 
întregului an.

Colectivul de la I.A.S. Panciu, 
pasionat de munca sa, format 
din specialiști de mare valoare, 
constituie — de asemenea — 
încă o garanție sigură pentru ca
litatea conținutului buteliilor cu 
șampanie și alte vinuri, produsa 
aici.

tn fotografie : se îmbuteliată 
sticlele de șampanie produse la 
I.A.S. Panciu.

Foto : N. Moldoveana
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și-a majorat substanțial angajamentele CONTRASTE
pentru sporirea producției.

pentru dezvoltarea

cooperativelor agricole
Cu profundă și vie satisfacție, cu 

sentimente de nespusă bucurie, ță
ranii cooperatori de pe cuprinsul 
țării, întruniți în adunări generale, 
adresează telegrame Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal, în care iși exprimă recunoș
tința față de recenta hotărîre a con
ducerii superioare a partidului pri
vind îmbunătățirea condițiilor de 
viață ale oamenilor muncii de la 
sate, ale celor ce lucrează pe ogoa
rele infrățite ale României socialiste. 
Prin aceste telegrame ei iși iau noi 
angajamente pentru obținerea de 
producții sporite la toate culturile, 
ca și in sectorul’ zootehnic,

Făgăduind că vor munci cu abne
gație pentru a obține recolte cit mai 
bogate, că vor depăși sarcinile de 
producție din a- 
cest an cu 20 tone 
de grîu. 40 tone 
legume și 5 tone 
fructe, membrii 
cooperativei agri
cole de producție 
„1 Mai" Plăiești, 
comuna Moldove
nești, județul 
Cluj, scriu în te
legrama lor : Ne 
exprimăm cele 
mai calde sentimente față de 
dumneavoastră. tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, și ne angajăm pe această 
cale să depunem toate strădaniile 
pentru traducerea în viață a hotări- 
rilor partidului nostru.

După ce se arată că în cei aproa
pe 20 de ani de existență au obți
nut rezultate remarcabile in creșterea 
proprietății obștești și ridicarea ni
velului de trai, membrii cooperatori 
din Bucu, județul Ialomița, se anga
jează să depășească producția pla
nificată cu 400 kg grîu la ha, 100 kg 
porumb, 300 kg floarea-soarelui, să 
reducă cheltuielile de producție cu 
5 la sută și să obțină un venit su
plimentar de 418 000 lei prin înfiin
țarea brigăzii de prestări de servicii 
către populație.

In telegrama membrilor coopera
tori din Valea Nucarilor, județul 
Tulcea, se scrie : Pentru a dovedi 
prin fapte recunoștința noastră, toți 
țăranii cooperatori iși iau angaja
mentul că vor munci cu avînt pen
tru * depăși cu cite 100 kg la hec
tar producțiile de griu, porumb 
boabe, mazăre boabe, fasole, măză- 
riche, struguri și cu 50 kg produc
ția de in pentru ulei. Prin toate 
aceste cantități valorificate la fon
dul de stat vom realiza un venit 
global suplimentar de peste 600 000 
lei, contribuind astfel la dezvoltarea 
economică și organizatorică a coope
rativei noastre, la realizarea măre
țului program trasat de cel de-al 
X-lea Congres al partidului.

Aducem mulțumirile noastre con
ducerii partidului, dumneavoastră, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
se arată in telegrama cooperatorilor 
din lecea Mare, comuna Cărpiniș, 
județul Timiș, pentru tot ce faceți 
ca viața noastră să fie mereu 
îmbelșugată și mai fericită, 
munca însuflețită a membrilor 
peratori pentru executarea la 
a tuturor lucrărilor agrotehnice 
asigura ca unitatea noastră să livre
ze la fondul central, în acest an,
I 340 tone grîu, 400 tone porumb,
II 000 tone sfeclă de zahăr, 955 tone 
legume, 656 tone carne, 8 500 hl 
lapte de vacă. Prin munca membrilor 
cooperativei noastre vrem să răs
pundem in continuare la măsurile 
care au fost stabilite de către partid 
pentru ridicarea nivelului nostru de 
trai, să contribuim la înflorirea scum
pei noastre patrii.

După ce se angajează să depă
șească valoarea producției globale cu 
1 260 000 lei, reprezentind 53 tone 
porumb, 40 tone griu, 50 tone legu
me, 230 tone sfeclă de zahăr, 110 
tone cartofi și să obțină venituri su
plimentare din activitățile industriale 
și prestări de servicii de peste 
855 000 lei, adunarea generală a coo
peratorilor din Glierăești, județul 
Neamț, asigură Comitetul Central al 

Nioolae 
coopera-

tori vor munci cu abnegație pentru 
dezvoltarea economică și organizato
rică a cooperativei, pentru a-și adu
ce astfel contribuția la făurirea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate in România.

Membrii cooperatori din Poenarii 
Burchii, județul Prahova, care se 
angajează să livreze peste prevederi 
în acest an 100 tone cereale. legu
minoase, legume și produse animalie
re și să obțină venituri peste plan 
în valoare de 138 000 lei, scriu in în
cheierea telegramei : Vă asigurăm, 
iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți membrii cooperativei noastre, 
inclusiv pensionarii, vom fi întot
deauna alături de partid și vom 
răspunde fără ezitare chemării parti
dului pentru a asigura un viitor lu
minos României socialiste.

Nicolae Ceaușescu. că vor participa 
cu și mai mult elan la muncă și 
vor valorifica la un nivel superior 
rezervele pe care le au, angajindu-.se, 
totodată, să realizeze venituri supli
mentare din activitățile __
valoare de 50 000 lei, să depășească 
planul 
200 kg 
legume

Răspunzind grijii partidului nostru, 
scriu țăranii cooperatori din comuna 
Săcele, județul Constanța, ne anga
jăm ca anul acesta să obținem în 
plus o producție de 210 tone grîu, 
53 tone floarea-soarelui, 150 tone po
rumb, 7 tone struguri, 200 hl lapte 
de oaie, 5 tone carne de miel, 300 hl. 
lapte de vacă, iar din activitățile in
dustriale 5 000 țigle ciment. Prin va
lorificarea acestor

de producție la 
la
cu

hectar, iar
8 000 kg.

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P. C. R.,

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Crescătorii de animale din comu
na Vama-Buzăului, județul Brașov, 
scriu printre altele în telegrama a- 
dresatâ conducerii partidului : Con- 
știeriți de grija pe care o acordați 
locuitorilor de la sate, prin înlesni
rile pentru creșterea animalelor, 
convinși că prin aceasta vom spori 
producția agricolă-marfă, necesară 
satisfacerii cerințelor oamenilor mun
cii și a economiei naționale, ne an
gajăm ca pînă în anul 1972 efecti
vul de animale să crească cu 250 de 
taurine, 300 de porcine și 500 ovine.

Participanții la adunarea generală 
a cooperativei agricole de producție 
din Bogata, județul Mureș, se anga
jează să muncească în așa fel incit 
contribuția virată la Casa de pensii 
să fie realizată pe seama depășiri
lor de plan și să nu precupețească 
nici un efort pentru înfăptuirea mă
surilor luate de partid în vederea 
obținerii unor recolte bogate șî a 
creșterii continue a nivelului de trai 
al tuturor oamenilor muncii.

După ce raportează că lucrările 
din campania agricolă de primăvară 
au fost executate la timp, membrii 
cooperativei agricole de producție 
Carastelec, județul Sălaj, se anga
jează să obțină o producție supli
mentară in valoare de 205 000 lei, din 
care 120 000 lei numai, din activități 
industriale, și să acopere astfel su
mele destinate fondului de pensii. 
Ei scriu în încheiere: Vă dorim, tova
rășe Ceaușescu, multă sănătate pen
tru a putea conduce destinele po
porului pe calea dezvoltării multila
terale a României socialiste.

Țăranii cooperatori din comuna 
Băcia, județul Hunedoara, asigură 
conducerea partidului, pe tovarășul

anexe, în
porumb cu 

planul la

produse vom 
liza venituri 
plimentare 
1 600 000 lei. 
ceasta este 
tribuția 
la 
hotărîrilor 
greșului al 
al P.C.R.

Aducind 
țumiri conducerii 
partiidului pentru 
măsurile luate in 

ultimul timp, pentru ridicarea nive
lului de trai al celor ce muncesc la 
sate, locuitorii comunei Sălciua, din 
județul Alba, scriu în telegrama lor : 
Ne angajăm față de dumneavoastră, 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, cel mai 
iubit fiu și conducător al poporului 
nostru, că vom folosi întreaga noas
tră experiență dobîndită de-a lungul 
anilor și printr-o întreținere și ex
ploatare rațională a pajiștilor natu
rale, vom spori producția animalieră, 
livrînd statului in acest an impor
tante cantități de lapte, brînză, ouă 
și lină, precum și 1195 de animale, 
adueîndu-ne în acest fel contribuția 
la dezvoltarea economiei noastre na
ționale.

Ne adresăm conducerii de partid și' 
de stat, dumneavoastră personal, sti
mate tovarășe Nicolae Ceausescu, 
se arată în telegrama membrilor co
operativei agricole de producție din 
Băzboieni, județul Tulcea, cu cele 
mai sincere mulțumiri și ne angajăm 
să mărim aportul nostru la creșterea 
producției vegetale și animale, depă
șind cu 800 000 lei veniturile la pro- 
ducția-marfă.

Telegrame asemănătoare au adre
sat Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. locuitorii comu
nei Șugag — județul Alba, coopera
torii din Vard — județul Sibiu, din 
comuna Faraoani — județul Bacău, 
din Blăgești — județul Vaslui, din 
C'uzăplac — județul Sălaj, din C.A.P. 
Pui — județul Hunedoara, membrii 
cooperativei agricole de producție 
„Drumul lui Lenin" din Oltina — 
județul Constanta, și cei din coope
rativa arrricoU de producție din ora
șul Cîmpia Turzii — județul Cluj.

(Agerpres)
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PIATRA NEAMȚ (corespondentul „Scîn
teii", Gli. Baltă). — Colectivele de muncă din 
întreprinderile industriale ale județului 
Neamț au realizat pînă la această dată 70 
la sută din angajamentul anual la producția 
globală și 80 la sută la producția marfă. Anali- 
zind posibilitățile actuale și evaluînd noile re
zerve interne, oamenii muncii din fiecare uni
tate economică a județului au hotărît să-și su
plimenteze angajamentele. Pînă la finele fi
nului, in industria județului se va realiza o 
producție globală suplimentară în valoare de 
300 milioane lei și o producție marfă în va
loare de 250 milioane lei, ceea ce reprezintă 
un volum de aproape două ori mai 
comparativ cu angajamentele asumate 
țial. Aceasta se materializează în 6 000 
țevi de oțel, 2 300 tone îngrășăminte cu 
1 280 tone fire și fibre sintetice, 15 000 
ciment, 3,4 milioane bucăți cărămizi,
mc cherestea rășinoase și alte produse. Se 
preconizează ca productivitatea muncii să se 
depășească cu 2 la sută, față de 1 la sută 
angajament inițial ; cheltuielile de produc
ție se vor reduce cu 40 milioane lei, iar li
vrările de produse la fondul pieței vor creș
te la 60 milioane lei, în loc de 6 milioane

mare 
ini- 
tone 
azot, 
tone 
1 050

lei cit era inițial. Totodată, volumul de be
neficii peste plan va crește la 80 milioane 
lei.

In telegrama adresată de biroul comitetu
lui județean de partid C.C. al P.C.R., perso
nal tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu prile
jul reînnoirii angajamentelor, se spune, in
tre altele : „Acest angajament, pe care ni 
l-am asumat in numele celor peste 47 000 co
muniști, al oamenilor muncii din județ, are 
un puternic suport — care constituie de alt
fel garanția îndeplinirii lui — în hotărîrea 
cu care oamenii muncii, conduși de orga
nizațiile de partid, s-au avintat în munca 
de realizare a mărețelor sarcini puse de 
partid în etapa istorică pe care o parcurgem, 
în adeziunea lor deplină la politica științifică, 
clarvăzătoare a partidului nostru comunist. Și 
cu această ocazie dorim să asigurăm condu
cerea partidului, pe dumneavoastră, stimate 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că comitetul ju
dețean de partid, toți comuniștii din județ vor 
munci cu și mai multă pasiune și dăruire 
pentru a da viață mărețului program al 
partidului de construire a societății socia
liste multilateral dezvoltate în patria noas
tră".

• Lampa lui Aladin 
visată la 
„Electrofar"

FRUCTELE ÎN ANOTIMPUL
AROMELOR
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Relieful deluros al jude
țului Bistrița-Năsăud este 
cit se poate de favorabil dez
voltării pomiculturii. Cu atit 
mai mult cu cit, in acest 
domeniu, există o bogată tra
diție, iar soiurile superioare 
de fructe de pe aceste me
leaguri sint nu numai bune și 
gustoase, dar s-au dovedit și 
rezistente la păstrare 
timp mai îndelungat.

Pe o întinsă zonă, jur- 
împrejurul orașului Bistrița, 
cuprinzînd văile Birgăului, 
Someșului și a Șicului, cul
tura pomilor se bucură de o 
deosebită grijă și atenție; an 
de an livezile sint împrospă
tate, producția pomilor fruc
tiferi este științific dirijată, 
fiind imbunătățite și create 
noi soiuri cu recolte tot mai 
mari, cu o tot mai sporită 
rezistență la frig. Toate a- 
ceștea se datoresc Stațiunii 
experimentale pomicole de la 
Bistrița, înființată în 1959, 
care in activitatea ei de 
pină acum a obținut nume1 
roasQ,,și. semnificative succe
se.

, — Stațiunii noastre îi re
vin sarcini deosebit de mari 
și complexe, care trebuie să 
fie tratate și rezolvate opera
tiv și cit mai bine, deoarece 
ele prezintă un larg interes 
pentru toți pomicultorii din 
nordul Transilvaniei — ne-a 
declarat dr. ing. Ion DUMI- 
TRACHE, secretarul științific 
al stațiunii. Vom aminti cite
va din problemele urmărite 
de către cercetătorii acestei 
unități : precizarea speciilO:- 
și a soiurilor de pomi Și ar
buști fructiferi pentru cultu
ră, ținindu-se seama de con
dițiile și particularitățile fie
cărui bazin pomicol ; elabo
rarea de mijloace și măsuri 
adecvate pentru producerea 
materialului săditor ; ameli
orarea Soiurilor indigene de 
pomi, în vederea ridicării 
potențialului lor de producție 
și a rezistenței la boli. în 
principal, stațiunii noastre 
— a continuat interlocutorul

— îi revine datoria de a re
aliza o legătură cit măi strîn- 
să intre cercetarea științifică 
și activitatea practică din 
toate unitățile agricole, ur- 
mărindu-se riguros — ca un 
prim criteriu de apreciere a 
utilității muncii din stațiune
— îmbunătățirea an de an 
a rezultatelor economice în 
producția de fructe.

Succesele înregistrate aici, 
de-a lungul ultimilor ani, 
conving cu tărie că cercetă
torii stațiunii bistrițene dis
pun de mari posibilități de 
studiu și finalizare a unor 
idei valoroase. Transpunerea 
în practica unor unități a- 
grieole din județ, precum și 
din alte zone ale Transilva-

DIN ACTIVITATEA 
DE CERCETARE 
A STAȚIUNII 

EXPERIMENTALE 
POMICOLE 
BISTRIJA

Cînd Diogene umbla 
cu luminarea știa el 
ce știa. Dacă și-ar fi 
legat speranțele de 
lămpile fluorescente 
produse dă întreprin
derea „Electrofar" din 
Capitală ar fi rămas 
ca și salariații Com
plexului de prelucrare 
a mobilei din Blaj, a- 
dică pe... întuneric. Nu 
știm cită speranță o fi 
aprins în inimile bene
ficiarului comanda fă
cută pentru achizițio
narea unui număr de 
4 600 lămpi fluorescen
te necesare la ilumi
natul halelor, dar știm 
că ea s-a... stins repe

de. Numai o cincime 
din cantitatea solicita
tă a fost contractată, 
orice intervenție ulte
rioară fiind zadarnică, 
precizează corespon
dentul nostru, Ștefan 
Dinică. Chiar nimeni 
din forul de resort al 
producătorului nu Se 
arată dispus să facă 
lumină în această po
veste neclară și să-i 
bage in „priză" pe cei 
nepăsători ? Doar n-o 
să se aștepte lampa 
fermecată a lui Aladin 
să ilumineze halele 
Complexului de pre
lucrare a mobilei din 
Blaj I

• Mașina de strivit

roșu

Stafiunea experimentală pomicolă Bistrița

niei, a rezultatelor 
țărilor efectuate in 
stațiunii din Bistrița, a avut 
ca urmare creșterea substan
țială a producției pomicole 
de bună calitate, oferindu-se 
astfel pentru consumul 
populației cantități tot mai 
mari de fructe cu aspect, și 
gust superior.

Urmărind eșalonarea apro
vizionării cu fructe proaspete 
a populației pe o perioadă 
a anului cit mai îndelungată, 
precum și obținerea unor 
cantități tot mai mari de 
fructe, colectivul de cercetă
tori condus de inginerul loan 
Ivan și-a propus obținerea 
unor soiuri noi de cireși, ale 
căror fructe să aibă perioada 
de coacere mai tirzie și care 
să poată fi cultivate într-o 
zonă cit mai largă din ju
dețul Bistrița-Năsăud.

— La noile soiuri de cireși 
— „Negre de Bistrița" și 
„Uriașe de Bistrița" — primii 
puieți s-au obținut în anii 
1956—1957, prin hibrizarea e- 
fectuată soiurilor „Hedelfin- 
ger" și „Germersdorf", ne-a 
spus tovarășul ing. I. IVAN. 
Prima fructificare a soiului 
„Negre de Bistrița" a avut 
loc în anul 1962. Fructele, de 
culoare negricioasă, de mă
rime mijlocie, se coc în de
cada a doua a lunii iunie, cu 
citeva zile mai tirziu decit 
cele din soiul „Ramon-Oli- 
va“. fapt care îngăduie pre
lungirea perioadei de consum 
a cireșelor. Rezistența la ger 
și secetă, precum și produc
ția de 35 kg pe un pom in fi
nul IV de rodire, sint însușiri 
deosebite ale soiului amintit, 
conferindu-i posibilitatea va
lorificării in majoritatea uni
tăților agricole din nordul 
Transilvaniei.

cerce- 
cadrul

în ce privește soiul „Uriașe 
de Bistrița", am mai aflat 
că prima fructificare a aces
tuia s-a petrecut în anul 
1964. Fructele, mari, de culoa
re roșie, cu striații. sint pie
troase, rezistînd foarte bine 
la transport și se coc pe la 
începutul lunii iulie. Cerce
tările s-au finalizat prin ob
ținerea ramurilor altoi,, iar 
aceste soiuri au putut fi in 
cele din urmă livrate pepi
nierelor întreprinderilor 
gricole de stat și 
rative agricole.

Am menționat 
stațiunii pentru 
rea soiurilor de 
aria cercetării este aici mult 
mai largă, vizind și alte 
iuri de pomi fructiferi.

Cercetarea științifică 
stațiunea din Bistrița 
perfecționează an de an. 
zultatele găsindu-și aplica
bilitate imediată în producția 
curentă a unor unități a- 
gricole. într-o discuție re
centă cu dr. ing. loan MO
DORAN, membru corespon
dent 1 Al Academiei, directo
rul stațiunii, d-sa ne-a rela
tat :

— Pe lingă cercetările e- 
fectuate pină in prezent, un 
mare rol l-au avut loturile 
demonstrative, pe care le-am 
organizat în diferite unități 
agricole și, in cadrul cărora, 
specialiștii de la stațiunea 
noastră au aplicat o serie de 
măsuri rezultate dintr-o a- 
profundată cunoaștere a te
renurilor și altor condiții de 
producție, concrete și speci
fice fiecărui teren. în modul 
acesta s-a înregistrat o gră
itoare sporire a producțiilor 
de fructe, fapt ce a confir
mat utilitatea și eficiența 
cercetărilor desfășurate în 
prealabil în cadrul stațiunii. 
Citeva exemple, cred, vdt fi 
bine venite. La I.A.S.-urile 
din Bistrița. Lechința, Teaca. 
Dej, producțiile au crescut 
de la 3 500 kg la hectar, cit 
erau cu 10 ani în urmă, la 
8 600 kg la hectar. în coope
rativele agricole Satu Nou, 
Braniște, Dorolea, Mocod și 
altele. în aceeași perioadă 
recoltele au sporit de la 
2 750 kg la hectar la peste 
5 000 kg la hectar.

Activitatea prezentă, cit 
și cea viitoare a Stațiunii 
experimentale pomicole Bis
trița va cuprinde în sfera 
preocupărilor tot mai multe 
aspecte legate de obținerea 
unor producții sporite de 
fructe, pe calea îmbunătăți
rii soiurilor actuale. Puternic 
ancorată pe coordonatele 
majore ale marilor impera
tive ce revin azi agriculturii, 
stațiunea de cercetări din 
Bistrița iși propune să 
dauge stăruitor și permanent 
valoroasa 33 contribuție la 
tezaurul cercetării științifice 
din țara noastră, prin efortul 
meritoriu al unui puternic 
colectiv format de-a lungul 
a peste două decenii de 
muncă.
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Mihai BAZU
corespondentul „Scînteii
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(Urmare din pag. I)
a fost în 1970 mai mic cu 16,5 șî, 
respectiv, cu 1,7 la sută decit cel 
prevăzut. Din acest motiv. în pri
mele trei luni ale acestui an au fost 
necesare importuri suplimentare de 
575 000 lei. Aspecte similare se întîl- 
nesc și în Uzina de autoturisme din 
Pitești, Uzina de mecanică fină din 
Sinaia, Uzina de construcții de ma
șini din Reșița și „Tractorul" din 
Brasov. Necorelarea sarcinilor de a- 
sirailare ale diferitelor uzine con
structoare de mașini continuă, deci, 
să coste economia națională multe 
milioane de lei.

în general, introducerea în pro
ducție a licențelor este bine core
lată cu lucrările de investiții, cu 
crearea condițiilor de valorificare a 
lor. Ceea ce nu înseamnă că nu exis
tă și licențe care așteaptă cu ani! 
prin diferite sertare să fie utilizate. 
Iată, bunăoară, licența pentru ciocane 
perforatoare de 24—30 kg. Cu dotări 
minimale, fabricarea lor în serie pu
tea începe la uzina „Independența" 
din Sibiu, căreia i-a fost pusă la dis
poziție licența încă in primul trimes
tru al acestui an. Dar n-a început. N-a 
Început pentru că conducerea uzinei

învechirea licențelor
»

aibiene așteaptă să se încheie mai 
intii construirea unei hale care va 
începe... la sfirșitul anului 1972. Cu 
alte cuvinte, noile tipuri de perfora
toare vor vedea lumina producției 
abia peste vreo trei ani. Va mai avea 
însă cineva nevoie de ele atunci ? 
Iată o întrebare pe care ar trebui 
să și-o pună cu toată seriozitatea 
ațit tovarășii de la Sibiu cit și cei 
ca,v; le permit să valorifice cu Atita 
intirziere această licență.

Arătam la începutul acestor rîn- 
duri că snumite produse remarcabile 
realizate pe bază de licențe iși pierd 
în scurt timp din gradul lor de com
petitivitate. Procesul este destul de 
normal dacă luăm in considerație fap
tul că. in construcția de mașini, intro
ducerea noului este deosebit de ra
pidă. De ce se ajunge la o asemenea 
situație ? Evident, pentru că respec
tivii beneficiari de licențe s-au re
zumat să le asimileze ad-literam.

fără a se strădui să le perfecționeze 
în continuare, fără să asigure pe 
bază de eforturi proprii permanente 
competitivitatea produselor reali
zate pe baza lor. Ceea ce este de 
neadmis astăzi, cînd dispunem de 
numeroase institute de cercetări și 
proiectări, precum și de puternice 
compartimente de ceroetare-proiec- 
tare in aproape toate uzinele con
structoare de mașini.

Există și alte „amănunte" încă ne
puse la punct în complexul proces 
de valorificare a licențelor de pro
ducție. Este inadmisibil, bunăoară, ca 
anumite licențe să nu fie valorificate 
integral și să aștepte cu anii... co
menzile unor beneficiari pe cit de 
insistenți la început, pe atît de dezin
teresați în prezent. Este vorba, intre 
altele, de strungurile carusel cu dia
metrul de 1 000 mm, a căror fabrica
ție a fost sistată — din lipsă de co
menzi — după cel ds-al 10-lea exem

plar. fără ca măcar cheltuielile de 
asimilare a acestei tipodimensiuni să 
fi fost recuperate, sau de o licență 
pentru centrale telefonice automate, 
doar în parte valorificată, deoarece 
fostul Minister al Poștelor și Teleco
municațiilor (în prezent departament 
în Ministerul Transporturilor și Te
lecomunicațiilor) n-a comandat încă 
nici o variantă de tip rural a acest ?1 
centrale. De asemenea, cadrele spe
cializate la firmele furnizoare nu 
sint folosite întotdeauna corespun
zător. La Fabrica de mașini-unel- 
te șl agregate din București, de pil
dă. din cei 57 de ingineri, maiștri si 
muncitori care s-au deplasat de-a 
lungul anilor cu asemenea sarcini 
paste hotare, doar 21 mai lucrează lit 
întreprindere.

Nu ne-am propus însă — șl nici 
n-ar fi fost posibil — să trecem în 
revistă, in rîndurile de față, toate 
deficiențele care mal persistă, toate

posibilitățile de a accelera ritmul de 
punere în producție a licențelor, ci 
doar să relevăm că progresele înre
gistrate în ultimii ani in acest dome
niu nu reprezintă nicidecum o 
limită după care n-ar mai rămlne 
nimic de făcut. Există încă destule 
anacronisme, lipsuri și nepotriviri 
care se cer a fi înlăturate. Impor
tant este ca organele de conducere 
ale uzinelor și centralelor industriale 
din industria construcțiilor de ma
șini să descifreze mai adine cauzele 
care le generează și să acționeze cu 
toată hotărîrea pentru eliminarea 
lor. Este o condiție esențială a înde
plinirii sarcinii exprese subliniate din 
nou de conducerea partidului cu pri
vire la reducerea la proporții rezo
nabile a duratei de valorificare în 
producție a licențelor. O sarcină ex
presă care trebuie tradusă cu mai 
multă fermitate in practică de către 
constructorii de mașini, concomitent 
cu dezvoltarea mai intensă a cerce
tării șl proiectării proprii, pentru a 
ține pasul cu exigențele progresului 
tehnic contemporan și a asigura 
creșterea continuă a gradului de com- 
retetivitate a produselor ce se îa- 
îtofcă in această ramură de bază a 
industriei noastre.

După cum se știe, la 
complexele de sere se 
folosesc, între alte u- 
tilaje, și mașini de ca
librat tomatele. După 
ce sînt recoltate, 
matele trec prin 
ceastă Instalație care 
le separă' pe dimen
siuni pentru a fi așe
zate apoi în lădițe și 
trimise fie pe piața in
ternă, fie la export. 
Extinderea, în ultimii 
ani, a serelor a impus 
și asigurarea unor a- 
semenea mașini de ca
librat. O astfel de ma
șină a fost produsă la 
Uzina de reparații-A- 
rad. Lăsind la o parte 
faptul că piesele sint 
slab finisate — după 
cum declara directorul 
Complexului de sere 
Craiova — ele au un 
neajuns în plus. Tura
ția este mult prea mare 
față de alte utilaje a- 
semănătoare. Să nu fi 
cunoscut specialiștii de 
la Arad că se lucrea
ză cu produse perisa
bile ? Se pare că au 
neglijat acest amănunt

to-
a-

de vreme ce, la expe
rimentare, neavînd la 
îndemînă roșii, se pare 
că au pus în mașina de 
calibrat bile de lemn. 
Rezistente la lovire, bi
lele se conformau im
pulsurilor date de mași
nă ; cădeau pe calibre 
la locurile respective. 
Cînd la Complexul de 
sere de la Craiova lo
cul bilelor a fost luat 
de roșii, la turația la 
care lucra mașina nu 
numai că nu se pu
teau alege roșiile mici 
de cele mari, dar 
amestecau unele cu
tele, prefăcindu-se în 
bulion, ineît din ma
șină de sortat a deve
nit mașină de... stors 
roșii.

Invenția involuntară 
așteaptă doar o comi
sie de specialitate care 
să o breveteze.

Mai știi ! Orice poa
te să se întimple ! Un 

in singur lucru, nu : ca 
roșiile trecute prin 
mașină să mai poată 
fi vîndute pe piață.

se
al-

• Cărămizi pentru
zidul dezinteresului

Trei întreprinderi — 
„Flacăra" din Buzău, 
„Partizanul" din Rîm- 
nicu-Sărat și fabrica 
din Berea produc cără
mizi ! Să le spargi în 
dinți, nu alta. Dacă 
s-ar organiza, printre 
salariații și controlorii 
de calitate de aici, un 
concurs fulger pe te
ma „Ce este cărămi
da și care este viitorul 
ei 7“ — ar trebui nea
părat precizat despre 
ce fel de cărămidă e 
vorba: de cea in stare 
relativ bună, repnezen- 
tînd aproximativ 70 la 
sută din întreaga pro
ducție, sau de restul, 
care se sparge singu
ră. Că dacă e vorba 
de restul, se vede cit 
de colo răspunsul : că
rămida nu este bună de 
nimic. Tov. N. Stroe, 
șeful compartimentu
lui C.T.C. din între
prinderea „Flacăra", 
este gata ori cînd să 
dea și relații supli
mentare, după cum ne 
scrie corespondentul 
nostru județean. „Nu

avem nici o vină, că
rămida trebuie să se 
și spargă", susține șe
ful C.T.C. Dar ce vină 
or fi avînd lucrătorii 
întreprinderii județene 
de construcții-montaj 
din Buzău, în mîinile 
cărora se sparg cără
mizile, chiar dacă ar 
umbla cu ele cu mă
nuși, d-sa nu preci
zează.

Nimeni nu pretinde 
cărămizii să aibă duri
tatea granitului, dar 
nici moliciunea mămă
ligii. Ar fi cazul ca cel 
în culpă să mediteze 
mai serios Ia cauzele 
care generează atîtea 
defecțiuni de calitate : 
folosirea de argilă ne
macerată, nerespecta- 
rea temperaturii de 
zvîntare ș.a. Și mai 
ales să intervină ope
rativ. Cum s-ar spune 
în termeni de specia
litate, să ridice un zid 
trainic in fața acestor 
neajunsuri. Altfel, că
rămizile nu vor putea 
fi folosite decit la... zi
dul dezinteresului.

• Statuia de pe soclul 
de îngrășăminte

Pentru obținerea u- 
nor producții sporite 
la hectar, unităților a- 
gricole de stat și coo
peratiste de pe cu
prinsul județului Dolj 
li s-au repartizat atît 
în toamna anului tre
cut, cit și în primăva
ra acestui an o mare 
cantitate de îngrășă
minte chimice. Uhele 
din ele au fost admi
nistrate la timp și 
bine, dat altele s-âu 
pietrificat. Iată ce a 
arătat un control e- 
fectuat în ultima vre
me în mai multe uni
tăți. La I.A.S. Băilești 
se aflau în stoc 28,8 
tone superfosfat depo
zitat Sub cerul liber, 
acoperit doar cu niște 
coceni prin care a pă
truns apa. La între
prinderea agricolă de 
stat Giubega, ca ur
mare a staționării în
delungate și depozită
rii necorespunzătoare, 
s-au degradat 38.7 
tone de superfosfat și 
45 tone de îngrășămin
te azotoase. Numai la 
ferma Piopșor, datori
tă depozitării necores- 
punzătoare o perioadă

lungă de timp, s-au 
pietrificat 25 tone su- 
perfosfat și 45 tone a- 
zotat de amoniu. Fo
losirea nejudicioasă a 
îngrășămintelor chi
mice se datorește și 
faptului că nu există 
o evidență clară, pre
cisă a cantităților con
tractate cu fabricile, a 
cantităților primite și a 
celor repartizate fer
melor. Așa se face că 
la unele ferme unde 
rnai existau in stoc 
îngrășăminte chimice 
s-au repartizat canti
tăți mai mari decît 
rele solicitate, Iar la 
altele, care aveau ne
voie de astfel de În
grășăminte, nu s-au o- 
norat. cerințele. Cind 
lngrășămintele devin 
„pietre de moară", în 
bugetul unităților se 
macină pierderi. Cine 
le suportă 7 Și da
că tot s-au pietri
ficat îngrășămintcle 
chimice, devenind ma
terie primă pentru 
sculptură, n-ar fi cazul 
Să se cioplească chipul 
celor răspunzători de 
această situație ? Pen
tru eternitate...
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Marea expoziție de artă plastică 
și decorativă închinată semicente
narului Partidului Comunist Ro
mân își descoperă, cu fiecare zi, 
mereu mai multe valențe, dovedind 
că reprezintă un mare și bogat în 
semnificații eveniment artistic. I- 
lustrînd in mod sugestiv și nuan
țat generoasa înflorire pe care 
au asigurat-o tuturor genuri
lor de artă anii puterii populare, 
această expoziție de proporții uriașe 
face posibilă înregistrarea unor va
lori de bilanț și, în același timp, 
deschide o largă perspectivă spre 
viitor. Observația aceasta, cu ca
racter global, valabilă pentru ori
care dintre genurile artistice pre
zente în expoziție, este validată în 
primul rînd de ampla selecție a lu
crărilor de pictură.

Vorbind despre selecție am im
plicat în discuție, simultan, doi fac
tori : unul cantitativ și altul cali
tativ, amîndoi deosebit de impor
tanți. Factorul cantitativ privește 
marele număr de lucrări de pic
tură care au fost prezentate în fata 
juriului, peste o mie cinci sute. A- 
ceastă sumă, de-a dreptul inwre- 
sionantă. devine și mai semnifica
tivă dacă se ține seama de faptul 
că expoziția de care ne ocupăm a 
fost organizată la distanță de nu
mai cîteva luni de Bienala ’70, la 
rîndul ei o remarcabilă demonstra
ție la nivel republican. Mai trebuie 
adăugat faptul că expoziția de la 
București este însoțită de încă două 
zeci și cinci de expoziții — e drept, 
de mai mici dimensiuni — organi
zate în principalele centre artistice 
ale țării. Formal cantitative, aceste 
considerații privesc în realitate un 
factor calitativ, pentru că întreaga 
creație artistică înseamnă o calitate, 
pentru că acest mare număr de 
realizări oglindesc în mod conclu
dent condițiile favorabile de care 
beneficiază artele în țara noastră.

Pictura, care are o apreciabilă 
tradiție în țara noastră, prin cele 
aproape trei sute de lucrări găz
duite în sala Dalles și în sala de 
expoziții de la Parcul Herăstrău, re
ține atenția prin diversitatea mij
loacelor de expresie, prin evidenta 
acuratețe a finisajului, mărturie a 
seriozității cu care artiștii s-au a- 
propiat de tematica acestei ex
poziții. Dar principala calitate 
pe care trebuie să o recunoaștem 
lucrărilor de pictură — în absolută 
majoritate — este puterea de co
municare, capacitatea de a emoționa 
și de a convinge. In fapt, expoziția 

IDEI și FORME 
în marea expoziție de artă plastică 
consacrată aniversării partidului

de care ne ocupăm poate fî con
siderată o demonstrație reușită în 
favoarea artei cu program.

Cheia problemei constă în atitu
dinea artistului în raport cu socie
tatea, fundamentală fiind ideea de 
a servi, de a fi de folos umanității. 
De acest mare adevăr par să fie 
pe deplin convinși pictorii care ex
pun în actuala expoziție și tocmai 
din această convingere decurg, fără 
îndoială, expresia viguroasă și clară, 
bogata zestre de ginduri și de sen
timente care asigură multor lucrări 
valoarea reușitei. Este util să sub

actualitatea 
artei militante

liniem consensul generațiilor de 
pictori, de la maeștrii venerabili, ca 
Dumitru Ghiață, H. H. Catargi, 
Alexandru Ciucurencu, Corneliu 
Baba, pînă la tineri expozanți, ca 
Nicolae Groza, Victor Timofte, Ilie 
Cioartă, Ștefan Știrbu și alții, din 
însumarea eforturilor a sute de ar
tiști din București și din țară re- 
zultînd această expoziție în care, 
dincolo de varietatea mijloacelor de 
exprimare, descifrăm o admirabilă 
unitate spirituală. Un alt aspect care 
mi se pare, de asemenea, demn a 
fi reținut este ponderea sporită a 
participării artiștilor din țară.

în. raport cu precedentele expo
ziții de nivel republican, expoziția 
jubiliară ilustrează mai convingător 
înmulțirea centrelor de creație (in 
prezent Uniunea Artiștilor Plastici 
cuprinde douăzeci și șase de filiale 
și cenacluri) și întinerirea centrelor 
tradiționale. Este, cred, pentru pri
ma oară cînd pe simezele unei ex
poziții de o asemenea importanță 
sint prezente lucrări semnate de 
pictori din Buzău, Tîrgu-Secuiesc, 
Tulcea, Miercurea Ciuc, Craiova, 
Turnu-Severin și alte orașe care 
și-au descoperit sau și-au redesco
perit vocația pentru pictură în ulti

mele decenii. în mod firesc, înmul
țirea centrelor de creație face po
sibilă recuperarea pe planul artei a 
tradițiilor populare locale, contri
buind astfel la împrospătarea și 
îmbogățirea modalităților de comu
nicare artistică. în legătură cu în
tinerirea vechilor centre de creație, 
în mod special doresc să subliniez 
buchetul de artiști și de lucrări cu 
care este prezent în expoziție ora
șul Iași. Fenomenul mi se pare 
deosebit de semnificativ pentru a 
înțelege prin prisma lui întregul 
proces de întinerire a artelor plas

tice din țara noastră. Pentru că la 
Iași nu este vorba doar despre o 
simplă întinerire biologică, ci îna
inte de toate despre o impetuoasă 
revenire în contemporaneitate, des
pre o reactivare dinamică a tradi
țiilor, despre cristalizarea unei noi 
tradiții. Lucrările cu care sint pre- 
zenți în expoziție Dan Hatmanu, 
Adrian Podoleanu, Corneliu Iones- 
cu, Valerian Gheorghiu, Dimitrie 
Gavrilean, Nicolae Constantin, Ni
colae Matyus, ne conving că lașul 
zilelor noastre a redevenit un oraș 
al picturii, cu personalitate proprie, 
pe care am putea-o caracteriza în 
funcție de nota lirică exprimată 
cromatic, în funcție de sensibila 
inserție în trecutul artistic.

De la ilustrarea directă, cu caracter 
documentar, a faptului Istoric, pînă 
ta crearea de imagini-simbol, de 
la evocarea lirică pînă la protestul 
vehement, lucrările de pictură apar- 
ținînd acestui capitol de preocupări 
se înfățișează în variate Ipostaze 
interpretative, capabile fiecare să 
impresioneze și să convingă. Figura 
eroică a lui Tudor Vladimirescu i-a 
inspirat Iui Virgil Almășanu una 
dintre cele mai izbutite lucrări din 
activitatea sa artistică („Domnul 

Tudor"). înclinat spre evocările le
gendare, Constantin Blendea con
sacră aceluiași erou o compoziție în 
centrul căreia silueta lui Tudor 
Vladimirescu se înscrie ca un în
semn ideal al bărbăției. Desenul 
este aici țesut din linii subțiri, ner
voase, uneori topite în masa de cu
loare acordată in tonuri calde, cu 
modulări muzicale.

Luptele muncitorești aduc în pic
tură accente patetice, reelaborarea 
unor metode expresioniste dovedin- 
du-se în acest sens foarte rodnică. 
Subliniem aici o cucerire impor

tantă a picturii noastre care în 
trecut depășea arareori cadrele unui 
comentariu intim al realității în
conjurătoare. în expoziția de acum 
ne întîmpină lucrări în care încleș
tarea istoriei se convertește în ima
gini cu o profundă putere de emo- 
ționare. Traian Brădean, Con
stantin Piliuță, Ion Săliștea- 
nu, Vasile Brătulescu, de aseme
nea, Lazăr Iacob, Teodor Moraru, 
Lia Szasz, Vasile Melica, Constantin 
Ilea, Viorica Ilie, Victoria Radu și 
alții contribuie prin lucrările lor la 
remodelarea conștiinței istorice, 
statornicind în memorie imaginea 
încrîncenată a trecutului.

Foarte multe lucrări sînt inspirate 
de noua realitate a României socia
liste. Contactul nemijlocit cu această 
realitate atît de modernă, în care 
verticalele industrializării simboli
zează verticala progresului întregii 
țări, explică varietatea demersurilor 
artistice, îndrăzneala mai mare a 
interpretărilor. Dinamica șantierelor 
Industriale și agricole reclamă parcă 
o pictură a gesturilor largi, a ima
ginilor simultane, a sugerărilor de 
atmosferă, Vlad Florescu, Ervar.t 
Nicogosian, Florin Niculin, Vanda 

Sachelarie Vladimirescu, Vasile 
Varga, Coriolan Hora, Margareta 
Nemeș reușesc să fixeze poezia 
grandiosului, să descopere frumu
sețea inedită a cetăților industriale 
sau, ca în cazul lui Mircea Ionescu 
(Stuf), a recoltărilor intensive.

Cum este și firesc, bucuria vic
toriei, a vieții libere ocupă un loc 
important în expoziție, imprimînd 
acesteia o notă sărbătorească. în 
forme explicite, dar mai adesea tur
nată in imagini în care accentul 
cade pe evocarea lăuntrică, tema 
bucuriei se traduce în remarcabile 
lucrări ca acelea semnate de Ligia 
Macovei, Gheorghe Iacob, Vasile 
Celmare, Mihai Horea, Georgeta 
Năpăruș, Constantin Baciu, Mihai 
Rusu, Margareta Sterian, Vasile 
Boboc, Aurel Nedel, de asemenea, 
de Eva Barabas, Iosif Matyas, Ele
na Greculesi.

Numeroși pictori au ales, ca mij
loc de evocare a contemporaneității, 
chipul omului. Portrete de grup sau 
portrete individuale ne întîmpină 
în lucrările lui Ion Pacea. Brăduț 
Covaliu, Ion Musceleanu, Lucia De- 
metriad-Bălăcescu. Este de remar
cat preferința pentru portretul-efi- 
gie. oarecum simbolic, tendință 
evidentă și în cazul portretelor de 
evocare, unele deosebit de valoroa
se. , ca acelea semnate de Traian 
Brădean. Nicolae Hilohi etc.

Nu lipsesc din expoziție nici pei
sajele, nici florile, nici naturile 
moarte și e normal să fie așa în- 
trucît, o știm prea bine, fiecare 
dintre aceste genuri e capabil să 
făurească opere durabile în care se 
cuprinde un întreg univers de gîn- 
dire și de sensibilitate. O demon
strează seninătatea peisajelor lui 
Dumitru Ghiață. strălucirea olim
piană a peisajului lui H. H. Ca
targi (Stradă), modularea poetică a 
pomilor lui Alexandru Ciucurencu, 
învolburarea sîngerie a peisajului 
lui Corneliu Baba, „Simfonia al
bastră” în care se topesc amintirile 
marine ale lui Ion Gheorghiu.

Mult prea amplă pentru a se lăsa 
cuprinsă într-o cronică, galeria de 
pictură care intră în compunerea 
expoziției jubiliare constituie de pe 
acum un reper important în evo
luția artelor contemporane din țara 
noastră. Ea dovedește că pictura 
este mereu capabilă de înnoire, aptă 
să exprime dimensiunile tot mal 
largi ale istoriei. înălțimea îndrăz
nelilor omului de azi.

Vaiil* DRĂGUȚ

ARTA DECORATIVĂ:

virtuțile unui gen 
revitalizut

împletire armonioasă de fante
zie și meșteșug în cadrul unui do
meniu al activității artistice cu 
specifice posibilități de expresie — 
artele decorative se alătură pictu
rii, sculpturii și graficii. O mare 
varietate de forme și materiale — 
varietate impusă de faptul că mul
tiplele destinații ale esteticului do- 
bîndesc o aplicabilitate tot mai lar
gă (de la cele mai mărunte obiecte 
la decorația ansamblurilor arhitec
tonice) — au fost intens subordo
nate elementului funcțional. Pro
gresul evident înregistrat acum nu 
se referă numai la calitățile strict 
artistice ale lucrărilor ci și la 
schimbarea atitudinii colective fată 
de acest seotor, considerat pină a- 
cum cîțiva ani minor, dar a cărui 
însemnătate este progresiv sporită 
de dezvoltarea arhitecturii, a ora
șului modern, de faptul că într-un 
timp relativ scurt se realizează an
sambluri urbane de dimensiuni fără 
precedent.

Amploarea manifestării reunite 
în sălile de expunere ale Muzeului 
de Artă al Republicii Socialiste 
România și ale Ateneului Român 
este o elocventă demonstrație a 
căutărilor asidue de noi soluții, de 
rezolvări plastice inedite.

Tapiseria, acest meșteșug al pri
melor timpuri, ilustrează parcă cel 
mai bine această trăsătură. Jocul ur- 
zeiM și al firului colorat a reînnodat 
vechea tradiție a scoarțelor populare 
spre a reflecta complex spiritualita
tea specifică omului contemporan, 
frămîntările, gîndurile și idealurile 
iscate de prezența sa nemijlocită în 
actualitate. Expresie de maturitate 
a unei arte care îmbină deopotrivă 
sensibilitatea și luciditatea, tapise
riile Aureliei Ghiață se remarcă și 
de această dată prin deosebita cla
ritate a organizării, prin subtila 
modulare melodică a tonurilor. „U- 
nirea Principatelor”, „Tudor” sau 
„Republica" evidențiază printr-un 
rafinat dialog cromatic unitatea 
personală a stilizării.

Specificitatea genului, limitele 
impuse de acesta, din necesitatea 
unea structurări preponderent orna
mentale, nu a împiedicat aborda
rea. în ample compoziții, în ade
vărate comentarii patetice, a mo
mentelor celor mai de seamă ale 
istoriei țării. „Evocări” prin in
termediul căreia Ileana Balotă 
reactualizează în trăsături laconice 
figurile lui Horia, Cloșca și Crișan, 
„Memoria timpului” în care Gra- 
ziela Stoichiță îmbină o subtilă pa
tină cromatică cu mijloacele pro
pagandistice ale afișului, „Testa
mentul comuniștilor” lucrare sem
nată de Aspasia Burduja — sînt 
tot atîtea exemple.

Omagiul este exprimat de ceîe 
mai multe ori prin recursul la sim
boluri cuprinzătoare care să per
mită fanteziei largi deschideri, ca
pabile să afirme sentimente con
temporane. O atestă sobra expre
sivitate a „Victoriei” realizate de 
Teodora Moisescu Stendl și Ion 
Stendl, exuberanța cromatică pe 
care Doru Rotaru o aduce în „Bu-

\________________  

curie”, spațiul organizat de Pavel 
Codiță în suprafețe nete de culoa
re („Luceafărul”), accentele fol
clorice ale „Sărbătorii” de Lucre- 
ția Pacea sau „Zbor” de Titina 
Comșa. „Văpaia mîinilor și a 
gîndului fără hotar” oferă lui Flo
rin Ciubotaru în „Laudă omului” 
sursa unui decorativism propriu în 
articularea unui ansamblu plastic 
coerent.

O reevaluare simbolică a bogă
ției, rodniciei pămintului realizează 
Dimitrie Grigoraș în „Culesul fruc
telor" sau Mariana Ionașcu în „Săr
bătoarea recoltei". Ritmul cromatic 
armonios studiat în ansamblu și a- 
mănunt de Maria Podeanu sau rit
mul geometric precis arhitecturat 
al lucrării lui Șerban Gabrea — în
scriu lucrările realizate de acești 
binecunoscuți artiștii printre reuși
tele expoziției. Am remarcat, de a- 
semenea, lucrările semnate de Cella 
Neamțu Grigoraș, Liliana Anasta- 
sescu, Cornelia Ionescu, pentru is
cusința cu care au știut să scoată 
în relief frumusețea și plasticitatea 
firului colorat.

Necesitatea acută a colaborării 
artei decorative cu industria ușoa
ră, reliefată de nenumărate ori pînă 
acum pentru posibilitățile de multi
plicare oferită de aceasta din ur
mă pare a fi acoperită doar par
țial prin imprimeurile realizate de 
creatori ai fabricii „Dacia”, „Uni
rea" și „Select”. Seria de prototi
puri de sticlărie realizate la Com
binatul Fondului plastic ca și for
mele spațiale de sticlă ale Constan
ței Dogeanu sau vasele realizate de 
Zoe Băicoianu ar putea constitui 
pași însemnați în această privință.

Depășindu-și destinația practic 
utilitară sculpturile realizate în me
tal, ceramică sau sticlă sînt obi
ecte de artă de sine stătătoare în 
care coloritul, calitățile execuției 
sînt gîndite pentru a constitui o u- 
nitate artistică. Finisajul îngrijit, 
reflex al întoarcerii la efortul me
seriei bine însușite ca și limpezirea 
unor modalități de gîndire artistică 
au unit eforturile creatoare. Multi
tudinea lucrărilor nu permite în 
cadrul restrîns al acestei prezen
tări discutarea legitimității uneia 
sau alteia dintre modalitățile de 
expresie. Vom aminti căutările 
de dată recentă ale lui Patriciu 
Mateescu, de asemenea, pentru 
calitățile lor artistice, sculpturile 
prezentate de Ilie Beldean, Alexe 
Lazăr. Florian. Ioana Stepanov, Va
sile Gorduz, Lucia Teodorescu 
Maftei. Ioana Șetran, Gheorghe 
Alexandra etc. Costel Badea. Fla- 
viu Dragomir și Constantin Bulad 
— fiecare cu mijloacele specifice 
artei care i-a impus de multă vre
me atenției generale — realizează 
lucrări remarcabile.

Prin complexitatea structurală șl 
modernitatea ei expoziția de artă 
decorativă este în același timp un 
prilej de recapitulare a traiectoriei 
parcurse dar și de confruntare, 
și implicit de descifrare a legilor 
înaintării sale organice.

Marina PREUTU

Artă prin excelentă omagială, 
menită să perpetueze memoria fi
gurilor și faptelor exemplare prin 
eroism, prin frumusețe, prin forța 
de iradiere morală, sculptura este 
in chip firesc prezentă la această 
amplă manifestare artistică. Pro
gramul ei esențial, de totdeauna, 
se confundă aproape cu programul 
larg și generos pe care actuala ex
poziție și evenimentul cărui îi este 
închinată îl propunea artiștilor.

Acestui program, chemării acestei 
expoziții de a se făuri opere care 
să dea expresie sensurilor mari ale 
istoriei noastre, semnificațiilor 
multiple ale evenimentului sărbă
torit de întregul popor, sculptorii 
i-au răspuns printr-un efort vizibil 
de a pune, o dată maj mult, la 
baza actului de creație idei și sen
timente reprezentative. Demers de 
altfel firesc, uitat însă uneori, deși 
rămîne, probabil, singura cale spro 
marile sinteze care sînt și trebuie 
să fie operele ’de artă. A intro
duce sau a reintroduce în procesul 
de creație luciditatea, claritatea i- 
deilor și scopurilor urmărite, emo
ția și pasiunea controlate de rați
une este doar una din sugestiile 
salutare ale unei astfel de expo
ziții.

Prin vocație monumente, indife
rent de dimensiunile lor. sculptu
rile sînt, în primul rînd și poate in 
ultimă instanță, semne ale aminti
rii. Din toate timpurile multe mo
numente — de la menhiri la obe
liscuri, columne și arcuri de tri
umf — au rămas la acest stadiu, 
îndeplinindu-și menirea doar prin 
\________
/

Cu multiplele sale tehnici — de 
la simplul desen, la afiș — aproape 
prin definiție ilustrativă, grafica 
se bucură de anumite privilegii în 
situația unei expoziții tematice. 
Antologia propusă de expoziție 
e satisfăcătoare și prima constatare 
ce se impune este că artiștii au 
realizat importanta momentului co
memorativ, că au meditat asupra 
multiplelor lui semnificații, că s-au 
străduit să traducă jntr-un limbaj 
cît mai personal reacțiile lor afec
tive sau intelectuale. De aici o in
dubitabilă varietate de stiluri, de 
soluții compoziționale, pe care am 
fi dorit-o totuși mai alertă, mai 
surprinzătoare, cu o mai susținută 
capacitate de solicitare, chiar de 
captare a participării privitorului. 

Numeroase opere sînt consacra
te evocării unor momente sem
nificative din îndîrjiții ani de 
luptă și sacrificii ai proletariatului 
revoluționar. O modalitate figurati
vă eficientă este cea a montajului, 
a unui grupaj semnificativ de ima
gini semnificative, cum ne prezintă, 
de pildă, guașele lui Ștefan Con- 
stantinescu ; cum întîlnim în lim
pezile montaje moderne ale Iui Va
lentin Popa („1921“ și „1944") ; sau 
în cele cu repetări și suprapuneri 
elocvente — amintind de unele mo
duri expresive moderne ale Wandei 
Mihuleac ; ori în litografiile lui Ja
nos Bencsik. Evocarea rezistenței in 
prigoană a inspirat compoziții eu 
efigii simbolice de rezonanță, prin
tre alții Iui Ion Panaitescu sau 
Marianei Popa („Doftana"), sau lui 
Eugeniu Bratfanov, care convoacă

caracteristici ale structurii lor ar
hitectonice, prin masivitatea, prin 
simplitatea, prin izolarea lor ma
iestuoasă. Foarte multe sculpturi 
și monumente ale epocii noastre 
sînt în cele mai diverse materiale 
și în cele mai variate înfățișări, 
doar astfel de semne, lipsite însă 
cel mad adesea de austeritatea și 
gravitatea conferite de vechi tradi
ții și ritualuri.

„Eroica” lui Ovidiu Maitec, artist 
care optează tot mai mult pentru 
astfel de soluții, are însă și gravi
tatea și vigoarea expresivă cores
punzătoare temei : este aici o artă 
care poartă în chip evident pecetea 
acestui secol, dar care vine totoda
tă din adîncurile unei tradiții regă
site și regîndite. Din adîncurile a- 
celeiași tradiții și dintr-o experi
ență de viată autentică vine, ca 
toate lucrările sale, și „Sfatul bă- 
trînilor” de Gheza Vida. Pe stră
vechi sugestii ale artei și arhi
tecturii noastre populare se înteme
iază. de asemenea, Ion Vlasiu în 
„1907". Remarcabilă este figura ță
ranului, dăltuită energic și pate
tic, intr-o deplină unitate stilistică 
cu structura arhitectonică generală 
a lucrării. Atrage, de asemenea, a- 
tenția, printrd sculpturile in lemn 
din expoziție, robusta „Victorie” a 
lui George Apostu, lucrată în pla
nuri mari, cu sobrietate și forță.

Multe alte compoziții își propun 
să întruchipeze asemenea idei și 
sentimente generale. Victoria, Eli
berarea, Solidaritatea, — lucru cit 
se poate de firesc în sculptură, 

celebre mituri ale istoriei artelor 
intr-o aglomerare barocă, (de efect, 
de altfel, spre a omagia, ca niște 
simboluri ale eroismului din toate 
vremurile, umbrele austere ale eroi
lor clasei muncitoare. Anii ilegali
tății sînt ilustrați în gravurile 
Lidiei Ciolac sau Adrian Du- 
mitrache, într-o acuaforte, a 
lui Fred Micoș („Coloane de parti
zani"), in gravurile în lemn ale lui 
Anton Perussi. Tendința de a reali
za imagini simbolice oferă multora 
dintre artiști soluții expresive con
vingătoare : cum e cazul lui Mihai 
Micu („Ilegalitate”, „Eroica"), al 
unui V. Socoliuc, cu acel triptic în 
creioane colorate, oferind într-o 
bandă verticală trei ipostaze figu
rative ale elanului „Internaționalei 
1“ ; al litografiilor, cu sugestive ac
cente expresioniste, ale lui Ga
briel Kaczinczky ; al compozițiilor 
organizate in jurul unor figuri cen
trale ale Lucretiei Feodorov ; sau 
al colografiei, de concentrată ex
presie prin adoptarea inspiratului 
motiv al frizei de basoreliefuri — 
realizate cu acea acuratețe ce 
distinge pe rafinatul gravor care e 
Ladislau Feszt. Efigii ale conducă
torilor activității partidului în ile
galitate sînt prezente ca simboluri 
ale unor momente istorice capitale 
în xilogravura Olgăi Cizek sau în 
gravurile Soniei Barcianu Petrașcu, 
înfățișînd chipurile lui Constantin 
Ivănuș. ale lui Mihai Bujor și Lu- 
crețiu Pătrășcanu, însoțite, în fon
durile înalte, de un evocator co
mentariu de imagini.

în tradiționalul gen al graficii mi

dar totodată extrem de dificil dacă 
e să se dea acestor noțiuni ce re
vin în sculptură ca adevărate leit- 
motive o expresie care să fie a 
acestei epoci și nu doar o 
pastișă, un clișeu tocit, retușat și 
aranjat pentru circumstanță. Capul 
de bronz de AL CălinescU, intitu
lat „Victorie” are o anume noblețe

SCULPTURA:
elogiu murilor 
eroi oi patriei

clasică, dar nimic mai mult 
„Victoria”, semnată de Maria Co
cea, deși reia o imagine clasică, 
este modernă prin vibrația nervoa
să, delicată și energică, în același 
timp a suprafeței sculptate, prin 
siluetă mai contorsionată, sugerînd 
poate mai complex elanul și înăl
țarea. Este remarcabil de asemenea 
cum, din forme aparent risipite, din 
contururi frinte. se recompune con
vingător, în lucrarea lui Paul Va- 
silescu, gestul mîndru și suveran 
al victoriei. Elan și vibrație opti
mistă are și lucrarea Ioanei Kas- 

litante se cuvin amintite Ilustrațiile 
luj Benedict Gănescu, cu ironica sa 
fantezie figurativă de neconfundat, 
cu puritatea aseptică a trăsăturii și 
acutelor sale ritmuri liniare. Dia
tribă satirică și sarcasm pot fi des
coperite în acuafortele lui Dan 
Strîmbu de un bine susținut ex
presionism terific, sau în desenele 

GRAFICA :
imagini ale ovin- 
tului constructiv

în tuș ale Marcelei Cordescu, în 
care fantezia sardonică evocă tot ce 
a fost mai bun în acest gen predi
lect anilor din jurul lui 1950.

Biruințele deceniilor de construc
ție sînt celebrate în simboluri festi
ve, în compoziții omagiale de Gh. 
Ivancenko în cele trei motive de o 
certă putere de construcție, de La
dislau Feszt, de Alia Jalea Popa în 
trei gravuri dintr-un ciclu „Elibe
rarea”, de Victor Russu Ciobanu.

Solicită apoi atenția pentru o lec
tură succesivă montajele de ima
gini definitorii. în tehnici mixte, 

sargian, „Vestitorii soarelui” ; cu 
frumoase învolburări' de forme, cu 
un modelaj în același timp cald și 
energic ce captează și reflectă ge
neros lumina. Mai puțin convingă
toare. cam aridă, rămîne îmbinarea 
granitului negru cu metalul strălu
citor în „Victorie” de Constantin 
Lucaci. Și mai puțin convingătoare, 

pe această temă și pe altele simi
lare mi se par lucrările ce recurg 
la o caligrafiere facilă, pur decora
tivă, a contururilor sau formelor 
ori la masivități greoaie și inerte. 

Alături de încă destule lucrări 
retorice, facil convenționale, care 
nu aduc nici un sunet nou, ba chiar, 
uneori, sună gol. a tinichea și nu 
a metal sudat, ca în unul din ca
zuri, impresionează plăcut o lucra
re francă, firească în patetismul ei, 
ca „Eroismul” de Naum Corcescu, 
care atestă capacitatea autorului de 
a evoca idei generale, păstrîn- 

ca cele ale unor Horia Mureșan, 
Nestor Coi ta sau intenționatele pa
ralele ale lui Dan Cioca, mon
taje evocînd ceva din armo
nioasa claritate, din aparenta im
provizație a unui maestru al a- 
cestui gen, cum s-a dovedit de 
atîtea ori, ca și acum în expoziția 
de pictură, Ion Bitzan. Marea com

poziție a Gettei Brătescu, construind 
prin raporturi savante, grandioase 
spații interioare, de mari forțe di
namice, comentează cu suflul ro
mantic al unui Piranesi, contami
nat de motivele erei industriale, o 
inspirație din juvenila poezie gran
dilocventă a lui Labiș.

Peisajul nou al vieții sociale își 
află o glosă emblematică în 
acuatinta Corneliei Daneț ; sau 
concludente imagini ilustrative la 
Emilia Boboia, la Ana Iliuț (naive 
scene de gen), ca și în compozițiile 
de inspirație folclorică ale Octaviei 

du-se în zonele expresivității con
crete a corpului și a fizio
nomiei umane. Aș mai remarca, 
pentru sentimentul delicat cu care 
e sculptat, grupul „Mama cu copil” 
de Eugen Gocan. Iar dacă e vorba 
de o stilizare de excelentă calitate, 
de realizarea unui arabesc în ace
lași timp elegant și expresiv al for

melor, de calitatea înaltă a mește
șugului. „Fetele cîntînd” de maestrul 
Ion Irimescu constituie un exemplu 
de ceea ce se poate înfăptui pe a- 
ceastă linie. După cum, în materie 
de relief, cele două lucrări ale maes
trului Ion Jalea, „întemeierea Mun
teniei” și „întemeierea Moldovei” 
sînt o nouă demonstrație de stăpi- 
nire savantă a meșteșugului, de ști
ință discretă dar suverană a com
poziției și a modelajului. Unitatea, 
grija pentru efectul de ansamblu, 
ca și pentru fiecare detaliu ce ca
racterizează astfel de lucrări par

Țarălungă, Elenei Aflorii, Clarettei 
Wachtell, toate de un simț sub
til al decorativului. Un maestru 
al gravurii ca Vasile Dobrian, în 
stilul cunoscut al compozițiilor sale 
de sumare aplaturi cromatice, rea
lizează un ciclu intitulat „Parale
le”, în care-și propune să exem
plifice realitățile fundamentale ce 

stau la baza lumii fenomenale de 
azi.

Vastul șantier al tării trebuia de
sigur să ofere o abundență de mo
tive inspiratoare. Retina artistului 
nostru o știm de multă vreme, ca 
o transfiguratoare peliculă sensi
bilă, prezentă oriunde se afirmă 
generoasele forțe ale vieții și ale 
omului. Și modalitățile reacțiilor 
sale specifice rețin atenția prin va
rietatea lor. Iată, de pildă, accente 
din asprimea și vijelioasa pulsație 
ciclică a ogoarelor in adecvata em
fază a stilului gravurilor lui Marcel 

firești, dar sînt mal greu de rea
lizat decît s-ar crede. O demon
strează lucrări nu lipsite de cali
tăți ca „13 decembrie 1918”, de Eu
gen Lungu, compusă strîns și co
erent dacă o privim din față, dar 
insuficient studiată și rezolvată în 
ce privește modelajul și aspectul 
ei văzut din alte unghiuri. în „O- 
magiu omului”, Mihai Laurențiu a- 
șează pe o coloană împodobită cu 
elemente figurative un paralelipi
ped de marmură : incongruentele 
de material și de stil sint evi
dente.

Cele mai multe compoziții, ca și 
multe din portretele de care ne 
vom ocupa în cele ce urmează, sînt 
lucrate în materiale definitive, mai 
ales în piatră, prea puțin în mar
mură și destul de rar în bronz. 
Este folosit, uneori chiar și pentru 
portrete, un material greu de pre
lucrat, cum este cimentul. Mi-aduc 
aminte de elogiul pe care-1 făcea 
Henry Moore bronzului și, privind 
atitea lucrări deloc servite de ma
terialul folosit, înțeleg și mai bine 
justețea acestui elogiu.

în actuala expoziție ne întîmpi
nă o întreagă galerie de portrete 
ale unor mari figuri ale istoriei 
noastre, ale luptătorilor pentru 
dreptate și progres social din tre
cut, ale unor vechi membri ai Par
tidului Comunist Român, fruntași 
ai luptei revoluționare a poporu
lui. „Cap de răscoală” de Șt. Ger- 
gely mi se pare o imagine a lui 
Horia cu certe calități plastice și 
de caracterizare. Mai convenționale

Chirnoagă sau în cele, înrudite ca 
viziune, ale lui Valentin Th. Io
nescu. Dar ritmurile grandioase ale 
imenselor șantiere de construcții 
industriale constituie, ca o realitate 
omniprezentă, și poate și din pri
cina mereu regeneratului lor inedit, 
a posibilităților inepuizabile de pro
tecție fantastică, o dominantă a in
spirației. Ele conferă, de pildă, vi
goare viziunii și limbajului tehnic 
al gravurilor în lemn ale Iul Șer
ban Russu Arbore ; putere con
structivă și de sugestie „Industria
lei” lui Ion Panaitescu ; fluență 
ritmurilor de alb și negru din 
„Munca” lui Tiberiu Nicorescu ; fa
miliaritate expresiei geometrice din 
benzile unui Radu Dragomirescu : 
dinamism spațial compozițiilor de o 
mare acuratețe ale lui Radu Stoica 
din ciclul „Petrol", sclipiri de vis 
oriental gravurilor lui Corneliu Pe
trescu.

aseme- 
compo- 
tendin-

S-ar putea cita, de
nea. numeroase fericite 
ziții abstracte sau cu ____
te abstractizante (Ileana Micodim, 
Hortensia Masichievici, Natalia Ma
tei Teodorescu, Hild Klepper etc.), 
asemenea unor inspirate echivalente 
vizuale, unor chintesențe optice ale 
marilor emoții trăite în fața aces
tor lumi de incandescență și gi
gantice rezonante de fier și beton. 
Și te întorci să contempli cu satis
facție tălmăcirea fantastică, pe 
care țesătura liniară și petele 
de tuș și accentele de culoare 
ale Marianei Petrașcu. organ i- 
zînd cu spontaneitate imensele 
spatii dinamice și evocînd conti

rămîn în schimb imaginile, altfel 
numeroase — sculpturi ecvestre sau 
portrete — ale lui Tudor Vladimi
rescu. Merită să fie citate, dintre 
portretele marilor figuri de luptă
tori comuniști, portretul lui Gh. Ni- 
culescu-Mizil de Liviu Smedoiu, 
portretul lui I. C. Frimu de I. Fe- 
kete, cel al lui Leonte Filipescu de 
C. Comoroschi, portretul lui Gheor
ghe Cristescu de Maria Gion. cel 
al Olgăi Banoic de Justin Năstase, 
cel al Elenei Pavel de Violeta Dă- 
dirlat. Dincolo de calități, de deo
sebirile de material, de tehnică a 
modelării, de dimensiuni. rămîne 
totuși deficitară în acest domeniu 
capacitatea de a imprima materiei 
inerte tensiunea și energia lăuntri
că în stare să confere portretului 
caracterul reprezentativ și exem
plar pe care se cuvine să-1 aibă. 
Este încă mult de făcut pentru ca 
sculptura să ocupe în viața obștei 
locul ce-i revine de drept, pentru 
ca artiștii noștri să așeze. în pie
țele publice și în conștiințe, mai 
multe și mai elocvente semne ale
amintirii și recunoștinței.

Oferind sculptorilor noștri prile
jul de a medita asupra unor 
astfel de probleme, expoziția în
seamnă. fără îndoială, o prețioasă 
experiență in plus pe calea spre 
făurirea monumentelor statuare pe 
care le merită trecutul de luptă 
al poporului și marea epocă a con
struirii socialismului în patria 
noastră.

Mircea POPESCU

nua agitație biruitoare a oameni
lor. au dat-o evenimentului întîl- 
nirii sale cu lumea fabuloasă a șan
tierului de la Porțile de Fier.

Am fi încheiat în această notă 
majoră, dacă nu ar trebuj acum 
să spunem o vorbă și despre afiș. 
Din nefericire, poate din motive 
Întemeiate (lipsa stimulentului co
menzilor și mai ales a emulației 
din concursuri), afișul ne apare dacă 
nu in regres, în stagnare. Prea pu
ține sînt piesele realizate și te în
tîmpină ades o flagrantă lipsă de 
fantezie în armonizarea literelor 
cu imaginea (frecvente caractere ste- 
reotipe), o anemică utilizare a apelu
lui cromatic, o monotonie a formule
lor, o carență a ingeniozității în di
versificarea elementelor de ancraj. 
Nu înseamnă totuși că nu întîlnim șl 
unele excepții : simpatica întimpi- 
nare umană din afișul minier al 
lui Mihai D. Gion (cu o inspirată 
Incorporare a inscripției) ; eleganța 
afișului lui I. Molnar sau a celui, 
cu un sinuos motiv decorativ, al Iui 
Ioan Apopei, limpezimea efectelor 
din afișul fotografic al Lucrețiel 
Feodorov ; sau echilibrul spațial din 
afișele lui Cornel Ricman ; respi
rația generoasă a albului pe cimp 
roșu din motivul simplu al secerei 
și ciocanului, dintr-un afiș al lui 
Jack Cohn ; și, în sfîrșit, tripticul 
de mari dimensiuni al lui Radu 
Șteflea. consacrind embleme cu 
ecouri tipografice „Culturii”. ,,Șt'- 
inței” și „Industriei”. Sint poate 
aici germenii viitoarei redempțiuni 
a afișului.

Theodor ENESCU
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Mesaje de salut 
adresate partidului nostru
Cu prilejul semicentenarului 

P.C.R., au continuat să sosească 
mesaje prin care se transmit Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, conducerii parti
dului călduroase felicitări și urări 
de noi succese, se exprimă senti
mentele de prietenie și solidaritate 
internaționalistă cu comuniștii ro
mâni, dorința de a extinde, în vii
tor, raporturile bilaterale de co
laborare tovărășească, se sublinia
ză rolul determinant al P.C.R. in 
înfăptuirea marilor transformări 
socialiste din țara noastră. Astfel 
de mesaje au mai trimis tovarășul 
Jorge Del Prado, secretar general 
al P.C. Peruan, tovarășul Luis 
Carlos Prestes, secretar general al 
P.C. Brazilian, tovarășul Arnoldo

Martinez Verdugo, prim-secretar al 
C.C. al P.C. Mexican, Partidul Co
munist din Israel (M.A.K.I.), Dele
gația Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Indonezia, 
Partidul Tudeh din Iran, Partidul 
Comunist din Israel (R.A.K.A.H.), 
Partidul Comunist Tunisian, Grupul 
marxist-leniniștilor nigerieni. Par
tidul Socialist Pacifist din Olanda, 
Partidul Muncitoresc Unit din 
Israel (M.A.P.A.M.), Reprezentanța 
in Europa a Partidului Democratic 
din Kurdistan, Asociația de prie
tenie Danemarca—România, Aso
ciația de prietenie Mauriciu— 
România. Organizația de tineret a 
mișcării de eliberare națională din 
Namibia.

Sosirea unei delegații 
a Frontului Patriei

din Republica Populară Bulgaria
Marti a sosit în Capitală o delega

ție a Frontului Patriei din Repu
blica Populară Bulgaria, condusă de 
Jivko Stoianov, membru în Comite
tul Executiv al Consiliului Națio
nal al Frontului Patriei, care face o 
vizită în țara noastră la invitația 
Consiliului Național al Frontului 
Unității Socialiste.

în după-amiaza aceleiași zile, de
legația bulgară q avut o întilnire la 
Consiliul Național al Frontului Uni
tății Socialiste la care au participat 
Vasile Potop, secretar al Consiliului 
Național, și Vasile Istrate, secreta
rul Consiliului municipal București 
al Frontului Unității Socialiste.

(Agerpres)

SEMNAREA ACORDULUI DE COLABORARE
IN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII PUBLICE Șl ȘTIINȚELOR 

MEDICALE ÎNTRE ROMANIA Șl IUGOSLAVIA
în Capitală a avut loc marți sem

narea Acordului între guvernul Re
publicii Socialiste România Și guver
nul Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia cu privire la colaborarea 
In domeniul sănătății publice și 
științelor medicale, precum și a Pla
nului de colaborare pe perioada 
1971—1972 între Ministerul Sănătății 
ți Consiliul federal de sănătate și 
politică socială din R.S.F. Iugosla
via.

Documentele prevăd stabilirea de 
relații directe între cele două mi
nistere, vizite reciproce și schimburi 
da experiență ale specialiștilor din 
domeniul ocrotirii sănătății și al ști
ințelor medicale, schimburi de publi
cații etc.

Din partea româna, xjocumețțteJej,, 
aii fost semnate de pan Enăchescu. 
ministrul sănătății, iar din partea

iugoslavă, de Nikola Georgievski, 
președintele consiliului. >

Au fost de față membri ai condu
cerii Ministerului Sănătății, funcțio
nari superiori din acest minister, din 
Ministerul Afacerilor Externe, mem
brii celor două delegații, precum și 
Iso Njegovan, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București, și membri 
ai ambasadei.

Cu acest prilej, ministrul român 
al sănătății a oferit un dejun.

★
în cursul după-amiezii, delegația 

iugoslavă a părăsit Capitala, îndrep- 
tîndu-se spre patrie. în drum, oas
peții vor vizita unități medico-sani- 
tare și obiective social-cul turale din 
unele-județe ale țării. . •

(Agerpres)

Lucrările Conferinței naționale 
de biofizică

Marți dimineața au început în Ca
pitală lucrările Conferinței naționale 
de biofizică, organizată de Uniunea 
Societăților de științe medicale. La 
această manifestare științifică de 
prestigiu, care coincide cu împlinirea 
unui deceniu de la crearea Labora
torului de biofizică din cadrul Fa
cultății de medicină din București, 
participă cadre didactice din învăță- 
mîntul superior, specialiști din acest 
domeniu de activitate și din alte 
ramuri ale medicinei. Iau parte, de 
asemenea, oameni de știință de re
putație internațională din Bulgaria, 
Cehoslovacia, Franța, R. F. a Ger
mani Polonia, S.U.A. și Uniunea 
Sovietică.

După cuvîntul de deschidere, ros
tit de prof. dr. Vasile Vasilescu.

președintele comitetului de organiza
re, conferința a fost salutată de Eu
gen Mareș, adjunct al ministrului 
sănătății, Alexe Popescu, adjunct al 
ministrului învățămîntului, acad. Au
rel Moga, președintele Academiei de 
Științe Medicale, prof. dr. Valerian 
Popescu, președintele U.S.S.M., Emi- 
lian Rodean, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Energie 
Nucleară, acad. Grigore Benetato, 
președintele Societății de fiziologie.

Timp de două zile, participanții 
vor dezbate teme de mare actuali
tate din acest domeniu, cum sint : 
„Recepția și transmiterea informa
ției în sistemele biologice" și „Mem
branele și biofizica celulară".

(Agerpres)*

Vizitele delegației
militare poloneze

Delegația militară poloneză, con
dusă de general-broni Wojciech Ja
ruzelski, membru supleant al Birou
lui Politic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, ministrul apă
rării naționale, împreună cu general 
de armată Ion Ioniță, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., ministrul forțelor ar
mate, a vizitat marți dimineața o 
unitate mecanizată.

în cursul aceleiași zile, oaspeții 
polonezi au asistat la o ședință de

tragere cu armament de infanterie 
și de pe tanc.

După-amîază, delegația militară 
poloneză, însoțită de general-colonel 
Ion Coman, adjunct al ministrului 
forțelor armate și secretar al Con
siliului Politic Superior, precum și de 
Jaromir Ocheduszko, ambasadorul 
R. P. Polone la București, a vizitat 
Muzeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționare și 
democratice din România.

(Agerpres)

PLECAREA MINISTRULUI 
COMERȚULUI EXTERIOR 

AL FINLANDEI
Cu prilejul vizitei în țara noastră" a 

ministrului finlandez al comerțului 
exterior. Olavi J, Mattila, ambasado
rul Finlandei la București, Kaarlo 
Veikko Măkelă, a oferit marți un 
dejun.

Au participat Cornel Burtică, mi- 
ndstrul comerțului exterior, precum

★

După o scurta vizită în țara noas
tră, marți după-amiază a părăsit 
Capitala ministrul comerțului exte
rior al Finlandei, Olavi J. Mattila.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
ministrul finlandez a fost salutat de 
Cornel Burtică, ministrul comerțu
lui exterior, de alți membri ai con
ducerii ministerului.

Au tost prezenți Kaarlo Veikko 
Măkelă, ambasadorul Finlandei la 
București, și membri «i ambasadei.

★
La încheierea vizitei în țara noas

tră, ministrul comerțului exterior 
al Finlandei, Olavi J. Mattila, a 
avut o convorbire cu redactorii A- 
genției Române de Presă — Ager
pres — Tudose Nițescu și Ilie Va
sile, cărora le-a declarat :

în cursul interesantei întrevederi 
pe care am avut-o cu premierul Ion 
Gheorghe Maurer am trecut în re
vistă posibilitățile de diversificare 
și extindere a cooperării economice 
și comerciale între Finlanda și 
România. Această cooperare se va 
dezvolta și mai mult, ca rezultat al 
vizitei pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu o va efectua în Finlanda 
peste o lună.

Ca foarte fructuoase pot fi califi
cate și convorbirile pe care le-am 
avut cu colegul meu Cornel Burtică, 
împreună cu care am căutat posibi
litățile concrete, reciproc avantajoa
se, de intensificare a cooperării eco
nomice și tehnioo-științifice. In acest 
sens, am procedat la un schimb de 
scrisori care constituie anexe la A- 
cordul de cooperare economică și 
tehnico-industrială, în spiritul reco
mandărilor făcute de recenta sesiune 
a Comisiei mixte finlandezo-române 
de cooperare economică, industrială 
și tehnică.

și alte persoane oficiale române și 
finlandeze.

★
în cursul zilei de marți, ministrul 

finlandez și persoanele care îl înso
țesc au vizitat Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București și edi
ficii social-culturale din Capitală.

(Agerpres)
★

nistrul finlandez — sint relații bune, 
foarte strînse, care pot fi apreciate 
ca foarte călduroase și aceasta nu 

"numai în domeniul politic, ci și eco
nomic. Dar, întotdeauna vor mai 
exista posibilități de impulsionare 
și lărgire a lor. Din acest punct de 
vedere, schimbul de vizite la nive
lul cel mai înalt între cele două țări 
se prezintă ca un cadru deosebit de 
propice. Schimburile de vederi între 
președinții celor două state, conclu
ziile la care se va ajunge vor con
stitui jaloane importante in, dezvolta
rea ulterioară a relațiilor 'bilaterale.

La o întrebare privind poziția gu
vernului finlandez față de proble
mele extinderii cooperării economice 
între statele continentului european, 
Olavi J. Mattila a spus : Guvernul 
finlandez a sprijinit întotdeauna 
ideea unei cooperări economice în 
Europa pe baze largi. Noi dorim să 
vedem înlăturate barierele ce mai 
împiedică colaborarea în acest dome
niu. Astfel se explică și sprijinul 
toarte activ pe care îl acordăm ac
tivității Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa. în cadrul 
acestei comisii, partea finlandeză a 
prezentat numeroase propuneri. în 
același timp, ne îndreptăm atenția 
spre dezvoltarea rapidă a relațiilor 
noastre cu toate statele lumii, pe 
bază bilaterală. Dovada este că, în 
aceste zile, m-am aflat într-o vizită 
în frumoasa dv. țară.

Delegația finlandeză a sprijinit 
propunerea prezentată de țara dv. 
la ultima sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U., privind „Rolul știin
ței și tehnologiei moderne în dez
voltarea națiunilor și necesitatea în
tăririi cooperării economice și teh- 
nico-științifice între state", conside- 
rînd-o ca pe un instrument eficace

da și Rpmâni

Cil PRILEJUL REUNIUNII 
EUROPENE „ROLUL 

TINERETULUI ÎN PROCESUL 
DEZVOLTĂRII SOCIALE"

Marți la amiază, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Leonte Răutu, 
a oferit un cocteil în cinstea parti- 
cipanților la reuniunea europeană de 
studiu „Rolul tineretului în procesul 
dezvoltării sociale" — manifestare 
științifică internațională ce se des
fășoară la București.

Au luat parte Dan Marțian, prim- 
secretar al Comitetului Central al U- 
niunii Tineretului Comunist, minis
tru pentru problemele tineretului, 
Nicolae Ecobeseu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

Cronica zilei
Marți a plecat la Roma Vasile 

Gliga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, care va avea convor
biri la Ministerul Afacerilor Externe 
al Italiei.

★
Marți după-amiază au sosit în 

Capitală Edith Erdei, președinta 
Consiliului Național al Femeilor din 
R.P. Ungară, membră a C.C. al 
P.M.S.U.. deputată în parlament, și 
Iudith Kovacs, membră a Comitetu
lui Executiv al C.N.F. din R.P. Un
gară, care, la invitația Consiliului 
Național al Femeilor din România, 
vor face o vizită de prietenie în 
țara noastră.

★
Compozitorul și muzicologul Geor

ge Sbârcea a fost ales membru al 
Societății academice a Centrului In
ternațional de studii muzicale din 
Roma.

(Agerpres)

•F« există». .daudmmi^ «^diferențele» «ș. daqKgfth* #>1^
na — a .conbnuatduv.a^Qsepir.jLlje de sistem economic. , .muat jjîi-'.

Cu prilejul Zilei naționale 
a Republicii Argentina
Cu prilejul Zilei naționale a Re

publicii Argentina, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Rogelio 
R. Tristany, a oferit marți o re
cepție.

Au participat George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, reprezentanți ai unor 
ministere și instituții centrale, gene
rali și ofițeri superiori, oameni de 
știință și artă, ziariști.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București și 
membri ai corpului diplomatic.

★
Ambasadorul Republicii Argentina 

la București a rostit, cu același pri
lej, o cuvîntare la posturile de ra
dio și televiziune.

(Agerpres)

viața internațională
R. P. CHINEZA

CONGRESELE DE PARTID
DIN PROVINCIA HOPEI Șl REGIUNEA
AUTONOMA MONGOLIA INTERIOARA

PEKIN 25 — Corespondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, transmite : în 
provincia Hopei și regiunea autonomă 
Mongolia interioară au avut loc con
gresele de partid provincial și regio
nal.

în rapoartele prezentate cu acest 
prilej au fost subliniate succesele 
deosebite obținute în ultimii ani in 
construcția socialistă. De ani de zile, 
provincia Hopei produce suficiente 
cereale pentru nevoile proprii, iar va
loarea totală a producției industriale

a fost în 1970 de peste 2 ori mai mare 
față de 1965.

Congresele au consemnat necesita
tea întăririi pe mai departe a condu
cerii de către partid a activității eco
nomice. Delegații s-au angajat să în
făptuiască sarcinile trasate de cel 
de-al IX-lea Congres și a doua ple
nară a celui de-al IX-lea Congres al 
P. C. Chinez.

în încheiere au fost alese noile or
gane de partid.

încheierea Conferințelor 
regionale ale P. S. U. G.

BERLIN. — Corespondentul nos
tru, Șt. Deju, transmite : în R. D. 
Germană a luat sfirșit un important 
capitol al pregătirilor în vederea ce
lui de-al VlII-lea Congres al 
P.S.U.G. — conferințele regionale ale 
partidului. La conferințe au partici
pat delegații ale P.S.U.G., conduse 
de membri și membri supleanți ai 
Biroului Politic. Delegația P.S.U.G. 
la conferința organizației de partid 
a Armatei Populare Naționale a fost

condusă de Erich Honecker, prim- 
secretar ai C.C. al P.S.U.G.

în cadrul conferințelor, prim- 
secretarii comitetelor regionale au 
prezentat rapoarte de activitate. Par
ticipanții au dezbătut și analizat 
multilateral activitatea desfășurată 
de ia ultimul congres al partidului 
și au ales organele conducătoare ale 
organizațiilor regionale ale P.S.U.G.. 
precum și delegația pentru congresul 
al VlII-lea.Sesiune științifică

In aula Academiei Republicii 
Socialiste România a avut loc, marți 
dimineața, o sesiune științifică con
sacrată împlinirii a 100 de ani de la 
nașterea lui G. Ibrăileanu,

Au participat academicieni, cadre 
didactice universitare, cercetători 
științifici, alți oameni de cultură.

Lucrările au fost deschise de acad. 
Alexandru Rosetti. în continuare, au 
fost prezentate comunicările „G. 
Ibrăileanu, profesor", de acad. Iorgu 
Iordan, „Ibrăileanu și stilul lecturii", 
de acad. Alexandru Philippide, „Con
cepția despre artă și literatură a lui 
Ibrăileanu", de prof. Al. Dima, mem
bru corespondent al Academiei, „G. 
Ibrăileanu, romancier", de prof. Șer- 
ban Cioculescu, membru corespon
dent al Academiei, „G. Ibrăileanu, 
editor al lui Eminescu", de Al. Teo- 
dorescu, și „Contribuția lui Ibrăilea
nu la critica operei lui Thomas 
Hardy", de Adina Arsenescu.

(Agerpres)

întilnire BRUXELLES

Luigi Longo —
Santiago Carrillo

ROMA 25. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite : La 
Roma a avut loc o întilnire între 
Luigi Longo, secretar general al 
Partidului Comunist Italian, și San
tiago Carrillo, secretar general al 
Partidului Comunist din Spania. în 
cadrul întrevederii au fost examina
te relațiile dintre cele două partide, 
probleme ale sarcinilor comune de 
luptă împotriva imperialismului și 
regimurilor fasciste, precum și unele 
acțiuni în sprijinul securității 
cooperării în Europa. Si

Convorbirile
franco-belgiene

BRUXELLES 25 (Agerpres). — 
Marți au inceput la Bruxelles con
vorbirile oficiale dintre președintele 
Franței, Georges Pompidou, și pri
mul ministru al Belgiei, Gaston 
Eyskens. După cum relevă agenția 
France Presse, cei doi oameni de 
stat au abordat o serie de aspecte 
privind Piața comună, precum și 
probleme bilaterale. Totodată, pre
ședintele Pompidou l-a informat pe 
interlocutorul său asupra convorbi
rilor pe care le-a avut săptămîna 
trecută la Paris cu premierul brita
nic, Edward Heath, în problema ade-

Adunări festive consacrate
„Zilei eliberării Africii11

La 25 mai, popoarele continentului 
african, și alături de ele forțele pro
gresiste din lume, aniversează „Ziua 
eliberării Africii".

în Capitala țării noastre, acest e- 
veniment a fost marcat printr-o a- 
dunare festivă desfășurată sub aus
piciile Ligii române de prietenie cu 
popoarele din Asia și Africa și Insti
tutului român pentru relațiile cultu
rale cu străinătatea.

în cuvîntul de deschidere, prof, 
univ. Stanciu Stoian, secretar gene
ral al Ligii, relevînd semnificația e- 
venimentului, a prezentat unele -as
pecte ale luptei popoarelor de pe a-- 
cest continent pentru independență 
și progres social. El a arătat că po
porul român salută cu adincă satis
facție prefacerile înnoitoare petre-

• SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

ROMÂNIA (junioare) CAMPIOANĂ ÎN PRELIMINARIILE TURNEULUI OLIMPIC

EUROPEANĂ
Marți, la Galați, selecționata de 

junioare a țării noastre a repurtat 
un remarcabil succes, cucerind me
dalia de aur și titlul de campioană 
a Europei la popice. în ziua a doua 
a întrecerilor, tinerele noastre spor
tive au reușit să se mențină m 
fruntea clasamentului, realizînd un 
total de 2 421 puncte. Membrele re
prezentativei României, ELISABE
TH GAL, MARGARETA BORDEI. 
VASILICA PINȚEA, ILDIKO ZSIZ- 
SIK. ROZALIA STEFUCZ și EICA 
SZASZ, au demonstrat o pregătire

LA POPICE
superioară, care le-a permis să ob
țină o meritată victorie. Au urmat 
în clasament echipele R.D. Germane 
— 2 353 puncte. Cehoslovaciei — 
2 239 puncte, R.F. a Germaniei — 
2 233 puncte etc.

La masculin, titlul european a re
venit echipei R.F. a Germaniei cu 
4 941 p. Medaliile de argint și de 
.bronz au fost atribuite echipelor 
Austriei — 4 908 p. și respectiv R.D. 
Germane — 4 902 p. Selecționata Ro
mâniei a ocupat locul 7 cu 4 736 p.

„Turneul țărilor socialiste", la scrimă
IULIU FALB — LOCUL TREI IN PROBA DE FLORETĂ

ALBANIA -
Astăzi după-amiază, începînd de 

la ora 16,30 (ora 17,30, ora României), 
pe stadionul Kombor Qemal Stata 
din Tirana, selecționata noastră o- 
limpică de fotbal întîlnește în cel 
de-al doilea meci reprezentativa Al
baniei. Fotbaliștii români se află încă 
de luni la Tirana, unde-și finisează 
preparativele în vederea acestei în- 
tîlniri decisive. După antrenamentul 
care a avut loc chiar in ziua sosi
rii, ei au efectuat incă unul marți 
dimineața. După cum se știe, pen
tru întărirea rîndurilor olimpicilor, 
din lotul A au fost „transferați" un 
titular — Dumitru — și o rezervă — 
Tătaru. După etapa de campionat de 
sîmbătă, prezența lui Dumitru în 
partida de la Tirana se afla sub sem
nul Întrebării. Ca și a lui Iordănes- ,

ROMÂNIA
cu, de altfel. Ultimele informații din 
lotul fotbaliștilor noștri anunță, însă, 
recuperarea ambilor jucători, astfel 
că participarea lor la joc este sigu
ră. Iată formația anunțată de an
trenorul Valentin Stănescu : GUIȚA 
— CHERAN, OLTEANU, VLAD, PO- 
POVICI — DUMITRU, PESCARU, 
VIGU — PANTEA, TATARU, IOR- 
DANESCU. Partida va fi condusă de 
o brigadă de arbitri din Maroc.

Astăzi, începînd din jurul orei 
18,25, stațiile noastre de radio vor 
transmite desfășurarea reprizei a 
doua a meciului de fotbal de la Ti
rana dintre echipele olimpice ale Al
baniei și României. Transmisia se va 
face pe programul I.

cute pe continentul african, își ma
nifestă întreaga solidaritate și spri
jinul activ cu lupta popoarelor Afri
cii pentru afirmarea dreptului de a fi 
stăpîne pe destinele lor, pentru va
lorificarea largă și eficientă a resur
selor materiale în vederea dezvoltării 
lor economice și sociale.

în continuare, Valeriu Cimpoieru, 
membru al expediției românești care 
a traversat recent continentul afri
can, a împărtășit impresii din această 
expediție. •

La adunare au participat funcțio
nari superiori din Ministerul Aface
rilor Externe, reprezentanți ai unor 
instituții centrale, studenti africani 
care se află la studii în Capitală, un 
numeros public.

în încheierea manifestării a tost 
prezentat un film artistic.

★
O adunare asemănătoare a avut loc, 

în aceeași zi, la Cluj. După un eu- 
vînt introductiv rostit de prof. Nico
lae Daisa, vicepreședinte al Consiliu
lui municipal pentru cultură și artă, 
lectorul universitar Nicolae Coman, 
membru al expediției românești 
transafricane, a relevat succesele ob
ținute de popoarele din Africa în 
lupta pentru scuturarea jugului colo
nial și neoeolonial, împotriva rasis
mului, pentru transformări sociale, 
economice, politice și culturale.

Expunerea a fost ilustrată cu nu
meroase diapozitive color, realizate 
în timpul expediției de inginerul Li- 
viu Ungureanu.

★
în aula Institutului politehnic din 

Galați, conf, dr. Ion Teodorescu, rec
torul Institutului pedagogic din loca
litate, a țintit o conferință în care a 
subliniat acțiunile de .solidaritate ale 
poporului român cu lupta popoarelor 
africane. Vorbitorul a arătat că a- 
ceste acțiuni își au izvorul în promo
varea și respectarea cu consecvență 
a principiilor care 6tau la baza po
liticii externe a statului nostru.

La adunare au luat, parte oameni 
ai muncii din întreprinderile și insti
tuțiile municipiului, studenti și ca
dre didactice din centrul universitar.

(Agerpres)

CuKHARTUM 25 (Agerpres). — ... 
prilejul Zilei naționale a Sudanului, 
împlinirea a doi ani de la instaura
rea Consiliului Comandamentului Re
voluției, la Khartum a tost organi
zată o paradă militară. în cadrul 
unui miting organizat cu același pri
lej, ministrul apărării, generalul 
Khalid Hassan Abbas, a subliniat că 
Sudanul va continua să promoveze 
o politică de cooperare și solidaritate 
cu toate statele arabe în lupta îm
potriva imperialismului și neocolo- 
nialismului. La manifestațiile care 
au avut loc în capitala Sudanului au 
luat parte reprezentanți ai guverne
lor dm numeroase tari.Sesiunea de la Helsinki

rării Angliei la C.E.E. 
nea. din . partea Franței,

de aseme-
___  __  __ , Maurice 

Schumann, ministrul afacerilor ex
terne, iar din partea belgiană Andre 
Cools, vicepremier și ministru al a- 
facerilor economice, și Pierre Hav- 
mel, șeful diplomației acestei țări.

a președintelui fracțiunii
parlamentare a P.L.D

vest-german

în cadrul întrecerilor de scrimă ale 
„Turneului țărilor socialiste", pe plan
șele de concurs instalate in sala Flo- 
reasca din Capitală, ieri s-au întrecut 
floretiștii în proba individuală de flo
retă. Așa cum era de așteptat, dato
rită valorii ridicate a tuturor partici- 
panților, cit și a caracterului de ve
rificare și de selecție pe care-1 are 
competiția, asalturile au fost specta
culoase și de un înalt nivel tehnic. 
Deși pe parcursul concursului o serie 
de favoriți au părăsit pe rind între
cerea, în finală s-au întîlnit cei care 
in tot cursul disputelor din seriile 
eliminatorii, sferturile de finală și 
semifinală, au punctat mai eficace, 
au știut să acționeze cu mai mult 
calm. Cei doi reprezentanți ai țării 
noastre, prezenți în finală, Iuliu Falb 
și Tănase Mureșanu, au evoluat foar
te curajos în fața „trioului" sovietic 
— campion mondial — format din 
Leonid Stankovics, Anatoli Kotișev 
și Piotr Leibovici, și puțin a lipsit ca

unul dintre ei să nu încheie întrece
rea pe primul loc. Dar. experiența 
și calmul lui Leonid Stankovics, in 
asaltul decisiv, i-a permis acestuia să 
reziste atacurilor lui Iuliu Falb și să 
ciștige cea mai importantă întilnire 
din cadrul finalei,' care i-a deschis 
de fapt și drumul spre primul loc.

Tănase Mureșanu — reintrat după 
o îndelungată absență. — s-a dovedit 
din nou a fi un om de bază al flo
retei noastre, iar evoluția sa din a- 
saltul cu Stankovics, pe care l-a și 
cîștigat, a scos și mai mult în evi
dență calitățile de care dispune.

Clasamentul probei de floretă indi
vidual arată astfel :

1. — L. Stankovics (U.R.S.S.) ; 2. A. 
Kotișev (U.R.S.S.) ; 3. — I. Falb 
(România) ; 4. — T. Mureșanu (Ro
mânia) ; 5 — P. Leibovici (U.R.S.S.) ; 
6 — A. Takacs (Ungaria).

Astăzi, începînd de la ora 8,30, are 
loc turneul de sabie (individual).

JUBILEUL IAȘIN
• Stanley Rous va asista la meci • A fost anunțat 

oficial lotul definitiv al selecționatei mondiale

Președintele federației ' internațio
nale de fotbal, Stanley Rous, a ac
ceptat invitația. federației unionale 
de a asista la meciul organizat la 27 
mai la Moscova cu prilejul sărbăto
ririi cunoscutului portar Lev lașin. 
Totodată, federația sovietică de fot
bal a informat F.I.F.A. că lotul re
prezentativei mondiale a fost defi
nitivat de comun acord cu federațiile 
naționale ale căror jucători au fost 
Invitați să participe la meciul cu o 
selecționată a cluburilor Dinamo din 
U.R.S.S. Antrenorul echipei mondiale, 
iugoslavul RAJKO MITICI, va folosi 
următorii jucători : LADISLAU MA-

ZURKIEWICZ (Uruguay) și IVO j 
VIKTOR (Cehoslovacia) — portari ; 
GUSTAVO PENA (Mexic), JEAN 
DJORKAEFF (Franța), GIACINTO 
FACCHETTI (Italia), FRANZ BE
CKENBAUER (R. F. a Germaniei), 
WILLI SCHULZ (R._ F. a Germa
niei), GERHARD MULLER (R. F. a 
Germaniei), FLOREA DUMITRA- 
CHE (România), VAN MOER (Bel
gia), DRAGAN DJAICI (Iugoslavia), 
VAN HIMST (Belgia), HRISTO BO- 
NEV (Bulgaria), LADISLAV KUNA 
(Cehoslovacia), VLADIMIR LUBAN - 
SKI (Polonia).

LA SATU-MARE

Un film in confruntare 

cu eroii săi
SA T U-M ARE (corespondentul 

„Scinteii", Octav Grumeza). La Satu- 
Mare a avut loc premiera filmului 
„Apa ca un bivol negru", o drama
tică evocare a inundațiilor din mai- 
iunie anul trecut. La spectacol au fost 
prezenți o parte din eroii filmului, 
cetățeni care au trecut prin momen
tele de grea încercare ale luptei cu 
apele dezlănțuite, și care au part.ci- 
pat, apoi, la efortul de reconstrucție 
din perioada imediat următoare ca
lamităților. Această confruntare cu 
publicul — la care au participat trei 
dintre tinerii autori ai filmului res
pectiv : Dan Pița, Iosif Demian și 
Mircea Veroiu — a evidențiat cali
tățile noului documentar artistic 
de lung metraj produs de studioul 
„București".

HELSINKI 25 (Agerpres). — în 
capitala Finlandei s-a deschis marți 
sesiunea de trei zile a Consiliului 
General al Internaționalei Socialiste, 
la care participă, aproximativ 150 de 
delegați din 35 de țări.

Deschizînd lucrările conferinței, 
Bruno Pitterman, președintele în 
exercițiu al Internaționalei Socialis
te. a arătat că pe ordinea de zi a 
sesiunii sint înscrise trei probleme 
principale : evoluția situației inter
naționale, politica păcii și colaborării 
în Europa, colaborarea politică și 
progresul economic în țările „lumii 
a treia".

în ședința de dimineață, Harold 
Wilson a prezentat raportul! asupra 
evoluției situației internaționale.

Vorbitorul și-a exprimat satisfac
ția pentru noua orientare a politicii 
guvernului vest-german față de ță
rile socialiste din Europa și a sub
liniat însemnătatea declarațiilor fă
cute recent la Tbilisi de secretarul 
general al C.C. al P.C.U.S., Leonid 
Brejnev, privind începerea de nego
cieri în problema reducerii torțelor 
militare și a unor măsuri de dezar
mare pe continent. Harold Wilson a 
evidențiat, în încheiere, rolul activ al 
Republicii Populare Chineze pe scena 
politică internațională.

BONN 25 (Agerpres). — într-o 
conferință de presă ținută Ja Bonn, 
relatează agenția P.A.P., Wolfgang 
Mischnick, președintele fracțiunii 
parlamentare a Partidului Liber-De- 
mocrat din Bundestag, a informat că 
problema ratificării Tratatului po
lono—vest-german a tost principalul 
obiect al convorbirilor pe care le-a 
purtat în cursul recentei sale vizite 
la Varșovia. Mischnick a spus că, in 
cursul întrevederilor pe care le-a 
avut cu Edward Gierek, Jozef Cyran- 
kiewicz, Piotr Jaroszewicz, Stefan. 
Jedrychowski, interlocutorii săi po
lonezi au arătat că o tergiversare 
prea îndelungată a ratificării poate 

normalizării 
P. Polonă și

dăuna perspectivelor 
relațiilor dintre R. 
R. F. a Germaniei.

★
în prezenta. a 120 de reprezentanți 

ai cercurilor industriale bancare și 
comercial^ din R.F.G., la Koln a 
fost constituit „cercul pentru promo
varea relațiilor industriale și comer
ciale dintre Republica Federală a 
Germaniei și Polonia". Președinte al 
cercului a fost ales Otto Wolf von 
Amerongen, președintele Federației 
Camerelor de Industrie și Comerț 
din R.F.G., președinte al Comitetu
lui pentru promovarea relațiilor e- 
conomice dintre R.F.G. și țările so
cialiste din Europa.

Luînd cuvîntul cu acest prilej. 
Jerly Dziubinski, secretar general ai 
Camerei poloneze de comerț exte
rior, a scos în evidență interesul 
părții poloneze pentru dezvoltarea 
relațiilor economice cu R.F.G. și a 
anunțat, totodată, constituirea la 
Varșovia a unui cerc asemănător 
pentru promovarea legăturilor in
dustriale și comerciale dintre Polo
nia și R.F.G.

Ziua României la Tîrgul
internațional de la Budapesta

BUDAPESTA 25. — Corespon
dentul nostru, Al. Pinten, trans
mite : La Tîrgul internațional de 
primăvară de la Budapesta a 
avut loc marți ziua Republicii 
Socialiste România. Cu acest pri
lej, la pavilionul României din 
cadrul tirgului a avut loc o re
cepție oferită de ambasadorul 
României la Budapesta, Dumi-

tru Turcuș. Au luat parte Keseru 
lanosne, ministrul industriei 
ușoare, Jeno Tordai, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Gyula Karady, prim-adjunct al 
Oficiului național al*planificării. 
și alte persoane oficiale. Au fost 
prezenți, de asemenea, membri 
ai corpului diplomatic acreditați 
la Budapesta.



viața internațională
LA PRAGA S-AU DESCHIS

LUCRĂRILE CONGRESULUI AL XIV LEA 
AL P. C. DIN CEHOSLOVACIA

HAVANA

FIDEl CASTRO l-A PRIMIT 
PE GHEORGHE RĂDUIESCU

VIETNAMUL DE SUD

OBIECTIVE MILITARE AMERICANO-SAIGONEZE
ATACATE DE TORTELE PATRIOTICE
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PRAGA 25. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prisăcaru, transmite : 
Marți au început în Palatul Congre
selor din Parcul de cultură și odih
nă „Julius Fucik“ din Praga lucră
rile celui de-al XIV-lea Congres al 
Partidului Comunist din Cehoslovacia.

La lucrări iau parte circa 1200 
delegați. Participă, ca invitați, dele
gații ale unor partide comuniste și 
muncitorești, ale unor partide socia
liste de stingă și democratice, ale 
unor mișcări de eliberare națională.

Alături de conducătorii altor dele
gații invitate, în Prezidiul Congresu
lui au luat loc conducătorul delega
ției Partidului Comunist Român, to
varășul Dumitru Popescu, membru 
al Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., și ceilalți membri ai 
delegației.

Lucrările congresului au fost des
chise de Ludvik Svoboda, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, președintele Republicii So
cialiste Cehoslovace.

Cei prezenți au păstrat un moment 
de reculegere în memoria unor mili- 
tanți cehoslovaci și din străinătate ai 
mișcării comuniste și muncitorești, 
precum și ai luptei de eliberare na
țională, care au decedat în intervalul 
de la Congresul al XIII-lea.

Vasil Bilak, membru al Prezidiu
lui, secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, a salutat prezența la congres 
a delegațiilor străine. Apoi, delegații 
au ales organele de lucru ale con
gresului și au adoptat următoarea 
ordine de zi :

— Raportul privind activitatea 
partidului și dezvoltarea societății in 
perioada de după Congresul al XIII- 
lea, prezentat de Gustav Husak, 

prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia.

— Raportul Comisiei Centrale de 
Revizie și Control prezentat de Milos 
Jakes, președintele Comisiei.

— Raportul cu privire la principa
lele direcții ale politicii economice a 
partidului în perioada 1971—1975, 
prezentat de Lubomir Strougal, pre
ședintele guvernului federal al R. S. 
Cehoslovace.

— Alegerea organelor conducătoare 
ale partidului.

La primul punct al ordinei de zi, a 
luat cuvîntul Gustav Husak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia.

în ședința de după-amiază a fost 
prezentat raportul comisiei centrale 
xie revizie și control și au început dis
cuțiile la primul punct de pe ordinea 
de zi.

Lucrările congresului continuă.

HAVANA 25. — Corespondentul
Agerpres, V. Stamate, transmite : 
Fidel Castro, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist din Cuba, prim-ministru al 
Guvernului Revoluționar al Republi
cii Cuba, a primit pe Gheorghe Ra
dulescu, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România.

în cursul întîlnirii au fost discu
tate probleme privind colaborarea și 
cooperarea economică și tehnico- 
științifică dintre România și Cuba, 
precum și alte probleme de interes 
comun. S-a apreciat că există posi
bilități pentru extinderea schimburi
lor economice, a colaborării și coope
rării dintre cele două țări și a fost 

subliniată de ambele părți dorința de 
a se dezvolta în continuare relațiile 
frățești multilaterale dintre România 
și Cuba. Fidel Castro a transmis un 
salut cordial, tovărășesc, secretarului 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu.

La întîlnire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, cordială, au 
fost prezenți din partea română 
Radu Constantinescu, vicepreședinte 
al Comisiei guvernamentale de co
laborare și cooperare economică și 
tehnică, precum și Vasile Mușat, am
basadorul României la Havana, iar 
din partea cubană Pedro Miret, 
membru al C.C. al P.C. din Cuba, 
ministrul industriei minelor, com
bustibilului și metalurgiei.

SAIGON 25 (Agerpres). — în 
cursul nopții de luni spre marți, for
țele patriotice din Vietnamul de sud 
au lansat un puternic atac asupra 
fortificațiilor deținute de trupele 
americane la numai 37 kilometri 
nord-vest de Saigon. Comandamentul 
militar american a anunțat că arti
leria și aviația S.U.A. au intervenit 
în cursul luptelor ce s-au desfășurat 
în acest sector.

Tot in ultimele 24 de ore, grupuri 
ale patrioților au incendiat un im
portant depozit de carburanți situat 
în perimetrul bazei aeriene ameri- 
cano-saigoneze de la Câmranh. O 
mare cantitate de carburanți a fost 
distrusă — relatează corespondenții 
agențiilor de presă.

Lupte grele între forțele Frontului 
Național de Eliberare și efective mi
litare americano-saigoneze au fost 
semnalate din nou în zona septen
trională a Vietnamului de sud, în 
special în valea A Shau.

WASHINGTON. — Fiecare 
mare unitate de luptă ameri
cană din Vietnamul de sud a 
comis masacre împotriva popu
lației civile, a afirmat intr-un 
interviu colonelul Oran Hender
son, comandantul trupelor care 
au participat în martie 1968 la 
uciderea populației civile din 
satul Song My. Henderson, care 
a fost acuzat de o curte marțială 
că a tăinuit atrocitățile comise 
de trupele sale la Song My, a 
precizat că „fiecare unitate sau 
brigadă americană din Vietna
mul de sud iși are propriul său 
Song My‘‘. Dacă asemenea ma
sacre nu au ajuns la cunoștința 
opiniei publice, acest lucru se 
datorește tăcerii impuse de ofi
țerii superiori.

t

Condamnare a sprijinului dat de N.A.T.O. colonialismului portughez
ADDIS ABEBA 25 (Agerpres). — 

Secretarul general al Organizației 
Unității Africane, Diallo Telli, a 
condamnat apropiata reuniune a 
Consiliului ministerial al N.A.T.O., 
care va începe la 3 iunie la Lisabo
na, calificind-o drept un „act de 
provocare față de Africa și de mili
oanele de victime ale colonialismu
lui portughez — regimul de la Li
sabona beneficiind de sprijinul ma
terial, financiar și militar al Pactu
lui Atlantic".

Luind cuvîntul în fața grupului 
„ad-hoc“ al Comisiei O.N.U. pentru 
decolonizare, Diallo Telli a adăugat 
că reuniunea de la Lisabona consti
tuie „Încurajarea cea mai substan
țială adresată colonialismului portu
ghez pentru a continua in Africa 
activitățile sale de genocid împotri
va populațiilor africane, a căror uni
că vină este voința de a duce o exis
tență liberă și demnă, asemenea ce- 
Ibrlalte popoare dfn lume". • •

CRIZA MONETARĂ DIN OCCIDENT 

Dispute și neînțelegeri 
la Conferința bancară

9

de la Munchen
BONN 25. — Corespondentul Ager

pres, M. Moarcăș, transmite : Marți 
s-a deschis la Munchen o conferință 
bancară internațională la care parti
cipă peste 200 de guvernatori ai băn
cilor de emisie, bancheri și experți in 
problemele politicii financiare din 20 
de țări occidentale. Timp de patru 
zile, participanții la această reuniune 
considerată de presa i vest-germană 
drept ,>cea mai importantă întrunire, 
de după război, a celor mai mari 
bancheri", vor examina diferite pro
bleme legate de actuala criză mone
tară interoceidentală. Importanța a- 
cordată de țările participante acestei 
conferințe este reliefată, printre al
tele, de faptul că delegația S.U.A. 
are in frunte pe ministrul finanțelor, 
John Connally.

Luind cuvîntul la deschiderea re
uniunii. ministrul de externe al R.F. 
a Germaniei, Walter Scheel, a decla
rat, printre altele, că actuala situa
ție economică a S.U.A. are, în mod 
inevitabil, repercusiuni asupra Eu
ropei occidentale. El a apreciat că o 
reducere a deficitului balanței ame
ricane de plăți ar fi utilă pentru a 
se pune capăt perturbațiilor mone
tare actuale și a apărat măsura luată

Surprizele vulcanului Etna
ROMA 25 (Agerpres). 

— In ciuda unei înceti
niri constatate în cursul 
nopții de marți, lava din 
craterele intermediare 
ale vulcanului Etna 
continuă să se scurgă 
de-a lungul pantelor.

Intre timp, experții 
Institutului vulcanoloqic 
din Catania au înregis
trat mișcări seismice de 
mică intensitate și ex
plozii, care demonstrea
ză că erupția ar putea 
da loc la fenomene im
previzibile. Prof. Alfred

Rittman a declarat : 
„Noi ne aflăm in fiecare 
zi in fața unor feno
mene inedite".' Celebrul 
vulcanolog francez Ila- 
roun Tazieff continuă 
să susțină că singurul 
mod de a opri lava este 
plasarea unor încărcă
turi cu exploziv pe cra
terele inferioare. De a- 
semenea, el a propus 
construirea unui mare 
taluz pentru a opri lava, 
care ar putea să for
meze un fel de rezervor 
artificiăl în care a-

Delegația guvernamentală 

economică română și-a încheiat 

vizita in
LAGOS 25 (Agerpres). — Amba

sadorul României la Lagos, Gheor
ghe Iason, a oferit un cocteil în 
onoarea delegației guvernamentale 
economice române condusă de tova
rășul Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri. La cocteil au 
luat parte Alhaji Shehu Shagari, 
membru al Consiliului Executiv Fe
deral, ministrul dezvoltării econo
mice și reconstrucției, Femi Okuno, 
ministrul lucrărilor publice și locu
ințelor, funcționari superiori de la 
ministerele afacerilor externe, co
merțului, industriei, dezvoltării eco
nomice și de construcții, agricultu
rii, oameni de afaceri, ziariști.

Marți, șeful delegației guverna
mentale române a avut § întîlnire 
cu oameni de afaceri nigerieni. La 

de guvernul R.F.G. privind institui
rea cursului fluctuant al mărcii, sin
gura soluție care, după părerea lui 
Scheel, putea fi acceptată in împre
jurările existente.

Așa cum se prevedea de către ma
joritatea observatorilor, încă din 
prima zi, conferința a prilejuit dispu
te intre delegațiile vest-germană și 
americană în legătură cu instituirea 
cursului fluctuant al mărcii. Paul 
A. Volcker, ministru adjunct de fi
nanțe al S.U.A., a cerut, in interven
ția sa, ca partenerii vest-europeni și 
Japonia „să vină în sprijinul .do
larului". punînd capăt unor practici 
comerciale restrictive și asumîndu-și 
o sarcină sporită în domeniul chel
tuielilor militare.

Vorbitorul a recunoscut, totodată, 
că deficitul balanței americane de 
plăți ,,se datorește cheltuielilor ex
traordinare pe plan militar efectuate 
peste hotarele țării".

Comentînd conferința, televiziunea 
vest-germană a subliniat că ea are 
loc „intr-un moment extrem de cri
tic pentru Piața comună, cînd pro
blemele de ordin monetar au deter
minat serioase divergențe între 
„cei șase".

ceasta să se răcească și- 
să blocheze astfel avan
sarea altor torente in
candescente. Teoria 
prof. Tazieff nu este 
împărtășită de ceilalți 
experți, care au avut 
o reuniune la Sant'Alfio 
pentru a studia situa
ția și a elabora măsuri 
care să poată limita pa
gubele cauzate prin des
chiderea craterelor se
cundare situate la 1 800 
metri altitudine.

în fotografie : Etna în 
acțiune.

Nigeria
încheierea convorbirilor, Ion Pățan a 
ținut o conferință de presă la care 
au participat ziariști nigerieni și co
respondenți străini acreditați în capi
tala Nigeriei.

în aceeași zi, delegația guverna
mentală economică română a pără
sit Lagosul îndreptîndu-se spre 
Mauritania. La aeroport, delegația a 
fost condusă de Alhaji Shehu Sha
gari, precum și de înalți funcționari 
din Ministerul Afacerilor Externe. Au 
fost prezenți ambasadorul României 
la Lagos, Gheorghe Iason, și membri 
ai ambasadei.

agențiile de presă transmit:
Ambasadorii Uniunii So

vietice, S.U.A., Angliei și 
Franței au oontinuat marți con
vorbirile în clădirea fostului Consi
liu de Control din Berlinul occiden
tal. După cum se arată în comunica
tul publicat, au fost continuate, in
tr-un spirit de lucru, discuțiile în 
probleme oare fac obiectul convor
birilor. Cei patru (ambasadori au ho- 
tă-rit să se întîlnească din nou la 
7 iunie. întîlnirea va fi precedată de 
noi consultări la nivel de experți.

Ministrul relațiilor exter
ne al Republicii Chile, C1»- 
domiro Almeyda, și-a încheiat vizita 
pe care a făcut-o în fruntea 'unei 
misiuni politico-economice în Polo
nia. în ultima zi, el a fost primit 
de Piotr Jaroszewicz, președintele 
Consiliului de Miniștri, și a făcut o 
vizită lui Kazimierz Olszewski, mi
nistrul comerțului exterior. Cei doi 
miniștri au discutat probleme legate 
de posibilitățile existente în vederea 
înviorării relațiilor comerciale și a 
colaborării economice dintre cele 
două țări. Marți seara, ministrul chi
lian a sosit la Moscova.

în holul lectoratului central 
al Asociației unionale „Znanie" 
din Moscova a avut loc marți 
deschiderea expoziției fotodocu- 
mentare „România socialistă in 
anii 1966—1970“. Luind cuvîntul 
la vernisajul expoziției, acad. 
Ivan Artobolevski, președintele 
asociației, a relevat marile suc
cese repurtate de poporul ro
mân in această perioadă sub 
conducerea partidului său co
munist. A luat apoi cuvîntul 
Vladimir Kudikin, prim-vicepre- 
ședinte al asociației „Znanie" 
din R.S.F.S.R. Din partea am
basadei române la Moscova, a 
vorbit Ion Ciubotaru, ministru 
consilier al ambasadei.

Cel de-al IX-Iea Congres 
al Uniunii Tineretului Li
ber German «i a daschis lu' 
crările la Berlin. Participă peste 
2 000 delegați, precum și 62 delegații 
ale unor organizații de tineret din 
46 de țâri. Din România ia parte o 
delegație condusă de Ioan A. Po
pescu, secretar al C.C. al U.T.C. La 
ședința de deschidere au luat loc 
în prezidiu Walter Ulbricht, preșe
dintele Consiliului de Stat, Willi 
Stoph, președintele Consiliului de 
Miniștri, șefii delegațiilor străine.

Secretarul general al 
O.N.U.. U Thant, a reafirmat marți 
că decizia sa de a nu accepta un nou 
mandat, după expirarea la 31 de
cembrie a celui in curs, este ..defi
nitivă". Precizarea a fost făcută în
tr-o cuvîntare de salut rostită în fața 
reuniunii unor organizații neguver
namentale.

CONTILIBUTIE LA PROMOVAREA PRIETENIEI 
DINTRE POPOARELE CHINEZ SI ITALIAN ->

COMUNICATUL COMUN ASUPRA VIZITEI IN R. P. CHINEZA 
A DELEGAȚIEI ECONOMICE GUVERNAMENTALE ITALIENE
PEKIN 25 (Agerpres). — Vizita în 

R.P. Chineză a delegației economice 
guvernamentale italiene, condusă de 
ministrul comerțului exterior, Mario 
Zagari, a luat sfîrșit — anunță agen
ția China Nouă. A fost dat publici
tății un comunicat comun în care se 
arată că ministrul italian și colegul 
său chinez, Pai Sian-kuo, au discutat 
probleme privind dezvoltarea viitoare 
a relațiilor comerciale dintre R.P. 
Chineză și Italia Părțile, se arată 
în comunicat, au examinat și au a- 
juns la încheierea unui acord cu 
privire la principalele probleme ale 
schimburilor și plăților comerciale 
bilaterale, pe o perioadă de trei ani. 
Ele au convenit, de asemenea, să 
formeze un comitet mixt care să 
studieze problemele dezvoltării în 
continuare a schimburilor comerciale 
și a cooperării dintre R.P. Chineză 
și Italia.

Cele două părți au constatat cu

Premierul Consiliului de 
Stat al R.P. Chineze, Ciu En- 
lai, a primit pe cetățeanul ameri
can William H. Hinton, cu soția. Cu 
acest prilej; anunță agenția China 
Nouă, a avut loc o convorbire cor
dială, .desfășurată într-o atmosferă de 
prietenie.

Cele două camere ale 
Parlamentului turc, reuillte 
în sesiune comună, au votat marți 
seara, la cererea guvernului, pre
lungirea. pe o perioadă de încă două 
luni, a stării de urgență proclamată 
la 26 aprilie in 11 departamente ale 
Turciei. Motivind cererea, ministrul 
justiției, Ismail Arar, a arătat că in 
țară continuă situația politică încor
dată, care a determinat adoptarea la 
sfirșitul lui aprilie a unei asemenea 
măsuri.

In Ceylon situația se 
normalizează treptat - 
anunță un comunicat oficial publicat 
la Colombo. Deși restricțiile de cir
culație sint menținute, in capitală 
viața și-a reluat cursul obișnuit. In
stituțiile de stat au fost redeschise, 
iar ziarele apar in mod normal. Po
trivit unei hotărîri a guvernului, 
pină la 2 iunie iși vor relua acti
vitatea toate școlile de stat și univer
sitățile.

Delegația de partid și gu
vernamentală din R.P.D. 
Coreeană, condusă de Pak Sen 
Cer, membru al Comitetului Poli
tic al C.C. al Partidului Muncii din 
Coreea, al doilea vicepreședinte al 
Cabinetului de Miniștri, care se află 
într-o vizită la Bagdad, a avut între
vederi cu Saddam Hussein, vicepre
ședinte al Consiliului Revoluției din 
Irak, și cu Abdel Karim al Chei- 
kaly, membru în Consiliul Revolu
ției și ministru al afacerilor externe.

Asociația studenților 
marxiști din R.F. a Germa
niei a fost constituită la Bonn. 
Asociația, care va purta numele de 
„Spartacus", a luat ființă in urma u- 
nui congres federal la care au par
ticipat 250 de delegați, reprezentînd 
un mare număr de organizații și gru
pări ale studenților vest-germani. 
Președinte al asociației a fost ales 
Christoph Strawe. Conducătorii aso
ciației nou constituite au anunțat că 
programul de activitate al acesteia se 
va baza pe principiile socialismului 
științific și ale luptei împotriva neo- 
nazismului și imperialismului. S-a a- 
nunțat, totodată, că asociația va cola
bora strîns atît cu organizațiile de 
tineret ale Partidului social-democrat 
din R. F. G., cît și cu cele ale Parti
dului Comunist German.

0 delegație a Partidului 
Socialist din Chile condusa d« 
secretarul general al partidului, se
natorul Carlos Altamirano, a plecat 
in Cuba, anunță agenția Prensa La
tina. Delegația chiliană va vizita 
apoi Uniunea Sovietică, R.P.D. Co
reeană și Italia. 

satisfacție noua dezvoltare a rela
țiilor dintre R.P. Chineză și Italia, 
intervenită o dată cu stabilirea de 
relații diplomatice, și și-au expri
mat intenția de a organiza, în viitor, 
mai multe -expoziții comerciale, de 
a intensifica schimburile de persoa
ne și de delegații de specialiști și 
comerciale.

Vizita de prietenie a delegației eco
nomice guvernamentale italiene, se 
subliniază în comunicat, a adus o 
contribuție efectivă nu numai la pro
movarea înțelegerii reciproce și a 
prieteniei dintre popoarele chinez și 
italian, dar și la intensificarea pe 
viitor a relațiilor comerciale dintre 
cele două țări.

Pai Sian-kuo, ministrul comerțului 
exterior al R.P. Chineze, a acceptat 
invitația de a face o vizită în Ita
lia, data urmînd să fie stabilită ulte
rior.

La noua galerie din Berlin 
a fost deschisă, sub auspiciile 
Ministerului Culturii al R. D. 
Germane, expoziția de grafică 
românească din perioada 1921— 
1971. Sint prezentate, intre al
tele, lucrări de Corneliu Baba, 
Ligia Macovei, Mariana Petraș- 
cu, Marcel Chirnoagă, Traian 
Brădean, Constantin Batiu.

In Trinidad-Tobago au 
avut loc luni alegeri legislative. Po
trivit rezultatelor anunțate în capi
tala țării, Mișcarea națională a po
porului — actualul partid de guver- 
nămînt — a obținut, pentru a patra 
oară consecutiv, victoria, ceea ce îi 
va permite să formeze noul guvern.

Delegația Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia și a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia, condusă de Vla
dimir Bakarici, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., a avut 
convorbiri cu conducători ai Partidu
lui Socialist din Belgia. Cu acest pri
lej s-a procedat la un schimb de 
păreri în legătură cu situația din 
Europa și convocarea Conferinței 
privind colaborarea și securitatea 
europeană.

VENEZUELA

DE CE AU BLOCAT 
FERMIERII CAILE 

DE ACCES 
SPRE CARACAS

O parte din drumurile de ac
ces spre capitala Venezuelei, 
Caracas, au fost blocate zilele 
trecute de camioane aparținind 
cultivatorilor de plante oleagi
noase. 5 000 de fermieri din sta
tele Barinas, Portugesa și Coje- 
des, nemulțumiți de refuzul gu
vernului de a acorda prețuri 
echitabile produselor lor și de a 
sprijini cu credite industria 
uleiului, au inițiat această ma
nifestație de protest pentru a 
atrage atenția autorităților asu
pra revendicărilor lor. Cele 
peste 1 500 de autovehicule ale 
cultivatorilor, purtind afișe fi 
pancarte revendicative, au por
nit in coloană din localitatea 
Acarigua (statul Portugesa) spre 
capitala țării. Pe parcursul celor 
322 de km, populația din locali
tățile aflate in drum și-a ex
primat solidaritatea cu manifes
tanta. Această acțiune a consti
tuit punctul culminant al grevei 
generale declanșate de fermierii 
producători de plante oleaginoa
se din cele trei state venezue- 
lene.

T. P.

Noi trupe tailandeze
XIENG QUANG 25 (Agerpres). -- 

într-un mesaj adresat copreședinților 
Conferinței de la Geneva cu privire 
la Laos, Fumi Vongvicit, secretar ge
neral al Frontului Patriotic din Laos, 
denunță intensificarea actelor agre
sive ale Statelor Unite și ale alia- 
ților lor pe teritoriul laoțian. Docu
mentul relevă că trei noi batalioane

ORIENTUL APROPIAT
N. PODGORNII A SOSIT 

LA CAIRO
CAIRO 25 (Agerpres). — La invi

tația lui Anwar Sadat, președintele 
R.A.U. și președinte al Uniunii So
cialiste Arabe, ia Cairo a sosit marți 
intr-o vizită neoficială de prietenie 
Nikolai Podgornii, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului Su
prem al Uniunii Sovietice.

Președintele C. C. al 
Uniunii Comuniștilor din 
Macedonia, Cemerski, a 
avut luni la Ohrid o convorbire cu 
președintele P.C. din Spania, Dolores 
Ibarruri, care se află de cîteva zile 
într-o vizită de prietenie în Iugosla
via. Cu acest prilej, relevă agenția 
Taniug, a fost efectuat un schimb de 
păreri cu privire la activitatea U.C. 
din Macedonia și P.C. din Spania. 
La convorbiri a participat, de aseme
nea, Krste Țrvenkovski, membru al 
Biroului Executiv al Prezidiului 
U.C.I.

La „Teatro Massimo" din Ca
tania (Sicilia) a avut loc un con
cert extraordinar al cunoscutului 
violonist român, Ion Voicu. A- 
plauzelot călduroase și satisfac
ției numeroșilor spectatori li 
se alătură presa care pu
blică cronici elogioase. „Con
certul, scrie ziarul „La Sicilia", 
a captat permanent interesul 
publicului și al specialiștilor. 
Stăpin al unei tehnici sigure și 
viguroase, Ion Voicu a interpre
tat un program bine alcătuit, 
care a pus in lumină calitățile 
sale de virtuoz interpret.

Reuniunea așa-numitu- 
lui grup de planificare nu
cleară al N.A.T.0. -a 
început marți lucrările în localita
tea vest-germană Mittenwald din 
Bavaria. Participă miniștrii apărării 
și experți militari din opt țări mem
bre ale blocului nord-atlantic. Și de 
această dată se remarcă absența re
prezentanților Franței, care, după cum 
se știe, s-a retras din organismele 
integrate ale N.A.T.O.

Guvernul britanic nu va 
negocia cu răpitorii consu
lului onorific al Marii Britanii la 
Rosario, Stanley Sylvester, a decla
rat Michael Haddow, ambasadorul a- 
cestei țări in Argentina. El a rele
vat, de asemenea, că pină în pre
zent nu s-a primit nici o cerere de 
la răpitorii consulului în schimbul 
eliberării acestuia.

0 delegație a P.C. din 
Irak, °°ndusă de Aziz Mohammed, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral, a făcut o vizită la Budapesta. 
In cadrul convorbirilor avute cu o 
delegație a C.C. al P.M.S.U., au fost 
discutate probleme ale relațiilor din
tre cele două partide și unele pro
bleme ale situației internaționale și 
ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, transmite agen
ția M.T.I.

Mii de locuitori ai Pari
sului s-au adunat marți pe aero
portul Le Bourget pentru a asista la 
sosirea avionului supersonic de pa
sageri „TU-144", creație a construc
torilor sovietici de avioane. Apara
tul va fi prezentat la cel de-al 29-lea 
Salon internațional al aeronauticii și 
cosmosului care se va deschide la 
27 mai.

au pătruns in Laos
militare tailandeze care participă la 
acțiunile ofensive, declanșate împo
triva forțelor patriotice, au intrat pe 
teritoriul laoțian.

Fumi Vongvicit cere copreședinți
lor conferinței să-și exercite dreptu
rile cu care au fost învestiți in ve
derea aplicării acordurilor de la Ge
neva cu privire la Laos.

După cum anunță agenția TASS, 
In aceeași zi, Anwar Sadat și Ni
kolai Podgornii au avut o întîlnire, 
care s-a desfășurat într-o atmosferă 
tovărășească, de prietenie.

REUNIUNEA 
GUVERNULUI R.A.U.

Guvernul Republicii Arabe Unite 
s-a întrunit marți sub președinția 
primului ministru, Mahmud Fawzi, 
relatează agenția M.E.N. Cu acest 
prilej, ministrul afacerilor externe, 
Mahmud Riad, și ministrul apărării, 
generalul Mohammed Sadek, au 
prezentat situația politică șl militară 
a R.A.U.

RABAT. — Abdelhadi Boutaleb, 
președintele Camerei Reprezentan
ților a Marocului, a sosit luni seara 
la Casablanca, venind de la Cairo, 
unde a remis un mesaj din partea 
regelui Hassan al II-lea președinte
lui R.A.U., Anwar Sadat. în mesaj 
se exprimă sprijinul poporului maro
can față de politica R.A.U.

TEL AVIV. — Walter Scheel, mi
nistrul afacerilor externe al R. F. a 
Germaniei, va face o vizită In Israel 
în primele zile ale lunii iulie.. De 
asemenea, Pierre Harmel, ministrul 
belgian al afacerilor externe, va sosi 
la Tel Aviv tot în luna iulie — in
formează agenția France Presse.

PAKISTAN

Conferința de presă 
a președintelui 
Yahya Khan

CARACI 25 (Agerpres). — Președin
tele Pakistanului, Yahya Khan, a de
clarat, in cadrul unci conferințe de 
presă, că membrii partidului Liga 
Awami din Pakistanul de est „care 
au fost induși în eroare" în timpul 
evenimentelor declanșate la 25 martie 
a. c. de proclamarea unilaterală a in
dependenței provinciei răsăritene a 
țării, vor fi amnistiați, informează 
agenția Associated Press. Deputății 
Ligii Awami, a menționat președintele 
pakistanez, desemnați în Adunarea 
Națională a țării în cursul alegerilor 
din luna decembrie 1970, iși vor putea 
păstra mandatele încredințate de po
por, insă numai după o analiză amă
nunțită a activității fiecăruia dintre ei.

BELGRAD 25 (Agerpres). — Mi
nistrul grec al agriculturii, Joanis 
Papavlahopoulos, și guvernatorul 
Băncii Agricole a Greciei, Antonis 
Adamopoulos, și-au încheiat vizita fă
cută în Iugoslavia, informează agen
ția Taniug. Marți, ei au fost primiți 
de Liubisav Markovici, membru al 
Vecei Executive Federale.

Oaspeții greci, menționează agen
ția, au purtat convorbiri cu reprezen
tanți ai vieții economice iugoslave cu 
privire la posibilitățile de intensifi
care a colaborării dintre organizațiile 
agricole ale celor două țări. S-a căzut 
de acord asupra unui schimb de vi
zite intre delegații ale băncilor agri
cole din Grecia și Iugoslavia, precum 
și în legătură cu construirea unor 
obiective agricole în Grecia prin in
termediul Asociației iugoslave de afa
ceri „Jingrap".

în ultima zi a șederii la Belgrad, 
oaspeții au vizitat Banca Agricolă 
Iugoslavă, unde au avut, de aseme
nea, o întilnire cu reprezentanți ai 
presei. Cu acest prilej, relevă agenția 
Taniug, ministrul Joanis Papavla
hopoulos a subliniat că există posibi
lități favorabile pentru sporirea 
schimburilor comerciale dintre Grecia 
și Iugoslavia. (
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