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Vizita delegației de partid și guvernamentale a Republicii Socialiste România 
condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu în Republica Populară Chineză

Președintele Mao Tzedun și vicepreședintele Lin Biao 
au avut o întrevedere cordială 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și ceilalți membri ai delegației

Centrala industrială 
este insuficient 
angajată in 

exercitarea funcției 
comerciale

Reglementări imprecise? Tendințe de eludare
CONTINUAREA CONVORBIRILOR a competențelor? Sau și una și alta?

Partidului Comunist 
avut joi dimineața o 
cu tovarășul Nicolae 
secretar general al

Președintele Comitetului Central 
*1 Partidului Comunist Chinez, to
varășul Mao Tzedun, împreună cu 
tovarășul său apropiat de luptă, Lin 
Biao, vicepreședinte al Comitetului 
Central al 
Chinez, au 
întrevedere 
Ceaușescu,
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, și soția 
sa, Elena Ceaușescu, cu membrii 
delegației de partid și guvernamen
tale române.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă deosebit de cordială, în 
spiritul sentimentelor de prietenie 
și de unitate militantă dintre cele 
două partide, țări și popoare.

în jurul orei 9, sosesc la Palatul 
Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu soția, tovară
șii Ion Gheorghe Maurer, Manea 
Mănescu, Dumitru Popa, Ion Ilies
cu, George Macovescu, ambasadorul

Tovarășa Elena Ceaușescu
Palatul de iarnă din

Tovarășa Elena Ceaușescu, înso
țită de tovarășa Lin Cia-mei, so
ția tovarășului Li Sien-nien, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, vicepremier al Con
siliului de Stat, a vizitat joi după- 
amiază Palatul de iarnă din Pekin. 
La vizită a luat parte tovarășa 
Maria Duma, soția ambasadonului 
român în R. P. Chineză.

Construit la începutul secolului 
al XV-lea, Palatul este un vast 
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Presa chineză despre vizita delegației 
de partid și guvernamentale 

române la Pekin

României la Pekin, Aurel Duma, cu 
soția.

Președintele Mao Tzedun, vice
președintele Lin Biao și tovarășii 
Ciu En-lai, Kan Șen, Huan Iun- 
sen, Iao Ven-iuan și Li Sien-nien 
au adresat un cordial bun venit 
distinșilor oaspeți români și le-au 
strîns mîinile cu căldură.

Apoi, tovarășii Mao Tzedun, Lin 
Biao, Nicolae Ceaușescu și Ion 
Gheorghe Maurer, împreună cu 
ceilalți conducători de partid și de 
stat chinezi și oaspeți români s-au 
îndreptat spre Sala provinciei Hu
nan, unde se aflau persoanele ofi
ciale române care însoțesc delega
ția, precum și membri ai ambasa
dei române la Pekin. Cei prezenți 
salută cu căldură pe conducătorii 
celor două partide și popoare. Pre
ședintele Mao Tzedun se adresează 
celor de față, spunînd : „Tovarăși, 
vă salut și vă urez toate cele bune. 
Să ne unim pentru a infringe impe
rialismul și 
Răspunzînd, 

pe toți reacționarii", 
tovarășul Nicolae

pavilioane în

16 Februarie" din Cluj
stu cla
ca reșe- 

Marile

complex de 
sic chinez, care au servit 
dință împăraților Chinei, 
valori de artă pe care le reprezin
tă Palatul și obiectele din interior 
stau mărturie geniului creator, is
cusinței și hărniciei poporului chi
nez. „Orașul interzis" din trecut 
a reintrat, după eliberare, în pa
trimoniul întregului popor, fiind 
astăzi muzeu național.

Ceaușescu a spus : „Vă transmit un 
călduros salut din partea Partidu
lui Comunist Român și poporului 
român".

în continuare, tovarășii Mao Tze
dun, Lin Biao și tovarășii Ciu En- 
lai, Kan Șen, precum și ceilalți 
conducători de partid și de stat 
chinezi, au avut o convorbire prie
tenească cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și soția, Ion Gheorghe 
Maurer și ceilalți membri ai dele
gației de partid și guvernamentale 
române. Au fost de față și alte per
soane oficiale chineze.

OFICIALE
Joi după-amiază, la Palatul 

Adunării Reprezentanților Popu
lari din întreaga Chină au conti
nuat convorbirile dintre delegația 
de partid și guvernamentală ro
mână, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, și

Spectacol de gală
Joi seara, a avut loc un specta

col de gală .organizat de .secția re
lații externe a Comitetului Central 
al Partidului Comunist Chinez și 
Ministerul de Externe al R. P. Chi
neze în cinstea delegației de partid 
și guvernamentale a Republicii 
Socialiste România.

La spectacol au luat parte tova
rășii Nicolae Ceaușescu cu soția, 
Elena Ceaușescu, Ion Gheorghe 
Maurer, Manea Mănescu, Dumitru 
Popa, Ion Iliescu, George Maco- 
vescu, ambasadorul Aurel Duma, 
cu soția.

Au participat Ciu En-lai, Cian 
Cin, Huan Iun-șen, Iao Ven-iuan, 
Ie Ciun, Ciu Ui-tzo, Go Mo-jo, 
Ken Biao, Ci Pîn-fei și alte per
soane oficiale chineze.

La intrarea în sală a tovarășului 
Nicolae ceahșescu și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, a tovarășilor Ciu 
En-lai, Cian Cin și a celorlalți con
ducători de partid și de stat români 
și chinezi, asistența aplaudă cu în
suflețire.

A fost prezentat de către an
samblul coregrafic „China" drama 
coregrafică modernă revoluționară 
„Detașamentul roșu de femei" care 
evocă emoționant drumul de luptă 
și victorii al armatei roșii, al ma
selor populare sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez în pe- 

delegația de partid și guvernamen
tală chineză, condusă de tovarășul 
Ciu En-lai, 
lui Permanent 
al Comitetului 
lui Comupist Chinez, premierul 
Consiliului de 
Populare Chineze.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

membru al Comitetu- 
al Biroului Politic 

Central al Partidu-

Stat al Republicii

rioada războiului civil de 10 ani 
(1927—1937).

La sfîrșitul spectacolului, artiști
lor le-au fost oferite flori din par
tea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și a soției sale, Elena Ceaușescu.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu cu 
soția, tovarășii Ion Gheorghe 
Maurer, Ciu En-lai, Cian Cin, cei
lalți conducători de partid și de 
stat români și chinezi urcă pe sce
nă, felicitînd călduros artiștii pen
tru măiestria lor interpretativă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a- 
dresează ansamblului coregrafic 
„China" invitația de a face un tur
neu în Republica Socialistă Româ
nia.

în timp ce pe fundalul scenei 
apare lozinca în limba chineză 
„Trăiască prietenia dintre popoa
rele român și chinez", artiștii și 
întreaga asistență aplaudă minute 
în șir.

Conducătorii 
stat ai celor două 
fiază cu artiștii.

După spectacol, 
Fu-ci, membru al 
al C.C. al P.C. Chinez, prim-secre- 
tar al Comitettilui municipal de 
partid Pekin și președinte al Co
mitetului Revoluționar, a venit 
să-l salute pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și soția sa, Elena 
Ceaușescu, pe membrii delegației 
române.

de partid și de 
țări se fotogra-

tovarășul Sie 
Biroului Politic

Centrala industrială răspunde de 
întreaga activitate economică a uni
tăților subordonate, de la aprovizio
narea tehnico-materială și pină la li
vrarea și încasarea contravalorii pro
duselor. Aceasta este, de fapt, una 
dintre rațiunile principale care au 
stat la baza înființării noilor organis
me economice și, în asemenea condi
ții, apare cit se poate de firesc ca 
problemele comerciale să dețină o 
pondere însemnată în activitatea cen
tralei industriale.

în general, se poate aprecia că în 
foarte multe centrale s-au cristalizat 
nu numai structurile organizatorice 
ale exercitării funcției comerciale, dar 
și anumite metode de lucru în activi
tatea de aprovizionare și desfacere. 
Cu toate acestea, pornind de la faptul 
că după 5 luni din acest an unele or
ganisme economice, intre care Cen
trala industrială de țevi și' trefilate, 
Centrala industrială de utilaj chimic 
și rafinării, o serie de combinate din 
industria ușoară, nu și-au onorat obli
gațiile contractuale decît în proporție 
de 94—98 la sută, ori n-au acoperit 
cu comenzi întreaga capacitate de 
producție, este clar că mai există 
unele deficiențe atît în activitatea 
de producție a unităților subordona
te, dar mai ales în conducerea și 
urmărirea îndeaproape a proce
sului economic de către centralele 
industriale respective. Neajunsurile 
la care ne-am referit își au originea 
desigur și în capacitatea insuficientă 
de conducere a centralelor în cauză, 
dar și în imperfecțiuni de concepție, 
de organizare, în limitări nejustificate 
ale unor atribuții și competențe. Să 
ne referim, în mod concret, la cîteva 
dintre acestea.

Prima vizează slaba organizare a 
activității de prospectare a pieței și 
de prognoză economică. întrebați de 
ce neglijează aceste probleme, mal 
mulți specialiști din cadrul Centralei 
industriale de utilaj chimic și rafi
nării, Grupului de uzine „23 Au
gust", Centralei industriale de țevi șl 
trefilate justificau că, cel puțin mo
mentan, activitatea de prospectare a 
pieței interne ar fi de prisos de vreme 
ce, de regulă, cererea este mai mare 
decît oferta. Sîntem totuși de părere 
că prospectarea nevoilor beneficiarilor 
feste absolut necesară ; cerințele be
neficiarilor nu sînt imuabile, pe par
curs pot interveni altele. în fond, 
orice uzină sau centrală industrială 
este direct interesată în cunoașterea 

cit mai exactă a volumului șl struc
turii producției pe care o va fabrica 
în viitor. Or, necunoscînd suficient 
aceste elemente, pînă acum nici una 
dintre unitățile Grupului de uzine 
„23 August" nu a incheiat contracte 
de aprovizionare pe termen lung, cu 
toate că sînt, la ora actuală, stabi
lite legături tradiționale cu o serie 
de beneficiari și furnizori. Existența 
unor previziuni permite centralei să 
pregătească din timp schimbările in 
structura producției, îi oferă posibili
tatea de a se plia prompt pe noile 
cerințe, ceea ce conferă producției o 
certă mobilitate în raport cu necesi
tățile economiei.

Centralele industriale au obligația 
să asigure producției și un alt gen 
de mobilitate, generat de cerința de 
a răspunde rapid unor solicitări ale 
pieței externe. Din acest punct 1 de 
vedere, intervin. însă, unele dificul
tăți determinate de anumite imper
fecțiuni in stabilirea unor sarcini de 
plan. După cum ne relata ing. Mircea 
Teodorescu, directorul comercial al 
Grupului de uzine „23 August", ade
seori este mai ușor să închei o tran
zacție externă decit să-l determini pe 
un producător, cum ar fi, bunăoară, 
Centrala industrială de prelucrare a 
cauciucului și maselor plastice, să 
livreze garnituri de cauciuc cu o altă 
compoziție decît aceea prevăzută pen
tru producția curentă. Despre aceeași 
carență ni s-a vorbit și la Combinatul 
de confecții și tricotaje București. 
Pentru ca furnizorii să accepte mo
dificarea unor țesături sau fire, im
pusă de o anumită tranzacție externă, 
ni s-a spus că este nevoie să se re
curgă, adeseori, la... sprijinul 
nisterului de resort Și toate 
ceste hiatusuri în raporturile 
merciale dintre unele centrale 
dustriale survin pentru că 
furniturile nu sînt considerate rea
lizări în contul exportului. O aseme
nea situație este anormală și, de a- 
ceea, trebuie găsite modalități de co
interesare a centralelor industriala 
care concură, prin materialele și pie
sele ce le livrează, la realizarea pro
ducției de export.

Activitatea comercială a centralei 
este adeseori perturbată și din cauza 
imixtiunii pe care continuă să o 
practice unele ministere de resort. 
Așa. de pildă, sînt cazuri cînd minis
terele intervin nu numai în faza do 
emitere a comenzii, ci chiar după ca 
contractele au fost încheiate. Centrala 
industrială a lianților și azbocimentu
lui Brașov a primit de la Ministerul 
Industriei Materialelor de Construcții 
anumite „nivele" pentru produsele 
principale care se fabrică în unitățile 
din subordinea sa. La o verificare 
făcută de organele Departamentului 
aprovizionării tehnico-materiale s-a 
constatat că, după semnarea contrac
telor economice, această centrală a 
modificat, la „inițiativa" ministerului 
de resort, de mai multe ori balanțela 
materiale — la ciment, plăci și tuburi 
de azbociment — inițial comunicate 
Fabricii de ciment din Medgidia. Ce 
trebuia să facă fabrica din Medgidia l

Cornellu CÂRLAN

mi- 
a- 

co- 
in- 

sub-

(Continuare In pag. a III-a)

CLUJ (corespondentul „Scîn- 
teii"). La uzina mecanică de 
material rulant „16 Februa
rie" din Cluj a fost repa
rată prima locomotivă Diesel- 
hidraulică, inaugurlnd astfel 
noul profil al undtății. Introdu
cerea locomotivei Diesel-hidrau- 
lică pe benzile de reparații a ne
cesitat o pregătire specială ce a 
început cu aproape 2 ani în 
urmă. Au fost specializate cadre 
la uzinele „23 August“-Bucu- 
rești. si la alte uzine care 
concură la fabricarea locomoti
vei, a luat ființă un serviciu 
tehnic, au fost amenajate un a- 
telier de reparații motor, altul 
de reparații aparatură specială 
și unul de montaj. La sfîrșitul 
acestui cincinal, capacitatea de 
reparații va ajunge la 250 lo
comotive Diescl-hidraulice pe 
an. în acest scop, se vor construi 
noi capacități de producție.
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FAPTUL INIȚIATIVA
PROLIFEREAZĂ

DIVERS INIȚIATIVA
Salvatorul
anonim

„Salvarea" pornise din Sinaia 
•pre Ploiești. Viața unei bol
nave, aflată Intr-o situație deo
sebită, depindea acum numai 
de sosirea mașinii în cel mai 
scurt timp la spital. In apropie
re de orașul Breaza, „Salvarea" a 
rămas în pană. „Eră imposibil 
să mai continuăm drumul — 
relatează mai departe într-o scri
soare asistentul medical Ion 
David. In acele clipe, a oprit 
lingă noi posesorul autoturismu
lui 1—PH—1174. Fără să mai 
stea pe gînduri, el s-a oferit 
imediat să preia „ștafeta" „Sal
vării", transportînd bolnava în 
continuare pînă la Ploiești. îmi 
pare rău că nu pot să-i redau 
aici numele, dar, pentru gestul 
său, cred că se cuvine să-i mul
țumim și pe această cale".

Continua intensificare, în ultimii ani, a participării maselor la 
conducerea treburilor obștești constituie caracteristica esențială a pro
cesului de adincire a democratismului societății noastre, expresie a 
creșterii conștiinței socialiste a maselor, determinată de înțelegerea 
strinsei legături dintre amploarea participării lor la viața socială și 
ritmul perfecționării acesteia. Revine organizațiilor de partid sarcina 
ca, folosind condițiile prielnice create prin îmbunătățirea cadrului orga
nizatoric și instituțional al vieții social-economice, să acționeze ca fac
tor stimulator al responsabilității sociale, cu atît mai mult cu cit 
aceasta, departe de a fi o noțiune abstractă, se materializează în 
inițiative concrete. Nu este vorba aci de o oarecare trăsătură „faculta
tivă", ci de o calitate definitorie derivind nemijlocit din funcțiile ce 
revin fiecărei organizații de partid ca forță dinamizatoare a colecti
velor din întreprinderi și instituții. Creșterea atribuțiilor unităților 
economice și sociale, consfințită de noile structuri instituționale, repre
zintă un cadru fertil stimulării inițiativei organizațiilor de partid, după 
cum însăși îndeplinirea acestor prerogative sporite este condiționată de 
intensitatea cu care se manifestă inițiativa^ in munca de partid.

încurcă
trenuri

Fiind de serviciu în stația 
Surduc, (Sălaj) impiegatul loan 
Matiaș a indrumat trenul direct 
de marfă nr. 22444 pe aceeași 
linie pe care venea din sens 
contrar trenul local de marfă 
nr. 47113. Numai datorită aten
ției mecanicilor celor două loco
motive, — Al. Poenaru și Ema- 
noil Nona — a putut fi evitat 
un grav accident, care ar fi a- 
tras mari pierderi de materiale. 
Ei au reușit să oprească trenu
rile la o distanță de numai 150 
metri unul de altul! Acum, im
piegatul „încurcă-trenuri", vă 
trebui să suporte consecințele.

Usturoiul
era toxic

N.Trei copii ai locuitorului 
Ababei din Oniceni (Neamț), in 
vîrstă de 4—7 ani, se jucau în 
livada cooperativei agricole. La 
un moment dat unul din ei a 
găsit cîteva fire de usturoi săl
batic. Le-a smuls și a dat și ce
lorlalți să mănînce. Efectele au 
fost, pe cit de neașteptate, pe 
atît de tragice. Doi dintre copii 
și-au pierdut viața, iar al trei
lea se află sub supraveghere 
medicală, în stare destul de 
gravă. Ancheta a stabilit că 
plantele consumate de copii fu
seseră stropite cu o substanță 
toxică utilizată la tratarea pomi
lor din livadă.

Unde le sînt
stăpînii ?

Rm.Gheorghe Stănescu din 
Vilcea, str. Argeș nr. 54, și Va- 
sile Drăgușin, șofer pe mașina 
31—VL—1634, au găsit, nu de 
mult, pe șoseaua Rm. Vilcea— 
Drăgășani, citeva baloturi de îm
brăcăminte pentru copii șt stofă 
in valoare de 15 000 lei. Organe
le locale de miliție, cărora le-au 
fost predate aceste valori, au în
ceput imediat investigațiile ne
cesare pentru depistarea stă- 
Îlinului lor, dar... nu l-au găsit, 
ntr-o situație similară se află 

și locatarii imobilului din Bucu
rești, str. Filimon Sîrbu nr. 8. 
După cum ne scrie dr. Totti 
loan, acum o lună de zile, ei au 
găsit in curtea casei lor... un 
autocamion (S.R. nr. 31—TL— 
423) ! Cine și in ce împrejurări 
„l-a pierdut" acolo — nimeni nu 
știe. Ciudat este insă că nimeni 
nu observă și nu reclamă dis
pariția lui. Să fie oare „de pri
sos" asemenea valori ?

Tocmai pentru că au văzut în ac
tivitatea caracterizată de un înalt 
spirit de inițiativă o condiție 
esențială a îndeplinirii rolului lor con
ducător au reușit organizațiile de 
partid dintr-un șir de întreprinderi 
ale sectorului 7 din Capitală să im
prime o mai mare eficacitate prac
tică muncii de partid consacrate unor 
probleme economice majore. La 
Uzina de utilaje și piese de schimb 
pentru materiale de construcții, 
bunăoară, comitetul de partid, dez- 
voltînd experiența acumulată anul 
trecut în economisirea metalului, a 
inițiat o largă acțiune pentru redu
cerea tuturor consumurilor de mate
riale. La Uzina de mașini electrice 
— pusă în situația de a-și găsi în 
străinătate noi beneficiari ai pro
duselor sale — au fost aduse 
pe primul plan al inițiativelor 
pe linie de partid aspectele prin
cipale ale îndeplinirii sarcinilor de 
export. Pornind de la necesitatea 
creșterii gradului de competitivitate 
al produselor, organizația de partid 
a sugerat proiectanților ideea de a 
ține la zi un tabel comparativ pri
vind nivelul tehnic al produselor 
realizate în uzină in raport cu cele 
fabricate în străinătate ; tot din ini
țiativa organizației de partid a fost 
înființat aci un nucleu de proiec- 
tanți specializați în prospectarea ce
rințelor pieței externe. Rezultatul 
Uzina este pe punctul de a-șl acoperi 
cu contracte întregul plan anual de 
export, încheind chiar unele înțele
geri pentru anii următori.

Referindu-se la principala direcție 
în care se manifestă inițiativa orga
nizației de partid de la IPROMET, 
secretarul comitetului de partid, ing. 
Mihai Niculescu, ne-a vorbit despre 
orientarea tuturor formelor muncii 
politice spre realizarea investițiilor 
cu cheltuieli mai mici, reducerea 
consumului de metal și a importului 
de echipamente — probleme de im
portanță cardinală, întrucit acestui 
colectiv îi revine îndatorirea elabo
rării proiectelor de dezvoltare a unor 
asemenea unități cum sînt combina
tele siderurgice din Hunedoara și 
Reșița, proiectării noilor capacități de 
la combinatul din Galați și a altor 
mari întreprinderi.

Cit privește autoutilarea, inițiativa 
născută la nivelul Comitetului de 
partid al sectorului 7 sub lozinca 
„Fiecare inginer, tehnician și mun
citor — un creator în activitatea de 
autoutilare" (avînd ca primă etapă o 
largă investigare a căilor de a fruc
tifica posibilitățile concrete de auto- 
dotare a întreprinderilor) a cîștigat 
noi valențe datorită inițiativelor di
feritelor organizații de partid. Expe
riența confirmă astfel că, în actuala 
ambiantă socială, inițiativa nu apare 
ca un fapt izolat ; mai mult decit 
oricînd, inițiativa proliferează iniția
tivă.

Desigur, aceasta nu înseamnă că 
lucrurile se dezvoltă spontan. Cli
matul favorabil dezvoltării inițiativei 
acționează asemeni unui cadru pro
pice ; esențialul constă în punerea in 
valoare a acestui cadru, a potentelor 
pe care le generează. Pe primul plan 
se situează, fără îndoială, stimularea 
unui larg schimb de opinii, a discu
țiilor la obiect, capabile să antreneze 
toate forțele în găsirea celor mai 
bune soluții. Iată, de pildă, la Uzina 
de mașini electrice, acțiunea de mo
dernizare și perfecționare, prin forte

proprii, a unor utilaje și dispozitive 
include. pe lingă dezbaterile în ca
drul organizațiilor de bază, o formă 
operativă, dinamică a schimbului de 
păreri : dialogul în fața mașinii. Este 
vorba de discuții purtate de munci
tori, ingineri, tehnicieni în fata di
feritelor utilaje, prilejuind analizarea 
sistematică a proceselor tehnologice, 
a metodelor de muncă folosite, în 
scopul adoptării unor soluții superi
oare. Totul într-o ordine de priori
tate impusă de necesitățile imediate

viața de partid

ca și de cele de perspectivă, ceea ce 
a dus, între altele, la crearea unor 
instalații ce înlocuiesc costisitoare 
utilaje importate.

Mijloacele muncii politice de masă, 
folosite ingenios, iși dovedesc, la 
rindul lor, utilitatea în sprijinirea 
inițiativelor valoroase. Aminteam că 
organizația de partid de la IPROMET 
și-a concentrat preocupările spre 
creșterea eficienței economice a in
vestițiilor, reducerea consumului de 
metal și a importurilor de echipa
mente. Desfășurând o largă muncă 
politică în susținerea acestei acțiuni, 
organizațiile de bază au dezbătut. în 
numeroase adunări generale, căile 
de realizare a acestor obiective și 
felul în care iși îndeplinesc membrii 
de partid sarcinile ce le revin în do
meniul respectiv. în același timp, 
implicațiile economice, politice și so
ciale ale acestei probleme constituia 
obiect de studiu în cercurile de eco
nomie politică cu tematică specială. 
Toate acestea au contribuit la crea
rea unei ambianțe favorabile stimu
lării spiritului novator al specialiști
lor, concretizîndu-se în devansarea 
elaborării unor proiecte și reproiec- 
tarea unor utilaje.

In contrast cu această poziție mili
tantă, apar cu atît mai nefirești 
stările de lucruri din unele organi
zații de partid care, tributare unui 
stil de muncă rutinier, nu numai că 
nu manifestă inițiativă în acti
vitatea lor, dar așteaptă impulsuri 
spre a întreprinde acțiuni pentru în
deplinirea unor atribuții ce le revin 
nemijlocit. Este, între altele, cazul 
comitetului de partid al unei mari 
uzine ca UREMOAS, care timp înde
lungat nu a considerat necesar să 
inițieze o acțiune largă, coordonată, 
privind autoutilarea. deși în acest 
sens existau recomandări clare ale 
conducerii partidului. Comoditatea, 
pasivitatea au fost anihilate abia 
după ce comitetul de partid al secto
rului a dat „indicațiile" de rigoare.

— Teama de a se angaja fără a 
avea „acoperire" — ne spunea tov. 
Ion Barna, secretar al Comitetului de 
partid al sectorului 7 — exprimă, de 
fapt, lipsa de încredere a unor orga
nizații de partid în propria lor ca
pacitate de orientare, reticența cu 
care renunță la deprinderea de a se 
simți permanent tutelate, dirijate 
pas cu pas, așteptînd ca alții să gîn- 
dească și să decidă în locul lor. Acest 
stil anacronic, efect întârziat al prac
ticilor proprii centralismului excesiv, 
se manifestă încă uneori în forme 
dintre cele mai dăunătoare. Este pur 
și simplu uimitor să observi că un 
comitet de partid, cum este cel de la
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sentință, mi-a dat cîștig 
dar

ziarului, 
popular al municipiului 

— direcția secretariat —

Expediați și alocația !...

„Spicul", timp de 8 luni de zile a 
manifestat o totală apatie in îndepli
nirea sarcinii de alcătuire a colecti
velor muncii politice de masă, inite- 
resîndu-se apoi la sector dacă x sau 
y este potrivit pentru o asemenea 
sarcină...

Abordînd problema căilor de stimu
lare largă a spiritului de inițiativă, 
conf. dr. Gheorghe Drăgan, prim-se- 
cretar al comitetului de partid al sec
torului, sublinia, ca o condiție esen
țială, receptivitatea fată de fluxul 
intens de idei novatoare, „Trebuie 
nu numai să cunoaștem inițiativele 
care apar pretutindeni, dar să le și a- 
preciem.........................
lor ,
lă și eficiența potențială. In fe
lul '
la 
tă să capete un cîmp larg de răspîn- 
dire. Uneori însă, așa cum se întimplă 
la Fabrica de mobilă Militari, între
prinderea de produse de lemn și mo
bilă sau la aceea de produse de ce
ramică fină, se uită că răspunderea 
organizației de partid 
limita la simpla „lansare" 
inițiative ; rolul ei constă, 
în înlăturarea piedicilor ce 
în calea ei, în mobilizarea 
întregului colectiv pentru 
efectivă în viață a ceea oe 
înaintat. In această ordine de idei 
trebuie să acționăm mai ferm.

Inițiativă și răspundere în munca 
de partid înseamnă, de fapt, anco
rare în realitate, receptivitate la nou. 
perseverență și tenacitate în efortu
rile spre a-i deschide drum larg de 
afirmare. Incetățenirea unui aseme
nea stil de muncă la toate organiza
țiile de bază impune un nivel mai 
înalt de îndrumare a acestora de că
tre comitetul de sector. Pregătim, 

o amplă dezbatere, 
plenară a co

modului

nu se poate 
a unei 
totodată, 
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forțelor 
aplicarea 
e nou și

între altele, 
într-o apropiată 
miletului de sector, asupra 
în care se materializează bogăția de 
idei și propuneri emise în organiza
țiile de partid în ultimele luni, sin- 
tetizînd constatările făcute în di
ferite unități economice, institute 
de cercetări și proiectări, școli. Con
siderăm că discuțiile purtate, măsu
rile pe care le preconizăm vor con
tribui la o mai fermă angajare a or
ganizațiilor de partid în acțiunea de 
stimulare a inițiativei pe toate pla
nurile vieții economice și sociale".

Discordanța
Am vizitat recent orașul Tîrgo- 

viște, i-am admirat încă o dată 
monumentele istorice, locurile de in
teres turistic. M-a impresionat însă 
neplăcut colțul zoologic. Și nu pen
tru că n-ar fi destul de bogat în 
păsări și animale, ci mai ales pen
tru amplasamentul său în centrul 
orașului, în vecinătatea imediată a 
unor vechi monumente istorice cu 
care face o puternică notă discor
dantă. Prost gospodărit, lipsit de 
spații verzi, de plante ornamentale, 
împrăștiind un miros greu, acest 
colț seamănă mai curînd cu o cres
cătorie de păsări, impresionînd 
neplăcut nu numai pe turiști, ci 
și pe tîrgovișteni. Unei grădini 
zoologice i-ar sta mult mai bine la 
marginea municipiului, intr-un ca
dru adecvat pe malul rîului Ialo
mița, unde-i multă verdeață, iar 
zgomotul nu deranjează pe nimeni.

Cuvîntul dat 
să fie respectat

Fiind invalid, am solicitat încă 
de la 2 decembrie 1970 confecțio
narea unei proteze la întreprinde
rea de produse ortopedice „Piro
gov", strada Negustori nr. 8. Ter
menul de execuție a fost fixat 
pentru luna martie 1971. La aceas
tă dată am fost amînat 
luna aprilie. M-am deplasat 
treprindere la 22 aprilie, 
proteza nu era gata. Mi s-a spus 
că am s-o primesc peste o săp- 
tămînă prin poștă. De atunci a 
cut mai mult de o lună. Cum 
îmi este foarte greu să mă 
plasez din nou la București, și 
bani de cheltuit cu transporturi 
inutile nu am, cred că cel mai ni
merit ar fi ca întreprinderea 
gov" să-și onoreze, in 
comanda.

moderne. Din pacate, nu in aceeași 
măsură a crescut și numărul uni
tăților comerciale, al centrelor de 
deservire cu diferite prestări de 
servicii etc — arăta într-o recentă 
scrisoare trimisă redacției Ion Gri- 
gorescu din str. Damaschin nr. 
10, București. Bunăoară, de pe str. 
Apusului, care e situată foarte de
parte de centru, lipsesc o serie de 
magazine, care îngreunează foarte 
mult aprovizionarea populației. Ca 
să nu mai vorbim de faptul că în 
cartier era loc suficient și pentru 
amenajarea unui parc, a unei piețe, 
a unui cinematograf etc. De ce nu 
iau în considerare edilii 
cerințele repetate în acest 
cetățenilor ?

Intr-un răspuns adresat 
Consiliul 
București 
ne arată, printre altele, că, pe Bd. 
Păcii, la intersecția cu str. Apusu
lui se vor deschide mai multe 
unități comerciale, printre care 
magazine alimentare, de alimenta
ție publică, centre de deservire a 
populației cu diferite prestări de 
servicii etc. De asemenea, se pre
vede construirea unei piețe agro- 
alimentare, care va fi amplasată 
între str. Dezrobirii și str. 
ductei, piață ce va fi dată în 
sință în anul 1972. In această 
vor fi deschise și alte unități 
citate de populație, între care o 
librărie-papetărie, o farmacie, un 
centru de sifoane, unități ale coo
perației meșteșugărești și altele. 
Propunerile cetățenilor vor prinde 
astfel viață.

Dar în contul vinovaților 
ce s-a virat ?

Lucrez în cadrul O.C.L. Alimen
tara din Reșița — ne semnala în- 
tr-o scrisoare Ion Ursulețu — și 
nu știu pentru ce motive conduce
rea acestei instituții a dispus reți
nerea unor importante sume de 
bani din salariul meu de muncitor. 
M-am adresat 
printr-o 
de cauză, 
restituit.

Sesizat
siliul popular 
Severin 
„O.C.L. 
cu foaia de 
S.C./22 501 suma de 
C.E.C. pe numele reclamantului"...

Nu reiese insă... ce s-a virat în 
contul vinovaților.

| Muzeu

| la Frățești

I Profesor de geografie la școala 
generală din Frățești (Ilfov), Du
mitru Burlacu este totodată și un

I pasionat muzeograf. împreună 
cu copiii de la școală, el a por
nit la alcătuirea unui muzeu,

I reușind ca, in scurt timp, să a- 
dune numeroase exponate etno
grafice, arheologice, numisma- 

Itice, precum și documente pri
vind trecutul istoric al satului. 
Printre ele, unele exponate, în- 

I deosebi etnografice, sînt deose
bit de rare. Inedit este insuși 
locul în care este amenajat mu- 

Iieul — în cea mai veche casă
din sat, în care a locuit, pe vre
muri, primul învățător din lo- 

I calitate. In acest scop, una
dintre Încăperi a suferit, tot 
prin munca pasionatului profe- 

Isor și a elevilor săi, o serie de 
transformări, reconstituind un 
interior țărănesc, cu vatră, pat 

Iși ladă de zestre specifice locu
lui. Ca rezultat, unul dintre 

Icele mal originale muzee șco
lare, care face cinste profesoru
lui și elevilor care l-au amena- 

, Jat.

Rubrică redactată de :
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Rezolvarea competentă și în ter
men a cererilor scrise sau verbale, 
ale cetățenilor, este, după cum 
bine se știe, o obligație regle
mentată prin lege, pentru toate or
ganizațiile, întreprinderile și insti
tuțiile, indiferent la ce nivel acti
vează. Referindu-ne la județul Bo
toșani se constată că, in ultimul 
timp.'ca urmare a activității de în
drumare și control efectuate de co
mitetul județean de partid, la insti
tuțiile de toate categoriile se ma
nifestă o receptivitate mult spori
tă față de solicitările cetățenilor. 
Lucrătorii consiliilor populare, coo
perativelor agricole de producție, 
cooperativelor de consum, ai orga
nizațiilor de masă și obștești, anali
zează — în cele mai multe cazuri, 
cu seriozitate — doleanțele oame
nilor muncii, le rezolvă în marea lor 
majoritate competent și operativ. 
Putem evidenția în acest sens co
rectitudinea, competența cu care 
sînt rezolvate diverse probleme în 
comunele Cordăreni, Dîngeni, Hlipi- 
ceni, Mihăileni, Mileanca, Santa 
Mare și altele. Dar nu peste tot, în 
județul Botoșani, opiniile, cererile 
cetățenilor sînt ascultate cu atenție 
și soluționate corespunzător de că
tre cei învestiți prin lege cu aceas
tă răspundere socială. Negăsind, pe 
alocuri, înțelegerea cuvenită, sătea
nul este nevoit să ia drumul cen
trului de județ. Aproape zilnic, zeci 
de oameni din diverse localități 
deschid dis-de-dimineață ușile or
ganelor, organizațiilor și instituții
lor județene.

In perioada de la 1 ianuarie la 
20 mai, s-au prezentat la județ (la 
comitetul județean de partid, con
siliul popular județean, consiliul 
județean al sindicatelor, Casa de 
pensii a U.J.C.A.P., Oficiul de pen
sii din cadrul Direcției pentru pro
bleme de muncă și ocrotiri sociale, 
U.J.C.C., U.J.C.A.P. și Direcția ge
nerală agricolă) și au cerut să fie 
audiați 4 589 cetățeni. In medie, 30 
de persoane zilnic. Dintre aceștia, 
circa 1500 de oameni primiți în au
diență cu diverse solicitări care 
n-au putut fi rezolvate favorabil 
întrucit ele nu se încadrau în pre
vederile legislației noastre. Bineîn
țeles. li s-a explicat pe larg, pe ba

ză de documente, de ce nu pot fi 
soluționate favorabil cererile lor. 
Chiar dacă n-au fost satisfăcuți, oa
menii au plecat lămuriți, convinși 
că cererea lor nu avea temei legal. 
Un număr însemnat de cetățeni au 
cerut rezolvarea unor probleme ce 
depășesc atribuțiile organelor loca
le, comunale. Acestora li s-a acor
dat atenția cuvenită și, In funcție

lănești, comuna Sulița : „Am cerut 
pășune pentru vite și nici măcar 
n-am fost luată în seamă".

— Cu ce probleme ați venit la 
județ? — l-am întrebat pe Gheor
ghe Harabeț, prezent în sala da 
audiență a consiliului popular ju
dețean.

— M-am adresat de mai multe 
ori tovarășilor de la Consiliul popu

Dar spectacolele 
n-au mai avut loc

La noi, la Roșiori de Vede, 
practică de la o vreme un obicei 
care le umple buzunarele de bani 
celor ce l-au inițiat, stîrnind, în 
schimb, nemulțumiri în rindul ce
tățenilor. In întreprinderi, în insti
tuții și chiar în școli, salariaților și 
elevilor li se pretind diferite sume 
de bani pentru bilete de spectacole, 
care însă nu au loc niciodată. Bu
năoară, la 25 și 26 aprilie a.c. s-au 
vindut cu 5 lei bucata bilete la 
toți membrii de familie. Familia 
mea, de exemplu, a plătit 20 de 
lei, deoarece am fost obligați să 
cumpărăm bilete atît eu cu soția 
cit și cei doi copii ai mei, care 
sînt elevi. Cit despre spectacol, nici 
pomeneală. Pe viitor să nu se mai 
permită astfel de practici ilegale, 
iar în cazul cînd spectacolele pro
iectate nu au loc, să se restituie 
banii cetățenilor.

Părăsindu-și familia, soțul meu, 
pe nume Alexandru Tudor, a fost 
obligat, prin hotărîre judecătoreas
că, să plătească celor doi copii ai 
noștri o pensie de întreținere de 
425 lei lunar. Totodată, el era da
tor să-mi trimită lunar și alocația 
de stat în valoare de 260 lei ce o 
încasează de la locul de muncă și 
care de drept se cuvine minorilor 
aflați în întreținerea mea. Dar, din 
luna februarie a.c. și pînă în pre
zent nu mi s-a expediat nici 
leu din alocație. Am adresat 
treprinderii cinematografice a 
dețului Ilfov, în cadrul căreia 
țul meu lucrează în funcția
operator, două cereri, pe 17 martie și 
23 aprilie, solicitînd să 
mită alocația de stat, 
treaba însă că cererilor 
s-a dat nici o atenție 
ment ce nu am primit 
ele. De aceea solicit și
cale întreprinderii amintite să 
pecte prevederile legii privind 
nerea și expedierea alocației 
stat pentru copii.
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Propunerile cetățenilor 
vor fi înfăptuite

Militari este unul dintre cele mai 
mari și mai frumoase cartiere 
bucureștene. Aici s-au construit, 
după cum se știe, numeroase blocuri

dache, n-a catadicsit să rezolve a- 
ceastă neregulă. Maria Tănase, din 
Săveni, dorea să fie angajată la o 
unitate de alimentație publică din 
localitate ; președintele cooperati
vei de consum, Constantin Calan- 
cea, căruia i s-a adresat, nici mă
car n-a binevoit să o asculte. (Pri
mite în audientă la U.J.C.C., solici
tările Elenei Păduraru și Măriei

Oamenii pur tați cu vorba la comună 
aglomerează sălile de audiențe 

de la județ
de urgența lor, au fost sau sînt în 
curs de rezolvare.

S-a constatat insă că prea mulți 
oameni de la sate vin la județ 
cu probleme care puteau fi solu
ționate de către autoritățile comu
nale ; după un sondaj parțial re
zultă că în perioada luată în aten
ție s-au prezentat în audiență, la 
județ, peste 950 de cetățeni cu solici
tări de o asemenea natură.

Mulți vin și pentru probleme 
foarte mărunte, cum sînt cele cu
prinse în răspunsurile de mai jos : 
Maria R. Muraru, din satul Orășeni- 
Vale : „Am cerut în repetate rîn- 
duri cooperativei agricole un plug 
ca să-mi pot ara lotul și nimeni nu 
m-aude“ ; Elena Pristian, din Ghi-

lar comunal Mihălășeni și am 
cerut să-mi elibereze un act de 
vechime în muncă. De fiecare dată, 
însă, am fost amînat. (Un simplu 
telefon de la județ, și Gheorghe 
Harabeț a intrat în posesia actu
lui — n.n.).

Hareta Hîrtopeanu, din Mitoc, so
licita un nou certificat de naștere 
(duplicat) întrucit originalul îl pier
duse, iar Mihaii Clapon, secretarul 
comitetului executiv al consiliului 
popular comunal, a refuzat — în 
mod cu totul nejustificat — să-i eli
bereze actul. Elenei Păduraru îi 
lipsea o noptieră din garnitura de 
mobilă pe care o cumpărase de la 
cooperativa de consum Hănești ; 
președintele cooperativei, Ion Ior-

Tănase au fost rezolvate favorabili. 
Din dorința de a se pune capăit u- 
nor abuzuri, Maria Stratulă s-a a- 
dresat uniunii județene o coopera
tivelor agricole de producție : pre
ședintele C.A.P. Trușești, Nicolae 
Anania — deși sesizat că brigadie
rul zootehnic I. Apostol, a atribuit 
fictiv soției sale, Viorica Apostol, 
78 norme convenționale — închise
se ochii, nu luase nici o măsură. 
Ca urmare, normele fictive au fost 
anulate, iar brigadierul a fost în
locuit.

Evident, este dreptul fiecărui om 
să se adreseze oricărui organ de 
partid și de stat, cu doleanțele sa
le, dar este de la sine înțeles că 
nimeni n-ar (inc cu tot dinadinsul

către redacție, Con- 
al județului Caraș- 
încunoștințează căne

Alimentara-Reșița a virat
vărsămînt nr. 1421

3 374 lei la

mi se tri-
Se vede 

mele nu li 
din mo- 

răspuns la 
pe această

Constanța TUDOR 
str. Jiului nr. 4, Giurgiu

La oficiile județene de tu
rism se pot obține locuri pen
tru luna iunie a.c. în stațiunile 
de pe litoral pentru odihnă și 
excursii in grup sau individual, 
cu cazare in hoteluri, căsuțe, 
sau corturi, în serii complete 
sau pe perioade mai scurte.

In această perioadă se acordă 
tarife reduse (între 40 șl 50 lei 
pe zi, pensiune completă) și re
duceri de 50 la sută la transpor
tul pe C.F.R.

Din stațiunile de pe litoral se 
pot face excursii 
nării, 
garia 
toral, 
mare.

Pentru un agrement plăcut, 
doritorilor li se pun la dispozi
ție ambarcațiuni pe lacurile de 
pe litoral, terenuri de sport, po- 
picării, jocuri mecanice șl al
tele.

să bată drumurile, să-și piardă tim
pul și banii, dacă ar ști că-și poate 
rezolva treburile la primăria loca
lă sau la cooperativă. Explicația a- 
cestui adevărat pelerinaj constă in 
incapacitatea unor organe comu
nale, a primăriilor, de a întreține 
un dialog eficient cu cetățeanul. 
Mihai Ciocoi, din satul Saucenița, 
a solicitat Consiliului popular co
munal Văculeștl, în numele consă
tenilor săi, să ia măsuri pentru ur
gentarea electrificării satului res
pectiv. Negăsind înțelegere la or
ganele locale — deși existau condi
țiile necesare pentru îndreptățită ce
rere a sătenilor — Mihai Ciocoi s-a 
adresat consiliului popular jude
țean. Abia la intervenția forului ju
dețean, consiliul popular comunal 
a luat măsuri și a stabilit ca, în a- 
cest trimestru, să fie executate lu
crări de extindere la rețeaua 
electrică, în satul respectiv, pe 
o distanță de 2 km. Era oare ne
cesar să se ajungă la o asemenea 
Intervenție ? Nicidecum ; soluțio
narea stătea, în mod firesc, în pu
terea organului administrativ co
munal. Asemenea cazuri nu pot 
constitui altceva decit dovezi că 
unii oameni, aflați în diferite func
ții, în comună, n-au învățat încă să 
asculte opinia cetățeanului, sau 
pur și simplu că evită să-și asume 
responsabilitatea unei decizii. In a- 
ceastă situație, cînd firul dialogu
lui se rupe, cînd faptul se repetă 
și face ocolul satului, este de în
țeles că omul pleacă direct la ju
deț.

Una dintre cauzele pentru care 
diverși cetățeni se adresează orga
nelor județene — și chiar centrale 
— este că nu li se explică limpede 
la primăria comunei, că nu li se 
argumentează clar, convingător, a- 
tunci cînd cererea lor se dovedeș
te neîntemeiată. Desigur, nu se 
poate nega că mai sînt și unii care, 
oricît li s-ar demonstra că n-au 
dreptate, merg mai departe, cău- 
tînd să-și dovedească temeiurile. 
Dar iată ce se întîmplă : la co
mitetul județean de partid s-au 
prezentat, într-o singură lună, 
85 de cetățeni și au reclamat 
că nu li se acordă în întregime de 
către consiliile de conducere ale

C.A.P. lotul ajutător. S-au făcut 
verificările corespunzătoare și s-a 
constatat că, dintre aceștia, 82 nu 
erau clarificați asupra chestiunii ; 
conform statutului ei nu se înca
drau în rindul celor ce primesc lo
turi complete. Or, este de la sine 
înțeles că, dacă li s-ar fi arătat, la 
timpul potrivit, cu argumente, cum 
stau lucrurile, n-ar fi bătut de po
mană drumul la Botoșani.

Este absolut necesar ca salariații 
aparatului de stat să cunoască te
meinic și să aplice corect toate pre
vederile și normele legale, să mani
feste interes pentru rezolvarea în 
termen și cu simț de răspundere a 
problemelor pe care le solicită, jus
tificat, cetățenii din cadrul comu
nelor. Ei trebuie să asculte, cu răb
dare, pe oamenii care cer să fie 
primiți în audiență. Unii dintre el 
însă, chiar și primari, au obiceiul 
de a răspunde pe fugă, în grabă, 
de a purta oamenii cu vorba. Un 
asemenea stil defectuos de lucru 
cu cetățenii duce nu numai la a- 
glomerarea sălilor de audiențe de 
la județ, dar văduvește autoritatea 
locală de posibilitatea unui dialog 
real cu cetățenii, îi scade prestigiul 
în ochii satului. Este absolut nece
sar ca și comitetele comunale de 
partid să intervină cu mai mul
tă insistență, să-și exercite dreptul 
de control, să ceară comuniștilor 
din aparatul de stat comunal să se 
ocupe cu toată responsabilitatea de 
sarcinile ce Ie revin, să nu trateze 
cu superficialitate, în grabă, sesiză
rile, să asculte pe îndelete, cu răb
dare, ceea ce spun oamenii. în a- 
cest sens, al orientării și controlului, 
se cere mai multă perseverență, o 
prezență mai vie în comună și din 
partea forurilor județene. In fond, 
una dintre componentele esențiale 
ale autonomiei funcționale, în ca
zul consiliilor populare comunale, 
este tocmai să rezolve toate pro
blemele de competența lor, să dea 
curs tuturor solicitărilor care pot 
fi soluționate pe plan local. Numai 
în acest mod poate fi fortificat dia
logul cu cetățenii, poate fi cîștigată 
stima și încrederea lor.

Nicolae ZAMFIRESCU 
corespondentul „Scînteii*

I
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CALITĂȚILE
celor Însărcinați

SA GIREZE... CALITATEA
După cum lesne se poate demon

stra, de fiecare dată cind un pro
dus este respins la controlul efectuat 
de organele inspectoratului de specia
litate sau returnat de beneficiar pen
tru remedieri, este vorba de a- 
ceeași cauză : calitatea slabă a exe
cuției. în acest context apare pe de
plin îndreptățită întrebarea : cine și 
cum efectuează în întreprinderi con
trolul de calitate al produselor 7

Investigația am întreprins-o în cî
teva unități constructoare de ma
șini. Punctul de pornire l-a consti
tuit modul de organizare a compar
timentelor de control tehnic de cali
tate. Ne-a interesat mai întîi să 
aflăm cit de calificați sînt controlo
rii de calitate, cită autoritate profe
sională manifestă ei ca apărători ai 
prestigiului „mărcii" fabricii.

— Cum efectuați controlul piese
lor 7 — ne adresăm unui salariat din 
compartimentul C.T.C. al întreprinde
rii de piese radio și semiconductori 
de la Băneasa.

— Așez piesa In aparat, și dacă 
acul o ia spre dreapta înseamnă că 
este bună ; dacă acul o ia spre stin
gă înseamnă că piesa este necores
punzătoare și trebuie dată la o parte.

— De ce socotiți că piesa este bună 
cînd acul indicator se îndreaptă spre 
dreapta 7

— Pentru că așa ni s-a spus.
Nici o explicație în plus. în discu

ție intervine ing. Dragoș Racoveanu, 
locțiitorul secretarului de partid, 
care adaugă :

— Vedeți și dumneavoastră cu ce 
oameni trebuie să lucrăm !

De văzut, este adevărat, am văzut, 
dar nu am primit nici o explicație 
în legătură cu ceea ce a făcut co
mitetul de direcție pentru ca toți 
controlorii de calitate să cunoască 
temeinic meseria. De asemenea, nu 
am aflat din discuția cu locțiitorul 
secretarului organizației de partid un 
punct de vedere plauzibil cu privire 
la faptul că în activitatea de con
trol tehnic de calitate, compartiment 
căruia îi revine o mare responsabili
tate, sînt angajați muncitori cu ca
tegorii de încadrare ce presupun un 
volum restrins de cunoștințe pro
fesionale. Este de neconceput ca în- 
tr-o întreprindere în care se fabrică 
produse de mare complexitate, din 
cei 60 de controlori 8 să aibă cate
goria a Il-a de încadrare, 10 categoria 
a IlI-a și doar 12 categoria a V-a și 
a Vl-a.

Judecind după cum este dotat cu 
cadre serviciul C.T.C. ăl acestei In-.’ 
treprinderl este ușor de dedus că 
aici nu poate fi vorba, în toate ca
zurile, de exigență în efectuarea 
controlului de calitate, că acesta nu 
își poate manifesta rolul său activ 
de prevenire și înlăturare imediată

a fenomenelor care perturbă proce
sul de fabricație. De ce oare în com
partimentul de control tehnic al 
acestei întreprinderi nu sînt an
gajate cadrele cele mai bine pregă
tite, cu o îndelungată 
practică in producție 7 

întrebarea pe care am 
la începutul anchetei ne 
urmărim și o altă fațetă 
mei în discuție : controlorii de cali
tate sînt prezenți în toate schimbu
rile. în secțiile de fabricație 7 Nu în- 
timplător ridicăm această chestiune. 
Am constatat că, nu în puține cazuri, 
se manifestă tendința unei concen
trări masive de forțe de control, în

experiență
formulat-o 
obligă să 
a proble-

Anchetă în cîteva
unități constructoare 

de mașini

exclusivitate, în schimbul I. Urma
rea ? în schimburile II sau III ac
tivitatea de control este pur și sim
plu abandonată. La Uzina de ma
șini electrice din București, bunăoară, 
în schimbul III controlul de calitate 
lipsește cu desăvîrșire.

— Piesele produse în acest schimb 
nu vor face excepție de la control ; 
ele urmează să fie controlate în ziua 
următoare — ne asigură ing. Va- 
leriu Constantinescu, șeful serviciului 
C.T.C.

— De ce, totuși, nu se repartizea
ză controlori de calitate și în schim
bul III 7

— Personalul de control fiind re
dus nu se pot acoperi integral toate 
fazele procesului de producție nici 
în celelalte două schimburi.

Intuind că scuza nu-i suficient de 
temeinică, interlocutorul a adăugat 
că problema controlului de calitate 
ar fi rezolvată dacă șefii de echipă 
și maiștrii și-ar îndeplini pe deplin 
sarcinile ce le revin in acest dome
niu, lucru prevăzut, de altfel, cu 
claritate în Legea privind asigurarea 
și controlul calității produselor ca o 
obligație de serviciu pentru aceștia, 
întrebarea este : cine are datoria să 
vegheze asupra respectării întocmai 
a legii amintite, dacă nu tot cadrele 
de conducere din uzină 7 Și dacă de
ficiențele privind calitatea produse
lor rezidă — după cum s-a afirmat 
în cele din urmă — nu în organi
zarea controlului, ci în lacunele din 
organizarea fabricației, de ce nu se 
acționează în acest sens 7

Aducem în discuție și un alt aspect. 
Prin însăși natura ei, funcția de con
trolor de calitate presupune o înal
tă conștiință a răspunderii, princi
pialitate și intransigență in întreaga 
activitate. Numai astfel poate fi vor
ba de o deplină competență și au
toritate din partea lucrătorilor din 
compartimentul C.T.C

Cum pot fi însă explicate situa
țiile de genul acelora în care un con
trolor de calitate împrumută ștampila 
sa unui șef de echipă pentru a-și 
aprecia singur calitatea produsului 
— așa cum s-a întîmplat la turnăto
ria de fontă de la uzinele „23 Au
gust" din Capitală ? Despre ce intran
sigență mai poate fi vorba la aceeași 
uzină cînd, sub ochii controlorilor de 
calitate, la ramele de locomotive se 
execută suduri fără ca piesele să fie 
pregătite în prealabil potrivit al- • 
fabetului acestei meserii 7 Abdi- 
cînd de la normele intransigen
ței profesionale, nu e de mira
re că o serie de repere și sub- 
ansamble sînt introduse în montaj 
de șefii de secții fără avizul contro
lului tehnic de calitate sau ignorînd 
avizul acestuia. Bunăoară, din dispo
ziția șefului secției locomotive, un ax 
intermediar de reductor a fost in
trodus la prelucrare cu toate că, în 
prealabil, se stabilise ca reperul în 
cauză să fie supus unui nou trata
ment termic. Din păcate, asemenea 
abateri grave se consemnează, cu o 
frecvență mai mare sau mai mică, și 
în alte secții ale uzinei. Mai mult, la 
un număr de 11 ansamble din compo
nența echipamentului de frînă, proba 
hidraulică nici nu se mai execută, 
produsele, bune sau rele.’ continuîn- 
du-și astfel drumul pe filiera pro
cesului tehnologic fără avizul con
trolului de calitate. Să mai surprin
dă atunci că numai în luna aprilie 
uzina a înregistrat peste 50 de recla- 
mații din partea beneficiarilor 7

în timpul investigațiilor noastre 
s-au ridicat și alte probleme care 
condiționează buna desfășurare a ac
tivității de control de calitate în 
diferite întreprinderi. Maj presus de 
orice se situează insă necesitatea ca 
în compartimentele C.T.C. să fie în
cadrate cele mai bune cadre ale în
treprinderilor. Totodată, lucrătorii 
din compartimentul controlului de 
calitate trebuie să facă din plin do
vada unor calități profesionale ridi
cate, unei priceperi și pasiuni în 
muncă, să impună și să respecte ei 
înșiși cu rigurozitate disciplina de 
producție.

IHe ȘTEFAN

Una dintre măsurile de o deosebită în
semnătate preconizate in ultimii ani de 
partid, menită să aibă o importantă funcție 
atît pentru progresul tehnic al producției, 
cit și pentru dinamizarea cercetării știin
țifice în direcția amplificării legăturilor 
directe cu cerințele industriei este întărirea 
rolului laboratoarelor uzinale. întărire — 
pe planul organzării, dar mai ales în ceea 
ce privește orientarea acestora spre o acti
vitate de cercetare propriu-zisă, elevată, 
strîns legată de nevoile la zi și de pers
pectivă ale întreprinderilor în care func
ționează.

în răstimpul scurs, viața a confirmat 
utilitatea și însemnătatea acestei măsuri, o 
serie din nucleele 
științîfioe din fa
brici și uzine fiind 
astăzi centre active 
de creație și dez
batere fecundă a 
unor teme și solu
ții utile, originale. 
Printre laboratoa
rele uzinale care 
s-au remarcat în 
acest sens. în ulti
mii ani, se numără 
și cel de la uzina 
„Grivița roșie" din 
Capitală. în legă
tură cu nivelurile 
superioare de afir
mare pe cane le 
deschide în fața a- 
cestui colectiv de 
cercetători noul 
cincinal, ne-am a- 
dresat ing. Dumi
tru Manolaclie — 
constructorul-șef al 
uzinei și cel care 
răspunde, din par
tea conducerii, de 
compartimentul de 
cercetare.

— Potrivit pre
vederilor noului 
cincinal, uzina dv. 
urmează să-și du
bleze practic pro
ducția de utilaje 
pentru industria 
chimică și rafină
rii. Ce presupune 
aceasta 
spectiva activită
ții de 
din întreprinde
rea dv. ?
— O intensificare 

a cercetărilor și
și rolului laboratorului uzinal în fluxul
productiv al uzinei. Sarcinile noastre 
pe următorii cinci ani apar pe ecra
nul cercetării, in primul rind, printr-un 
număr sporit de solicitări diverse. Majori
tatea lor sînt, alt aspect demn de a fi re
marcat, dintre cele MAJORE ; adică vitale 
pentru secțiile de fabricație și importante, 
interesante sub aspectul studiului științific. 
Practic, în acest cincinal intervine o pre
dominare a acelui gen de solicitări care îm
ping obligatoriu spre o activitate de cerce
tare efectivă, și nu spre simple operații de 
rutină (măsurători, control de probe etc.). 
Așa cum sînt cele din sfera sudurii, de 
pildă, operație esențială pentru activitatea 
uzinei noastre, care a marcat și profilul 
preocupărilor laboratorului de cercetare. 
Cercetările legate de adaptarea procedeului 
de sudare adincă în plăcile tubulare ale 
schimbătoarelor de căldură cu medii corozi- 
ve, de exemplu, s-au soldat cu un succes 
evident ; s-au impus prin nivelul înalt de 
cercetare și soluționare, precum și prin 
ritmul rapid al rezolvării. Noul cincinal, 
prin tematica pe care o ridică în fața com-

partimentului de cercetare al uzinei, va 
permite folosirea și a altor experiențe po
zitive, utile din trecut.

— Sarcinile cercetătorilor pe 
1971—1975 impun, eventual, și 
revederi ale actualei dotări cu 
și aparatură a laboratorului ?

— Desigur. Acesta este un alt

perioada 
anumite 
personal

in per-
cercetare

LA „ELECTROMOTOR" TIMIȘOARA

Uzina „Electromo
tor" se numără prin
tre primele unități in
dustriale ale județului 
Timiș nu numai ca 
volum al producției 
și complexitate teh
nică a fabricației, dar 
și ca realizări. In 
primele 5 luni ale a- 
nului curent, ■ 
vul de 
peste 
plan, 
marfă 
valoare 
lei. în aceeași perioadă 
s-au livrat în plus be
neficiarilor motoare e- 
lectrice insumind 22 000

colecti- 
aici a obținut, 
sarcinile de 
o producție- 
industriajă în 
de 17 052 000

kilowați. același
timp, planul de livrări 
la export a fost depă
șit cu aproape 400 000 
lei valută.

Directorul uzinei, 
Marin Tănase, ne-a 
informat că în această 
perioadă s-au depus 
eforturi susținute pen
tru asimilarea în fa
bricație a unor produ
se noi, precum și 
pentru modernizarea 
celor aflate în produc
ția curentă. Ca ur
mare, uzina timișo
reană a pus la dispo
ziția unităților indus
triale beneficiare, pre-

cum și a cumpărători
lor, cantități însemnate 
de produse noi, ca, de 
exemplu, motoarele 
electrice din gabaritul 
90, cărucioarele elec
trice cu frînă pentru 
echiparea mașinilor de 
ridicat și transportat, 
aspiratoarele de praf 
„Ideal" (in carcasă 
metalică), ventilatoa
rele de masă V.M.5 
și V.M. 6, radiatoarele 
cu ventilator și altele.

Cezar IOANA 
corespondentul 
„Scînteii*

(Urmare din pag. I)

să nu țină seama de dispozițiile date 
de minister prin intermediul centra
lei sau să le asculte încâlcind disci
plina contractuală 7

Aceeași practică se întîlnește și în 
activitatea Ministerului Industriei 
Construcțiilor de Mașini, Ministeru
lui Industriei Metalurgice. în alte 
împrejurări, ceea ce deranjează 
unele centrale industriale nu este a- 
tit faptul că ministerul intervine în 
treburi de competența lor, ci mai ales 
că se dau dispoziții nesusținute de 
analize, de soluții și măsuri care să 
preîntîmpine dereglările în procesul 
de producție și nerespectarea disci
plinei contractuale, in primul tri
mestru al acestui an s-a constatat 
existența unor stocuri supranormati- 
ve de electrozi de sudură la unele 
unități economice. Pentru readucerea 
acestora în circuitul economic s-a 
luat măsura ca toate cantitățile în 
plus, peste stocurile preliminate la 
sfîrșitul anului precedent, să se con
sidere livrări anticipate în contul con
tractelor economice încheiate pe anul 
1971. Totul ar fi fost în regulă dacă 
Centrala industrială de țevi și trefi
late ar fi primit nu numai o sarcină 
globală și pe ministere de identificare 
a produselor considerate ca „livrate 
anticipat", ci și o situație exactă pe 
fiecare beneficiar ; aceasta pentru că, 
de pildă, unitățile Centralei indus
triale de țevi și trefilate au încheiate 
contracte cu unitățile Centralei in
dustriale de utilaj chimic și rafină
rii și nu cu Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Or, nici 
un minister și nici o centrală be
neficiară de electrozi de sudură nu a 
mai transmis către Centrala indus
trială de țevi și trefilate cantitățile

CONTRASTE
0 Secretul

alchimiștilor

rămîne nepătruns

s-a
în-

în- 
în 

așa 
nu-

___ ___ .... plan de 
preocupări în care se confirmă faptul că 
noul cincinal reprezintă pentru activitatea 
laboratorului nostru — ca și pentru cele
lalte, din alte întreprinderi și domenii — 
o treaptă superioară pe linia consacrării și 
afirmării ca factor de creație dinamic, ca 
un factor de introducere a noutăților teh
nice și științifice în sectoarele de fabrica

ție ale uzinei. Ne 
—preocupă, în pre

zent, o reorgani
zare a laboratoru
lui menită să con
ducă la o mai ju
dicioasă concentra
re a specialiștilor, 
la o încadrare a- 
decvată cu perso
nal științific califi
cat. în 
privește 
materială, 
le alocate 
compartiment, 
concordanță cu ce
rințele sporite, vor 
îngădui și ele o ri
dicare substanțială 
a nivelului tehnio 
al diferitelor insta
lații de profil, 
paratele de 
tare 
dintre cele 
confecționează 
tară.
Iare 
tare 

în 
sperăm 
curs I 
vel < 
cerințelor și preocupărilor laborato
rului pe linia asi
gurării unei calități 
mai înalte a acti
vității noastre și a 
produselor uzinei. 
Scop în care inten
ționăm să revedem 
modul în care este 
distribuită apara
tura de profil în 
al calității produse- 

mai mare

LABORATORUL
UZINAL
la nivelul unui
nucleu efectiv
de cercetare

științifică aplicată!
y y

La uzinele „Grivița roșie11

o sporire a locului

ceea ce 
dotarea 

fonduri- 
acestui 

in

A- 
cerce- 

necesare sînt 
ce S3 

în 
prin autouti- 
și in comple- 

din import.
acest 

i să 
la un 

corespunzător 
și preo- 
laborato-

mod 
dăm 

ni-

în nota „La oe cu
getă «Ginditorul» lut 
Rodin 7", publicată cu 
mai bine de două luni 
în urmă la această ru
brică, se lua atitudine 
critică față de înceti
neala cu care s-a dat 
sprijin unei inițiative 
prețioase, apărută la 
fabrica de stofe „Li- 
bertatea“-Sibiu : tre
cerea de la lățimile 
„standard" (1,42-1,47 
m) ale stofelor la lă
țimea de 1,50 m,‘ ceea 
ce pentru întreprindere 
însemna economii a- 
nuale de milioane da 
lei. Ce s-a mai intîm- 
plat între timp 7

— între timp, preci
zează cu amărăciune 
Octavian Ghibu, direc
tor financiar al combi
natului textil Sibiu, pe 
baza acordului tuturor 
bazelor de desfacere, 
ale comerțului, fabrica 
„Libertatea" a produs, 
în cadrul contractelor 
încheiate pentru tri
mestrele II și III din a- 
cest an, primele canti
tăți (12 400 m) de sto
fă cu lățimea de 1,50 
m. Cine s-ar fi gîndit 
oare că această efici-

entă inițiativă îi poate 
aduce numai necazuri? 

în adevăr, relatează 
corespondentul nostru 
N. Brujan — trec lu
nile și organele Minis
terului Comerțului In
terior, la care 
trimis din timp toa
tă documentația, 
tîrzie să stabilească 
prețul acestor stofe. 
Din această cauză, fa
brica este nevoită să 
țină în stoc cele 12 400 
m de stofă. Și ce 
seamnă aceasta 7 
loc de beneficii, 
cum se sconta — 
mai pierderi : pentru 
nelivrarea la timp, 
conform contractelor, 
va trebui ca fabrica să 
plătească penalizări 
importante. Mare lu
cru și birocrația cînd 
ajunge să se transfor
me în alchimie : din 
imobilismul unei statui 
face un simbol de ac
tivitate (sic ! 
„activitate"), 
cîștig face 
Cum reușiți 
tovarăși
Trimiteți răspunsul pe 
adresa fabricii din Si
biu. In acest deceniu!

pentru 
Iar din 
pagubă, 
aceasta, 

alchimiști 7

care le dețin unitățile economice în 
subordine, ca stocuri supranormative ; 
mai mult chiar, au formulat cereri 
suplimentare.

funcția comercială a centralei 
este adeseori exercitată necorespun
zător și din cauză că unele organis
me economice nu au practic în mod 
precis definite competențele în do
meniul contractelor de aprovizionare

unitate proprie specializată ; Combi
natul de confecții și tricotaje Bucu
rești semnează toate contractele, dar 
răspunderea pentru executarea lor o 
au unitățile subordonate, combina
tul fiind informat numai decadal a- 
supra mersului realizării contracte
lor.

Nu pledăm aici pentru alegerea 
unuia sau altuia dintre tipurile de

Exercitarea funcției 
comerciale

șl desfacere. Sînt situații în care u- 
nele centrale (Centrala industrială 
utilaj petrolier) au preluat operațiile 
contractuale de desfacere, Insă au lă
sat răspunderea aprovizionării pe sea
ma întreprinderilor în subordine, fapt 
care creează teren propice unor neco- 
relări. Alte centrale industriale, cum 
ar fi Centrala industrială de mașini 
și materiale electrotehnice, Centrala 
industrială de mașini agricole nu 
și-au asumat nici o răspundere di
rectă în relațiile contractuale, ne- 
semnlnd nici un contract economic. 
La Centrala industrială de utilaj chi
mic și rafinării, aprovizionarea prin
cipalelor materiale se face printr-o

organizare a relațiilor contractuale 
date fiind condițiile diferite in care își 
desfășoară activitatea fiecare cen
trală în parte. Un lucru este 
însă de reținut : funcția comer
cială trebuie exercitată cu de
plină răspundere de centrala indus
trială, care trebuie să acționeze cu 
fermitate pentru respectarea riguroa
să a disciplinei contractuale. Nu este 
firesc ca centrala să se preocupe 
doar de îndeplinirea unor indicatori 
globali. Oare membrii consiliului de 
administrație ai Centralei industriale 
de utilaj energetic ar fi admis neco- 
relarea programului de fabricație cu

obligațiile contractuale ale uzinei 
„Vulcan" din Capitală — oglindită în 
faptul că unitatea și-a depășit planul 
la producția-marfă pe trimestrul I 
a.c., în vreme ce nu și-a îndeplinit 
63 de contracte de desfacere — dacă 
ar fi știut că penalitățile și daunele 
pe care le va plăti această uzină 
partenerilor de contract le-ar fi a- 
fectat direct veniturile proprii 7 
Pentru că acolo unde răspunderea nu 
capătă echivalent material întîlnim 
din nou practica așa-zisă a „bunelor 
relații" între centrală și o unitate 
subordonată.

De bună seamă, activitatea co
mercială a centralelor industriale îm
bracă multe alte aspecte. Totuși, o 
concluzie se profilează cu claritate : 
pentru ca noile organisme economice 
să devină realmente capabile de a 
soluționa operativ și eficace proble
mele care privesc aprovizionarea și 
desfacerea, important este să li se 
creeze posibilitatea de a acționa po
trivit atribuțiilor și competențelor 
acordate prin actele normative. Tot
odată este indicat ca. fără să aștepte 
reglementări speciale, consiliile de 
administrație ale centralelor să-și 
dovedească din plin capacitatea de 
a-și exercita atribuțiile în acest do
meniu, să-și pună la punct organiza
rea aparatului comercial, să se înca
dreze și să-și afirme personalitatea 
în relațiile comerciale. Trebuie bine 
înțeles că aprovizionarea și desface
rea nu constituie o activitate oare
care, auxiliară, ci o activitate vitală, 
fundamentală a noilor organisme e- 
eonomloe.

laboratorul de control
. lor, pentru a se asigura în 

măsură decît pînă în prezent accesul ingi
nerilor cu preocupări de cercetare la aceas
ta. E perfect posibil ca, pe o astfel de 
cale, cercetătorii noștri să aducă 
țiri ale concepției acestora.

încă de pe acum producția 
acest sens, întrebări demne de 
nute și studiate de laborator : între altele, 
privind comportarea oțelurilor cu crom și 
nichel la temperaturi scăzute (—160°), as
pect ce ar putea deschide perspectiva con
turării unor noi tehnologii. I

— Vizați ceva anume cirțd specificați 
„pe plan local" 7

— Da. Nu e mult de cînd unii repre
zentanți ai secțiilor de fabricație înclinau 
să-i taxeze pe cercetători drept „filozofii 
uzinei", expresie folosită într-un sens nu 
prea măgulitor — că, spre deosebire da 
ei, care erau presați de nevoi practice, 
concrete, acute, aceștia și-ar pierde, chi
purile, timpul cu probleme aeriene, cu... 
idei. Era un reflex al vechilor stări de 
lucruri, cînd cei din laboratoarele uzinale 
se ocupau doar de operații mărunte, de 
rutină, ori imaginația nu se contura în idei 
precise care să-i conducă la cercetări prac
tice. Ca reprezentant al conducerii uzinei 
pot spune că la noi, în actualul cincinal 
și în viitor, laboratorului de cercetare i se 
vor încredința sarcini tot mai importante 
în sectoare ce i-au stat acestuia în atenție 
sau în altele mai noi, în care n-a putut 
face prea mult pină acum. Referitor la 
ultima categorie amintită avem în vedere 
sporirea contribuției lui în domeniul asi
milărilor de noi produse și tehnologii, la 
axarea Iui mai sistematică pe asigurarea 
calității produselor și perfecționarea neîn
cetată a acestora. Pe de altă parte, labo
ratorul va fi mai puternic integrat și în 
activitatea de stabilire a perspectivelor 
uzinei noastre, a direcțiilor de evoluție ale 
producției in viitor. N-ar fi exclus, deci, 
ea, încă de pe la sfîrșitul actualului cinci
nal, în uzina noastră să se poată vorbi, cu 
deplin temei, despre laboratorul uzinal, nu 
numai ca despre un sprijin efectiv, prompt, 
al sectoarelor de producție, dar și ca des
pre un sprijin de bază al conducerii, pos
tură indispensabilă, de altfelj în condițiile 
tot mai accentuatei științifizari a tuturor 
activităților din uzină.

Sînt perspective care ne fac să apre
ciem, cu un grad înalt de certitudine, că, 
alături de celelalte nuclee științifice din 
țara noastră, laboratoarele uzinale vor 
evolua pe una dintre pistele cele mai con
cludente în ceea ce privește creația utilă, 
dinamică, valoroasă.

îmbunătă-

ridică, în 
a fi reți-

Convorbire consemnată de 
ing. Ion LAZAR

Realizări de prestigiu 
ale minerilor clujeni

Bilanțul primelor cinci luni din a- 
oest an al Centralei minelor de fier 
și nemetalifere Cluj consemnează o 
producție suplimentară de 1 000 tone 
de fier metal în minereu marfă, 
40 000 tone de calcar, 625 tone de 
caolin albit, 30 000 tone nisip spălat 
și clasat. 1 500 tone bentonită etc.

— Au .fost și pină acum exploatate 
și livrate substanțe metalifere și ne
metalifere, dar ele erau în cea mai 
mare parte in stare naturală — ne 
spune tovarășul inginer Ion Magda, 
directorul general al centralei. între
prinderile consumatoare, cotate ou 
utilaj modern, nu mai pot accepta 
materie primă brută. Tocmai de 
aceea atenția noastră principală este 
îndreptată spre stăpînirea zăcămin
telor în așa fel înicît să scoatem din 
ele numai ceea ce-i util producției, 
în acest scop am inregistrat primele 
succese îmbucurătoare. La Exploata
rea minieră Căpuș a fost extins pro
cedeul de separare magnetică, asigu- 
rîndu-se astfel un grad mai înalt do 
îmbogățire a concentratului de mi
nereu, iar la Exploatarea de caolin 
de la Aghireș a fost pus în aplicare, 
la scară industrială, un nou proce
deu de înnobilare recomandat de In
stitutul de chimie din Cluj, care asi
gură un grad mai ridicat de alb și 
proprietăți reologice superioare celor 
nouă sorturi de nisipuri cuarțoase, 
față de numai două cite exploatam 
anul trecut.

Al. MURII ȘAN 
corespondentul „Scînteii*

• „Ziua ce lucra, 
noaptea se surpa...

Cum se face un zid 7 
Toată lumea știe. Se 
1a o cărămidă, se a- 
șează un striat de ten
cuială, se pune o altă 
cărămidă și așa mai 
departe. Să fi uitat 
unii zidari această ce
rință din moment ca 
sînt puși să strice zi
durile 7 Iată despre oe 
este vorba. De curând, 
organele tehnice și de 
control ale Băncii a- 
gricole, sucursala Brăi
la. au efectuat o ve
rificare asupra modu
lui cum se desfășoară 
lucrările de construc
ții la Complexul de 
creștere și îngcășare a 
porcilor de la Dediu- 
lești, constructor — 
întreprinderea de șan
tiere și 
montaje 
Brăila. Pe lingă 
seamă de 
— neaprovizionarea 
la timp cu materiale, 
manipularea, trans
portarea și depozita-

tt

rea defectuoasă a că
rămizilor — s-a consta
tat și că executarea ne
corespunzătoare a zi
dăriei, plus utilizarea 
unor cărămizi de ca
litate proastă au im
pus demolarea și re
facerea a 65 mc de zi
dărie. Un zid de 65 mc 
nu-i o jucărie. Iată de 
ce întreprinderea da 
oonstrucții a fost pre
judiciată cu aproape 
16 000 de lei. S-a în
tîmplat exact ca în 
balada meșterilor zi
dari : „Ziua ce luora, 
noaptea se surpa". 
Numai că, de data a- 
ceasta, zidul nu „ce
rea" un sacrificiu u- 
man, ca soția meșteru
lui Manole, d doar 
o atenție mai mare 
din partea conducerii 
șantierului șl a între
prinderii. Cum aceas
ta a lipsit, vor trebui 
făcute niște sacrificii 
— prin buzunarele vi- 
novaților.

apa invizibilă

construcț'i-
(I.J.C.M.)

o
deficiente

• La robinet,

0 Cind vacile n-au 
spirit monden...

Cooperativa „Stea
gul roșu" din Moță- 
ței-Dolj are un sector 
zootehnic dezvoltat ; 
numai taurinele nu
mără peste 800 de ca
pete. Cooperatorii s-au 
gîndit ca pe lîngă alte 
furaje să cultive cu 
lucernă o suprafață de 
180 ha. Lucemiera s-a 
dezvoltat excepțional 
și promitea la prima 
coasă o producție-re- 
cord. Coasa a început 
de mai bine de două 
săptămîni, dar tot de 
atîta timp pe o mare 
parte din suprafață 
nu s-a ridicat finul. 
Supusă arșiței soare
lui și ploilor, lucerna 
s-a depreciat, pler- 
zîndu-și astfel va-

loarea nutritivă. Pagu
ba, estimată de ingi
nerul agronom al 
C.A.P., echivalează cu 
hrana a 800 de taurine 
pe cel puțin 20 de zile. 
Ce-or fi avînd de spus 
oare bietele necuvîn- 
tătoare 7 După cite s-a 
aflat, vacile, rămase 
în urmă cu moda, nu 
țineau deloc să aibă 
„siluetă subțire" și să 
facă cură de slăbire ; 
lipsite de spirit mon
den, ele se vor grase 
și lăptoase. Oare nu s-o 
găsi un taur cu coar
ne mai lungi care să-1 
mal îmboldească la 
treabă pe gospodarii 
de la conducerea tre
burilor obștești 7

Constructoril cu pri
cina una spun și alta 
nivelează cu mistria — 
ne scrie coresponden
tul nostru, G. Goia. 
Să vedeți : în anul 
1966, în municipiul 
Arad trebuia să în
ceapă construcția unei 
noi uzine de apă. Din 
motive încă... nescoase 
deplin la lumină, star
tul construcției a fost 
amînat pentru 1968, ur- 
mind ca intrarea în 
funcțiune să aibă loc în 
trimestrul IV 1970. Bi
ne și așa ! Numai că 
pînă la urmă și acest 
termen a fost puțintel 
modificat și anume 
semestrul I 1971. Dă, 
doamne ! Dar nu prea 
credem. După spusele 
directorului Direcției 
județene de gospodărie 
comunală Arad, ing. 
C. Stoica, nu sînt șanse 
ca lucrarea să fie fi
nalizată mal devreme 
de... 30 septembrie. A- 
dică, mai la toamnă.

Justificări mal solide 
pentru această stare 
de lucruri nu pot 
furniza nici construc
torul și nici beneficia
rul. De altfel, nici el 
nu prea știu ce s-a 
întîmplat și cum de a 
intrat căruța în glod, 
pînă la butucul osiei. 
$1, culmea: atît între
prinderea județeană 
de construcții-montaje 
Arad (care a început 
lucrarea), cît și între
prinderea județeană de 
prestări în construcții 
(care a preluat ștafeta 
lucrărilor începute, dar 
și a neglijențelor), 
precum și beneficiarul 

jude- 
Arad) 
exact 
Con- 
jude- 

Dar asta 
nu ține de sete. Cetă
țeanul orașului vrea 
de la constructor apă 
potabilă, nu apa da 
ploaie a termenelor 
nerespectate I

(întreprinderea 
țeană edilitară 
sînt coordonate 
de același for : 
siliul popular 
țean Arad. ~
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CE LOC ATRIBUIM 
ȘTIINȚELOR SOCIALE 

ÎN PREGĂTIREA 
VIITORULUI INGINER?

cinema

Ridicarea nivelului de cultură al 
Întregului popor, generalizarea și 
perfecționarea învățămintului obliga
toriu — de 8 și apoi de 10 ani — 
pentru toți cetățenii țării, accesul li
ber, neîngrădit, condiționat doar de 
dorința și interesul pentru studiu, în 
școala de nivel mediu și în învăță- 
mintul superior — reprezintă cîteva 
din laturile principale ale politicii 
adînc chibzuite a partidului în do
meniul formării spirituale și al pre
gătirii profesionale a generațiilor de 
constructori ai socialismului. Aceste 
sarcini s-au identificat, în ultimă a- 
naliză, cu însăși rațiunea școlii noas
tre, chemată să constituie focar de 
cultură umanistă, de educație patrio
tică și cetățenească și să-și aducă 
astfel o contribuție nemijlocită la u- 
riașele eforturi de edificare a pa
triei socialiste în care este angajat 
întregul popor român, sub conducerea 
partidului său comunist.

Evident, transpunerea în viață a 
unor atît de importante comandamen
te sociale a îmbrăcat forme specifice 
pe fiecare treaptă de școlaritate. Va
lențele educației comuniste s-au re
liefat pregnant în învățămîntul supe
rior, menit să formeze specialiști cu 
un larg orizont profesional și politic, 
constructori calificați și activi ai noii 
societăți. îndeosebi în sectoarele în- 
vățămîntului superior tehnic și agro
nomic, unde problema realizării unui 
echilibru dinamic între disciplinele 
de specialitate și cele generale se 
pune în termeni mult mai complecși, 
s-au depus eforturi considerabile — 
încununate cu rezultate remarcabile 
— pentru ca o dată cu însușirea unei 
profesii, pe măsura cerințelor și e- 
xigențelor producției aflate într-o di
namică mereu ascendentă, specialis
tul să-și formeze o concepție științi
fică, materialist-dialectică, despre 
muncă și viață, să dobindească un 
profil spiritual demn de înaltele idea
luri comuniste ale partidului nostru.

Cred că se cuvine subliniat faptul 
eă aici, în cadrul măsurilor preconi
zate pe baza recomandărilor condu
cerii de partid, ale tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, în ve
derea adaptării învățămintului supe
rior tehnic și agronomic la nevoile 
societății noastre, s-a socotit necesa
ră lărgirea programelor de studiu cu 
discipline netehnice, între care știin
țele sociale au căpătat o pondere tot 
mai mare. Cu toate deosebirile de 
vederi ce se întilnesc pe plan mon
dial în legătură cu conceptul de „ști
ințe sociale", un lucru rămîne general 
valabil, pe deasupra tuturor interpre
tărilor ce se dau acestei noțiuni, și 
anume că Intr-o țară, aflată în plin 
proces de dezvoltare sînt necesare in
struirea multilaterală, îmbinarea ar
monioasă intre pregătirea tehnică, e- 
conomică și general-politică a perso
nalului ingineresc. Indicațiile parti
dului nostru cu privire la pregătirea 
științifică multilaterală a tinerelor 
generații de specialiști, la formarea 
acestora în spiritul concepției mate

rialismului dialectic se confirmă ca 
soluția cea mai modernă de rezol
vare a problemei.

Necesitatea de a spori ponderea 
studiului unor discipline netehnice, 
de largă formație spirituală, politică, 
cum sînt științele sociale, în institu
tele tehnice și agronomice, decurge 
din mai mulți factori : să amintim 
mai intîi faptul că revoluția științi- 
fico-tehnică din secolul XX a ampli
ficat enorm rolul inginerului în or
ganizarea și conducerea producției 
sociale. în condițiile marilor între
prinderi industriale moderne, ingi
nerul este nu numai un inovator de 
concepție în materie tehnologică, dar 
și un factor de execuție tehnică. El 
este, totodată, un administrator-con- 
ducător, chemat să ia decizii optime 
în multiple direcții ale producției 
materiale. Așa cum se știe, producția 
materială este rezultatul îmbinării 
acțiunii factorului uman cu factorii 
organizatorici, tehnici etc. Tot ast
fel, funcționarea cumulativă cît mai 
eficientă a tuturor acestor factori 
presupune utilizarea de ingineri și în 
servicii ce depășesc cadrul formației 
lor profesionale, specifice și care 
cer, de pildă, cunoștințe de psiholo
gie, de estetică, de legislație indus
trială etc : doar este cunoscut că 
mișcarea de organizare științifică a 
producției, generalizarea sistemului 
gestiunii eoonomice proprii în toate 
ramurile ș.a.m.d. solicită temeinice 
cunoștințe de acest fel, precum și 
calități politice și morale pentru a 
putea analiza profund, în deplină 
cunoștință de cauză, îmbinarea fac
torului uman cu cel tehnic și com
portarea acestora în producția so
cială.

Astfel privită, știința administra
ției sau a conducerii eficiente in in
dustrie, agricultură, construcții etc, 
ne apare ca fiind nu atît o disciplină 
de domeniul științelor economice sau 
tehnice, cît o știință nouă, interdis- 
ciplinară, consacrată ariei vaste a 
problemelor de comportament, pe 
care le ridică organizarea și condu
cerea științifică a producției indus
triale pentru un inginer. Prin această 
optică s-a ajuns, în țările puternic 
dezvoltate, la a se considera studiul 
unor discipline netehnice, social-eco- 
nomice în școlile superioare, politeh
nice, inginerești, ca avînd un impor
tant rol complementar în determina
rea modului de organizare și func
ționare a sistemelor de producție in
dustrială. Altfel spus, se recunoaște 
că psihologia umană,, aptitudinile 
motrice, capacitatea și pregătirea in
telectuală, educația, comportamentul 
în cadrul micro și macrogrupuluî so
cial în care omul activează sînt as
tăzi tot atîția factori de care trebuie 
în mod irevocabil ținut seama în 
organizarea și desfășurarea produc
ției, in luarea deciziilor optime. Pro
ducția modernă, automatizată inte-

Săptâmîna viitoare pe ecrane

grai sau parțial, dînd organizării 
industriale dimensiuni considerabile, 
se găsește in felul acesta supusă tot 
mai mult unor considerente exteri
oare de ordin eoonomic, politic, so
cial etc.

Toate acestea acreditează cu și 
mai multă tărie teza — care stă la 
baza politicii în domeniul lnvățămîn- 
tului a partidului nostru — de a se 
îmbina, în mod necesar, cultura teh
nică cu cea economică și social-poli- 
tică a cadrelor inginerești, principiul 
lărgirii orizontului lor intelectual cu 
o profundă cunoaștere a concepției 
politice, marxist-leniniste, a partidu
lui nostru comunist. Se consideră, și 
pe bună dreptate, că numai astfel 
inginerul poate deveni un „om com
plet", dispunînd în egală măsură de 
înalta competență tehnică de specia
litate, cît și de deplina conștiință a 
responsabilității sociale, economice și 
politice pe care le implică prezența 
sa profesională în societatea socia
listă.

Privite în acest context, științele 
sociale apar mai degrabă ca instru
mente de „umanizare" a învățămin
tului tehnic care, altfel, ar rămîne 
limitat, rigid, fără a i se putea în
țelege in toată profunzimea chiar 
rostul său social major. Participînd 
la progresul neîntrerupt al societății 
noastre socialiste, obligația învăță- 
mîntului superior este de a ține me
reu pasul cu realitatea. în acest 
sens, este firesc să ne gîndim și la 
modalitatea diversificării — sub as
pectul profilului și al mijloacelor de 
transmitere — a predării științelor 
social-politice. Prezența în cadrul 
planurilor de învățămînt superior 
tehnic și agronomic a unor discipline 
sociale ca : morala, dreptul, estetică 
industrială, psihologie industrială, 
istoria culturii, relații internaționale, 
organizarea muncii, cursuri de for
mare industrială și umană, drept in
ternațional, probleme ale umanismu
lui, antropologia culturii, ergonomia 
etc, etc — semnalate și in institutele 
tehnice dintr-o serie de țări dezvol
tate din punct de vedere industrial 
— ar putea contribui, cel puțin citeva 
dintre ele, la adîncirea și diversifi
carea pregătirii inginerilor, a oame
nilor de știință din domeniul tehni
cii industriale în general și, ir. ace
lași timp, la educarea lor largă în 
spiritul umanismului socialist.

Desigur, datele problemei sînt 
complexe. De aceea se cer in conti
nuare studii aprofundate, care să 
ducă la soluții diferențiate de la o 
ramură tehnică la alta, la o cît mai 
judicioasă îndeplinire a acestei im
portante sarcini trasate de partid 
învățămintului nostru superior tehnic 
și agronomic. Avem misiunea de 
înaltă răspundere, pe care ne-o vom 
îndeplini cu totală dăruire, de a mo
derniza continuu pregătirea profe- 
sional-științifică și politică a viitori
lor specialiști ai României socialiste, 
la nivelul cuceririlor actuale și de 
perspectivă ale științei și tehnicii 
mondiale, al cerințelor edificării so
cietății .noastre socialiste multilateral 
dezvoltate.
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• Hello, Dolly (ambele serii 
pe ecran panoramic) : PATRIA 
9,30; 13; 16,30; 20.
• 100 de dolari pentru șerif : 
SALA PALATULUI — 17 (seria de 
bilete — 3668); 20,15 (seria de bilete
— 3702).
• Și caii se împușcă, nu-i așa ? :
CAPITOL — 8,30; 11; 13,30; 16;
13,30; 21, la grădină — 20, FAVO
RIT — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.
• Facerea lumii ; CENTRAL —
9,15; 11,30; 13,45; 18; 18,15; 20,30, 
AURORA — 9,30; 12; 15; 17,45, la 
grădină — 20,15, TOMIS — 9; 11.45; 
14,30; 17,15, la gradină — 20,15,
GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Dă-i înainte, cowboy : BUCU
REȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30;
18,45; 21, ARENELE ROMANE —
20.30.
• Elefantul Slowly :
— 8,30; 11; 13,30; 18; 18,30; 21, 
grădină — 20.
• Desene animate : DOINA —
• Vulpile și șoriceii : DOINA 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• O floare și doi grădinari : LU
CEAFĂRUL — 9; 12,30; 16; 19,30, 
EXCELSIOR — 9; 12,30; 16; 19,30, 
GRIVIȚA — 9; 12,30; 16; 19,30, FLA
MURA — 9; 12,30; 16; 19,30, MO
DERN — 9; 12,30; 16; 19,30, la gră
dină — 20,15, STADIONUL DINA
MO — 20, GRĂDINA DOINA —
20.15.
• Bătălia de pe Nei^tva : FERO
VIAR — 9; 12,30; 16; 19,30, MELO
DIA — 9; 12,30; 16: 19,30, GLORIA
— 9; 12.30; 16; 19,30.
• Cazul C.L. : VICTORIA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Aventurile Iul Tom Sawyer ; 
Moartea lui Joe Indianul — 9,15; 
12,30; 15,45, Program de filme do
cumentare — 18,45—20,45 în conti
nuare : TIMPURI NOI.
• Femela enigmatică — 9. Taxiul 
morții — 10,30; 12,30; 14,30. Pick
pocket — 16,30; 18,45, Șantaj — 21: 
CINEMATECA (sala . Union).
• Prețul puterii : LUMINA 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 20.45.
e In arșița nopții : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30;
17,45; 20.
a, Secretul din Santa Vittoria : 
BUZEȘTI — 14,30; 17,15, la gră
dină — 20.20.

Eu, Francisc Skorlna : DACIA 
8,45—20 în continuare.
e Sunetul muzicii : BUCEGI — 
10; 16,30; 20, la grădină — 20, ARTA
— 16, la grădină — 20.
• Mihai Viteazul : UNIREA — 
16,30; 20,15, la grădină — 20,15.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
LIRA — 15,30; 18, la grădină —
20.15, FLOREASCA — 15.30; 18; 
20,15, MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30, GRĂDINA VITAN
— 20,15.
• Haiducii lui Șaptecai : Zestrea 
domnitei Ralu : DRUMUL SĂRII
— 15,30: 19,15, FERENTARI — 15; 
19, MOȘILOR — 15,30; 19.
• Serata : VOLGA — 9,15; 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
a Printre colinele verzi : RAHO
VA — 15,30: 18; 20.15.
• Pan Wolodyjowskl : 
GREȘUL — 15,30; 19.
A Doar un telefon : CRÎNGAȘI — 
16; 18; 20.
• Domiciliul conjugal : VIITO
RUL — 16; 18; 20.
• Cronometrai : POPULAR —
15.30.a Clanul slcilienHor s POPULAR
— 18: 20,15.
a Pe cometă : MUNCA
18; 20.a Chemarea frontului : COSMOS
— 15,30.

FESTIVAL
la

10.

— 9;

PRO-

16;
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„APA 
CA UN 
BIVOL 
NEGRU" 
Producție a stu
dioului cinema
tografic Bucu
rești. Realizatori:

Prof. univ. dr.
Ion BERCEANU
Institutul agronomic „N. Bălcescu*

Andrei Cătălin 
Băleanu, Petre 
Bokor, Stere Gu- 
lea, Roxana Pa
nă, Dan Pița, 
Mircea Veroiu, 
Youssouff Aida- 
by, losif Demian, 
Dinu Tănase, 
Dan Naum, ing. 
Bogdan Cavadia.
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• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : Con
cert simfonic. Dirijor : Maurice 
Suzan (Franța). Solist : Ion Voicu 
— 20.
• Teatrul de operetă : Contesa 
Maritza — 20.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Camera de 
alături — 20; (sale Studio) : O fe
meie cu bani — 20.
• Teatrul de Comedie : Châr 
Antoine
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Leonce și Lena — 20;

20.

(sala din str. Alex. Sahla) : Purl- 
cele în ureche — 20.
• Teatrul Gluleștl : Tango la Nisa
— 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Cara- 
giale, o soacră și alții — premie
ră — 16.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei) : Tigrișorul Petre
— 15.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Revista la volan
— 19,30; (la Teatrul de vară 
„Herăstrău") : Floare de cactus
— 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tă
nase" (sala Savoy) : Bimbirlcă — 
19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : La grădina „Cărăbuș" — 
19,30.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : La Izvoare de frumu
sețe — 18,30.
• Circul „Globus" : Arena primă
verii — 19,30.

*

*

*

*

în mișcarea artistică din țara noas
tră, in viața spirituală contemporană 
de ansamblu, critica muzicală este 
chemată a exercita o importantă 
funcție rpilitant-educativă, de pro
movare a valorilor autentice și de 
negare fermă a falselor valori. Ex
ponentă angajată a opiniei publice, 
critica muzicală este totodată — și 
trebuie să devină într-o tot mai de
plină măsură — un îndreptar activ al 
acesteia, un factor de declanșare și 
orientare a discuțiilor de specialitate 
și a dezbaterilor de masă privind fe
nomenul curant al artei sonore, ur
mărind rezonanța imediată, etică și 
estetică a creației, a activității inter
pretative, teoretice și educative. 
Reacție spontană dar argumentată, 
critica trebuie să prefigureze drumul 
propășirii viitoare a muzicii în lu
mina examenului prompt al prezen
tului, să retrospecteze domenii cu
rente de manifestare a artei pentru 
a desprinde tendințele, sensurile evo
luției acesteia. Socialmente respon
sabilă și eficace, critica muzicală va
loroasă poate fi astfel o emanație a 
trăirii artistice vibrante și profunde, 
a gîndirii limpezi și ascuțite, a con
fruntării și autoconfruntării de gus
turi și preferințe, o demonstrație de 
talent și științifică pregătire profe
sională. Ea este datoare să subsumeze 
predispozițiile subiective ale croni
carului adevărului obiectiv al fapte
lor recenzate, însemnînd într-un le
topiseț viu adevăratele înfăptuiri ar
tistice în contrast cu momentele me
diocre, lipsite de semnificație. îmbi- 
nînd patosul sensibilității cu logica 
analizei și rigoarea sintezei, critica 
are menirea să surprindă și să dez
văluie inefabilul muzicii, mijlocind 
schimbul de opinii și comunitatea de 
sentimente dintre muzician și iubi
torul artei sale.

Ce ne relevă, în raport cu aceste 
imperative, o critică a criticii muzi
cale din țara noastră, in ce măsură 
aceasta din urmă se afirmă ca dina
mizată și dinamizînd viața artistică 
pe car? o reprezintă ?

Deși articolele de substanță dedi
cate muzicii sînt încă rare în reviste 
și ziare, putem menționa o prezență 
curentă in ceea ce privește comen
tariul la zi al fenomenului mu
zical. Programele de radio și tele
viziune includ muzica în emisiuni 
speciale, din ce in ce mai bogate și 
interesante, cuprinzind adesea dia
loguri vii ale muzicienilor, ilustrate 
cu fragmente din concerte și spec
tacole. Reviste lunare o onorează 
distribuindu-i roluri, de multe cri ne- 
deoorative. In felul acesta, putem

17,00 Deschiderea emisiunii. Tele- 
școala. Consultații pentru 
examenul de admitere • Is
torie : Războiul pentru Inde
pendență. Prezintă prof. univ. 
Vasile Maciu • Biologie : Ul- 
trastructura celulei. Prezintă 
prof. univ. dr. docent M. lo- 
nescu-Varo « Fizică : Legi 
de conservare în fizică. Pro
bleme. Prezintă lector Dorin 
Gheorghiu.

18,00 Căminul. Emisiune de Marin 
Stănescu.

18,50 Lumea copiilor : „Daniela și 
Așchiuță poștași".

19,10 Tragerea Loto. 
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. Sport. 
Reflector.
Mai aveți o întrebare ? Din 
nou despre inimă. Un dialog 
multiplu și inedit cu savanți 
din mai multe țări europene. 
Prezintă Ion Petru.
Film artistic : „Hăituiții". Un 
film cu Dirk Bogarde și Eli
sabeth Sellers. Premieră 
țară.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.
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Prozator cu ample resur
se, D. R. Popescu s-a im
pus, in ultimii ani, îndeosebi 
prin „Acești ingeri triști"
— piesă jucată cu succes in 
stagiunea trecută. Noua sa 
piesă „Pisica in noaptea A- 
nului Nou" confirmă inte
resul scriitoruiu față de 
problemele omului, dorin
ța sa de a realiza — prin 
intermediul unor adînci son
daje sufletești — dezbateri 
etice, cu ecou în conștiința 
spectatorului contemporan.

Ca și celelalte piese ale 
lui D. R. Popescu, „Pisica în 
noaptea Anului Nou" con
ține numeroase aspecte 
revelatoare pentru faptul 
că dramaturgul nu s-a 
desprins de prozator și că 
anumite caracteristici ale 
universului și modalității 
artistice a romanelor sale se 
fac simțite în teatrul pe care 
îl scrie — uneori preluate 
ca atare, alteori adaptate. 
Așa, de pildă, plăcerea na
rațiunii, a monologului, 
simpatia greu disimulată 
pentru momentele de li
rism ; alături de realismul 
detaliilor psihologice și de 
comportament, o anume in
cisivitate a afirmațiilor, o 
anume asprime a dezvălui
rilor ; indecizia între perso
najul creat pentru o anume 
semnificație — și în contu
rarea căruia prevalează cînd 
scopul demonstrativ, cind 
cel de autenticități realiste
— și personajul pitoresc cu 
o utilitate sau extensie dis
cutabilă mai ales în eco
nomia textului dramatic 
ș.a.m.d.

Despre ce este vorba și 
cum este realizată „Pisica 
în noaptea Anului Nou" ? 
Sîntem la petrecerea tradi
țională de Anul Nou într-o 
familie, unde sînt strînși 
în jurul mamei cei trei 
copii : Aurel. Victor. Gilda 
și rudele apropiate. Se glu
mește, se dansează, se cîntă 
arii din opere... Dar buna 
dispoziție, veselia generală 
sînt doar mimate. Ostilități, 
suspiciuni, reproșuri reci
proce, care mocneau tăcut, 
izbucnesc cu violență. Apa
rențele nu mai pot fi sal
vate, iar piatra de încerca
re, declanșatoare a adevă
rurilor. este evenimentul — 
imaginar sau real, nu are 
prea mare importanță — al 
apariției și al recunoașterii 
tatălui — condamnat cu ani 
în urmă pentru reale vini 
și declarat de către fami
lie, din comodități sociale, 
drept mort.

Lucrurile sînt, în privința 
părinților, clare. Tatăl și-a 
primit, apoi și-a executat 
pedeapsa meritată și se în
toarce acasă senin, „elibe
rat" după executarea ei. 
Mama a muncit din greu în 
acest timp ca să își crească 
copiii. Definirile sînt mult 
mai lente, progresive în 
privința celorlalte perso
naje.

Dialogul viu, mărturisirile 
sau dezvăluirile recipro
ce făcute cu duritate lu
minează rînd pe rînd e- 
voluția fiecăruia dintre 
personajele piesei. Dezamă
git crunt de primele expe
riențe sentimentale și ta
rată moral, Gilda mai con
servă încă puternice accen
te de omenie. Scriitor „ne
realizat", Victor își îmbracă 
revolta împotriva familiei 
în Veșmîntul unui protest 
pueril și inconsecvent. In 
fața unei crunte lovituri a 
soartei (uciderea soțului ei), 
Veturia — un alt personaj
— a înnebunit, refugiindu-se 
în trecut. Octavia — cea in 
viața căreia nu se întîmolă 
nimic, marcată de vizibile 
traume biologice, se refu
giază în așteptare, în iluzia 
viitorului.

Personajul cel mai intere
sant al piesei, prin care 
D. R. Popescu încearcă să 
aducă în discuție posibile 
condiționări sociale, este 
Aurel. Om cu certe calități, 
mindria familiei, el a ajuns 
inginer-șef al unui combi
nat. Numai că drumul lui 
n-a fost scutit de erori, de

ascunderea adevărului, de 
concesii de natură morală. 
Astfel, el și-a grăbit evolu
ția profesională firească, 
fâcind o căsătorie intere
sată, după cum, în același 
scop — sprijinit de afirma
țiile mamei — va confirma 
pretutindeni, fără să o crea
dă, că tatăl său este mort. 
Premisa dramei lui Aurel — 
dramă declanșată de prece
dentul minciunii — pare 
convingătoare. Autenticita
tea și interesul ei scad sim
țitor însă dacă ne gîndim 
că dezbaterea are loc în
tr-un moment în care ano
malia judecării unui indi
vid prin faptele altuia a 
dispărut.

Să observăm, așadar — 
extinzind observația noas
tră și asupra biografiilor 
cam lineare, monocorde, ale 
celorlalte personaje — că 
pretextul piesei nu este lip
sit de elemente artificioase.

Să observăm, însă. în a- 
celași timp, că pe drama
turg nu l-a interesat atit

misa eliberării și a recupe
rării, a autodepăsirii. Iar 
furia incriminatorie a scrii
torului țișnește deci dintr-o 
viziune activă, melioristă, 
constructivă și, într-un ase
menea context interpreta
tiv, optimistă.

Remarcind asemenea cali
tăți certe, va trebui să ob
servăm și prezența anumi
tor deficiențe în esență de 
construcție. Putem obiecta, 
fără îndoială, lui D.R. Po
pescu viziunea cam sum
bră, duritatea revelațiilor. 
Mulțimea „nebunilor" — 
care, in planul structurii, 
dezechilibrează construcția 
polifonică a piesei — pare 
să generalizeze drept lege 
răul, macularea și să ex
cludă alternativa pozitivă, 
optimistă. Sînt incriminate 
cu o furie nu suficient de 
solid susținută artistic, cu 
durități nejustificate de ex
presie, personajele întru- 
chipînd intelectuali : me
dicul, regizorul, dar mai ales 
criticul literar.

„PISICA
ÎN NOAPTEA

ANULUI NOU"
de D. R. POPESCU

cronica teatrală

autenticitatea tramei cit 
crearea unor premise pentru 
o serie de considerații in 
plan etic, afirmind ideea că 
nu poți să-ți clădești per
sonalitatea și destinul social 
pe minciună.

In străfundurile adinei ale 
conștiinței eroilor piesei 
sale, persistă adevărul con
form căruia condițiile dez
voltării familiei, rămasă 
fără rată, nu favorizau uni
voc degradarea morală, li
chelismul, refugiul în ilu
zie, nebunie.

Noaptea Anului Nou, 
noapte simbolică, pe care o 
imaginează dramaturgul, 
este o noapte a crizei cu 
virtualități înnoitoare. „Tre
cutul nu e schimbător și 
viitorul nu e fix". Culoa
rea viitorului o dă trecutul. 
Și nu atît faptele din trecut, 
cit atitudinea prezentă față 
de aceste fapte.

Pentru Dumitru Radu Po
pescu și eroii săi adevăru
rile, ca și eroriJe, sînt aproa
pe certe. Piesa nu exprimă, 
în primul rînd, tensiunea 
descoperirii, identificării a- 
devărului, ci, mai ales, o 
altă tensiune : cea a asu
mării faptelor și mentalită
ților. Cea a autoexaminărrl 
cinstite șl curajoase a ati
tudinilor individului, în ra
port cu un cod etic pe care 
nu îl poate perverti nimic : 
tensiunea eliminării oricărei 
justificări posibile a fapte
lor aflate în contradicție cu 
esența și. totodată, cu idea
lurile umane și sociale.

Ceea ce impune piesa și 
o distrage unei viziuni uni
laterale, unei optici de 
inexorabilă fatalitate, este 
tocmai intuiția autorului, 
remarcabilă fără îndoială, 
de a propune imaginea unor 
eroi care intră, ei înșiși, în 
„starea de criză", din impe
rativul necesar al propriei 
lor conștiințe, fără presiuni 
exterioare. Criza este pre

Desfășurarea dramatur- 
gică a piesei nu ajută sufi
cient spectatorul să delimi
teze clar visul de reali
tate, ceea ce obliterează 
uneori, mai ales în final, 
sensurile urmărite.

„Pisica în noaptea Anu
lui Nou" a atras multe co
lective teatrale. Ea a fost 
pusă în scenă la Brașov, 
Tîrgu-Mureș, Ia Teatrele 
Naționale din Cluj, Bucu
rești și, mai nou, la cel din 
Timișoara.

Disponibilitățile spiri
tuale, resursele creatorilor 
de teatru și-au pus am
prente sensibile asupra tex
tului, modificindu-i nu o 
dată perspectiva, ponderea 
unora dintre personaje și 
implicit a raporturilor din
tre ele. Interesul stîrnit de 
piesă, dar și dificultățile 
ei, au făcut ca înseși parti
turile actoricești să difere 
— nu o dată chiar substan
țial — de la o montare la 
alta. (Așa de pildă, textul 
lui D.R. Popescu se joacă

aproape integral la Bucu
rești și serios redus la 
Cluj).

Este foarte greu să facem 
Ierarhizări. Fiecare spec
tacol și-a relevat calități și 
totodată scăderi care i-au 
conferit un profil specific.

Spațiul nu ne permite de- 
cit scurte observații com
parative generale.

Montările pe care le-a 
cunoscut „Pisica în noaptea 
Anului Nou" se deosebesc 
unele de altele prin cen
trele diferite de interes pe 
care ea le-a stîrnit ; prin 
felul în care au fost defi
nite și soluționate alter
nanțele vis-realitate ; prin 
importanța acordată de
taliilor realiste și datelor 
de comportament ale per
sonajelor, sau dimpotrivă 
prin sacrificarea lor in fo
losul dezbaterii ideatice.

O remarcabilă reușită în 
direcția îmbinării simplită
ții cu’adincimea ni s-a pă
rut spectacolul clujean, rea
lizat în regia lui Vlad Mu
gur și beneficiind de con
tribuția unor actori, pre
cum ; G. Motoi, G. Ionescu 
Gion, Valentino Dain, Anca 
Neculce Maximilian, Liviu 
Rozorea, Melania Ursu. 
Spectacolul clujean a reali
zat accentuarea laturii in
trospective, sublinierea dez
baterii intelectuale, atenua
rea stridențelor, a violenței 
exteriorizărilor, estomparea 
determinantelor biologice.'

Foarte interesantă, adop- 
tînd pentru cu totul alte 
soluții, am spune cele ți- 
nînd de „drumul cel mai 
greu" dar și de cel mai plin 
de respect față de text, 
este montarea Teatrului 
Național din București (re
gia ; Horea Popescu) și 
beneficiind de o distribuție 
din care se remarcă Victor 
Rebengiuc (într-unul din 
cele mai reușite roluri ale 
sale — cel mai bun inter
pret al partiturii atit de 
dificile a lui Aurel), Irina 
Răchițeanu-Șirianu, Colea 
Răutu, Valeria Seciu, Draga 
Olteanu.

Montarea bucureșteană 
relevă o minuțioasă grijă 
pentru detaliul de com
portament, semnificativ psi
hologic ; ea își propune șl 
reușește, totodată, o re
liefare adesea pregnantă a 
„cîmpului de idei" al pie
sei. Succesul ar fi fost 
deplin dacă interpretările 
actoricești ar fi totuși mai 
bine temperate și armoni
zate, așa îneît universul 
scenic să nu devină nici
odată — așa cum se în- 
tîmplă uneori, ca de pildă, 
în reprezentația din con
curs ! — excesiv zgomotos.

Pretutindeni, la Brașov, 
București, Cluj, Timișoara 
sau Tg. Mureș s-a făcut 
remarcat — din partea ac
torilor, regizorilor și sceno
grafilor — același efort de 
lectură atentă și de expri
mare convingătoare a ca
racteristicilor personajelor 
și mai ales a confruntării 
dintre ele, confruntare cu 
funcție de dezbatere etică 
și socială.

Natalia STANCU

laborator de cercetare administrativă
Conducerea ministerului învățămintului a hotărit 

înființarea la Cluj a unui laborator de cercetare 
pentru problemele administrative locale. Laborato
rul își propune studierea instituțiilor administrative 
locale, multilateral și în profunzime, deocamdată sub 
aspectul cibernetic, economic, financiar și sociolo
gic. urmînd ca mai tirziu aria cercetărilor să se ex
tindă. în primul rînd se preconizează perfecționa
rea sistemului informațional în vederea cunoașterii 
complete a problemelor caracteristice aparatului ad
ministrativ și prelucrarea complexă a acestor in
formații cu ajutorul calculatoarelor electronice, uti- 
lizîndu-se metode moderne statistico-matematice. Se 
va asigura astfel fundamentarea științifică a deci
ziilor organelor locale și se va cunoaște rapid efec
tul aplicării lor, eliberînd in bună măsură condu
cerile administrative de munca de rutină și ingă- 
duindu-Ie să se consacre problemelor de analiză, 
concepție și perspectivă.

citi destul de des oronici de concerte, 
interviuri, consemnări, care ne pun 
în curent cu faptul artistic recent. 
La răstimpuri, ca, de exemplu, cu 
prilejul desfășurării unor evenimente 
periodice cum sînt : Festivalul și 
Concursul Internațional „George 
Enescu", Festivalul „Cerbul de aur", 
„Toamna muzicală clujeană", ori spe
ciale — turnee, concerte extraordina
re — rubricile devin deodată mai vii 
și mai substanțiale, făcîndu-ne să 
credem cu adevărat în atenția care 
li se acordă în planul culturii de 
ansamblu.

Cu excepția, de exemplu, a aju
nului de An nou, cînd muzicienii de 
pe mai multe tărîmuri de activitate 
sînt solicitați să-și exprime opiniile 
(la radio ei vorbesc mai des), cro-

glementind moravurile artistice, ci 
decurge din înseși calitățile de com
petență și nepărtinire, de știință și 
de adevăr ale criticii. Aceasta con
stituie o lege universală, permanentă 
și inexorabilă, a activității critice, 
care condiționează de-a lungul isto
riei progresul uman în toate dome
niile. Dacă aportul critic ar dovedi 
lipsă de experiență și de discernă- 
mînt și, încă și mai grav, prejude
căți de grup, preferințe închise, eco
ul lui va fi inevitabil negativ, critica 
nefăcînd decît să dezinformeze, așa 
cum se mai întîmplă arareori și în 
practică.

Profilul oel mai răspîndlt al croni
cii noastre muzicale este determinat 
în special de obiectivul descrierii și 
apreaierii evenimentelor artistice cu-

în familie, în viața satelor, în diferite 
ramuri de muncă și activitate socială 
sînt în mod păgubitor absente din 
cîmpul de preocupări ale criticii mu
zicale. Este adevărat că unele puncte 
de vedere privind probleme tehnice 
și estetice sile creației contemporane, 
poetica și stilistica muzicii ușoare, 
obiectivele însușirii compoziției în 
conservatoare au fost dezbătute în 
vremea din urmă, dar presa noastră 
este departe de a fi solicitat o largă 
participare în această privință. De pe 
timpul cînd își aduceau prestigioasa 
contribuție muzicieni ca Mihail Jora, 
George Breazul, Constantin Brăiloiu, 
Alfred Alessandrescu, moștenim 
exemplul angajării creatorilor, in- 
terpreților, muzicologilor, pedagogi
lor în discutarea publică a marilor

Diletantismul diminuează 
autoritatea criticii muzicale

ni ca este rezervată autorilor cu oa
recare stabilitate în acest domeniu. 
Ei s-au format lucrind, căci nu se 
beneficiază în conservatoare de 
nici o inițiere de specialitate și este 
meritul unui număr dintre cronicarii 
noștri de a fi ajuns la stăpinirea 
acestui meșteșug pe cît de complex, 
pe atit de lipsit de comoditate. Locul 
multor cronici de odinioară, care pri
veau fenomenul muzical din afară, 
fără putința de a defini sensul spe
cific al acestuia, tratîndu-1 în chip 
diletant, l-au luat contribuții d 
prestigiu. Este o realitate proprie 
multor cronici, dar nu tuturor celo. 
care apar, fiindcă mai întilnim și as
tăzi destule însemnări care exaltă o 
problematică falsă, neavînd nimic 
comun cu ceea ce trebuie să înțele
gem prin profesionalism muzical.

Condiție hotărîtoare pentru efici
ența criticii, climatul de desfășurare 
a acesteia nu este, cum s-ar putea 
crede, asigurat printr-o convenție re-

puncte de vedere

rente. (în cazurile fericite, cronicile 
argumentează aprecierea și valori
fică datele unei creații sau ale unui 
act de interpretare prin formularea 
cîtorva idei estetice directoare). A- 
ceastă limitare la eveniment se do
vedește însă statică și ingustă în ra
port cu problematica creației și vieții 
iioastre muzicale în desfășurarea lor 
actuală atit de complexă, de variată. 
Este de notat, pe de altă parte, că în 
afară de manifestările clasice ale vie
ții de concert și spectacol, noi forme 
specifice contemporaneității, ca, de 
exemplu, dezbaterea problemelor teo
retice legate de destinul artei în so
cietatea actuală, de activitatea în do
meniul muzicii corale muzicii ușoare, 
artei de amatori, folclorului, de aspec
tele învățămintului, de locul, muzicii

Îndatoriri artistice. Să mai spunem 
că socotim necesar a-i vedea pe mu
zicienii cu experiență prețuind cu 
atenție și cu exigență creațiile tine
rilor artiști aflați in proces de for
mare ? Sau dezbătînd public proble
mele creșterii muzicii noastre în 
raport cu aspirațiile fundamentale 
ale culturii socialiste și in relație 
directă cu spectaculoasele și conti
nuele transfigurări ale materiei so
nore ? Că este necesar să definim în 
cronica curentă (studii de muzicolo
gie, monografii, lucrări de sinteză, 
abordează cu succes această temă) 
valorile atit de diverse ale muzicii 
noastre de astăzi in lumina afinități
lor cu spiritualitatea noastră mai 
presus decît în lumina descendențe
lor sau ineditului lor de structură ? 
Să întilnim in centrele artistice în
depărtate de Capitală muzicieni, cro
nicari de profesie, veniți să surprindă 
și să ajute dezvoltarea mișcării ar
tistice locale 1

Prea puțini dintre noi au urmat 
ilustrele pilde citate mai sus, con- 
sacrind rinduri de critică virtuozilor 
artei populare ; prea puțin am zăbo
vit în ariicolele noastre asupra desti
nului actual al filarmonicii, operei, 
operetei, muzicii la radio, televiziune 
și pe disc, teatrului de estradă, edu
cației muzicale în universitățile 
populare și in căminul cultural de 
la sate. N-am sondat decît întîmplă- 
tor raportul dintre creație, viața mu
zicală și publicul contemporan, n-am 
luat în considerație cunoștințele și 
mai ales practica muzicală a tinere
tului, copiilor din școală și din ta
berele de odihnă ! S-ar fi cerut sa
lutat în _ articole de substanță 
faptul că la Hideaga—Maramureș 
fiecare casă are cite un corist în 
formația renumită a satului. După 
cum ar fi trebuit să ne preocupe 
faptul că dintr-o sută de copii aflați 
intr-o tabără de odihnă nu există doi 
să cunoască pînă la capăt versurile 
și melodia unuia și aceluiași cîntec.

După cum ar fi trebuit să ne pre
ocupe faptul că într-un recent festi
val de muzică pop s-.au prezentat, 
într-o structură de un flagrant eclec
tism. producții de valoare mediocră, 
rezultate dintr-o predispoziție către 
imitație, din lipsa unor criterii fer
me. După cum ar fi trebuit să ne 
preocupe faptul că din majoritatea 
cronicilor dedicate acestei manifes
tări nu s-a desprins un punct de ve
dere competent, o atitudine exigentă 
a celor ce au comentat festivalul 
respectiv.

Cronica de concert și spectaool nu 
sesizează cu suficientă pregnanță 
aspecte concrete ale activității cul
turale desfășurate in marile institu
ții muzicale, ale valorificării cadre
lor de muzicieni formate în școala 
de astăzi, modalitățile de descoperire 
și promovare a talentelor în dome
niul mișcării muzicale de masă. Ne 
întrebăm de ce este ignorată factu
ra și calitatea muzicii care se cîntă 
la restaurante și în baruri, de ce nu 
sînt examinate comparativ, în depli
nă cunoștință de cauză, nivelul și 
preocupările cercetărilor sociologice 
muzicale din țara noastră în raport 
cu cele ale activității respective de 
peste hotare ?

Iată schițate numai cîteva din 
obiectivele și criteriile care ar trebui, 
după părerea noastră, să preocupe 
stringent activitatea de critică muzi
cală, qonducînd astfel către un sub
stanțial progres de toți așteptat.

Dr. Vasile TOMESCU
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Ședința de constituire 
a Comisiei Naționale 

de Demografie
La Palatul Consiliului de Stat al 

Republicii Socialiste România a avut 
loc joi dimineața ședința de consti
tuire a Comisiei Naționale de Demo
grafie.

La ședință au luat parte tovarășii 
Emil Bodruaraș, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte 
al Consiliului de Stat, și Constantin 
Stătascu, secretarul Consiliului de 
Stat.

Prin Decret a fost stabilită com
ponența Comisiei Naționale de De
mografie — organ al Consiliului de 
Stat — și care este formată din oa
meni de știință, cadre didacti.ce și 
alte cadre cu înaltă pregătire a căror 
activitate este legată de problemele 
de demografie, precum și reprezen
tanți ai Consiliului Economic, Comi
tetului de Stat al Planificării, Minis
terului Sănătății, Ministerului Mun
cii, Ministerului Finanțelor, Ministe
rului învățămîntului, Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, Ministe
rului Justiției, Ministerului Forțelor 
Armate, Ministerului Afacerilor In

Semnarea unei convenții sanitar-veterinare 
intre România si Grecia5

Joi la amiază a fost semnată, la 
București, o convenție sanitar-veteri- 
nară intre România și Grecia.

Documentul precizează condițiile 
sanitar-veterinare pentru importul, 
exportul și tranzitul de animale, pror 
duse și subproduse de origine ani
mală. El prevede, de asemenea, dez
voltarea colaborării bilaterale în do

Manifestări științifice
Sub auspiciile Consiliului național 

al inginerilor și tehnicienilor. Minis
terului Construcțiilor Industriale și 
Institutului de construcții din Bucu
rești, joi a început, în Capitală, tea 
de-a doua Conferință de geotehnică 
și fundație cu tema „Fundarea în 
condiții grele de teren".

La lucrări participă cadre didactice 
din invățămintul superior, cercetă
tori, ingineri. Iau parte, de asemenea, 
ca invitați numeroși specialiști și oa
meni de știință din Anglia, Austria, 
Bulgaria, Cehoslovacia, Franța. R. D. 
Germană, Iugoslavia, Polonia, S.U.A., 
Ungaria, U.R.S.S.

Extinderea claselor speciale din licee
După experimente pedagogice care 

au durat aproape cinci ani, ținind 
seama de rezultatele dobîndite, Minis
terul învățămîntului prevede ea in 
perioada cincinalului a’ctuât rețeaua 
claselor speciale de matematică, fi
zică. chimie și biologie din licee să 
se dezvolte atit prin înființarea de 
noi unități, cit și prin mărirea nu
mărului de clase la școlile în care 
în prezent există asemenea forme de 
învățămînt. Astfel, se preconizează ca 
în anul școlar 1975—1976 rețeaua cla
selor speciale la anul de început — 
corespunzător anului al II-lea de li
ceu — să crească de la cele 18 clase 
de matematică, cît există în prezent, 
la aproximativ 45 de clasd cuprin- 
zînd 1125 elevi ; de la cele 13 clase 
de fizică la circa 36 de clase cu un 
total de 900 elevi, de la cele 8 clase 
de chimie la 30 de clase frecventate 
de 750 elevi ; de la 4 clase de biolo

A XIV-A EDIȚIE A „INTERNAȚIONALELOR 
DE TIR ALE ROMÂNIEI

Pe poligotiul Tunari se va desfă
șura, între 6 și 9 iunie, cea de-a XlV-a 
ediție a Campionatelor internațio
nale de tir ale României. La între
ceri și-au anunțat participarea țin- 
tași din 20 de țări : Anglia, Austra
lia, Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, Elveția, R. D. Germană, R. F. 
a Germaniei, Grecia, Iugoslavia, Ita
lia, Norvegia, Polonia, Spania, S.U.A., 
Ungaria, U.R.S.S., Turcia și Româ
nia.

Dintre participanți se remarcă po-

„EUROPENELE^ DE BOX

Pugiliștii noștri 
și au încheiat 

pregătirile
După meciurile de verificare sus

ținute în ultimele zile la București 
și Ploiești, boxerii români și-au în
cheiat efectiv pregătirile în vederea 
apropiatelor campionate europene de 
la Madrid (11—19 iunie). La cea de-a 
19-a ediție a acestei importante com
petiții, care se dispută din doi în doi 
ani, țara noastră va fi reprezentată 
de 11 boxeri, adică la toate catego
riile de greutate de la semimuscă 
(48 kg) la grea (plus 81 kg). Dintre 
cei 4 campioni români care la Bucu
rești au reușit să obțină medaliile de 
aur ți centurile europene, trei : A 
Dumitrescu, C. Cuțov și I. Alexe vor 
evolua pe ringul de la Madrid. Cam
pionul european la cat. muscă C. Ciu- 
că nu a fost selecționat, deoarece a 
pierdut în finală în fața lui C. Gra- 
iescu, titularizat în locul său. în e- 
chipa noastră debutează, cu acest 
prilej, la „europene" G. Pometcu 
(pană), C. Gruiescu (muscă), I. Gyorfi 
(mijlociemică) și Al. Năstac (mijlo
cie). ‘ Din echipă mai fac parte A. 
Mihai (semimuscă). V. Arvtoniu 
(semiușoară). V. Ziiberman (semi- 
mijlocie) și veteranul Ion Monea 
(semigrea). Echipa României va ple
ca spre Madrid marți dimineața pe 
calea aerului. 

terne, Comitetului de Stat pentru E- 
conomia și Administrația Locală, Di
recției Centrale de Statistică, Aca
demiei de Științe Medicale, Consi
liului Central al Uniunii Generale a 
Sindicatelor, Consiliului Național al 
Femeilor, Uniunii Tineretului Co
munist și Uniunii Naționale a Coope
rativelor Agricole de Producție.

în cadrul ședinței a luat cuvîntul 
tovarășul Emil Bodnaraș, care a 
transmis celor prezenți salutul con
ducerii superioare de partid și de 
stat, personal al tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, subliniind totodată impor
tanța și sarcinile care revin Comisiei 
Naționale de Demografie.

Tovarășul Roman Moldovan, pre
ședintele Comisiei Naționale de De
mografie, a prezentat unele probleme 
privind activitatea de viitor și a ex
primat angajamentul membrilor co
misiei. față de conducerea de partid 
și de stat, de a aduce o contribuție 
cit mai rodnică pentru realizarea a- 
tribuțiilor stabilite.

(Agerpres)

meniul cercetării și al organizării ac
tivității veterinare.

Din împuternicirea guvernului ro
mân. convenția a fost semnată de 
Florin Chițu, adjunct al ministrului 
agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor, iar din partea 
guvernului grec de Jean Cambiotis, 
ambasadorul Greciei la București.

(Agerpres)

în zilele de 3 și 4 iunie se desfă
șoară la București seminarul cu tema 
„Poluarea apei și aerului".

La lucrări participă specialiști din 
țara noastră și din Statele Unite ale 
Americii.

Sint abordate o serie de probleme 
referitoare la controlul, prevenirea 
și oombaterea poluării apelor și at
mosferei și are loc un schimb de 
opinii privind tehnologiile și solu
țiile moderne utilizate In acest scop.

(Agerpres)

gie la aproape 20 de clase cu 500 
elevi. Pînă în anul 1975 se propune, 
de asemenea, să se înființeze expe
rimental 10—15 plase .șpecialș. cu pro
fil de geografie-geologie, istorie (ar
heologie), literatură ș.a. în felul a- 
cesta pentru anul școlar 1975—1976 
ar urma să funcționeze, în anul de 
început, circa 145 clase speciale, ceea 
ce va reprezenta 10 la sută din to
talul claselor pentru o serie de elevi 
din liceul de cultură generală. Și dacă 
avem în vedere că în aceste clase 
urmează să fie cuprinși 3 600 de elevi, 
rezultă că ei reprezintă circa 7 la 
sută din efectivul unui contingent de 
elevi din liceu, ceea ce corespunde, 
in general, procentului de elevi cu 
anumite înclinații existent în fiecare 
contingent.

în această perspectivă se elaborează 
concomitent măsuri care să reglemen
teze repartizarea teritorială a noilor 

lonezul Josef Zapedsky (campion o- 
limpic la pistol viteză), vest-germa- 
nul Bernd Klingner (campion olimpic 
la armă liberă calibru redus), italia
nul Giuseppe, de Chirico, Marga 
Nabel și Lippoldt Werner (R. D. Ger
mană) .

Din lotul sportivilor români, care 
s-au pregătit intens în vederea a- 
cestei dificile confruntări, fac parte, 
printre alții, cunoscuții campioni Ion 
Tripșa, Virgil Atanasiu, Marcel 
Roșea, Petre Șandor, Edda Baia și 
Veronica Stroe.

In prima zi de concurs, duminică 
6 iunie, programul întrecerilor este 
următorul : ora 8,30 : festivitatea de 
deschidere a campionatelor ; ora 9,30: 
armă liberă 50 m culcat, 60 focuri
— masculin ; pistol viteză : 60 focuri
— masculin (manșa I) ; armă stan
dard : culcat. 60 focuri — feminin și 
juniori.

★
„Marele premiu Carpați" la talere — 

ediția a IV-a — va avea loc la poli
gonul Tunari în zilele de 6 și 7 iunie. 
Iși vor disputa întîietatea sportivi 
din Bulgaria, R. D. Germană, Iugo
slavia, Norvegia, Turcia, România 
etc. Duminică, cu începere de la ora 
9,00, sînt programate întreceri de trap 
și skeet — 100 talere la seniori, fe
mei și juniori.

ÎN
ECHIPA VEST-GERMANA DE 

FOTBAL MtlNCHEN 1860 și-a în
cheiat turneul întreprins în țara 
noastră, jucind ieri, la Pitești, cu 
formația F. C. Argeș. Victoria a re
venit fotbaliștilor români, cu scorul 
de 6—1 (4-0).

CEA DE-A 13-A ETAPĂ A TU
RULUI CICLIST AL ITALIEI, Salo— 
Sottomarina (218 km), a fost cîștigatâ 
de belgianul Patrick Sercu, în 5 h 
41’50”. Pe locul doi, in același timp 
cu învingătorul, a sosit italianul 
Marino Basso.

în linii mari, antrenorul echipei de 
box a Spaniei, Manuel Santacruz, a 
alcătuit selecționata pe care o va a- 
linia la apropiatele campionate eu
ropene. Santacruz a declarat ziariș
tilor că nu a ales încă reprezentantul

Primiri la Consiliul de Miniștri>
Cronica zilei

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, reprezentantul permanent al 
României în Consiliul de Ajutor E- 
conomic Reciproc, președintele în 
funcțiune al Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., a primit, joi dimineața, pe

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri Iosif Banc a primit. joi 
dimineața, pe Peter Terver, subdi
rector general al F.A.O., șeful De
partamentului Dezvoltării, și R. G. 
Fontaine, directorul Diviziei resur
selor forestiere din cadrul Departa
mentului Pădurilor al F.A.O., care 
fac o vizită în țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, au partici
pat Angelo Miculescu, ministru se

Cu prilejul deschiderii la Dusseldorf 
a expoziției „România se prezintă"

Vicepreședintele Consiliului de 
Miniștri a.l Republicii Socialiste Ro
mânia Ion Pățan a plecat, joi di
mineața. în R. F. a Germaniei, pen
tru a participa la inaugurarea oficia
lă a expoziției naționale ..România 
se prezintă", care va avea loc la 4 
iunie, în orașul Dusseldorf.

La plecare, pe aeroportul Otopeni, 
erau prezenți Mihai Marinescu, vice
președinte al Consiliului de Mtaișfei, 
Cornel Burtică, ministrul comerțului, 
exterior, Vasile Gliga, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

A fost de față Klaus von Kameke. 
însărcinat cu afaceri ad-interim al
R. F. a Germaniei la București.

VIZITA DELEGAȚIEI DE SPECIALIȘTI 
ÎN CONSTRUCȚII DIN R. D. VIETNAM

Joi dimineața, delegația de specia
liști din Republica Democrată Viet
nam, condusă de Bui Qaing Tao, mi
nistrul construcțiilor din această țară, 
a avut o întrevedere cu Petre Blajo- 
vici, președintele Comitetului de Stat 
pentru Economia și Administrația 
Locală.

Au participat prof. arh. Nicolae 
Bădescu și ing. Ion Găvozdea, vice
președinți ai comitetului, reprezen
tanți ai Ministerului învățămîntului, 
Ministerului Turismului, Institutului 

clase speciale în localități cu activi
tate economică și bază didactico-ma- 
terială adecvate profilului clasei și, 
în același timp, să contribuie la îm
bunătățirea condițiilor de recrutare și 
menținere a elevilor in clasele spe • 
ciale. De pildă, se prevede ca recru
tarea elevilor în clasele speciale s& 
se facă începînd din anul al II-lea 
de liceu, ca și în prezent, chiar dacă 
in viitor liceul va funcționa cu mai 
multe secții. încă din anul I. în cla
sele speciale vor fi primiți numai 
acei elevi care au media cel puțin 
9 la obiectul de profil, minimum 7 la 
obiectul înrudit, iar la celelalte disci
pline — medii de promovare. în a- 
celași timp se prevede să se elabo
reze variante de plan adaptate cla
selor speciale, urmărindu-se sporirea 
numărului de ore la disciplinele de 
profil pînă la 8—10 ore pe săptă
mână.

„Internaționalele" 
de tenis ale Franței 

llie Nâstase-Stan Smith 
3-1

Campionatele internaționale de te
nis ale Franței se apropie de finiș. 
Ieri, pe terenurile de la Rolland 
Garros, s-au jucat partide importan
te in sferturile de finală ale probei 
de simplu bărbați. Printre semifina- 
liști se numără și jucătorul român 
llie Năstase, care a ciștigat cu 6—1 
6—3, 3—6. 6—4 în fața americanului 
Stan Smith, partidă întreruptă 
miercuri din cauza întunericului. în 
semifinale, Năstase va avea ca adver
sar pe Frank Frohling (S.U.A.). Ce
hoslovacul Jan Kodes, unul dintre 
favoriții turneului, s-a calificat, de 
asemenea, în semifinale, eliminîn- 
du-1 cu 6—4, 8—6. 1—6, 6—1 pe fran
cezul Patrick Proisy.

★
Turneul internațional de tenis de 

la Manchester a continuat cu dispu
tarea partidelor din cadrul „optimi
lor" de finală ale probelor de simplu.

în concursul masculin, jucătorul 
australian Cooper l-a eliminat cu 
6—4, 7—5, 6—4 pe campionul brazi
lian Edson Mandarine, iar englezul 
Matthews a dispus cu 8—6, 6—2,
6—4 de italianul Di Domenico.

CÎTEVA RÎNDURI
cat. mijlocie, iar ia unele categorii 
are „dubluri", astfel că în ultima zi a 
înscrierii nominale va putea prezenta 
„ll“-le de la semimuscă la grea. Iată 
selectionabilii spanioli pentru mult 
așteptata confruntare : Sanchez Escu
dero sau Dacall (semimuscă) ; Daniel 
Rodriguez Figueroa sau Juan Rodri- 
guez (muscă) ; Jose Luis Otero (co
coș) ; Antonio Rubio (pană) ; Jero
nimo Lucas sau Horacio Ruiz (semi
ușoară) ; Cristobal Rosado sau Jose 
Lopez (ușoară) ; Alfonso Fernandez 
(semimijloeie) ; Moises Fajardo (mij
lociemică) ; Jose Galvez (semigrea) 
și Casimiro Martinez (grea).

CU PRILEJUL UNUI CONCURS 
ATLETIC desfășurat la Erfurt, sprin
tera INGELORE LOHSE a stabilit 
un nou record al R.D. Germane m

N. V. Faddeev, secretarul Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc, cu care 
a examinat unele probleme ale acti
vității curente a unor organe 
C.A.E.R. pe perioada imediat urmă
toare.

cretar de stat la Ministerul Agricul
turii, Industriei Alimentare, Silvicul
turii și Apelor, Nicolae Giosan, pre
ședintele Academiei de Științe Agri
cole și Silvice, Filip T omule seu, șe
ful Departamentului Silviculturii.

în cadrul convorbirii care a avut 
loc cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de informații în legătură cu 
colaborarea și posibilitățile extin
derii ei între țara noastră și F.A.O.

(Agerpres)

In aceeași zi, tovarășul Ion Pățan 
a sosit la Diisseldorf.

*
După cum relatează corespondentul 

Agerpres, Mircea Moarcăș, presa 
vest-germană a publicat numeroase 
articole și reportaje consacrate apro
piatei inaugurări a expoziției „Ro
mânia se prezintă", precum și mani
festărilor care vor avea loc la 
Dusseldorf cu prilejul acestui eve
niment. Ziarul „Handelsblatt", organ 
al cercurilor economice vest-germa- 
ne, a consacrat, în numărul său de 
joi, un supliment României și succe
selor pe calea dezvoltării multilate
rale. (Agerpres)

„Proiect-București" și alți specialiști 
în construcții.

A fost prezent Nguyen Dang Hanh, 
ambasadorul R.D. Vietnam la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
în cursul după-amiezii, delegația a 

vizitat cartiere noi de locuințe, Ho
telul „Intercontinental", pasajul din 
Piața Bălcescu și obiective social- 
cul turale.

(Agerpres)

vremea

Timpul probabil pentru zilele de 5, 
6 și 7 iunie. în țară : Vremea va ti 
in general frumoasă, mai ales la în
ceputul intervalului. Cerul va fi va
riabil. în zona de munte și nordul 
Moldovei se vor semnala averse izo
late de ploaie, în a doua parte a in
tervalului. Vintul va sufla slab pînă 
la potrivit. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar 
maximele între 20 și 30 de geade. In 
București : Vreme frumoasă, cu ce
rul variabil. Vint slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor variabilă.

Dupâ finala „C. C. E." la fotbal

AMĂRĂCIUNE SI EXTAZ
CORESPONDENȚA DIN LONDRA

Stadionul Wembley a fost cu ade
vărat neutru in seara finalei Cupei 
campionilor europeni, care a opus 
echipele Ajax-Amsterdam și Pana- 
thinaikos-Atena. După cum se știe, 
prima a învins cu scorul de 2—0. 
Nici una dintre formații nu s-a sim
țit „in deplasare", pentru că fiecare 
avea de partea sa, in orice moment, 
cel puțin o treime din spectatori (din 
cei 90 000 de spectatori, 30 000 au fost 
englezi, 30 000 olandezi și 30 000 greci). 
Probabil echipa Panathinaikos a fost 
mai mult încurajată, deoarece spec
tatorilor greci li s-au alăturat ade
seori mulți englezi ; aceștia n-au ui
tat că, recent, publicul atenian fusese 
la rindul său alături de echipa lon
doneză Chelsea, in meciul cu Real 
Madrid, in finala „Cupei cupelor". 
Dar zgomotul infernal al trompetelor, 
tobelor și sirenelor aduse de olandezi 
a suplinit în mare parte această „in
ferioritate numerica". După termina
rea meciului, Rinus Michels (antre
norul lui Ajax) a declarat că Pa
nathinaikos a jucat prea lent. „Fotba
liștii greci nu au constituit decit ra- 

proba de 400 m cu timpul de 52” 7/10. 
In proba similară masculină victoria 
a revenit lui Klaus Hauke, cronome
trat în 46” 5/10. în cursa de 800 m 
masculin, pe primul loc s-a clasat 
Manfred Fromm cu 1’48” 8/10, iar în 
cea de săritură în înălțime primul loc 
a fost ocupat de Ștefan Junge cu re
zultatul de 2,14 m.

TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 
FOTBAL (REZERVAT ECHIPELOR 
DE TINERET) DE LA LILLE a fost 
ciștigat de formația iugoslavă Split, 
în finala competiției, fotbaliștii de la 
Split au învins cu 3—1 (după executa
rea loviturilor de la 11 m) echipa 
Leeds United.

în partida pentru locurile 3—4, 
Ujpest Dozsa Budapesta a întrecut 
cu scorul de 1—0 formația Hanovra 
(R.F. a Germaniei).

La invitația Ministerului Afacerilor 
Externe, Stanislaw Tcepezynski, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne al Republicii Populare Polone, a 
făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră, în perioada 31 mai — 3 iu
nie a.c.

în timpul vizitei, oaspetele polonez 
a fost primit de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe al Re
publicii Socialiste România, și a avut 
convorbiri cu Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, asupra unor probleme curente de 
relații bilaterale, precum și în legă
tura cu unele probleme internaționa
le actuale, îndeosebi privind secu
ritatea europeană.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă cordială, prietenească.

La 3 iunie, adjunctul ministrului 
afacerilor externe al R. P. Polone a 
părăsit Capitala, indreptîndu-se spre 
patrie. La plecare, pe aeroportul 
Otopeni, au fost prezenți Nicolae 
Ecobescu, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, funcționari superiori 
din M.A.E. Erau de față Jaromir 
Ocheduszko, ambasadorul R. P. Po
lone la București, și membri ai am
basadei.

★
O delegație. a Asociației de prie

tenie sovieto-română, condusă de 
V. P. Kudîkin, prim-vicepreședinte al 
Asociației „Znanie", membru în con
ducerea centrală A.P.S.R., a sosit joi 
în Capitală. La invitația Consiliului 
General A.R.L.U.S.. delegația va face 
o vizită în țara noastră.

★
Joi a sosit in Capitală o delegație 

a Uniunii întrajutorării țărănești 
din R.D. Germană, formată din 
Willi Stephan, membru al Prezidiu
lui Uniunii, Ernst Winter, membru 
al Secretariatului, și Harry Raneberg, 
directorul cooperativei comerciale 
țărănești din Tuchein, regiunea Mag
deburg, care, la invitația Uniunii Na
ționale a Cooperativelor Agricole de 
Producție, va face o vizită în țara 
noastră.

★
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Păcii ne-a vizitat 
țara Jacques Muhlethaler, președinte 
al Asociației mondiale „Șteala — in
strument al păcii", membru al Con
siliului Mondial al Păcii. Oaspetele 
elvețian a avut întrevederi ou con
ducerea Comitetului Național pentru 
Apărarea Păcii, Ministerului învăță
mîntului, Universității București. 
Consiliului Național al Organizației 
de pionieri, Comisiei naționale a Re
publicii Socialiste România pentru 
UNESCO, ‘Centrului de cercetări 
pentru problemele tineretului, Insti
tutului de științe pedagogice, edituri
lor Didactică și Albatros ; a vizitat 
obiective social-culturale cm Capi
tală și din județul Maramureș.

★
Joi dimineața a părăsit Capitala 

directorul general al Agenției Inter
naționale pentru Energie Atomică 
— A.I.E.A., dr. Sigvard Eklund, care, 
la invitația președintelui Comitetu
lui de Stat pentru Energia Nuclea
ră, Ioan Ursu, a făcut o vizită în țara 
noastră.

★
în țara noastră se află o misiune 

de industriași și specialiști italieni, 
condusă de Antonio Murmura, mem
bra al Senatului. Oaspeții au avut 
întrevederi și au purtat discuții cu 
membri ai conducerii Ministerului 
Comerțului Exterior, Ministerului 
Industriei Lemnului și Camerei de 
Comerț, privind posibilitățile de dez
voltare și lărgire, in continuare, a 
relațiilor economice româno-italiene.

Cu ocazia vizitei acestei misiuni,' 
Claudio Dessy, directorul Oficiului 
Institutului Italian pentru Comerțul 
Exterior (I.C.E.), cu sediul la Bucu
rești, a oferit un oocteil.

*
Joi a avut loc, la Muzeul de artă 

din Cluj, deschiderea expoziției de 
gravură contemporană finlandeză. 
Cu acest prilej a vorbit Feszt Laszlo, 
vicepreședinte al comitetului jude
țean pentru cultură și artă, care a 
subliniat valoarea artistică a lucrări
lor expuse.

(Agerpres)

reori un pericol pentru apărarea 
noastră". Ferenc Puskas, antrenorul 
echipei ateniene, a declarat, la rindul 
său, ziariștilor că „Ajax a ciștigat pe 
merit trofeul, deoarece are mult mai 
mare experiență internațională".

Comentatorii presei londoneze re
marcă faptul că deși miza jocului a 
fost mare, totuși meciul a avut o des
fășurare plăcută, fără incidente Și 
nervozități. Din punct de vedere ca
litativ, insă, el nu s-a ridicat la un 
nivel prea înalt. Elanului echipei gre
cești, olandezii i-au opus un joc de 
uzură bine gindit, cu multe pase, care 
s-a dovedit eficace.

După încheierea meciului, stadionul 
Wembley s-a aflat, după cum scrie 
ziarul „SUN", „sub asaltul grupurilor 
de olandezi care delirau de fericire". 
Da fel au fost luate cu asalt princi
palele străzi și piețe din capitala en
gleză. Ziarul „GUARDIAN" scrie că 
„timp de o zi și o noapte, piața Tra
falgar și Piccadilly Circus au devenit 
teritorii străine". Practic am asistat 
la o ,Jiesta“ olandeză, intr-un decor 
londonez.

Pe cît a fost de mare bucuria ju
cătorilor de la Ajax, pe atit a fost 
de amară infringerea suferită de 
fotbaliștii greci. Ei au pierdut nu nu
mai cupa, dar și posibilitatea — după 
cum scrie ziarul „DAILY MAIL" — 
„de a deveni zei in țara lor". Același 
ziar relatează că fiecărui jucător grec 
i se promisese, în caz de victorie, o 
mare sumă de bani, un apartament la 
Atena, un automobil și o pensie via
geră. Aceasta amintea de o altă in- 
timplare cind, intr-un meci R.F.G. — 
Turcia, s-a promis o mare recompen
să primului jucător turc care va mar
ca un gol. Dar, după cele 90 de mi
nute de joc, nici unul n-a reușit a- 
ceastă performanță. „Ceea ce, după 
cum subliniază ziarul, înseamnă că 
banii nu pot suplini tehnica, tactica 
și onoarea sportivă". Ca o consolare 
pentru fotbaliștii atenieni, premierul 
grec Papadopoulos le-a trimis o te- , 
legramă, felicitindu-i „pentru că au 
jucat bine". Dincolo de Canalul Mi
nerii, olandezii pregătesc o primire 
cordială jucătorilor lor.

Nicolae PLOPEANU

Sosirea în Capitală 
a tovarășului Valyi Peter, 

vicepreședinte al guvernului ungar
Joi după-amiază a sosit în Capi

tală Valyi Peter, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, președintele 
părții ungare în Comisia mixtă gu
vernamentală româno-ungară de co
laborare economică, pentru a parti
cipa la întilnirea de lucru a preșe
dinților celor două părți in comisie.

Oaspetele este însoțit de Karadi 
Gyula. prim-vicepreșcdinte al Oficiu
lui de Stat al Planificării, și de spe
cialiști.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a fost salutat de Iosif 
Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, președintele părții româ

viața internațională

Ședința Prezidiuluiț ț

Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia
BELGRAD 3 (Agerpres).— După cum anunță agenția Taniug, la Bel

grad au avut loc lucrările celei de-a 18-a ședințe a Prezidiului U.C.I., in 
cadrul cărora au fost dezbătute următoarele probleme : activitatea desfă
șurată de U.C.I. în vederea înfăptuirii concluziilor celei de-a 17-a ședințe 
a Prezidiului U.C.I. și sarcinile care reies din hotăririle Congresului al 
II-lea al reprezentanților autoconducerii din Iugoslavia (raportor Veliko 
Vlahovici) ; problemele politicO-ideologice actuale ale realizării concepției 
de apărare națională generală (raportor Danilo Lekici) ; planul cheltuieli
lor pentru activitatea prezidiului pe anul in curs.

în cadrul ședinței a luat cuvîntul 
Veliko Vlahovici. membru al Bi

roului Executiv al Prezidiului U.C.I., 
care a spus : Linia politică stabilită 
la ședința de la Brioni s-a bucurat 
de sprijinul cel mai larg și primii 
pași în înfăptuirea ei au dus la mo
bilizarea politică mai amplă in toate 
republicile. S-a dovedit că hotăririle 
ședinței de la Bironi au fost nu nu
mai juste din punct de vedere poli
tic, ci și extrem de necesare. Deși a 
trecut o perioadă de timp scurtă, 
conștiința însemnătății acordului rea
lizat s-a întărit paralel cu capacita
tea de acțiune a Uniunii Comuniști
lor. S-a dovedit că în U.C.I. există 
destule forțe care sînt dispuse să ac
ționeze mai hotărît și mai eficient, în 
primul rind pe calea dezvoltării con
tinue a relațiilor sociale bazate pe 
autoconducere.

Referindu-se la situația politică din 
Iugoslavia, Veliko Vlahovici a spus : 
Una dintre cele mai mari lipsuri a 
fost promovarea spontaneității, apoi 
izolarea parțială de producători și 
dispersarea activității unei părți a 
comunistelor între preocupări legate 
de putere și ședințe și discuții sterile, 
ceea ce a creat un spațiu mai larg 
pentru acțiunea forțelor antisocia- 
liste, exprimată, între altele, și în 
manifestarea mai agresivă a naționa
lismului șovirlist.

în continuare, Vlahovici s-a referit 
la apropiatele pregătiri pentru Con
ferința a Il-a a U.C.I. în legătură 
cu aceasta, el a subliniat că nu se 
mai insistă ca U.C.I. să nu se ames
tece, ci, dimpotrivă, sînt tot mai mul
te cereri să se amestece mai energic 
în toate acțiunile progresiste. Ulti
mele evenimente au demonstrat că 
Uniunea Comuniștilor nu poate nici 
să treacă sub tăcere problemele so
ciale reale, nici să le dramatizeze, a 
subliniat Vlahovici. Și una și alta 
ar constitui un semn de neputință 
sau de lăsare la voia întîmplării, 
ceea ce este iarăși o expresie a nepu
tinței. Cred că noi am și plătit pînă 
acum stihiei un tribut important, a 
spus el.

Uniunea Comuniștilor trebuie sa 
dea dovadă de un mai mare grad de 
combativitate. Ea nu poate fi doar 
un înregistrator al evenimentelor po
litice sau o forță a cărei activitate 
să fie orientată cu precădere spre 
extreme, sau să rămînă mult timp în 
fața unor dileme. Este evident, a 
spus vorbitorul, că Uniunea Comu
niștilor răspunde în fața societății și 
pentru tolerarea diferitelor forme de 
lipsă de răspundere. Este evident că 
trebuie să existe unitate de vederi 
a Uniunii Comuniștilor in principale
le probleme ale dezvoltării Iugosla
viei socialiste, precum și un program 
comun clar de acțiune în vederea în
făptuirii hotărîrilor comune, a subli
niat Vlahovici.

în încheierea cuvîntării, Veliko 
Vlahovici a spus : întreaga societate 
iugoslavă va avea de făcut față unor 
mari sarcini in domeniul economiei 
naționale ; in ultima lună s-a realizat 
în această direcție mai mult decit in 
tot anul trecut. Guvernul actual luptă 
cu succes pentru a reduce numărul

CONFERINȚA EXTRAORDINARA A O.N.U.D.I.
Cuvintarea șefului

VIENA 3. — Corespondentul Ager
pres, Petre Stăncescu, transmite : în 
capitala Austriei continuă lucrările 
conferinței extraordinare a Organi
zației Națiunilor Unite pentru Dez
voltarea Industrială (O.N.U.D.I.).

în ședința de joi a luat cuvîntul 
șeful delegației române, Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe. O.N.U.D.I. — a spus vor
bitorul — a fost creată pentru a pro
mova dezvoltarea industrială a tutu
ror statelor și îndeosebi pentru a fa
voriza accelerarea industrializării în 
țările în curs de dezvoltare, încura- 
jînd și mobilizînd efectiv resursele 
naționale și internaționale.

_ După ce a apreciat activitățile des
fășurate de O.N.U.D.I., in ciuda mij
loacelor financiare restrinse, șeful 
delegației române a subliniat că
O.N.U.D.I. poate și trebuie să joace 
un rol mai activ în promovarea pro
gresului industrial al statelor, în ac
celerarea industrializării în țările în 
curs de dezvoltare. Delegația româ
nă împărtășește opinia că activități
le O.N.U.D.I. ar trebui să se bazeze 
pe participarea activă și constructi
vă a tuturor statelor, atit dezvoltate 
cit și în curs de dezvoltare și să nu se 
rezume numai la o asistență acordată 
de un grup de țări.

în continuare, șeful delegației noas
tre a spus : Guvernul român consi
deră că, pentru a spori eficacitatea 
activității O.N.U.D.I. și pentru a pu

ne in Comisia mixtă guvernamenta
lă româno-ungară de colaborare e- 
oonomică, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
Grigore Bârgăoanu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de colabo
rare și cooperare economică și teh
nică, și de alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Ferenc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

★
Tovarășul Iosif Banc a oferit. In 

cinstea oaspetelui, un dineu în saloa
nele restaurantului „Athenee Pa
lace".

(Agerpres)

problemelor nesoluționate care vot fi 
moștenite de noul guvern. Pînă la 
sfirșitul acestui an va trebui să fie 
elaborat proiectul planului mediu și 
pus de acord cu amendamentele la 
Constituție.

A luat, de asemenea, cuvîntul 
Danilo Lekici, președintele Comisiei 
Prezidiului U.C.I. pentru proble
mele apărării naționale genera
le, care a spus : Hotărirea cetă
țenilor noștri de a apăra Iugo
slavia, unitatea, integritatea și dez
voltarea ei pe baza autoconducerii 
este într-o continuă creștere, în ciuda 
unor fenomene negative care au apă
rut în ultimul timp in relațiile noas
tre politice. Organizarea apărării, a 
subliniat vorbitorul, nu este la noi 
numai de competența organelor mili
tare sau a altor organe specializate. 
Ea a devenit preocuparea, dreptul și 
ooligația multor factori sociali, ale 
cetățenilor înșiși. Pe aceste baze s-a 
stabilit și structura unităților milita
re, a statelor majore ale apărării te
ritoriale care, prin natura lor, prin 
destinația și gradul de pregătire, 
prin modul de formare, prin relațiile 
interne și prin alte caracteristici au 
de acum multe trăsături tipice pen
tru organizarea poporului înarmat.

Pentru continua făurire și dezvol
tare a apărării naționale generale, a 
spus în continuare Lekici, a devenit 
liotăritor ca toți factorii sistemului 
social-politic și toți factorii de bază 
ai societății să-și îndeplinească drep
tul lor inalienabil, să-și înfăptuiască 
obligațiile lor autonome în apărarea 
țării și in pregătirile pentru apărare. 
Pentru a se realiza toate acestea, 
este necesar, în primul rind, să fie 
definite cît mai cuprinzător locul, 
rolul, obligațiile și sarcinile tuturor 
factorilor societății în sistemul de 
apărare națională generală, în așa 
fel incit fiecare dintre ei să-și poată 
dezvolta la maximum inițiativa crea
toare, bazată pe autoconducere, și, 
in același timp, să nu se tulbure cu 
nimic unitatea sistemului, a condu
cerii, a ansamblului relațiilor de 
apărare.

Un sistem unitar de apărare na
țională generală, a spus vorbitorul, 
poate fi eiaborat și dezvoltat în con
tinuare numai prin realizarea depli
nă a drepturilor tuturor popoarelor 
și naționalităților in ce privește 
participarea în mod egal nu numai 
la elaborarea lui, ci și in stabilirea 
bazei întregii noastre politici de a- 
părare.

Lekici a remarcat că cheltuielile 
globale necesare apărării nu vor de
păși limitele impuse de o dezvoltare 
armonioasă a forțelor de producție 
ale societății. El s-a pronunțat pen
tru ca Uniunea Comuniștilor să fie 
exponentul ideologic al întregii acti
vități a societății în construirea și 
dezvoltarea în continuare a sistemu
lui de apărare națională generală.

în încheierea ședinței, Prezidiul 
U.C.I. a adoptat măsurile necesare 
pentru pregătirea celei de-a II-a Con
ferințe a Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia, stabilind în acest scop o 
serie de comisii.

delegației române
tea îndeplini pe deplin misiunea sa, 
este absolut necesar ca organizația 
să devină cu adevărat universală. Ne 
pronunțăm de aceea pentru restabi
lirea drepturilor legitime la O.N.U., 
inclusiv la O.N.U.D.I., ale Republicii 
Populare Chineze, țară fără a cărei 
participare este de neconceput re
zolvarea problemelor atit de impor
tante ca cele examinate de conferin
ța noastră. în același timp. Româ
nia se pronunță pentru participarea 
la activitățile O.N.U.D.I., cu toate 
drepturile, a R. D. Germane, a R.P.D. 
Coreene și a R. D. Vietnam.

în încheiere, reprezentantul român 
a relevat că respectul dreptului sacru 
al fiecărui popor de a decide el în
suși destinele sale, de a alege în de
plină libertate calea dezvoltării sale 
economice și sooiale constituie piatra 
fundamentală a cooperării internațio
nale. Pe baza acestui principiu, 
O.N.U.D.I. poate să promoveze o lar
gă cooperare internațională în do
meniul dezvoltării industriale a tu
turor statelor și mai ales a țărilor in 
curs de dezvoltare.

★
Petru Burlacu a avut joi o între

vedere cu Ibrahim Helmi Abdel-Rah- 
man, director executiv al O.N.U.D.I. 
Au fost discutate probleme privind 
activitățile O.N.U D.I. în domeniul 
cooperării industriale internaționale, 
posibilitățile de dezvoltare a colabo
rării României cu O.N.U.D.L



Presa chineză despre vizita 
delegației de partid și guvernamentale 

române la Pekin

PE FRONTURILE DE LUPTA DIN INDOCHINA

CAMBODGIA Trupe ale regimului 

de la Pnom Penh încercuite de forțele 

populare la 20 de km de capitală

DEPUNEREA INSTRUMENTELOR DE ADERARE 
A ROMÂNIEI LA ORGANIZAȚIA CONSULTATIVĂ 

INTERGUVERNAMENTALĂ MARITIMĂ
DECLARAȚIA CONSILIULUI DE STAT IN LEGĂTURA 

CU PARTICIPAREA LA CONVENȚIE A CIANKAIȘIȘTIL0R 
Șl A REGIMULUI DIN COREEA DE SUD

PEKIN 3. — Corespondentul A- 
gerpres, Ion Gălățeanu, transmite : 
Presa chineză continuă să acorde 
o mare atenție vizitei la Pekin a 
delegației de partid și guverna
mentale române conduse de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Start. Ziarele publică pe larg știri, 
reportaje și fotografii despre des
fășurarea vizitei. Astfel, ziarele de 
joi publică la loc de cinste știrea 
privind începerea convorbirilor din
tre delegația de partid și guverna
mentală română, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, și delega
ția de partid și guvernamentală 
chineză, oondusă de tovarășul Ciu 
En-lai. In titluri se subliniază at
mosfera deosebit de cordială in 
care s-au desfășurat convorbirile.

Vizita delegației române la Uni
versitatea politehnică Cinhua din 
Pekin este amplu ilustrată In pa
ginile presei centrale de joi, evi- 
dențiindu-se calda primire făcu
tă oaspeților români. „Tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a fost întîmpinat 
în mod entuziast de mai multe mii

Locuitori ai Pekinului aclamînd delegația țârii noastre

MANIFESTĂRI CONSACRATE SEMICENTENARULUI

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

COPENHAGA Cu prilejul expoziției

de fotografii „A 50-a aniversare a P.C.R."
COPENHAGA (3 iunie). — în ca

pitala Danemarcei au loc în conti
nuare manifestări consacrate semi
centenarului Partidului Comunist 
Român. Joi seara, în cadrul expozi
ției „Cea de-a 50-a aniversare a
P.C.R." a avut loc o întîlnire priete
nească, la care au luat parte repre
zentanți ai conducerii Partidului Co
munist din Danemarca, ai sindicate
lor. muncitori și intelectuali din Co
penhaga. Participanții au ascultat 
cu interes o conferință despre istoria 
Partidului Comunist Român și acti
vitatea sa în slujba socialismului și 
păcii, despre realizările României 
socialiste — expusă de către atașa
tul cultural al Ambasadei Republicii 
Socialiste România în Danemarca, 
în continuare, au fost prezentate fil
me documentare despre România, 
care au fost urmărite cu interes.

După cum s-a mai anunțat expozi
ția de fotografii — „Cea de-a 50-a 
aniversare a P.C.R." a fost inaugu- 
rată la 1 Iunie în sala de festivități 
a Partidului Comunist din Danemar
ca. în cuvîntarea pe care a rostit-o 
la solemnitatea de deschidere, pre
ședintele Partidului Comunist din 
Danemarca, Knud Jespersen, și-a ex
primat deosebita bucurie de a inau
gura această expoziție evocatoare a 
ursar momente însemnate din istoria 
Partidului Comunist Român. Expo
ziția arată publicului danez atît 
lupta îndelungată, neînfricată a co
muniștilor români, cît și ceea ce se 
poate realiza într-o țară în care a în
vins socialismul, a spus președintele 
P.C. din Danemarca. Deschiderea la 
Copenhaga a acestei expoziții — a

In presa internaționala

LONDRA. — Revista „MARXISM 
TODAY", care apare în Marea Brita
nic, publică în numărul său pe luna 
iunie un articol redacțional consa
crat celei de-a 50-a aniversări * 

de studenți, muncitori, cadre didac
tice, membri ai personalului admi
nistrativ, care fluturau stegulețe 
românești și chineze, eșarfe și bu
chete de flori, cintau, dansau, scan
dau lozinci de salut", scrie „Jenmin- 
jibao“. Cuvîntul adresat de tovară
șul Ceaușescu studenților, cadrelor 
didactice și muncitorilor este, de a- 
semenea, relatat pe larg în paginile 
ziarelor centrale.

Presa chineză continuă, de ase
menea, să publice, cu prilejul vizi
tei delegației române, materiale 
despre realizările țării noastre din 
diferite domenii de activitate, pre
cum și despre relațiile de prietenie 
dintre cele două popoare.

Ziarul „Jenminjibao" a publicat 
articolul „Prietenie profundă între 
popoarele chinez și român", scris 
de Comitetul revoluționar al comu
nei populare „Prietenia chino- 
română" din Lugociau, precum și 
un reportaj despre cooperativa 
„Prietenia româno-chineză" din 
Muntenii Buzăului.

Au fost, de asemenea, înserate 
date generale despre istoria și geo
grafia țării noastre, materiale des

subliniat vorbitorul — reflectă rela
țiile apropiate, tovărășești și priete
nești, statornicite intre cele două 
partide comuniste, între comuniștii 
români și cei danezi. Momente 'deo
sebit de importante au constituit 
schimburile de delegații și convorbi
rile la nivelul conducerilor de partid, 
care au adus o contribuție însemnată 
la dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două partide.

în cuvintul său, ambasadorul 
României la Copenhaga, Gheorgha 
Ploeșteanu, a subliniat că expoziția 
de față constituie una din numeroa
sele manifestări de solidaritate inter- 
naționalistă dintre P.C.R. și P.C. din 
Danemarca, de prietenie dintre cele 
două popoare. La deschiderea expo
ziției au fost de față Poul Emanuel, 
Willi Fulgsgang, Preben Henriksen, 
membri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C. din Danemarca, Per Kristensen, 
secretar al C.C. al P.C. din Dane
marca, membri ai corpului diploma
tic, reprezentanți ai sindicatelor.

Manifestările consacrate aniversă
rii P.C.R. s-au reflectat pe larg în 
organul Partidului Comunist din Da
nemarca „Land og Folk". în ajunul 
deschiderii expoziției, ziarul a publi
cat sub semnătura lui Erley Olsen, 
redactorul de politică externă al zia
rului, care a vizitat recent România, 
o pagină dedicată realizărilor con
strucției socialiste din țara noastră.- 
La loc de cinste este publicată foto
grafia tovarășului Nicolae Ceaiușercu. 
Presa P.C. din Danemarca a publicat, 
de asemenea, articole consacrate 
prezentării expoziției șl «demnității 
de inaugurare.

Partidului Comunist Român. După 
ce menționează etapele importante 
ale istoriei semicentenare a Partidu
lui Comunist Român, revista scrie : 
„România, în trecut o țară săracă, 

pre dezvoltarea rapidă a industriei 
și agriculturii României socialiste, 

într-un articol consacrat operei 
de industrializare a țării noastre, 
se arată că de peste 20 ue ani pro
ducția industrială a României s-a 
dezvoltat într-un ritm înalt. Româ
nia își construiește sistemul său in
dustrial pas cu pas. Pentru a-și 
dezvolta rapid industria, România 
își folosește din plin resursele, con- 
solidind utilizarea lor multilate
rală și desfășurînd cu fermitate 
acțiuni de autoutilare. în același 
articol se subliniază că, datorită 
unor măsuri luate de partid și gu
vern și datorită muncii sîrguincioa- 
se a țăranilor colectiviști, agricul
tura României a înregistrat o 
uriașă dezvoltare.

Se relevă, de asemenea, dezvol
tarea transporturilor și comunica
țiilor, a industriei construcțiilor, 
sănătății publice, culturii, învăță-, 
mintuluî etc. din România.

„Astăzi, se arată în articol, po
porul român, sub conducerea P.C.R., 
depune eforturi pentru realizarea 
noului cincinal, a cărui îndeplinire 
cu succes îi va deschide o perspec
tivă și mai luminoasă"

rămasă în urmă din punct de ve
dere economic, a devenit astăzi o 
țară modernă, cu o industrie diver
sificată, care avansează în mod ra
pid și a cărei producție a fost în 
1970 de 17 ori mai mare decit în 
1938". Adresîndu-se cititorului brita
nic, revista scrie : „Cei .care doresc 
să studieze succesele și problemele 
construcției socialiste din România, 
vor saluta cu plăcere publicarea în 
limba engleză a unor largi extrase 
din rapoarte, cuvintări și articole ale 
secretarului general al P.C.R. și pre
ședinte al Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu".

Revista face, de asemenea, o pre
zentare a operelor tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, apărute în limba 
engleză, care se găsesc la Central 
Books Ltd din Londra.

Revista publică totodată fotografia 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

TOKIO. — Agenția de presă „JA
PAN PRESS NEWS" a consacrat nu
mărul din 26 mai al buletinului său 
„SOCIALIST WORLD REVIEW" ar
ticolului semnat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, despre aniversarea semi
centenarului Partidului Comunist Ro
mân, articol apărut în „Problemele 
păcii și socialismului". în buletin se 
face un rezumat al părții privind 
activitatea desfășurată de P.C.R. 
de-a lungul celor 50 de ani de exis
tență. în continuare, se relevă rolul 
partidului in dezvoltarea economică 
și socială a României, subliniindu-se 
atenția acordată industrializării so
cialiste ca bază a progresului in toa
te domeniile și a independenței na
ționale. Sint evidențiate, de aseme
nea, perspectivele de dezvoltare pe 
care le deschide noul plan cincinal. 
Apoi, sînt reproduse pasaje din ar
ticolul tovarășului Nicolae Ceaușescu 
cu privire la dezvoltarea relațiilor 
P.C.R. cu celelalte partide comunis
te, cu privire la poziția sa în proble
mele mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, la rolul P.C.R. 
în mișcarea, antiimperialistă. Este, 
de asemenea, expusă politica P.C.R. 
în favoarea soluționării principale
lor probleme care confruntă în pre
zent comunitatea internațională.

PNOM PENH 3 (Agerpres). — în 
mai multe regiuni ale Cambodgiei, 
forțele patriotice au declanșat, în ul
timele 24 de ore, puternice atacuri 
împotriva trupelor regimului de la 
Pnom Penh. Agenția U.P.I. relatează 
că cele mai grele lupte au avut loc 
Ia aproximativ 20 de kilometri est

VIETNAMUL DE SUD Baze

americano-saigoneze intens bombardate de patrioți
SAIGON 3 (Agerpres). — Noi a- 

tacuri lansate de forțele patriotice 
asupra pozițiilor trupelor americano-' 
saigoneze au fost semnalate în di
verse regiuni ale Vietnamului de 
sud. în provincia Hau Nghia, la nu
mai 45 kilometri de Saigon, grupuri 
ale patrioților au surprins intr-o am
buscadă o unitate militară inamică, 
în provincia Vinh Binh, din Delta 
Mekongului, detașamentele Frontu
lui național de eliberare au lansat 
un puternic atac asupra unui post 
militar saigonez, provocînd pierderi 
grele inamicului.

Tot în ultimele 24 de ore, baza de 
artilerie nr. 5 a forțelor americano- 
saigoneze, situată în zona Platouri- 
lor înalte, a fost încercuită de pa- 
trioți, care au supus-o unor bombar-

DECLARAȚIA COMUNĂ
la încheierea vizitei în R. D. Vietnam 

a prințului Sufanuvong

HANOI 3 (Agerpres). — La Hanoi 
a fost dată publicității Declarația co
mună semnată de Ton Duc Thang, 
președintele Prezidiului Comițetului 
Central al Frontului Patriei din Viet
nam, președintele R.D. Vietnam, și 
prințul Sufanuvong, președintele Co
mitetului Central al Frontului Pa
triotic din Laos, care a vizitat R.D. 
Vietnam, în fruntea unei delegații a 
poporului laoțian.

Referindu-se la evoluția situației 
din Indochina, declarația relevă că 
Statele Unite au încălcat acordurile 
de la Geneva din 1954 pentru Indo
china și aoordurile din 1962 pentru 
Laos, dubind, în continuare, o poli
tică de imixtiune și agresiune in 
Vietnam și in Laos, subminînd inde
pendența și unitatea națională a a- 
Cestor țări. în lupta împotriva agre
siunii, arată declarația, popoarele 
Vietnamului, Laosului și Cambodgiei 
au obținut succese strălucite, care re
prezintă un rezultat al solidarității 
popoarelor celor trei țări și al puter
nicului sprijin din partea popoarelor 
întregii lumi. Statele Unite trebuie să 
înceteze agresiunea, să retragă in 
mod total șl necondiționat din Indo
china trupele lor și cele ale aliațilo- 
lor, pentru ța în felul acesta poporul 
fiecăreia dințre aceste țări să-și re
zolve problemele interne fără amestec 
străin, subliniază declarația.

Problemele Vietnamului trebuie re
zolvate pe baza propunerilor în zece 
puncte ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud și a 
propunerilor suplimentare în opt 
puncte ale Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, arată declarația. De aseme
nea, problema Laosului trebuie re
zolvată pe baza propunerilor de re
glementare politică, în cinci puncte, 
prezentate la 27 aprilie 1971 de Fron
tul Patriotic din Laos, în conformi
tate cu aspirațiile poporului laoțian.

Părțile semnatare ale declarației 
cer S.U.A. să respecte independența, 
suveranitatea și neutralitatea Cam-

agențiile de presă transmit:
Un „Comitet pentru recu

noașterea R. D. Germane" a 
fost creat la Londra. Președin
te al comitetului, format din depu- 
tați ai Camerei comunelor, membri 
ai Camerei lorzilor, profesori univer
sitari, oameni de cultură, industriași 
și reprezentanți ai cultelor, a fost 
ales Geoffrey McDermott, fostul ad
junct al comandantului britanic 
din Berlinul occidental.

Reuniunea miniștrilor a- 
griculturii ai țărilor Pieței 
COinUne, 13 care participă și Sicoo 
Mansholt, vicepreședinte al Comisiei 
executive a C.E.E., a început în ora
șul francez Rennes. în prima zi s-au 
discutat o serie de probleme spinoa
se, printre care suspendarea aplicării 
dispozițiilor agricole adoptate cu oca
zia recentei crize monetare occiden
tale.

Guvernul panamez a făcut 
cunoscut că „Tratatul din 1903 este 
incompatibil cu Carta Națiunilor 
Unite", lăsind astfel să se înțeleagă 
că este hotărit să ceară anularea tra
tatului semnat cu S.U.A. aisupra ca
nalului, in urmă cu 68 de ani. 

de capitală, forțele populare de re
zistență cambodgiene reușind să in- 
cercuiască complet unitățile regimu
lui de la Pnom Penh din această 
zonă. De asemenea , forțele patrio
tice își continuă acțiunile ofensive 
în direcția frontierei sud-vietna- 
meze.

damente succesive. Agenția France 
Bresse relatează că elicopterele ame
ricane nu au putut ateriza în acest 
sector, din cauza intensității bom
bardamentelor declanșate de forțele 
F.N.E.

WASHINGTON. — Un purtător 
de cuvint al armatei americane a 
anunțat că generalul John Donald
son, fost comandant al celei de-a 
11-a brigăzi de infanterie a diviziei 
„Americal", a fost acuzat oficial de 
uciderea a opt civili sud-vietnamezi, 
în provincia Quang Ngai, în perioa
da noiembrie 1968—ianuarie 1969. 
Generalul Donaldson este ofițerul 
superior american cu cel mai înalt 
grad, acuzat oficial de asasinarea 
unor civili sud-vietnamezi.

bodgiei, să înceteze bombardarea te
ritoriului cambodgian și să retragă 
trupele americano-saigoneze din a- 
ceastă țară, pentru ca poporul cam
bodgian să-și rezolve problemele in
terne fără amestec din afară. Părțile 
sprijină fără rezerve proclamația 
din 23 martie 1970 a șefului statu
lui Cambodgia, Samdech Norodom 
Sianuk, și programul politic al Fron
tului Național .Unit al Cambodgiei. ■

Părțile salută dezvoltarea solidari
tății militante dintre popoarele Viet
namului și Laosului, cimentată în 
cursul luptei împotriva colonialismu
lui și a neocolonialismului.

Pornind de la principiul că elibe
rarea și apărarea fiecărei țări re
prezintă opera propriului popor, cele 
două părți iși vor acorda reciproc 
sprijin, la cererea părții interesate, 
pe baza respectului mutual.

Credincioase declarației comune a 
Conferinței la nivel înalt a popoare
lor indochineze, cele două părți își 
vor întări solidaritatea cu poporul 
khmer și vor lupta împreună pentru 
a transforma Indochina într-o ade
vărată zonă a păcii, formată din 
state independente, pentru a asigura 
condiții in care Vietnamul de sud, 
Laosul și Cambodgia să pășească pe 
calea independenței, a păcii și ■ 
neutralității.

Popoarele Vietnamului și Laosu
lui, arată declarația în încheiere, 
manifestă sentimente de înaltă apre
ciere și sinceră recunoștință pentru 
sprijinul eficient acordat de țările 
socialiste, mișcarea de eliberare na
țională, guvernele și organizațiile 
internaționale care militează pentru 
pace și democrație, poporul Ameri- 
cii și popoarele din lumea întreagă.

★
Delegația poporului laoțian, con

dusă de prințul Sufanuvong, pre
ședintele Comitetului Central al 
Frontului Patriotic din Laos, a pără
sit Hanoiul — informează agenția 
V.N.A.

Lucrările sesiunii Comi
siei mixte româno-iugosla- 
ve pentru dezvoltarea tu
rismului s'au deschis 13 Belgrad 
în cadrul lucrărilor sesiunii, Ion 
Cosma, ministrul turismului, condu
cătorul delegației române, și Nikola 
Pavletici, membru al Vecei Executi
ve Federale, conducătorul delegației 
iugoslave, au relevat importanța și 
perspectivele colaborării și schimbu
rilor in domeniul turismului dintre 
cele două țări. Părțile au subliniat, 
printre altele, importanța valorificării 
zonei Porților de Fier. Ion Cosma a 
fost primit de Iakov Sirotkovici, vice
președinte al Vecei Executive Fede
rale.

Ceremonia înscăunării 
noului patriarh al Mosco- 
ygj și al întregii Rusii, Pimen, 
a avut loc joi la Moscova — anunță 
agenția T.A.S.S. La ceremonie au par
ticipat și oaspeți de peste hotare, 
printre care arhiepiscopul Makarios, 
președintele Ciprului, mitropolitul 
Iakov, reprezentant al patriarhului 
Constantinopolului, Athenagoras, car
dinalul Jan Villebrands, reprezen
tant al Papei Paul al VI-lea, dr. 
Eugene Blake, secretarul general al

LONDRA 3. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Plopeanu, transmite : 
Ambasadorul României la Londra, 
Vasile Pungan, a depus joi la sediul 
Secretariatului general al Organiza
ției Consultative 1 nterguvemamen- 
tale Maritime (I.M.C.O.) instrumen
tele de aderare a țării noastre la 
convenția internațională asupra li
niilor de încărcare, convenție înche
iată la Londra. Totodată, a fost pre
dată Declarația Consiliului de Stat, 
în legătură cu poziția guvernului ro
mân față de participarea la con
venție a ciankaișiștilor și a regimului 
din Coreea de sud.

„Guvernul Republicii Socialiste 
România, se arată în declarație, con
sideră ca nulă și neavenită aprobarea

CAIRO DESCHIDEREA LUCRĂRILOR
ADUNĂRII POPORULUI

CAIRO 3 (Agerpres). — La Cairo s-au deschis lucrările Adunării 
poporului (Parlamentul egiptean), organism care și-a asumat, provi
zoriu, atribuțiile Comitetului Central al Uniunii Socialiste Arabe — 
relatează agenția M.E.N.

Președintele Anwar Sadat a rostit, 
cu această ocazie, o cuvîntare. El a 
relevat însemnătatea tratatului de 
prietenie și colaborare încheiat recent 
între R.A.U. și U.R.S.S. Potrivit agen
ției M.E.N., președintele Sadat a pre
cizat că „în perioada vizitei pe care a 
întreprins-o în luna martie a.c. în U- 
niunea Sovietică", el a cerut să fie în
cheiat acest tratat.

Evocînd în continuare situația din 
Orientul Apropiat, căile și modalită
țile de soluționare a crizei din zonă, 
președintele a declarat, printre altele, 
că R.A.U. „nu a închis poarta unei 
reglementări politice a conflictului 
din Orientul Apropiat". „Am căutat 
și căutăm, a spus el, să obținem o 
soluție politică ; dacă există o cît de

SOFIA

Convorbiri 
intre Todor Jivkov 

și Clodomiro Almeyda
SOFIA 3 (Agerpres). — Todor Jiv

kov, președintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Bulgaria, l-a primit pe 
Clodomiro Almeyda, ministrul aface
rilor externe al Republicii Chile, aflat 
în vizită la Sofia. In cursul convorbi
rii care a avut loc cu acest prilej pe 
marginea relațiilor dintre cele două 
țări, Todor Jivkov și Clodomiro Al
meyda au constatat că există posi
bilități pentru extinderea considera
bilă a colaborării bilaterale, în spe
cial în domeniul economie — rela
tează agenția B.T.A.

R.P.D. COREEANĂ 

la încheierea Adunării 
lucrătorilor din domeniul 

ocrotirii sănătății•
PHENIAN 3 (Agerpres). — La 

Phenian au luat sfirșit lucrările Adu
nării naționale a lucrătorilor din do
meniul ocrotirii sănătății.

Participanții au adoptat o scrisoare 
adresată tovarășului Kim Ir Sen în 
care își exprimă hotărirea fermă de 
a îmbunătăți în continuare serviciul 
sănătății publice și de a îndeplini 
sarcinile trasate de partid în dome
niul ocrotirii sănătății.

A fost adoptată, de asemenea, o 
scrisoare către compatrioții din Co
reea de sud.

Consiliului Mondial al Bisericilor, 
precum și patriarhul României, Justi
nian.

Ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Polone, stefan 
Jedrychowski, aflat într-o vizită ofi
cială la Helsinki, a fost primit de 
președintele Finlandei, Urho Kekko
nen.
Sonda interplanetară ame

ricană „Mariner-9" TOntinuă 
să funcționeze normal, s-a anunțat 
la Centrul de cercetări spațiale de la 
Pasadena (California). Ea se afla 
miercuri la o distanță de 587 000 km 
de Pămînt, evoluind pe traiectorie cu 
o viteză de 10 460 km pe oră.
x Autoritățile columbiene 
au decretat starea de ur
gență în orașul Buenaven
tura, Principalul port al țării la 
Oceanul Pacific, ca urmare a ciocni
rilor dintre demonstranți și poliție, 
soldate miercuri cu doi morți și zece 
răniți. Orașul, care constituie de 
cîteva zile scena unor puternice de
monstrații studențești de protest îm
potriva intervenției autorităților în 
învățământul universitar, este prac
tic paralizat. 

de către așa-zisele autorități ale lut 
Cian Kai-și a Convenției internațio
nale asupra liniilor de încărcare, 
deoarece singurul guvern în drept 
să-și asume obligațiile în numele 
Chinei și să o reprezinte pe plan in
ternațional este guvernul Republicii 
Populare Chineze". Declarația arată, 
de asemenea, că participarea la con
venție a regimului de la Seul este 
un act ilegal, deoarece autorităfle 
din Coreea de sud nu pot în nici un 
caz să acționeze in numele întregii 
Coree.

S-a cerut secretariatului general al 
I.M.C.O. ca Declarația Consiliului de 
Stat să fie difuzată, împreună cu 
notificarea de aderare la convenție, 
tuturor țărilor interesate.

mică șansă în acest sens, vom acțio
na in favoarea ei".

Referindu-se la poziția adoptată da
S. U.A. în criza din Orientul Apropiat, 
președintele R.A.U. a reproșat guver
nului american că dorește să mențină 
superioritatea militară a Israelului 
prin noi livrări de armament.

în cuvîntarea sa, președintele An
war Sadat a vorbit, de asemenea, 
despre proiectul de constituție a Fe
derației Republicilor Arabe, precum 
și despre modul în care urmează să 
se desfășoare alegerile în cadrul U- 
niunii Socialiste Arabe, subliniind că 
aceste alegeri trebuie să constituie, 
într-adevăr, „o expresie a dorinței și 
voinței națiunii".

Vizita la Paris a ministrului 
comerțului exterior

al U.R.S.S.
PARIS 3 (Agerpres). — La invita

ția guvernului francez, Nikolai Pato- 
licev, ministrul comerțului exterior 
al U.R.S.S,, a făcut o vizită la Paris, 
în cursul convorbirilor cu ministrul 
economiei și finanțelor al Franței, 
Valery Giscard d’Estaing, au fost 
examinate evoluția comerțului bilate
ral în cadrul acordului pe anii 1970- 
1974, precum și perspectivele dezvol
tării în continuare a relațiilor eco
nomice sovieto-franceze în lumina 
Declarației sovieto-franceze din 13 
octombrie 1970 — relatează agenția
T. A.S.S.'

Reprezentanții sovietici și francezi 
au relevat existența unor mari posi
bilități de întărire și dezvoltare a le
găturilor comerciale și economice.

UNESCO

Pregătirea Conferinței 
regional-europene

PARIS 3. — Corespondentul Ager
pres, Paul Diaoonescu, transmite t 
La sediul UNESCO din Paris a 
avut loc prima sesiune a comitetu
lui internațional de pregătire a celei 
de-a Vl-a Conferințe regionale a co
misiilor naționale UNESCO din 
Europa, conferință care va fi organi
zată la București, sub auspiciile 
UNESCO, în luna mai 1972. Co
mitetul, format din reprezentanții 
comisiilor naționale din Austria, 
R.S.S. Bielorusă, Elveția, Italia, Iu
goslavia, Norvegia, Olanda, Polonia, 
România și Ungaria, a ales, în una
nimitate, ca președinte al său pa 
ambasadorul Valentin Lipatti, repre
zentantul permanent al țării noastre 
la UNESCO.

La actuala sesiune, comitetul a 
examinat și a aprobat proiectul or
dinii de zi provizorii, propus de 
România, pentru Conferința regional- 
europeană din 1972.

TREI ZIARIȘTI Al AGENȚIEI 
PRENSA LATINA ARESTAȚI 

IN URUGUAY
MONTEVIDEO 3 (Agerpres). ■— A- 

genția Prensa Latina informează că 
trei membri ai oficiului său din ca
pitala Uruguayului, Montevideo — 
Orlando Contreras (cu cetățenie chi- 
liană) și ziariștii Jorge Onetti și 
Sergio Ibarbaru (cu cetățenie uru- 
guayană) — au fost arestați, iar se
diul oficiului a fost percheziționat da 
poliție. Deși nu au fost date nici un 
fel de explicații in legătură cu a- 
ceastă măsură adoptată de autorită
țile uruguayene, relatează Prensa La
tina, la Montevideo se consideră că 
pretextul ei il constituie difuzarea , a 
două interviuri luate ambasadorului 
britanic Geoffrey Jackson, care este 
sechestrat de organizația ilegală Tu- 
pamaros.

In legătură cu acest fapt, agenția 
menționează că Organizația interna
țională a ziariștilor. Uniunea ziariș
tilor din Cuba și importante grupuri 
de ziariști dim Chile și Uruguay au 
prezentat autorităților uruguayene 
proteste față de arestarea ziariștilor 
de la Oficiul Prensei Latine din 
Montevideo.
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